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b Aa Nb ne & "kan dipilih. Pihak Perantjis kabar. | berperang. : Sa K an aah kal . at Pa - Power Policy . dari Negara? Kan In uen j ahendaki, ia ce. Dikatakan bahwa Sovjet Uni pat keterangan, bahwa kalangan tsb R d Na dan 3) Indonesia 'ingin sekali: koto- £ Sepuluh Menit Bea kon kar ik MEba  alaia tidak ingin mengantjam siapapun aa NN Sa as Panai on Onuwu: nialisme jang sekaranp Stan ter . 
g r an bi . 5 x: 6 ) t # 7 : 2g - B3 - 2 2 

- : , NN vai djumlah jg seketjil mungkin, Je | diuga. Na Pa Ae Be na MAN 2 i pat di Asia, supaja selekasnja lenjap Sudah Tjukup sendiadi : Ra ea “agak Akan tetapi kita memnersen HNapar Gilaksanakan untuk mehje- Ljangan Petjah Belah sama sekali. me ni Sah nat B Dai dan Ho Chi Minh. | Gjatai angkatan perang kita dng. lesaikan pertikaian Ipdochina. 2 Chi Diadi “3 Konp Kolombo Vih POP La Dai Kama Fa nia alat? sendjata baru sekedar untuk Menurut” kantor berita - Perant,/s ndo- hina aa Masaalah kewarga negara Ambil Keput isan Jg ahwa Vietnam akan  memboikot mendjaga. djangan sampai kita »AF.P.”, Ma Ghara Onlegkaar BSI Dua Bagian - “ng 2 lai 
M3 En Gn ap2 perundingan dimana Ho Chi| dapat disergap oleh salah satu itu La Na: Lena Ten Guna Pe Sansoalgt ke: 

Oak finh ikut serta, sedangkan negara2 | agressor. Kita tidak ingin diserang na Nehru untuk Snemulihkaganaia SALAH SATU HAL jg menje Wergancgaraan an adankanaaa 
. . aa | sebagai | : iang tidak maian di Indochina akan mendapst 5 : " n di ladonesia teih meminta keterangan 
- 'arar semuanja  tjondon kepada | SEbagai suatu negara iang tida Na nira 1 1 en ui babkan Umbulnja peperangan di 3 : 
1 

5 3 1 1 1g pas : berdaja Pn Demikian Mikoyan. perhatian penuh berdasarkan: ke- 2 m3 Ni bae 1 kepada pen'erintih RRT eng:na! 
apa aa naksud untuk mengundang Ho Chi Ia : : 1 : Aap pa dik |Indo Tjina dewasa ini adalah £ &, 3 Aa Pane Aan Aa 

# U Nu, telah tiba d Koton IT Yinh : Selandjutnja dikatakan, - bahwa mungkinannja untuk dapat. dilaksa- kenjataan terbaginja wilajah nega sikapnja dalam soal! penjelesaian x2- : Selasa pasi, dengan menumpang Olek sebab iw sekarang terserah | “Sitengan kaum agressor, alat? nakan. Ditambahkannja, PANNARME | Fu tsb. mendjadi dua bagian, di “urganegarain dobel sb. Dikatu- $ sebuah pes wat terbang istimewa. -epada Perajiiis an ia akan | Sndjata baru seperti bom, atom. nurut. pendapat “delegasinja, maba- | ana seorang seperti 6 Dai Kan. bahwa sabelum Injonesia mc- 
5 ika ja turun dari pesawat nentjoba ai juk Bao Dai dan bom hydrogen merupakan: ngan2 Nehru »dan..rakja India: kepa wiah meniediakan dirinja untuk unta keterangan 3 pemeriatah & nee Jebat 2. (Antara). | alat untuk memulai peperangan, da usaha untuk memelihara: “dan ' e-@-ndjkan boneka Perantjis. Oleh RRT telah meniatakan kesediaann.a s turun, jar” membasahi selurun Inggr's harus mengusa: .akan tetapi ditangan Sovjet, alat2 menegakkan : perdamaian .merupa- | karera :tulih, maka “pendapat | Untuk mengadakan perundingan de- ta udara dan lapangan terbang Ko- hakon sendi Ija- |sendjata itu mengikat kedua ta- | kan faktor2 jg penting. Dalam hubu (kalangan delegasi negara2 Barat | "gan pemerintah Indonesia, jaiah E mbos achirnja hudjan itu reda ta di I 2 aa n P- Ingan mereka jg ingin berperang. | ngan ini wartawan ,,Antara” menga ing menurut United Press meng | dalam bulan Agustus jad. Akan t- 5 (emudian Perdana Menteri Bir- a G1 Indotana, en aa Ra (Antara) | barkan, bahwa perhatian Dijeaewa aon Tata Taat :. -api terhadap keseliaan ini. psmc- 

: Pa an an : Lord Jowitt, pemimpin oposisi : Kan 2. 5 73 hendak' pembagian Indo Tjina |“ 5 3 ma itu sa pengawal ke-j , Fi Bt li ti na aris Te aa aaaaA tertudju — kepada “ India Gjadi dua bagian sebagai ..djalan rintah . Indoneia belum marisa g hormatan ena ba pangan he sari Sebar Letakan SN madic (PB. Pu IKUTI PEMBUATAN PN (|terachir” untuk. penjelesaian pe |Puas, karena pemerintah Indonesi 
Pa pada anggota k di ikan - aa 2 1 an san 1 1 : NAN SALA hentikan pe : perangan tidak mungkin dapat menghenjiaki ditentukan d spra Ya | diplomat jzn Naa terbang: 2 ma ar da ti 2 ate ala aa auNe KN Re “pKerga. 4, -, dibenarkan, demikian Kanan Sen ara Nana, pekungi- 

njambufnia. Inia. pangan 1 . -- -g sa $ 3 la ME aa Spetaae 2 "a FA EN naa TE.| oleh Ketua Seksi Luar Negeri Par (ngan .itu. Dasar jang dikemukakan E 
? ae " tg Ian suatu sentiatan sendiata di Ff. : KISTAN., Ta 2rak Ketua Seksi Lua ege 3 p mas $ Se Me Oa ANU “egotiing: dalem. Suraka memanen Pena BN umnang |" lemen, Otto onuwa, sebagai joleh Indonesia, jalah apakah pzme- | 

$ at gs Yen T i 1 £ 1 SIS Rebo 9 den Bi: n 3 F ANU aa Tian BILA tnnna PERAN a anna aan SATANg Pa: aga 3 ss , Pan - F 

SA Tema Jamnja. At bah " 3 St ta batin ag : 1 Ka aa 20. TU aa CN 8 t.. Mei 2 | reaksi ter! —.kala- | h RRT dapat menjetudjur bah- h "Ne RELA Han semimpin Pa aa negara talk berangkat ke Karaebi HA A 3 kenangan delegasi t seper | Wa Warganegara Ng an P2 aa . Dalam satu in eIview-nja dng. Yahwa pemerintah Inggris telah Padir Djaelani. ang ota Pengu- en an Indot 2 nu . Bana ET me Merr ig 1 an, Isa | pers, OaDa & nteri U Nu Pat bersikap bidjaksana karena tidak Trus Besar Peladian daan Indone- Serikat dan . ih be : 3 : PE -£ 5 Na Bp Bi Saka ENG PAR ORA: ' i njatakan bahwa Konperensi Lima | bertindak setjara tergesa-gesa da |sia (PII). Timur - Djaelani akan |? BUbee, Inggris san membej Atas pertanjaan Antara” ba- |raan RRT. | Fa Tea z Perdana Menteri Asia tepat pada | : 1 bea Pera AA aola An pritahukan “kepada Perantiis, bah- | sainana endapatnja . terhadap | Sampar sekarang pernrintah RRT 
. Te aan aa am masalah Indotjina.- (Antara): tinggal lebih kurang satu bulan di | w. ka tidak : gaim pe ET ag Pal Pa 2 waktunja, dan ia optimistis dng. au Pakistan untuk mempeladjari dan | “en teka tidak dapat menjokong penjelesaian .masalah Indo. Tjina | belum ligi-memberi djawaban atas er hasilnja nanti. Diharapkannja kon Gro Kirntasatan” Kandaa sesuatu rentjana: gease fire jang ru, Ketua Seksi-Luar Negeri Par usul jang dikemukakan oleh “ Indo- 2. 3 perensi itu akan mentjapai tudju TIELAKAAN KERETA IN ng R 2 bi Talas Pia tidak diser dengan penjelesaian | jemen tsb... menjatakan, bahwa | nesia 'itu:, Djika hal itu dapat dise- : annja.. a Na ar Pa Dalang ai gr Ben en politik. jang. memuaskan. . Menu Sjarat mutlak untuk ini adalah-di |tudjui/ maka- perundingan dapat se- : : Nana : | ” ap Ag au TMT. Mieelanri ut kalahgan #erotitiise” Bidaulfberikannis k€merdekaan jg penuh | rera'dimulai. Demikianlah Mr. Djo- 

:: Sa ea aa ke 5 FURT. djuga membawa pesanan2 dan ba 'akan mengadiukan djusa suatu 1 a , Nan ann 7 | Keadaan di Indo Tjina dikata : : 2 P3. : : | mengadukan djura suatu | pada Indo. Tjina. 3 nu atl uy : 
4 : " 1 Tiga orang telah tewas dan 20|rang2 kenang2an dari.PII- bagi rentjana cease fire ig didasarkan Ba EN x : 2 ikan sangat buruk” dan . kg jorang lainnja mendapat  luka2 |amiat-i-tulaba organisasi - pela- kenada' rent'nga' jang diadjukan| — Rondonuwu anggap diadakan-| 0. Soal orang2 Asing, et . Sung mempengaruhi Birma, kare | vaktu kereta-api »Scandinavian |djar Pakistan. Perlu diketahui, lojeh perdana menteri Josanh Teras - BAP 5 Berbitjara ' mengenai orang2 B 1 t adalah j - » : : La Ye oten peraana menteri Josenh La- Pnja gentjatan sendjata' atas dasar Fa. : : : 

na Birma dan Indo Tjina adala : : 1 J A M Kehak: bih 
Meta 2 : -xpress” menubruk bagian bela- | bahwa Timur Djaelani adalah ma | ic pada. permulaan bulan April | pengakuan kemerdekaan Vietnam (ASUS: Menteri Kehakiman le o Netangga dekat: U Nu menegas- | ang dari sebuah kereta-api dae- | hasiswa Perguruan Tinggi Acama | ing Jah” seluruhnja sangat penting sebagai |'andjut menjatakan, bahwa per- kan bahwa ia membentji perang | “sh 45 mil dsri “Frankfurt pada "Islam Negeri Jogjakarta: Tatan. an asah Se briut naat TR aturan2 mengenai orang " Asing “dimana sadja didunia ini ' dan | .5.j Sejasa. Fvnres tersebut wak: “kiambefita jang disampaikan Pe-| Rentjana mengar Bata La Sel sekarang sudah sempurna. Per- bih dja Lapan AN n ntjana mengandung ke kan perundingan dengan “ tidak | X2 2 NE lebih disukainja gentjatan sendja| .) je) sedan” dalam perdjalanan ngurus Besar Peladjar Islam Indo | ig berikup: memetjah-belah Indo Tjina men | Aturan Pemerintah mengena! pen- ta di indo Tina, Jai Roma ke Kopentare. (An ati pada Ama "Apa 0 CK br mn DAA Se daan rang Atap SEK de 22 TN : 5 : He : 2 -|ninggalkan seluruh daerah Indochi-| toh tidak mungkinnja mentjari' | Wrkan. dan dalam bulan Mei in Bro. Bag oo Ain Menpar | : Bi Ni —Jna Selatan, termasuk: seluruh dari | penjelesaian Na 4 Bismetah- cudah dapat dimulai dgn pendaf- 

sat Tenun tan planning ekc R. U U Tentang “ erdjan Lea Meta Gerak. pan Of betah Ta Inn mengadi . dua TAN Wen Konten an 

Iu “untuk planning ekc . 3 | | 2 nnam, , Ketua Seksi Luar Negeri itu me- F2 3 , San. Aa Peta Ban anak .. : 1. 2 Pata : 2. netralisasi delta sungai Merah ngemukakan Kerjathkio di Korea'| 21. nyaa #2, pertimbangan2 diperbintjangkan.- # dj lan Sjarai2 Pp Cc rbu ruhan Na Pen PeaeTap dan Djerman. 3 Nata dana Na na per- 
aa en Nani . PEMBITJARAAN MENGENAI rentjana undang2 tentang per | pengawasan atas cease. fire: 5 Sementara itu Rondonuwu berka-| D'katakan seterusnja, bahwa bean Mean Naa, ma Joki @Gjandjian mengenai siarat2 perburuhan antara Serikat Buruh dan | 3 pengosongan semua. daerah ig' ta» bahwa biarpun agak berlainan,| rerdaftaren “u dalam prakteknj2 : p Na T Na ": Ps ei ag Dlaacjkan berum dapat diselesaikan dalam sidang Parlemen pleno | sidak dikuasai penuh oleh Perantiis.| tapi perdjoangan kemerdekaan di In| “Ask akan ada kesulitin2, karena : dat pr Eh Ie ak terbuka pada hari Rebo. Berhubung dengan permintaan Menteri |” Pe Enak do China itu mempunjai persamaan | romerinfah akan bertindak ,,s0e- : ia si ph Ea . T Perburuhan supaja sedapat mungkin Rentjana Undang2 tsb. dise- Rentjana cease fire| dengan “perdjoangan Indonesia di! s6”. Dem'kan Mr. Djody. » Tea Hn Ni £ ken “ |iesaikan sebelum Parlemen reces maka sidang pada hari Kemis — PN nan 5 . Imasa jg Iimpau. Jg agak berbeda | . | : dit - sea “nebui Mn urta! Njakni sebelum membitjarakan mo si Tjikwan cs. — panitia permu- | Seperti diketahui, dalem .rentjan «| menurur Rondonuwu adalah ,,zon- '- Tak “benar pemilihan Te aa ak kara 3 ae sjawaratan akan menindjau kemu ngkinannja lebih ltandjut. “Inja jg PA, pada gi. 24 | troverse” antara pihak Ho Chi Miah umum utk. Aa an ena - RA an 2 : 8 April jl, Nehru telah mengusu'kan | dan Bid Dai agak lebih: besar dari rah akan didahulukan. dinja PN, dalam sati 4», Pjuga akan ditindjau kemung "5 aitiiptakannja suatu suasana if sipada apa jg Dera terdjadi di Indo Menteri membantah kebenar- sidang ewan PAN nan s3 : |kinan  membitjaraiin usul - mosi memungkinkan dilangsungkannja p2, nesia antara Republik dan B.F-O.,|an berita2 jang menjatakan, (bah- lah mendadi Desa peti, bing Besar! Divir Mohammad cs. tentang rundingan2 perdamaian mengenai| antara lain, Ho dan Bao Idi tidak | Ana 2 Bana Mae Kebakaran esar pemberian otonomi kepada Atjeh. | (ndochina: datam hubungan ini Neh pernah' mengadakan suatu ,meeting| aan KA Komperensi an s Di 1 5 di Pr iok Dalam pemoitjaraan mengenai ru minta, supsja kedua belah. pal of minds” : , ra. Kn ena ar! Taodj. Kentjana Undang tentang, pe. danan mengapi undakag MP at (Kashmir, Tetap ab ndak “eni a| Sjandjian antara Serika UTUN | bersifat memperijepat tempo pepss|- Tent iKatan Uni : tis. @ ga hari jg dirantjangkan, Sir John 500 Ton Kopra Musna dan Madjikan itu ada dua pendi | persitat, memberljagi tao pare . Bake Aa ee Igo B j I di 

mendjawab hal ini tentu disebabkan : i Tandiung | D31 jang bertentangan jaitu pen | tentian tembak-menembak i&, akanfrantjis “dikatakan oleh Rondonuwu |" agian ndia 
oleh perbantahan jg tidak disukai PADA hari Selasa di belanda dirian pemerintah jang disokong | #ilaksanekan hania oleh pihak2 jg! bahwa djalan sebaik-baiknja jg ha- K P.M Bat Is T Didatakantja Dena Waka ak 1 Perak un Maa aa anta | oleh #raksi2 ,,Sobsi” dan ,.Partai | senar? men.liati peserta ig. aktif da| rus ditempuh jalah diberikannja ke- : eterangan s3» RON 
mengambil sesuatu keputusan, ag besar CR Ng, apa Si . Ta Buruh” jang menghendaki supaja 'am pertika'an: ak “d'berikannia ikesi merdekaan terlebih dahulu pada In Goulam Mohammad konperensi itu ssepuluh menit su- | sahaan nasiona ». pai 2 :| pembitjaraan Rentjana Undang2 merdekaan penuh kepada, Indochira hdo» China ig mantinja "dengan suka. : $ dah tjukup, dan diharapkannja tiap| 19.00 api belum dapat diprdam- | FT terlepas daripada rentjana uo- Fojeh ““Perantjis: 24. diutarakan an ak Se PA Li 2 An terbakar Pa 9 eran!jis: «4. diutamakannimkrela“dapat - diharapkan masuk da PERDANA MENTERI Kash keputusan akan diambil tjepat. De-| kan dan barang2 jang ter 1 fang-undang tentang pendaftaran | sembitjaraan2 mengenai masalah Ia (tam Uni tsb “djadi tidak ,,mengikat” mir, Bakshi Ghulam Mohammad mikian United Press dari Kolombo.| dalam gudang tsb. terdiri dari Serikat Buruh dengan pendirian | jochina - di -konperensi , Djendwahmesira itu terlebste P data Gi Ha : 

(Antara). | kopra kepuniaan Ja'asan Kopra 2 K: San hendaki | “Ormina di “konperensi , Djenewa' negara itu terlebih dahulu dalam hu dalam sebuah rapat umum di 3 : Pa d p Beri serep gergadji mesin-ke- traksi Masjumi 1g meng Ana | oleh: pihak2 jg serupa: dengan 'ipis| bungah Uni sebelum diberikannja Bombay hari Selasa mengatakan: 
dan 7. emerterian PPK. Diu- Supaja didalam rentjana ang£ | hak2 jg merundingkan - cease fire: Ikemerdekaan penuh. (Antara). bahwa Kashmir tidak akan setu- apa ma terbakar barang2 milik (UV dimasukkan suatu fasa TER 5. diadakannja suatu perdjandjian|  « . (0S odju untuk membagi negara ' ini, 53 . Ta & Yng berasal dari New : Wenentu kan: Pen, Sa Al non-intervensi, baik setjara lang- : — 0. enfah dari mana datangnia usu' Caled Dai kang masih tersimpan Purn, shatur Gengan... Ot Ana 6 Isung maupun setjara tidak langsung, : Ok. 0. “Ini, entah dari organisasi2 PBB, Naa nan Hah pen lan (Ant.) oleh saka na Kabar dan KERUGIAN $ VIBTNAM-PERAN 'entah “dari organisasi? lain. TA : hn Ne AK ren Republik Rakja, Tiongkok. IS 28.000 ORANG DA Ia lebih djauh menjesalkan ba 500 ton kopra dan 20 PERANTJIS DAN VIETNAM! Aa (Antara). "2. LAM 3 BULAN. wa PBB telah membitjarakan ma- aa eti al mesin terbakar. VTTA PA RSE PSN . Pe na an .|salah ini lebih dari 6 tahun, tapi ala PPA er besar jg ter- Pn 3 TU REDAKTUR “ # Ketik Tr Gegara ra aan, . hari one Ha na Pen i iadi kis i 15.30. Selasa siaga 3 en 2 : JR ,ALAC pe asa katakan bahwa pasukan2 | Ia -selan jutnja - menegaskan, 

Ma ih Ba Abe djurubitjara kantor | Peratnjis dan Vietnam (Bao DI TUNISIA DITANG- Perantjis dan Vietnam Bao Dai Sahwa Kashmir adalah sebagian besar polisi Djakarta diperoleh ka-| Dai) telah mentiapai persetudju- | KAP PERANTIIS. : di Indotjina telah menderita ke | dari India, dan akan tetap demi- AL bar, bahwa barang2 jg musnah ter-|an mengenai suatu 'pernizfaan .. Delegasi Tunisia. di Diakarta ' rugian 28.000 orang dalam wak | kian. Selandjutnja ia menjatakan 5 Gi bakar. dalam peristiwa bahaja api | jang memaklumkun  kemerdeka- fhari Rabu mewartakan bahwajtu 2 bulan iang lampau. Tetapi | bahwa penggabungan - Kashmir ga 'itu antara lain terdiri dari 500 tonlan Vietnam. Perniataan bersama sara pembesar Perantjis hari Se- | pernjataan itu 'ang disiarkan ra | dalam: wilajah Pakistan tidak 1 'kopra milik ,,Jajasan Kopra”,. 20:1tu, ditanda-tangani hari Rabu | 'asa telah . menangkap redaktur dio Peking, fidak menjebut2 perin | mungkin karena negara ini dinja- 
ola peti alat2 mesin milik Kementerian | demikian diberitakan oleh Ya harian saban di Tunisia, ka ' Gn at aa - dn sepi an Yan 4 d Ma : : jan a di . Per- |rena ia telah mengetjam apa jang wa ia semua front Indotjina Ten | mencha api keruntuhan”, hal ma : P.P.K. dan lain2, ngan, jang beriaasa di Paris. Per- | rena meng p an | hadapi kerui : jataan itu menentukan kemerde- | disehut ..reform2”. baru. Bersama tera Vietminh telah memperoleh | ni ditundjukkan oleh hasil2 nemi ri ndah Sebab? kebakaran, menurut polisi, Na Vietnam dan keangsotaan- | itu harian itu telah dilarang terbit serangkaian kemenangan2, lihan. di Pakistan Timur baru? in. sewaktu Kat : Ne akan progr diduga karena hawa-panas. Kebaka- |nja dalam Uni Perantiis. F “pula. : Pn na MR en 23 (Antara) 

Sek 088: : ag hentai ran itu terdiadi didalam gudang en : 5 4 5 ag 3 an an mmm sek Fa 2. Mitos agan 3 pelabuhan 1 Tg. Priok, Aan | im ih Pr aki PN aa da gap naa song dip Ho Chi Minh Menghendaki Perdamaian : 9 data ana Uae tera 1 TTL djam 5.30, dan baru AO AIR R1 kira 109 djuta dollar untuk India. | Mulai kira2 Ta Pane pb | Pa MA an) pa damkan oleh Diawaton| 1 14 : ika 1, Ik bara n :g , : DA Ta £ Ha Me data | Beaeaema” Kebakaran kira2 pada ' DARI SAIGON, Indotjina, wa-- nal dengan serangan2nia jang seru jang 'akan lebih tjepat datangn'a da Ho Chi Minh achir2 ini dapat dita Dikatakap oleh Stassen, bahwa diam 20.00. Kerugian seluruhnja tawan AFP pada hari Selasa menu | terhadap Dienbieohu dan difront2 'ripada dengan peperangan sekarang rik kesimpulan, bahwa, tudjuan uta pro?ramnja itu sudah mentirnai ' sampai sekarang belum diketahui, lis. bahwa menurut pendapat ssmua | lainnja di Indotjina achir2 “ini: Di diperpandjang. “ |. |ma dari pemerintah Ho Chi Minh hasil dalam mentjegah Inda men tetapi diduga meliputi puluhan ribu 'penindjau dikota tsb., pihak Ho Chi | katakan oleh penindjau2 tadi, bahwa Selandjutaia hzmpir dapat , dipas- sekarang ialah: 1) Sedapat mungkin djadi negara Komunis dan bahwa '€ P Minh sekarang sedang berusaha un | pemerintah Ho Chi Mioh- diduga «kan pula. bahwa Hb Chi Minh memisahkan Amerika dan Peranfjis. 
: |. #npiahi Min k: g p : Pe ea , pemerintah Amerika tak dapat rupiah. (tuk mendapatkan perdamaian dalam akan men, gugakan sepala kessmia .akan borusaha sepatadnja “Mentiuwah Dalam. hubungan ini Amerika ditu 

TA tuk ndap: p IeBN aka i : 2 $ 2 Ig 5 Ta Ih Pennaan 33 Untuk keperluan pemeriksaan dim konverensi jang sedang berlang ung(tan dalrm pembitjaraan2-di Djene djangan sampai perang di Indotjina duh merupakan halangan terbesar utjapanZ para pemimpin - India. nba Nae “, As itu d4 Dien sekalipun pasikan2 Hoi wa untuk menjatakan kepada dunia itu wertiadi peperangan Internisis- kesrah perdamatan di Indotjina. 2) 
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Indonesia Mungkin Diua- 
dang Dim Konp Perdamaian | 
Bao Dai Akan Boikot Tiop Perundingan Di- 

mana Ho Chi Minh Ikut Serta 
& 

“DENGAN kemungkinan lekas K diadakannja : 
#jouyerenal perdamaian tentang Indotjina itu, dikalangan para de- 
legasi di Dienewa te Bea : u: 1. golongan 9 
blik Rakjat Tio 
dan Republik Dei 

negara, jaitu 9 nega 
Thai, 3. golongan 14 | 

   
    

       

     

  

jang 

  

, faitu 
dengan Indonesia, India dan Aus tralia. 

   
      

   

   

      

      
  

ig tidak enak “didsngarnia. maka 
kemungkinan India mendjadi ne- 
gara Komunis djadi lebih besar, 
demikian Stassen. (Antara) 

telah disebut-sebut adanja 3 golongan necara2 
ng untuk menghadliri konperensi itu, 

terdiri dari Empat Besar, Renu- 
3 negara anggota Uni Perantjis di Indotjina 
asi Vietram (1.0 Chi Minh): 2. golongan 11 
tsb. ditam bah dengen Birma dan Muing 

11 negara tsb. diatas ditambah 

Sampai saas ini belum diambil ke 
tentuan tentang golongan mana jg 

Dan Bom-H Ditangan 

   

  sama 

Mikoy
an: 

: 

Russia Mengika
t Ta: 

ngan Mereka Jang 
| Ingin Perang 

MENURUT Radio Moskow, 

sidang Dewan Bangsa2 Soviet 
Tertinggi pada hari Selasa, bahwa 
adanja bom2 atom dan hydrogen 

  

PA ta Rae gn La » Indonesia adalih sama sekali 'Djenderal Graaf Christian Marie 'Ferdnand de La .Croix de “Castries, 

pertemuan dengan pers di So!o Selasa malam 1. antara Jain me- 
. njatakan, bahwa penolakan “orang2 sosialis Israel untuk masuk 

n tidak ada hubungannja dengan soal 
pro atau anti socialisme atau kom unisme, karena | panglima pasukan-pasukan Perantirs d/perbentengan Dienbienphu, berdiri 

menteri perdagangan Sovjet Uni, 
A. Mikeyan, menjatakan dalam | 

pasukan-pasukann jan 

  

2. WARTAWAN ANTARA” 

  

IM la hari Selasa, 
gema ya 
nembak 

| Djurubi 

  

tjara' tsb. dalam pada itu   ditangan Sovjet telah mengikat 
kedua. tangan mereka jang ingin 

     

    

  

     
   

  

        

  

    
           

    
  

  

Sementara itu dari kalangan Pe. 
rantjis di Djenewa ,,Antara” menda j 

  

   

   
   

   

  

   

  

      

   
   

   

    

telah setjara tidak langsung. 
Nehru untuk mengadakan penghentian tembak - me- 

di Indotjina mendapat simbutan baik dari 

termenung didepan markasnja, merenungkan nasib buirik jano nien'mpa 
Gambar ani, diambil waktu sedang ada' keredaan 
sedikit dalaim pertempuran. $ 

. RT Tertarik 

. Oleh Rentja 
|Bidanlt Akan Adjukan Rentjana Cease 

. Fire Meouruti Konsepsi. Laniel 

SR oa 

na Nebru 

mengawatkan dari Djenewa, bah 
wa “djurubitjara delegasi RRT di konperensi Djenewa, dalam per- 
muannja dengan wartawan2 In dones'a, Pakistan, . Ceylon dan 

mengatakan, 

delevasinja. 
tidak mau memberikan. ketera- 

ngan mengenai berita A.F.P., beh wa Sovjet Uni dan RRT mungkin akam mengusulkan cease fire di Indotjina. "3 

   

    

    

diri. 

Konperensi .Colombo diterangkan, 
bahwa kabinet telah mengambil ke. 
putusan menjetudjui Indonesia — me- 
ngundjungi konperensi tsb. dengan 

membawa suatu konsepsi jang kon- 
krit, jalah untuk. mengusulkap supa- 
ja diadakan. Konperensi Negara? 
Asia dan Afrika, dengan konselowen- 
si sanggup menerima konperensi itu 
di Indonesia djika usul tsb. dapat di 
terima. 

Adapun  pertimbangan2 untuk 
memberi dasar “dari usul tsb. ada 3 
hal, jalah: 1) Indonesia melihat ba- 

haja perang jang dapat menghantjur 
kan rakjat Asia, 2) Indonesia meli- 
hat adanja bahaja timbulnja kole- 
nialisme-baru sebagai akibat | 

  

        

  

   
  

    
  

    
han. Perjelidikan masih terus di Ja nga19nia Menurut para penindjau achirinja peperangan,. karena menu- di Saigon. 
kukan. Kabar terachir, menjatakan, 
bahwa kerugian akibat kebakaran 

“tsb berdjumlah Rp 3 djuta. (Antara). nan terhadap pendapat 

tadi, Ho Chi Minh kini. dianggap 
sedang berusaha mengadakan teka- | 

rut pendapat mereka, perdamai'n 
akan memberi kesempatan. jang le 

  

  

smbaga Kebudajaan Indonesia 

ba Batavisaseh Mancomehap 

sen Kunsien na Watenechepaan “ 

Wartawan : AFP menambahkan, 
internasio-- bih baik kearah..kemenangan achir bahwa menurut'siaran2 radio pihak | 

ngan2 langsung . dengan  Peranjjis. 
Dan 3) menjampingkan pemerintah | 
Bao Dai jang tidak diakuinja-dari se 

  

Negara2 Islam — jang telah mengakui Repubtk 
| harus mendjaga supaja djangan sampai menjinggung perasaan Ne- 

gara2 Islam, dan pula perasaan kaum Muslimin di Indonesa sen- 

  

jang ditolak 
hanjalah orang2 sosialis Israel sadja, sedangkan lain2nja d peri 
bolehkan. Sebab dari penolakan pemberian 
rena dndonesia jang mendjalankan politik pers:habatan 

visum itu adalah ka- 
dengan 

Indonesia — 

Mengenai sikap kabinet ' terhadap wa pemerintah akan mendahulu- 
kan pemilihan umum untuk me- 
milih DPR2. Daerah dari DPR 
Pusat. Undang2 utk. memilih 
DPR2 Daerah itupun belum ada. 

Mengenai -dipindahkannja Sul- 
tan Hamid dari pendjara di Dja- 
karta ke Jogja dikatakan) bahwa 
hal itu adalah suatu pemindahan 
routine semata2. 

Masalah Swanradja 

. Mengenai Swapradja Surakarta 
dinjatakan, bahwa Pemerintah 
akan menjerahkan  penjelesaian- 
nja kepada  Konstituante panti. 
Demikian a.l. Menteri Kehakim- 
an Mr. Diody Gondokusumo, 

  

  

wa? datam 

sudah" tidak bisa digunakan lagi, 

keluar. Hanja mereka jahg luka2 

  

  

eradjurit2 Perdntjis di “Dienbienphu jang luka2, berdjedjal-djedjal dira- 
, hospitaal darurat diperbentengan tadi. Karena landasan terbang 

maka mereka: tidak mungkin diangkut 
berat sadja diperbolehkan dirawat dlm 

hnspital. darurat. Jang luka2 enteng ditolong diluar 

EDISI POS. 

  

  

3 Divisi RRT 
Sudah Bertempur Di 

Indo-China? 

KORESPONDEN » National 
Broufcasting Corporation”, Don 
Whitehead, pada. malam Selasa 
mewartakan bahwa RRT telah 
mengirim 3 divisi pasukan2nja ke- 
pertempuran2 di Indo-China. Da 
iam beritanja jang dikirim dari 
Hongkong, koresponden tersebut 
mewartakan bahwa 18.000 orang 
serdadu jang “masih segar telah 
memasuki Indo-China dari RRT 
pada tanggal 25 Maret jang lalu, 
dan segera telah dipersatukan di- 
dalam tentara Ho Chi Minh. Be- 
rita tadi disiarkan oleh NBC da- 
Tam afiaranja jang bernama ,,News 
of the World” Demikian Reuter 
dari New York. 

2 Sangat sceptis. 
Dari Paris, AFP sementara itu 

mewartakan bahwa sumber2 diplo- 
matik Perantjis pada bari Selasa me- 
njatakan sangat skeptis terhadap be- 
rita2 pers asing jang “ menjatakan 
bahwa serdadu2 RRT sekarang su- 
dah digabungkan didalam pasukan2 
Ho Chi Minh di Indotjina. Sumber2 
diplomatik tadi mengemukakan kem 

bali bahwa menurut keterangan? jg. 
dapat diketahui achir2 ini bantuan 
jang diberikan oleh RRT kepada pa- 
sukan2 Ho Chi Minh di Indotjina 
rupanja ialah terbatas pada perlen2- 

kapan2 atau perbekalan2. 'Sumber2 
pemerintah Perantjis dalam pada itu 
mengatakan bahwa mereka tidak ta- 
hu-menahu tentang berita2 bahwa 
serdadu? RRT telah dixirim ke In- 
dotjina, baik untuk bertempur di- 
bawah pasukan2 Ho Chi-Mfuh mau- 
pun sebagai. kesatuan2 te-sendiri, 
(Antara). 

    
  

#eiterentah Bid Sangkal Te- 
lah Membantu Gerakan Sub. 
versief Melawan Republik 

KEMENTERIAN LUAR NEGERI Belanda mengumumkan 
hari Selasa, bahwa pada waktu 
pihak: Indonesia 
kegiatan dibagian 

Repubiik Indonesia. Seorang 
baru-baru ini mentatakan bahwa 

pegawai tinggi dari propinsi 

achir ini banjak tuduhan dari terhadap Pemerintah Belanda mengenai kegiatan 
Timur Indonesia, jangg memberi kesan seolah- 

olah Pemerintah Belanda memberi 
golongan untuk mengadakan kom plotan 

kesempatan kepada 2g beberapa 
dari Irian Barat terhadap 

Maluku 
sebuah kapal selam asing disinjalir dan'ia menambahkan bahwa tentang kebangsaan dari kapal selam 

ini €dak usah diragukan lagi, 

Djarubitjara Pemerintah Belan 
Ja menerangkan, bahwa Pemerin 
tahnja membantah keras tuduhar 
tuduhan jang disebutnja ,.palsu”. 
Selandjutnja dikatakannja, bahwa 
dalam tahun-tahun achir ini tidak 
ada kapal. selam “Belanda diper- 
airan Maluku. Dinjatakannja bah 
Wa ruparja oleh pihak tertentu 
dikeluarkan tuduhan2 dalam wak 

Itu. belakangan ini” untuk mendje 
jekkan nama Nederland.. Untuk 
ini tidak ada alasan, kata djuru 
bitjara Pemerintah Belanda. 
-Baru2 ini Pemerintah. Belanda 
telah menjatakan kepada Peme- 
rintah Indonesia, bahwa Belanda 
tidak bersedia' untuk mengadakan 
bembitjaraan tentang kedaulatan 
rian Barat dan perlu diulangi di 
sini, bahwa Pemerintah Belanda 
setiap waktu bersedia memberi- 
kan keterangan2 tentang tudjuan 
Belanda terhadap “Irian Barat. 
sehingga ketjurigaan dari “pihak 
Indonesia -akan hilang. 

Demikian  djurub'tjara Pemerin- 
tah Belanda itu, “seperti dikawatkan 
oleh ,,Antara” Amsterdam. : 

Karena kantor: berita ,,Antara” 
dari dulu senantiasa - memberitakan 
kegiatan-kegiatan Belanda terhadap 
Irian. Barat, dan mengumumkan se 

gala matjam bantuan jg diberikan 
oleh- Belanda kepada kegiatan2 -sub- 
versif, redaktur untuk Indonesia da 
ri harian ,,Algemeen Handelsblad” 
menuduh ,,Antara” mendapat pe- 
ngaruh komunis. 

»Karena-itu tidak mengherankan”, 
kata redaktur harian . itu, ,,bahwa 
pemberitaan dari kantor beri'a tsh 
adalah sedjalan dengan jg terdapat 
pada pers komunis di Indonesia. Rs 
rita2 tentang Irian Bara, ini tjukup 
menundjukkan - dengan .tjara bags: 
mana ,,Antara” bekerdja. Demikian 
tuduhan ,,Algemeen Handelsblad”. 

(Antara), 

    

DELEGASI ' BUDDHA NEPAL 
E BIRMA. 

goodwill Buddha 
Nepal jang terdiri dari 8 orang 
pada hari Selada telah bertolak ke 
Birma untuk mengadakan kund'u 
npan selama 3 bulan dinevari tsr 
sebuts Menurut rentiana. verutu- 
san ini akan  menghadliri diusa 

jang 

Suatu missi 

konperensi Buddha sedunia 
Lakan dilangsungkan di Rancoon, 
Delegasi ini antara slain meliputi 
Bhikhu Amritanand, sekretaris 

gala perundingan2 nanti. (Antara). organisasi Buddha »Dharmodaya”. 

kata djurubitjara 

  

  

Pemerintah Belanda. 
  

Penjelesaian 
Indo - China 

2 . 
Dgn Djalan Membaginja 

Djadi Dua Bagaian? 
KALANGAN2 delegasi ne- gara2 Barat pada hari Selasa ber- 

pendapat bahwa pembagian Indo- 
China mungkin dapat merupakan 
»djulan terach r” untuk penjele- 
saran peperangin jang sudah ber- 
djalan 8 tahun dinegeri tersebut, 
Lumber2: jang mengetahu: dalam 
pada itu mengatakan bahwa Ame. 
rika Serikat mungkin dapat menje 
ludju. penjelesasan demikian tu, 
“pabla dapat direntjznakan sua- 

"erumusan jang dapat dilaksa- 
nakan, 

Pemerintah Inggris kabarnja su- 
dah mempeladjari pula kemungki- 
nan pemisahan Indotjina itu sebagai . 
penjelesaian peperangan, dan seba- 
gai. djalan nutuk membebaskan Pe- 
rantjis dari pertikaian jang tidak 
lagi mendapat sokongan  rakjatnja. 
Pemerintah Perantjis sendiri -kabar- 
nja djuga bersedia mempeladjari ke- 
mungkinan - pemisahan Indotjina 
mendjadi dua, asalkan garis pemisah 

' nanti dapat ditarik disebelah utara 
delta sungai Merah 
mengalami infiltrasi 
Ho Chi Minh itu. 

Pendirian Amerika terhadap soal 
tadi ialah, bahwa sekalipun kemung 
kinan pemisahan itu tidak dapat di- 
kesampingkan, namun akan sangat 
sulitlah untuk menarik sebuah yaris 
jang dapat merupakan kompromi jg, 
dapat diterima 'aleh kedua pihak, 
dan jang mungkin tidak akan di. 
gunakan sebagai batu lontjatan un- 
tuk penguasaan pihak Ho Chi Minh 
diseluruh Vietnam. $ 

Demikian a.l, keterangan sumber? 
Barat di Djenewa. (Atitara), 

jang kini banjak 
oleh pasukan2 

SAAR DI EROPANISASI 
Panitya politik madjlis konsuitat:f 

Dewan Eropa Senin telah menjetu- 
djui sebuah laporan jang mengusul- 
kan supaja daerah Saar di-eropanisa 
si, Laporan tadi disusun oleh Yan der 
Gees van  Naters dari Nederland, 
dan belum lama berselang ini lapo- 
ran tersebut didjadikan dasar dalam 
perundingan antara  Perantjis dan 
Djerman Barat mengenai soal peme 
tjahan masalah Saar 
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Spionase 
— — — 554 Kalau"Rassi 
jang luas didaerah Pasifik 
trov, sekretaris ke III dari 
lumj itu adalah barang jang lum sebagai negara besar jang memp 
didunia ini, Russia tentu i 
dari lawannjas termasuk segala 

  

Uianggap sebagai lawan. 

SAN Soal spionase. terlihat djuga dari kenjat : Jan memasang djaring2 : pihak jang dianggap 
nja proses? spionase jang menga dapest beberapa tahun jl. kemudian liam Oatis di Praha dua tahun jan lang penghukuman spion2 A 
jang sering2 termuat dalam pers 
mang #nggika Tana ikanr 
Ae Eh 
kita mengatakan bahwa so: 
lumrah serta djam: 

menjelidik, n-menjepioni, 
ialah tetapnja terdjaminnja 1 
negara kita. Indonesia . sebagai 
ini, tentulah mendjadi 
tidak bisa dihindari . 

   

kedutaan 

gaimana diketahui adalah daerah : 

     
      

    

  

   
         

     

    

    

    

   
   

    

   

  

    
    

  

   

     

  

“dj 2 spionase 
ah Vladimir Pe- 

bisa dimengerti. Memang, 
nggung djawab jang besar pula 

u harus mengetahui segala ranasia2 
asia2 didaerah Pasifik ini jang seba- 

Amerika jang oleh Russia 

   

af dan djamak. Ini 
djuga' mengerdjakan 
jang dikuasai oleh 

ini terbukti dengan ada- 
     

nparkan dari Robert Vogeler di Bu- 
usul proses spionase dari Wil- anjaknja pula chabar2 ten- 

  

i Tjechoslovakia dan Polandia, 
nia, membuktikan pula bahwa me- 
rang ,,alim” dalam soal ini. 

  

       

      

  

bukti2 kenjataan jang menjebabkan 
| “oleh negara2 besar itu barang 

ditengah-tengah permainan selidik- 
lakukan oleh negara2 besar tadi, 

egara, dan sendirinja keamanan 
jang penting di Asia-Tenggara 
dari negara2 besar. Ini sudah 
mendjadi keharusan mutlak 

bagi kita, terutama bagi alat2 negara kita dan orang2 penting kita jang 
memegang  keterangan2 jang aal dari kegara, supaja berlaku tetap 

  waspada dan hati-hati. Harus pandai-pandai menjimpan rahasia negara. 
— — — — — Kebotjoran udjian2 sekolah menengah jang hampir tiap 

    

tahan kita alami dan berakibat ru, nja beribu2 murid sekolah menengah 
jang sudah berbulan? harus membanting tulang untuk menjiapkan diri 
sebelum udjian itu, adalah suatu. 
Tetapi kebotjorannja rahasia 
lawan ataupun kawan, pada 
tjana dan malapetaka j 

   

  

    
       

  

Tabib jang paling terkenal di In- 
donesia dan dapat banjak pudji- 
an. Specialis untuk Wasir (Aam- 

beien) ASTHMA KEPUTIAN, 
MPOTENTIE . dan App 

| njakit. ZONDER OPERATIE. 
| Djam bitjara: — 9—12 pagi 

1 hal jang sudah ,,terlalu” (al erg genoeg). 
gara, baiklah ia djatuh ketangan pihak 

iat2 jang kritiek, bisa menimbulkan ben- 
tidak terhingga! 

  

  

  

  

Satu pendapatan baru dari 
DJERMAN jang digemari oleh 
setiap pemilik radio : 3 : 

“ SWISI” lengkap dengan blik- 
semafleider. , : 

£ ,WISIP” memberi suara jg lebih 
BAIK untuk radio Tuan, 

DISTRIBUTEUR : 5 

Super Radio Coy N. V. 
TJABANG SEMARANG   

5—7 sore "3 
 SETERAN (DUWET ) 5. 

  

BEATOe Tn 
Perusahaan Ekspor besar Indonesia, 

jang mempunjai organisasi sendiri diluar negeri, 

—. berpusat di Djakarta, ingin mengadakan hubu- 
ngan dengan pedagang2|perwakilan2 untuk: 

ba Temulawak“. 
— dan hatsil bumi lain2nja. 

. Djagung Sa KE — Gula Tandjung 

: Peah dan bidji kapuk Gula Aren 
— Gaplek dan Tepung Gaplek — Tembakau Krosok 
Lombok kering Bungkil 

Kumis kutjing : 

Penawaran2 jang dapat memenuhi KWALITET EKSPOR harap 
dialamatkan pada Biro Reklame 

z 

Djakarta dibawah No. 1337. 
»KUSUMA", Djl. Tosari 74 — 

  

  

  

(Bahan-bahan baik 
Bahan-bahan bangunan jang baik adalah perlu untuk 
membuat sebuah rumah. Begitu pula tubuh mendjadi 
kuat, kalau darah sehat dan bersih. Zat-zat pentjegah 

(jang disatukan dalam pil-pil Joodkali jang rupanja 
bulat-telur 'itu, mentjegah dan menjembuhkan penja- 
kit-penjakit, disebabkan darah kurang bersih, seperti 
'urat-urat mendjadi beku, penjakit urat-saraf, pegal 
dan intjok, sakit kerongk 

Jood adalah untuk tia 

     

     

  

      

   
5 1 1 “manusia penting sekali: 

1 tablet sehari ditjampur air segelas, menambah 

penggantian zat-zat dan membersihkan darah. 

NEFABRIEK Wawa 

IN 

  

gan dan asma. Spora-spora 

      

| pegawai. 

y
e
 

3 

dari anggauta gerombolan D.I. 

butir peluru2 sten. 

  

DUA USUL. 
Kabarnja konperensi Kolombo bi- 

ngung tjari atjara. E 
Belum tahu apa jang harus mulai 

dirundingkan. 
Sir-pong -kaluk boleh usul, mau 

adjukan saran: ,.Adakan sadja atja- 
BEA sanad 3 is 
mua setudju!” 

Dan kaluk butuh petundjuk dima- 

picnic ! “Tanggung se- 

pong djuga bisa tolong: 1 otel 
Mount Levy, di Colombo-hill. Di- 
situ katanja bisa lihat orang2 jang 
nggaik nggaik kajak djeng Marilyn 
Monroe............ tega : 

tx 

Djembatan didekat kantor Papak 
di Bodjong Semarang, hampir tiap 
bulannja musti rewel.- Perlu harus 
dirawat. Kadang? aspal-nja mlethsk. 
Paling kerep kaju-nja petjah, dll. 
Djuga kemaren djembatan tadi perlu 
diperbaiki. ig 

Ada kawan Sir-pong jang  djail, 
bisik-bisik pada Sr-pong: ,.Baiknja 
usul sadja pada pak walikota Hadi- 
subeno, supaia djembatan dekat 
kantor papak itu diberi nama: ,,Djem 
batan Datang Bulan” ..i.ii 

Anggaran Ke- 
uangan 1954 

Dibitjarakan Dalam 
DPRUS Prop. Djawa 

Tengah 
SIDANG PLENO DPRDS 

Prop. Djawa Tengah jang berlang 

membitjarakan Anggaran Keuang 
an Prop. Djawa Tengah th. 1954. 
Dalam pendjelasan mengenai atja 
ra itu, Ketua DPD Propinsi Gu- 
bernur Budiono a. 1. menerang- 

| kan, bahwa Rentjana Keuangan 
utuk tahun ini dibuat dalam 2 ba 
gian. Bentuk dan tjara mengatur 
nja susi n pasal2, ajat2 dll. di 
sesuai de surat instruksi 
Kementerian Dalam Negeri ttgl. 
1 Desember 1952 no. Des. 8/26/ 
50. Rentjana Aggaran Keuangan 
bagian pertama adalah merupa- 
ikan Anggaran induk (p 
lam mana direntjana semua 
pengeluaran jang berhubungan de 
ngan pemerintahan sehari2 (rou- 
tine uitgaven). 

Rentjana Anggaran bagian kedua 
memuat semua perkiraan pengeiua- 
ran guna usaha? (kapitaals-uitgaven). 

ngeluaran guna pembangunan: Tja- 
ra baru itu jang dinamakan - kas- 

gap tjara jang lebih mudah untuk di 
kerdjakan dan tidak begitu sulit se- 
perti- tjara jang dahulu, demikian 
-pendjelasan Gubernur... 
Ag Angka2 bagian pertama. 
- Rentjana Anggaran Keuangan ba- 

| gian pertama (routine) th. 1954 sc- 
besar Rp. 193.365.160,— untuk ga- 
djih pegawai, dan Rp. 60.329.840,— 
untuk belandja barang2, atau djum- 
lah seluruhnja - Rp.. 253.659.0)0.—. 

| Dalam th. 1953 djumlah itu ada .se- 
besar. Rp. 227.653.150,—, diantara- 
nja Rp. 181.795.880,— untuk gadjih 

Kenaikan djumlah penge- 
luaran routine untuk tahun ini, di- 
sebabkan karena akan tambahnja pe 
gawai jang tidak dapat dielakkan, 
misalnja tambahan guru2 dalam ta- 
hun kursus baru, pegawai jang baru 
dari Sekolah2 Pertanian, Kehewan- 
an dan lain2, djuga adanja kenaikan 
gadjih berkala dan kenaikar pang- 
kat. Sa $ 

Bagian kedua. 
Rentjana bagian kedua dari Ang- 

garan Keuangan th. 1954, jaitu un- 
'tuk usaha2,. direntjanakan sebesar 
Rp: 38.587.600,—. - Perintjiannja 

Isbb.: untuk @ DPRDS/Sekretariaat 
Rp. 130.000: untuk Pekerdjaan 

| Umum Rp. 14.298.600,—: Kesehatan 
Rp. 650-000.» 
Rp. 18.000.000.—: 

P.P. & K. (S.R) 
Kehewanan Rp. 

1.000.000 Pertanian Rp.: 3.510. 
000.—, Perikanan Darat Rp. 999. 
000.—. Rentjana itu ada lebih tinggi 
djumlahnja daripada tahun. 1953, 

'Idan selama tahun itu anggaran jang 
dikeluarkan guna keperluan2 tsb. 

'I berdjumlah Rp. 24.991.750.—.  Me- 
Ingenai kenaikan djumlah itu. dise- 
babkan karena hampir semua Dja- 
watan2 tersebut diatas dalam th. 
1954 mengingini akan dapat menger 
djakan pembangunan dalam masing2 
lingkungannja dengan lebih giat. 

Patut ditambahkan, bahwa dida- 
lam rentjana Anggarah Keuangan 
tahun 1954 belum dapat direntjana- 

ikan beaja2 guna keperluan Djawa- 
tan Perindustrian, jang dengan PP 
12/1954 akan diserahkan pada Pro- 
pinsi, djuga mengenai Djawatan So- 
sial jang akan diserahkan menurut 

| PP 45/1952. Tetapi djika sudah di 
ketahui hari penjerahannja jang pas- 
ti, dan bahan2 angka sudah didapat 
dari masing2 Djawatan tsb., akan di 
adjukan rentjana Anggaran Peroba- 

| han pada sidang. ' 5 

SEMARANG SINGKAT. 

— Perajaan peringatan windon Ta 
. Chung Sze akan dilakukan digedong 
nja sendiri djl. Mataram 427, pada 
nanti tgl. 30 April djam 19.00. 
— Undian barang jang diseieng- 

garakan oleh Panitya Balai Pertemu 
an Rakjat Kp. Barusari Kidul/Bo- 
djong Salaman jang sedianja dibuka 
tgl. 30 April, karena satu dan lain- 
nja terpaksa diundur sampai dengan 
tgl. 12 Mei 1954. 
— Malam perpisahan peladjar2 

| SMP Kartijoso Semarang akan di- 
langsungkan pada tgl. 28 malam 29 
April, bertempat digedung Sin You 
Chung Shiao Shueh, djl, Stadion, di   mulai djam 18.30, 

  

Puluhan Anggota GerombolanTertang- 
kap, Tertembak 'Mati Atau Me- 

njerahkao Diri 
ATAS kegiatan pasukan2 kita bersama-sama dengan rakjat 

dan O.P.R, maka dalam gerakan . 

orang lagi di Baruanbo dan Kawoni. 
sendjata berasal dari dukuh Madja dan 7 « 
perempuan jang ditjurigai tertang kap pula dides: 
Orang anggauta tjamat D.I. bernama Wasdjid bin Suad j: rikan diri dari desa Gn. Rendera telah menjerahkaa d 
membawa 1 putjuk Thompson berikut 3 ng rt 

na akan adakan ea Sir- | 
Di h 

sung tgl. 27 April antara lain tlh 

ok), da 

» hialah guna pembelian barang2 jang: 
|sifatnja dipergunakan lama dan pe- 

-stelsel oleh Pemerintah Pusat diang- 

    

Derangkn di Sindanghul 
2 Orang peng 

   

  

    

  

   
   

  

ng Mm 
liri dengan 

k dan beberapa 
D. IL. mati, 2 

luka berat. 
|. Pada waktu musuh sedang asjik- 
| asjiknja mengadakan rapat anggau- 
| ta2 D.I. didesa Sindangkasih dengan 
didjaga oleh 1. regu “T.I.L.-nja, sepa- 
isukan T.N.I. dengan dibantu oleh 
O.P.R. telah datang menjerbu sotja- 
ra mendadak, sehingga musuh lari 
Yunggang-langgang. Seorang dianta- 
ranja tertembak mati, dua orang 
lainnja luka berat. Seorang dari jg. 
|Tuka ini adalah komandan T.I.I. ber 
nama Israp, jang menurut verita2 
jang belum positief meninggal du- 
nia, kemudian 7 orang pengawalnja 

pada waktu menjeberang kali Pe- 
mali sebelah utara Pengarasan te- 
lah mati. tenggelam. karena perahu 
jang mereka tumpangi terbalik aki- 
bat serangan bandjir jang mendadak 
| datangnja. 2 Orang D.I. mati kita 

# 

tembak didesa Kd.-banteng, seorang 
| diantaranja Kmd. T.LI. bernama sa- 
| maran Rusdi nama aslinja: Achmad. 

Pada waktu pasukan kita sedang 
| mengadakan pengadangan dari Tji- 
keusal melalui. Igir, Pasirsereh, di- 
tengah djalan telah berhasil menem- 
bak mati 1 orang gerombolan: ber- 
nama Faselah dari Bagian Tata- 

| Usaha. : ' 
Garong bunuh begal. 

pa penggarongan2 dan perampasan 
terhadap harta benda rakjat dan 
pembunuhan? kedjam atas diri pen- 

| duduk jang tiada berdosa “rupa2nja 
djuga dimaksud sebagai muslihat un 
tuk mendjauhkan rakjat dari fihak 
kita jang ternjata tambah hari ber- 
tambah tebal kepertjajaannja tcrha- 
dap alat2 kekuasaan Negara kita. 

Di Sindangheula misalnja musuh 
telah menggarong harta-benda rak- 
jat “dan kemudian meninggalkan 
pamflet2 antjaman. Rumah pak In- 
rah dan polisi desa Buaran telah di 
bakarnja habis. . Seorang pedagang 
telah di begal dan dirampas uang- 
nja sebanjak Rp. 300,— dan kemu- 
dian ditembaknja hingga luka berat. 
3 Orang guru dan 2 orang O.P.R. 
telah dibunuhnja dengan semena- 
mena didesa Kreteg. Malapetaka te- 
lah pula menimpa seorang anaknji 
pegawai desa Karang-lo jang mati 
terkena tembakan ,,ngawur” dari 
gerombolan. Rumah pak Sumjad da- 
ri dkh. Grajak setelah digarongnja 
habis2an kemudian dibakar. Semen- 

tara itu telah mereka tjulik 1 orang 
kepala pemuda bernama Siia: umur 
27 th. dan ditembaknja mati didja- 
lan perampatan antara Bod:ong dkh. 
Bajur.. 

Dengan tiada henti-hentinja fi- 
hak kita terus-menerus mengada- 
-kan serangan terhadap sarang2 
gerombolan "sehingga terdjadi 
tembak-menembak. Berkat ketja- 
kapan dan kemahiran jang diper- 

oleh oleh kaders2 kita, maka hasil 
hasil njata jang perolehnja a. 1. 
sbb.: 2 Orang gerombolan terbu 
nuh dan beberapa alat2 musuh 

Operasi selama 3 hari berturut2 

sembunji mereka, mensita 3 stel 
tjelana hidjau, 3 potong iselana 
dalam dan beberapa alat sendjata 
lainnja. s 

Demikian berita dari Pa. Pers. 
Terr. Tw: 

MENTERI MOHAMAD 
HASAN MENINDJAU, 

djaan Umum Moh. Hasan dgn. 
disertai rombongannja telah 1ne- 
ngadakan penindjauan ke tempat 
penggergadjian pulau di Rawa Pe 
ning Ambarawa dan selandjutnja 
melihat dari dekat usaha dari pa 
da rentjana - pembikinan sentral 
listrik Timo, dekat Djelok, Sala- 
tiga. Ke 

FORD ZEPHYR DJATOH 
: : DJAKARTA. 

. Undian Sweepstake Jajasan Sa- 
| natorium Kepolisian Djateng jang 

. djatoh pada no. 211677, ternjata 
| didapat oleh Komisaris IL A.R. 
! Mulia Kepala Seksi HI Kepolisian 
Djakarta, hingga ia mendapat mo 
bil ,,Ford Zephyr”. 

| KEPUTUSAN KONGGRES 
RUKUN TETANGGA 

Konggres ke I dari Rukun Te- 
tangga K.B. Smg. pada tgl. 24 s/d 
25 April telah menghatsilkan bebe- 
rapa puluh Resolusi, kedalam dan 
keluar. Resolusi kedalam a.l. di tu- 
djukan kearah pembangkitan - dan 
mengaktivir kembali RT/GRT2 se- 
tempat, tentang koperasi, PBH, ke- 

  

      

| matian, keamanan, pemilihan umum' 
dan struktur organisasi baru. Reso- 
lusi2 keluar berkisar pada 13 tun-| 

masaalah. keseha-y” 
tan, pendidikan, perumahan, pengen " 
tutan mengenai 

dalian harga, sekitar kenaikan tarip 
listerik, kenaikan  padjak. sepeda, 
djaminan keamanan dalam pemili- 
han umum, perdamaian, padjak per 
alihan atas tanah/sawah, penghapu- 
san tanah partikulir dan penjelesai-| 
annja tanah jg sudah dikembalikan 
kepada Pemerintah.. Dalam hal itu 
diperdjoangkan  djuga, agar Peme- 
rintah dapat mengusahakan tanah 
kuburan jg murah. Selain. itudi ke 
luarkan. djuga 6 pernjataan, a.i. 
memperkuat tuntatan PPDI untuk 
pengangkatan Pamong Desa sebagai 
Pegawai Negeri dengan gadjih PGP. 
Tidak dapat “membenarkan tjara 

rumah2 pelatjuran.. Mendesak supa- 
| maka KBS teritang bordelen atas 

ja dilaksanakan mosi Hadikusumo 
il. untuk mengganti ULU, no. 39. 
Mengutuk “atas ditjoba/diperguna: 
kannja Bom H dan Atoom, dan 
lain2. Susunan pengurus. 

| 'Konggres telah memilih pengurus 
baru R.T, KB Smg., jg terdiri dari 
33 orang, sedangkan Dewan Harian 
terdiri dari 13 orang jaitu: Ketua I 
dan Il: Marsudi dan Edi Hendro: 
asmoro. Penulis I dan II: Suvagio 
dan Suwanto. Keuangan I dan Il: 
Makroof dan Utojo.. Sosial: Ismail. 
Ekonomi: Sutjipto. Wanita: nj. Mu- 
nafsijah. Pemuda:  Sutojo. Pen/ 
Pend.: Sumardjo dan Keb./Olah- 
raga:  Sumadhiwardojo. 

itu dikundjungi oleh 61 utusan wa- 
Ikil2 dari GRT dan 23 penindjau, 

Tekanan2 fihak gerombolan beru- |. 

terampas dikomplex Djalawatsu. 

jang dilakukan oleh kesatuan2 T.' 
N.L. di komplex Watudjajz telah 
berhasil membunuh 5 orang D. I. 
membakar 15 buah gubug tempat 

Pagi kemarin, Menteri Peker- 

  

21 buah .piala jang disediakan 

« 

la 

MAGELANG 

  

KORBAN MERAPI DITJARI- 
KAN PEKERDJAAN. 

Kantor Penempatan Tenaga 
bersama Djawatan Perindustrian 
dan Keradjinan Daerah Kedu, te 
lah dua bulan lebih berichtiar 
mentjarikan pekerdjaan untuk 
korban Merapi, jang kini diam 
dipengungsian  Tlatar, Sewukan 
dan Srumbung. Diantara 9000 
baru 45 orang pengungsi telah 
mendapat pekerdjaan, seperti me- 
nganjam tikar, 

PEKALONGAN 
PASAR MALAM BESAR 1954. 

Dilapangan Soro Genen Pekalo- 
ngan pada hari Sabtu tgl. 24 April 
telah dilakukan pembukaan Pasar 
Malam Besar 1954 dengan Jisaksi- 
kan oleh pembesar2 instansi, antura 
mana wakil Residen, Walikota, para 
undangan dil.-nja.  Djam 17.00 di- 

lakukan 'upatjara menaikkan Sang 
Merah Putih: dan disusul dengan 
pengguntingan pita oleh Ibu Socin- 
peno (Njonja Walikota Pekl.). 

Selaku Ketua Panitia, G. Sockan- 
dar dalam kata pembukaannja ineng 
uraikan maksud daripada diadakan- 
nja- Pasar Malam ini. Panitya terdiri 

dari tiga organisasi ialah Garuda 
Putera, C.T.N. Kedungwuni dan Pa- 
nitia Gedung Rakjat Indonesia Pz- 
kalongan. Pendapatan daripada Pa- 
sar Malam ini pun akan dibagikan 
kepada ketiga badan tsb. 

Wakil Bapak Residen, 
dan wakil Bapak Bupati 
kan kata2 sambutan. 

CEBUMEN 
BANTUAN UANG KEPADA 

— PENGANGGUR. : 
Dari Kantor Penempatan Tenaga 

Kebumen didapat keterangan, bahwa 
oleh kantor tsb disediakan uang utk 
bgntuan modal kepada para pengang 
gur jang mempunjai keahlian sesua 
tu vak pengetahuan untuk mendiri- 
kan perusahaan. Bantuan modal tsb. 
dapat diberikan kepada perseorang- 
an atau jang bersifat koperasi, teta' 
pi hanja bagi mereka jang telah mzn 
daftarkan diri kepada kantor tso, se 
dikitnja 3 bulan dan radjin memper 
pandjang waktu pendaftarannja. Tja 

yranja minta modal itu jalah mengisi 
“daftar jang telah tersedia dikantor 
tersebut dan selandjutnja setelah di 
ketahui oleh Pamong Pradja masih 
perlu dimintakan — pertimbangannja 
dari Djwt Perindustrian setempat. Da 
lam pada itu perlu diberitakan, bah 

| wa jang akan diberi bantuan modal 
' uang ialah sebuah perusahaan alat 
| tulis menulis di Kutowinangun seba 
|njak Rp. 24.940,—. 

| 

Walikota 

memberi- 

  

  
  

LAPANGAN TENTARA 
PONTJOL. : 

Karena. keperluan demonstrasi 
pendidikan  Djasmani Tentara 
'oleh DPDAD Pusat, maka mulai 
tgl. 28 April s/d 4 Mei 1954, .izin: 
pemakaian sementara lapangan 
'Pontjol (A, B, C) ditjabut oleh 
Pd. Pa. Dinas Pend. Djasmani 
Angk. D. Garnizoen Semarang. 
Mulai tgl. 5 Mei jad. izin pema- 

bali seperti biasa. Demikian Pa. 
Pers. Tere. tv, 

TABRAKAN HEBAT 
Antara djam 17.30 tgl..27 April 

di djl. Kembangan Kalibanteng Se- 
marang telah terdjadi suatu tabra- 
kan hebat antara truck ,,Kalimas” 
dengan mobil persoon B-22249, jg. 
datang dari djurusan Kendal ke. Se- 

mobil tsb. ' mengalami kerusakan? 
hebat. Dalam pada itu sopir mobil 
mendapat luka2, dan seorang anak 
terdapat pingsan disaat itu. Kemu- 
dian kedua orang tsb. diangkut ke 
RSUP. Fihak jang berwadjib meng- 
'adakan pengusutan. | 

Mire) 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. 

“ Semarang, 30 April 1954: 

Djam 06.10 Tango, 06.40 Ade 

Ticealu. dll: - 07.10 Musik Barat: 
07.45 Njanjian Momo, 13.15 Ketia- 
pi modern, 13.40- Instrumentalia: 
14.00 Hiburan siang: 17.05 Taman 
Peladjar: 17.40 Frank Sinatra, 18.90 
Buah kenangan “ Abubakar: 18,15 

'Orkes Puspa Kemala, 18.30 Sendja 
Djenaka, 19.30 Gesekan Albert 

| Sandier: 20.45 Njanjian bersama: 
21.15 Hid. Dendang Remadja, 22.20 
Hiburar malam: 23.00 Tutup. 

Surakarta, 30 April 1954: : 
Djam 06.03 Lagu2. Arab: 06.45 

Dari Malaya, 07.15 Lagu2 Indone- 
sia: 07.45 Tango dll.:- 12.03: i,ang- 
gam dan Krontjongs 13.45 Siang 

     

Varia Djawa Tengah: 17.55 Rajuan 
Putri: 18.30 Hid. Kelana Djaja: 
19.30 Pilihan pendengar: 20.39 La- 
gu2 Tionghoa modern, 21.20 Hida-   
dio: 23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 30 April 1954: 
Diam 06.30 Warna warni pagi: 

07.15 Arab Serbabagai: 07.30 Orkes 
i Duke Ellington, 07.45 Tjipt. Ismail 
  
( Marzuki: 12.50 “Arab Klasik: 13,10 
. Musik Salon, 13.40 Pusparagam: 

fa Petang, 18.15 Bahasa dan Sastra: 
18,30 Peladjaran Njanjis 19,40 Kron djutan), 24.00 Tutup, 

    
Kaum buruh harus lebih giat berolahraga dan 
perlu dititik-beratkan kepada sportiviteit. 

tgl. 1 Mei, Hari Kemenangan Buruh di Djawa Tengah. 

  

Aneka inn Tenan 

kaian lapangan tsb berlaku kem-' 

:I sedianja 

  

an dalam setiap pertandingan 
Gambar tsb. diatas “ini ada 

untuk pertandingan2 Olahraga pada 

(Gambar ,,Suara Merdeka”) 

  

MUTASI KEPALA2 KANTOR 
URUSAN AGAMA. 

Dengan keputusan Pemerintah Pu 
sat, mulai tanggal 1 April 1954, tlh 
terdjadi mutasi — dalam lingkungan 
Kantor2 Urusan Agama dalam dae- 
rah Surakarta sebagai berikut: 1. 
sdr. Muhd. Sjakir, Kepala Kantor 
Urusan Agama Kabupaten Klaten di 
pindahkan ke Djawatan Urusan Aga 
ma Pusat di Djakarta. 2. sdr. Ali De 
ralah, Kepala Kantor Urusan Agama 
kabupaten Sukohardjo dipindahkan 
sebagai Kepala Kantor Urusan Aga 
ma kabupaten Klaten. 3. sdr. S. Dja : 
lal Soejoeti, Kepala bg. Sekretariaat 
Kantor Koordinator Urusah Agama 
Daerah Surakarta, dipindahkan seba ! 
gai Kepala Kantor Urusan Agama 
kabupaten Sukohardjo. 

Mutasi-mutasi tersebut adalah da- 
lah rangkaian rentjana 5 tahun dari 
Kementerian Agama, sebagai- 
mana jang telah “diputuskan dalam ' 
Konperrensi-dinas Kementerian Aga- 
ma jang diadakan pada achir bulan 
Djanuari 1954 jang lalu di Semarang. 

SALATIGA | 
KONPERENSI DJAW, 

EKONOMI. . 
Mulai tanggal 23 April j.l. se- 

lama tiga hari di Hotel Kali-Ta- 
man Salatiga telah dilangsungkan 
konperensi  Djawatan Perekono- 
mian Umum dari Djawa dan Ma 
dura jang dikundjungi oleh — 
50 orang. Pada hari Minggu tg. 
25 April para peserta telah be- 
rangkat ke Solo dan terus ke Jog 
ja untuk menindjau objek2 eko- 
nomi ditempat-tempat tersebut. 

SEKOLAH PEREMPUAN DGN 
BAH. DAERAH. 

Pembikinan sekolah perempuan 
dgn bahasa daerah sbg. bahasa peng- 
hantar kepunjaan Zusters Francisca- 
nessen di Djalan-Tuntang 51 Salati- 
ga hampir selesai. Dalam bulan Mei 
jad. sekolah 'itu akan dibuka dengan 
resmi. Gedung sekolah terdiri dari 8 
lokaal dengap ukuran 8. x 8 meter. 
Ditengah-tengah — terdapat ruangan 
kantor. Tiga. ruangan jang dipisah- 
kan satu sama lain dengan pintu jg. 
sewaktu-waktu dapat dibuka (opklap 
bare  tussendeur) bilamana perlu 
akan dipergunakan untuk perajaan 
dsb. Ketjuali sekolah rendah djuga 
S.M.P. Putri jang kini masih menem : 
pati gedung Villa Vincentia di Dja- 
lan Margosari akan ditempatkap di 
sekolah baru itu. 5 

Pembikinan gedung sekolah ini jg 
dengan lain2 perobahan dari gedung2 
kepunjaan Zusters beajanja & Rp. 
350.000 dikerdjakan oleh kantor va ! 
ngunan Djadi di Salatiga. ! 
PERLOMBAAN SEGI-TIGA. 

|- Pada tg. 23 sampai dengan 25 
April di Salatiga telah dilangsung 
kan perlombaan segi tiga antara 
murid2 P.G.A.N. dari Salatiga, 
Pekalongan dan Solo. Ketjuali 
berlomba dalam sepak bola dan 
volley-ball pertemuan ini bermak 
sud untuk mempererat perhubu- 
ngan . antara murid2 P.G.A.N. 
Menurut angka jang didapat, ma 
ka hasil perlombaan itu sebagai 
berikut: Sepak bola no. 1. Pekalo 
ngan, no. 2 Salatiga, no. 3 Solo. 
Volley-ball no. 1 Salatiga, no. 2 
Pekalongan, no. 3 Solo. 

Rombongan dari Magelang jig. 
akan ikut serta dengan 

mengadakan berhalangan datang. 

REMBANG 

  
  

  

  

  
marang. Akibat benturan itu, kedya 

|| sanggup menghidupkan orang jang su 
"dah meninggal dsbnja. Daerah Rem 

| mah didjadikan tempat ,,operasi” se- 

meraju: 17.05 Dunia kanak2: 17.45 | 

ngan R.O.S.: 22.15 Sandiwara Ka-! 

DUKUN ”SAKTI” 
HAKIM. 

Dari Rembang dikabarkan bahwa 
Pengadilan Negeri disana baru2 ini 
telah mendjatuhkan hukuman pendja 
ra 1 tahun 3 bulan terhadap 'terdak- 
wa S. jang dipersalahkan melakukan 
penipuan dengan djalan mendjadi du 
kun ,,Sakti” bernama Djoko Sen- 
dang. Ia berasal dari Solo dan kepa 
da mereka jang pertjaja menjatakan 

DIDEPAN 

bang adalah tempat ketiga jang por-   
belum itu adalah Banjumas dan Jog 

|ja. 
Selandjutnja diperoleh kabar, pada | 

Pengadilan Negeri tersebut tidak Ia ' 
ma lagi akan diadjukan perkara pe 
nipuan” serupa itu dimana seorang 
bernama W. karena mengaku men- 
djadi Prabu Anom Parikesit telah da 
pat menggaruk mas berat 5 gram da 
ri salah Seorang pengikutnja. Djuga ' 
L. jang mengaku dirinja sebagai Pra 
bu Browidjojo tetapi jang ,.bertach 
ta” di Solo. Orang ini jang telah ber 
hasil menghimpun kawan2nja ber- 
maksud melakukan kedjahatan terha | 
dap salah seorang bekas pegawai ke : 
hutanan. 

HARGA MAS. 
Semarang: 28 April : 
24 karat: djual Rp. 39,25 

£ i , Nana 

22 karat: djual 36,50 
eli 99.38, — 

Djakarta, 27 April 1954: | 
|. 24 karat: djual Rp. 39.25 

22 karat: djual ...... Rp. 38.75 
|Surabaja, 27 April 1954: | 

24 karat: nom. ...... Rp. 38.50   SENIN AK | 

tjong nonstop: 20.15: Gamelan be- 
gung: 20.30 Djenaka Ria, 215 | 

Konggres 17.00 Taman Kepanduan: 17.40 Sua' Obrolan pak Besut: 21.30 Ujon2 Mo 
nosuko: 22.10 Ujon2 Monosuko Can | 

2 

' kalipun diketahui, 

SK KK KK KK KKM RKA? 

s 

Konp. Kolombo Dimulai 
Belum Ada Atjara Tertentu—Apa Mak- 

sudnja Hanja ,,Undangan Tea- 
 Partys Sadja ? 

WARTAWAN kita jg turut serta dengan P.M. Ali Sastroami- 
djojo mengabarkan: P.M. Ali Sastroamidjojo dan rombongznnja tiba 
di Kolombo Selasa sore. Djuga Perdana Menteri Shri Nehru, sedang 
Perdana Menteri Birma, U Nu, telah lebih dulu datang sebagai orang 
pertama dan kemudian Perdana Menteri Pakistan, Mobammed Ali. 
Sebagai d'ketahu', konperensi Kolombo antara 5 Perdana Menteri In- 
dones'a, Birma, Pakistan, India dan Sailan, akan dimu'ai hari Rebo 
28 Ap Sampai hari waktu berita ini ditulis (Selasa) belum dju- 
ga d. ah 
tentuan, bahwa d'sini akan 

13 
etahui, apakah sesungguhnja atjara konperensi ini, selain ke- 

ibitiarakan usul Ali Sastroam'idjojo un- 
tuk mengadakan konperensi As'a/ Afrika. Sifat dan atiara konperensi 
akan dibitjarakan dalam pertemuan pertama tanggal 28/4. 

Karena tidak adanja atjara lebih 
dulu, sulit pula dikira-kirakan, apa- 
kah konperensi ini hanja akan ber- 
sifat informil untuk mengetahui pan- 
dangan masing2 sebagai dasar pem- 
bitjaraan dalam konperensi jang 

mungkin diadakan kemudian, atau- 
kah formil sehingga dapat mengam- 
bil resolusi2 mengenai beberapa hal 
diantara banjak soal jang kini dju- 
ga dihadapi oleh Asia. Dalam rang- 
ka persoalan jang ditimbulkan oleh 
memuntjaknja pertentangan ideologi 
dan pertentangan kepentingan didu- 
nia dewasa ini, jang acuut (bagi Asia 
Tenggara) sekarang ialah persoalan 
perang Indo Tjina dan usul Dulles 
untuk membentuk sistim pertahanan 
jang meliputi Asia Tenggara dan Pa- 
sifik Barat. Sebelum konperensi di- 
mulai sudah banjak terdengar speku 
lasi2, bahwa soal ini akan dikemu- 

kakap oleh Perdana Menteri Ceylon 
John Kotelawala. 

Mengadjak turut serta dalam sis- 
tim pertahanan seperti itu, akan ber 
arti mengadjak memilih blok, konkrit 
memilih blok Barat untuk mengha- 

dapi RRT. Mengingat bagaimana 
politik luar negeri dari 5 negara jg. 

berkonperensi disini masing2, dapat 
disangsikan  pembitjaraan mengenai 
itu (djika dilakukan) akan memba- 
wa -hasil, : 

Dalam hubungan ini “ terdengar 
pula suara2, djika sistim pertahanan 

bersama itu dimaksudkan untuk, 
mempertahankan diri dari: sesuatu 
agressi, sebagai alternatif apakah ti- 
dak dapat  dibitjarakan- kemungki- 
nan mengadakan suatu sistim  non- 
agresi diantara. negara2 Asia, djuga 

dengan RRT? Bukankah ini lebih 
tjondong. pada maksud mentjapii 
perdamaian daripada . mengadukan 
persekutuan -militer? 

Soal komunisme. 
Pembitjaraan mengenai soal Indo 

Tjina tidak dapat dilepaskan - dari 
pembir'araan soal komunisme. Un 
tuk tahun 1954 ini Amerika Serikat 
bersedia memikul 7846 dari belan- 
dja perang Perantjis di Indo Tjina. 
Menurut keterangan Washington, ka 
rena di Indo Tjina ,,agressi komu 
nis” harus: distop. Adjakan  Dulles 
membentuk sistim — pertahananpun 
didasarkan atas pikiran mengadakan 
front bersama membendung komu- 
nisme. Apakah soal komunisme ini 

akan dibitjarakan dalara konperensi 
ini? 

Di Asia, pembitjaraan mengenai 
soal komunisme tidak mungkin da- 
pat dilepaskan dari soal kolonialis 
me. Untuk memperoleh bantuan in 
ternasional, Perantjis (seperti Belan- 

  

PERTANDINGAN BASKET- 
BALL 

Karena “kedatangan rombongan 
Siswa Pusat' Pendidikan Djasmani 
Angk. Darat dari Tjimahi di Ser 
rang djuga membawa regu ba 

ball, maka PERBASI tib. Semg. akan 
mengadakan sambutan dengan meng 
adakan pertandingan basketball! de- 
ngan atjara sbb.: 

Tgl. 2 Mei dilapangan Kuo 

Hui, Wotgandul-luar, 
5 petang. 

Peng C.H-ECh: T.H. — Peng PER 
BASI, THHK — KYH (wanita): Pu 

sat Pendidikan Djasmani Angk. D. 
Tjimahi — PERBASI. 

KARTIJIS BASKETBALI 
ASIAN GAMES PA . 

LING LAKU. 
Kartjis2 "untuk basketball di 

Asian Games hingga kini sudah 
terdjual habis demikian diumum- 
kan oleh fihak - Federasi Amatir 
Atletik Pilipina. Sebagaimana di- 
ketahui basketball adalah men- 
djadi olahraga jang paling dige- 
mari untuk rakjat Pilipina, seba- 
gaimana sepakbola untuk rakjat 
Indonesia. Kartjis2 untuk pertan- 
dingan lainnja dinjatakan djuga 
mulai banjak terdjual. (U.P.) 

      

Yu 

dimulai djam 

      

»DJAJAPRANA” DAN 
»SI MELATI”, 

Tanggal 28 bulan ini tlh. ber- 
tolak ke Bali rombongan Per 
haan Film Negara, untuk memu- 
lai dengan pengambilan film tie- 
rita ,,Djajaprana” dan ,,Si Mela- 
ti”. ,,Djajaprana” adalah suatu 
tjerita kuna jang masih hidup di- 
kalangan masjarakat Bali. Chu- 
sus untuk memungkinkannja di- 
buat film, tjerita ini disadur oleh 
Kotot Soekardi dari aslinja jang 
terdapat dalam kumpulan lontar 
dari perbendaharaan perpustaka- 
an ,,Kirtya”- di Singaradja, Bali. 
Untuk keperluan persiapan pem- 
buatan - film ini sedjak dua tahun 
jl. oleh Pimpinan 

  

  diadakan hubungan dengan para 
' terkemuka dilapang kesenian/ke- 
budajaan dan agama di Bali. 

Film tjerita. ,,Si Melati” akan 
merupakan film kanak-kanak js. 

da dulu dalam menghadapi per- kedua sesudah ,.Si Pintiang”. 
djuangan kemerdekaan Indonesia) ANAK2 RITA HAYWORTU 
selalu menamakan pemerintah Ho TERLANTAR. 
Chi Minh pemerintah komunis, se- 3 

bahwa pemerin- 
tah- Ho Chi Minh mewakili semua 

“golongan dan tudjuan perangnja jg. 
terutama kemerdekaan nasional. 

Menurut pendapat “umum di 
Asia, menghantam komunisme di 
Indo China, berarti djuga meno- 
long Perantjis untuk menghantam 
perd'uangan nasional. Sebab itu- 
lah maka sampai sekarang menge: 
nai persoalan Indo China negara2 
Asia umumnja bersikap ,,wait and 
watch”. (Jang sudah mengakui pe- 
merintah Ho Chi Minh ialah RRT. 
USSR, Tjekoslovakia, Korea Uta- 
ra. Hunrara, Rumana, Polandia, 
Yugoslavia, sebaliknja jang me- 
ngakui pemerintah Bao Dai “alah 
Perantis, USA. Inegeris,. Belgia, 
Australia, Thailand). 

Dalam usahan'a untuk mena- 
nam ketakutan atau kebentjian ter 

' hadap komunisme di Asia, sampai 
sekarang pihak Barat, jang dipelo | 
por' Amerika Serikat, belum ber- 
has! mench'langkan ketakutan 
dan kebentjian jang lebih besar 
terhadan kolonizl'sme Baraf. serta 
belum berhasil pula mengh lans. 
kan kekuatiran akan kembaliria 
kolonialisme itu dalam bentuk ba 
ru: kolon'si'sme mil'ter dan eko- 
Dom'. Sebab itu, sekalipun ma- 
sing2 negeri di Asa memounjai 
sikap sendiri2 dalam menghadapi 
komun'sme d dalam negeri, dalam 
menentukan politik luzr negerinia, 
jang mengena! komun'sme, umum 

nja berhati-hati sekali. Sebab itu, 
mungkinkah d'tjapa' keta sepakst 
delam konperens ini dika soal 
komunisme dibitjarakan? 

. Pembitjaraan mengenai kolonia 
lisme dengan sendirinja akan me- 
liputi.djuga soal negeri2 jang kini 
masih didjadjah, seperti Marok- 
ko, Tunisia, d.I.., djuga soal Irian 
Barat, Goa, Pondichery, soal ap- 
partheid di Afrika Selatan dsb.- 
nja. Soal-soal inipun sering dina- 
makan soal acuut jang mengan- 
tjam perdamaian, tetapi sebalik- 
nja djuga diketahui, bahwa soal 
negeri2 tersebut kekal pula hubu 
ngannja dengan soal pertahanan 
negara2 Barat. Mungkinkah kon- 
perensi ini mengambil suatu pen 
dirian mengenai soal ini sekarang 
djuga ? 

Dua orang anak bintang film Rita 
Hayworth, masing? dari 2 orang be 
kas suaminja, hari Senen telah d 
rahkan kembali kepada ibu mereka, 
oleh pengadilan kanak2 jang m 
riksa perkara mereka, setela 
tuduhap ' dari sebuah perh 
di New York jang mempe : 

kesedjahteraan kanak2, bahwa ka- 
nak2 Rita tadi terlantar. 

Sebelumnja, diadakan pembitjara- 
an antara hakim pengadilan kanak2 

tadi dengan pihak2 jang bersangku- 
tan. Kedua ajah anak Rita tadi ia- 

lah Orson Welles dan Aly Khan 
(anak miljarder Aga Khan), jang 

mengatakan ,bahwa Rita Hayworth 
adalah seorang ibu jang baik. Tapi 
hakim mengatakan bahwa pengadu- 
an tadi tidak ditudjukan - terhadap 
ibu kanak2 tadi. 

|. Seperti diketahui, suami Rita Hay 
worth pada waktu ini adalah Dizk 
Haymes, seorang: penjanji kelahiran 
Argentina. 

     

    

   

    

P.T.T. PADA TG. 1 MEL. 
Loket2 pos di Kantor pos besar 

pada tgl. 1 Mei 1954 ditutup, 
dangkan telegrap dibuka djam 08.99 

— 10.00. Pengangkatan bis2 surat 
dilakukan '1 kali djam 07.00, demi- 
kian .pun pembestelan surat2 “djam 
14.30.  Postbox dibuka dari djara 

12.00 — 15.00. Loket2 pos dikantor 
pos Karangturi dan Tjandi ditutup, 
sedangkan ' telegrap dibuka pada 
diam 09.00 — 19.00. 

Ia 

    

Disamping segala hal: jang sudah 
serba sulit itu, ada lagi soal perdjan- 
djian bantuan militer Amerika Scri- 
kat-Pakistan dan persekutuan Pakis- 
tan-Turki jang menimbulkan protes 
India dan terutama ditentang oleh 
negara2 Arab sendiri. Dapatkah so- 
al seperti ini  dibitjarakan “ dalam 
konperensi ini? 

Soal2 lain ialah mengenai ckono- 
mi dan kebudajaan. 

Demikianlah beberapa soal jang 
kini dihadapi oleh negara? Asia, 
dan meskipun “andaikata hanja in- 
formil, diduga banjak diantaranja jg. 
dikemukakan atau dibitjarakan  da- 
lam konperensi. Kolombo. ini. Atau- 
kah undangan Kotelawala ini hanja 
undangan .courtesy sadja, undangan 

aa mengadakan tea party. (Anta- 
ra). 

  

Dompet 

Penerimaan baru : 

wa Tengah, Karangtempel 
marang 

Ketjamatan2nja Smg. 

IV 

manggung   

Diumlah derma tgl. 26-4-1954 jang di- 
terima ,,Suara Merdeka” , 

Kant. Pendidikan Agama Propinsi Dja- 

Kant. Urusan Agama Kota Bssar dan 

Anggauta Gudang Gol, V G.PI. 

Kepl. S.R. III Bagusan Tembarak Te- 

SEA BA ep an Yk Rp. 169.149 55 

IS, Sex 
Ha tua Rp. 102,75 

Ne h 19325 
“Ferr, 

ear eh asal 

Naah an ln 

Merapi 

214,61 

Djumlah : Rp. 169.424,16 
Semarang, 27 -4-1954,     

  

Film Negara 
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s reka sama2 pula d 

3 | dari Union of Indi 
“4 nga status Ono 

  

tang Sheik Abi 
mad menerima rn 
tan tersebut. Dalam 
ini tidak usah x 

    

penangungan me 
sib rakjat Kashmir 

pemerintahan. 
Bhaksi Gulam 

nja mendjadi wakil P 
ri, tatkala Sheik Ab 
bat P.M. Mereka 
gabung dalam : 
Kashmir. ialah 
sedjak tahun 194 
jakan nasibnja k 
gabungan kepada 

  

   dan ben erei 
bih baik bagi Tn pir 
gabungan kepadi: 
rupakan minecon 
soal2 agama  terialu 

Pa sae 

  

   
  

    

        

   

  

    
   

  

   

  

   
      

   
       

  

   
    

   

  

   
    
   
   

   

  

ta ki Ka 

soleh 

Op ie. 
Kdamp ipeng: itu kadang2 dapat kehilangan per 
tan: jang me- imbangan jang sewadjarnja, setidak: 

dimana | tidaknja 
ekam ke-! kabur 

   
   

Kah jang Dal tang iai    

teri, muntjullah kissah 
5 #kan. saja tuturkan Hakan ini, 

L 3 Pribadi kuat. 

punja pribadi kuat. Dia 

“1 diakui sebagai pemimpin kaliber be- 
" ps di Kashmir. Ada jang mengata- 

saja, bahwa dia mempu- 
nderungan diktator. Kcte- 

| ini terpaksa saja terima be- 
1 Laga sadja, karena memang tak da- 

“pat diudji, misalnja dalam suatu ke- 
.Sempatan berkenalan dari dekat de- 
,ngan Sheik Abdullah sendiri. Tapi 

an ' saja dapat merasakan,. bahwa orang 
: jang kedudukannja seperti Abdullah 

  

  
beberapa proporsi mendjasi 

baginja. Sehingga umpanianja 
dalam urusan kenegaraan. 2d Maa aa ana lalu meja- 

ment”, 1nkan, bahwa Kashmir adalah sa- Pengga Len "3 India itu “ma dengan Sheik Abdullah, dan apa sh Sangat teh 2 "jang Cirasaka? ” dar ditjka2kannja kasta , ah sama dengan apa jang dia: Yan 2 “sakan dan dilnta2kan oleh rakjat! sega serta massa, walaupun mereka tidak dat ih utjapkan. 
ditanda- "ag — Didalam. sedjarah dan pasa diri but ST rbagai pemimpin, identifikas jang fta aa anna Kashmir, berini bukan termasuk na!: jang Jammu, jang an bagian sandjil. 

Na |. Maka dikatakanlah, bahwa 

          

     

    

     

| Sheik Abdullah mengakui 4 pi- 
'hak dalam masalah Kashmir. jak- 

Pakistan, India, negara2 asing 
asnja PBB) dan dirinja sendi- 
Dengan bantuan India, dia 

alang-halangi keinginan Pa 

  

: j - Untuk mengimbangi India 
2. 7g boleh : adapan dengan dirinja, dia 
" Se semua ini 1 Shei” - Ba anntak an Pakistan dan 
| selalu meme Pa Pera, emikianlah lahir pikiran £ ting.  Diala Ayi Kashmir Merdeka, jang “dibajanp 8 — persetudjuannj » dan Te US2 |kannja akan mempunjai hubu- 

aa sehing: Kashmir- anne ngan persahabatan dengan baik z “setjara Lena “konstitusionil meru | India, maupun Pakistan, dan ig. | pakan | otonoom ae selandjutnja memperoleh djami- 
“« Union of | Tapi ken nan internasional serta bantuan ( kemudian | (hai berbe- | ekonomis dari PBB atau dari Ame t Tok aa Konga justru dia jg |rika Serikat. 

“& Kari ketera ir Merde- Ketika dia ditahun 1948 pergi ke 
t “ka? -Dari an tjerita2 | New York, kesidang PBB, maka dia 
t jang kami de r di Srinagar dan | berusaha mendekati beberapa diplo- 

£ Jammu, di oleh berbagai mat Sovjet, akan tetapi didapatinja 
3 orang (jang semuanja berasal dari mereka waktu itu belum menarth 
"“ National Conference) dan dari minat perhatian terhadap soal2 da- 
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Haa 

ye 

P3 

“ 
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Tg 

7 

3 5 

pertjakapan2. dengan P.M. Bhak- 
  

" —— 

lam negeri Kashmir, Akibatnja 

| Korban Lalulintni Di Ane. 

  

».. DIUMLAH KORBAN 2 Ha ebi 
rika selama tahun 1953 a 
Amerika jang tewas selama 
38,006 manusia mendjadi mati ak ibat 

     

      

   

    

  

  

Keadaan pentinipaah & “Ha 
dalam ketjelakaan lalu-lintas ini 
sudah semakin buruknja, Ml 
ga Presiden Eisenhower un gen 
kannja masalah negara. 
teramat penting”. Presiden tel 
memanggil suatu konperensi isti- 
mewa digedung putih baruz 1 
“untuk menjusun suatu- ren tjana 
tjara mendidik rakjat atas sinar 
golongan. 

Dan walaupun demikian 
tuan membatja kitab2 ig pinta 
“kan oleh ,,Dewan elamatan |. 
Nasional” dan berhigar perkum- 
pelan automobil, tuan aga 

1 2 mengambil Kanaan 
wa apa jang disebut cetjela: | 

kaan Hei Keha “ketjelakaan 

  

   

Pia mengemudi- 
araannja didjalan raja 

Ba 

Kite 

jang tewas | lal 
lintas mati 

dari djumlah 
nja. 
Djarak jang & 

kendarban Tn 

dimasa jang sama nai 199 
samping itu djumlah kenda 
berdjalan naik kira2 2.500. 
ditahun 1953. 

Angka kematian a j 
lakaan lalu lintas masih ahlfa men 
perlihatkan tanda2. meningkat, 1 
dari statistik dapat dilihat dina 
korban jang Semakin tu: 1 

perlahan-lahan diban 
djumlah manusia dan mobil 
mempergunakan djalap umum. 

Hal ini mungkin Tan 
semakin insjafnja  rakjat 
akan bentjana Ialu Tintas, aa 
na hampir tak ada suatu keluarg: 
di Amerika. jang tidak api , 
salah seorang dari anggotanja t 

   

  

  

“lej besar 5 
Es eng “Korea. 

ter 

   

yan maksud untuk | 

ebih Banjak Dari Kor- 
Ban Selama 3 Th 
Tiap Keluarga Di “Aoerika 
Seorang snppank . aa D 

  

       

    

Di Korea 
Jaa Pernah 
Pn Ketjila- 

« 

KAN Jalu lintas di Ame 

Lebih 
dan 

  

Naa Nan lalu Iintas, 

2 : png Ha ya 
0 Tan Hino lebih banjak 

  

H, dan milai 

“satu kali ketjelakaan. Tapi sebagian 
y besar dari sebab2 berkurangnja djum 
lah ketjelakaan itu adalah berkat 
| usaha Dewan Keselamatan Nasio- 

nal, Perkumpulan Automobil Arme- 
dan badan2 keselamtan lainnja. 

. Dengan mengadakan pendidikan 
setjara besar2an, mereka menanam 
keinsjafan kepada mereka jg. mung- 
kin akan mempergunakan djalan ra- 

Ha. 
EA 5 

  

   
: dikan keamanan. 

. Sedikit-dikitnja: ada 6.000 buah. 
ekolah, mag | atas memberi | 

a djaran tang tjara me-. 
ngendarai 200.001 Bir Eantda sekurang 
kurangnja orang pela- 

|djar. ' Perkumpulan  Automobil 
Amerika memberikan peladjaran 
tentang keselamatan lalu-lintas 
Tan peladjar2 sekolah mene- 

pertama dan atas, dan setiap 

  

  
    

    

      

      

  

1 dan untuk" menim | 
bulkan kerusakan St Manna Ca 

   
   

   
   

       

   

    

   

      

   

  

   
   

   
   
   

   

    

     
   
    

   
    
   

  

al Minta” dengan dibantu oleh pers ar aa Pn 

 |ota pe 

afdjalankan maka satu njawa 

tahun mereka mengadakan sajem- 
. bara tentang keselamatan lalu Jin- 
as, iseluruh “Amerika. 

Badan2 partikelir memberikan 
tuk memantjangkan di 
lan raja tanda2 peringa 
asing2 kota dan negara2 

n sewaktu-maktu mengada- 
.keselamatan lalu 

   

  

ba- 
slamatan dalu:lintas tahu 

menurunkan angka 
lakaan lalu Jintas dan udjud 
“Konperensi Gedung Pu:ih 
@angsungkan pida awal 
ini ialah untuk mempergu 
pengei uan - ini dengan 

pergunakan bantuan 

“itu dihadiri oleh wa- 
pian masjarakat, se- 

l: buruh  perhubu- 
rae Menyapa dan perkum 

janita. Selama konperensi 
berlangsung tiga hari me- 

itjarakan masaalah . itu 
berbagai sudut dan “ mendapat 
tangan. bagaimana harus mei:g- 

hadapinja. 
Udjud konperensi itu ialah untsk 

membentuk, ditempat jang belum 
ada, perkumpulan2 meliputi kota 

negara bagian, untuk lebih ba- 
mempergunakan rentjana2 ke- 

selamatan lalu lintas jang ditudju- 
an terhadap tiga golongan masjara 

1 Supir, pedjalan kaki dan pela- 
- jang masih duduk dibangku se- 

  

  

    

api selama usaha ini belum di- 
dalam 

Hap? 15 menit. akan menghembus: 
nafas penghabisan dalam kete. 

Sangkut sekurang-kurangnja dan lakaati lalu lintas. 

amMuaAn , “jang diadakan 

ks n, berkali-kali dia me 

Na keadaan seperti sekarang pa, 

am Muhammad dan lain2 Sheik Abdullah 

j Sheik Abdullah. adalah orang jang Salnja perantaraan jg dibe 
| seorang 
orator (ahli pidato) jang ulung, dan 
dapat memikat perhatian massa. Dia 

Saheb” tatkala dia berbitjara 
ginja PM Bhaksi Gulam 

persaudaraan jang mesra. Hal 

n2nja berada diluar, 

makin 

kin tjondong ke Amerika Serikar. 
Hal ini makin djelas, sesudah. ga 

ikan oleh | 
Sir Owen Dixon, dan dia- diganti se 
laku wakil 

  

  

  

rantaraan Commonwealth, 
mulailah pada hakikatnja perantura- 
an Amerika, sekalipun semuanja itu! 
tentunja tetap dibawah nama PBB. 

Sheik Abdullah sangat rapat ht 
bungannja misalnja “dengan: duta- 
besar Amerika di India Loy Hen-| 
derson, je konon menjarankan pada 
nja langkah2 apa jg dapat diambil 
Purtuk mengusahakan terbentuknja | 
: Kashmir Merdeka. 

Keteran ig berarti. 
Setelah terbent  constituante 

di Kashmir-Jammu dibulan No- 
vember tahun 1951, maka tidak 
lama sesudah itu Sheik Abdullah 
memberikan keterangan disitu jg 
banjak mengandung arti.  Dite- 
rangkannja, bahwa constituante 

jitu adalah berdaulat sepennhnja, 
dan bahwa tidak ada satu parle- 

| men Gjuga, baik jang dari India, 
maupun jang dari. negara lainnja 
mempunjai gezag apa pun djuga 
di Kashmir. 

Kemudian didjelaskannja pula, 
bahwa penggabungan sepenuhnja 
pada India tidak mungkin, selama 
di India sendiri masih terdapat 
purbasangka keagamaan terhadap 
kaum Muslim. Kashmir berusaha 
hendak mendjadi djembatan di 
ant:ra Pakistan dengan India. 
Hanja urusan2 luar negeri, per- 
tahanan dan perhubunganlah jang 
tetap tinggal pada pemerintah 
India, karena sudah diserahkan 
ditahun 1947 oleh  Maharadja 
Kashmir. 

Sudah barang tentu. keterangan 
ini tidak diterima dengan senang ha 
fi oleh India. Selain dari itu banjak 
pula orang2 India tidak senang, ka- 

rena tindakan Sheik” Abdullah, jg 
telah mensita  tanah2 kepunjaan 
tuan-tanah jg lalu dibagi-bagikannja 
kepada petani, sedangkan tuan-ta- 

nah tsb tidak diberi ganti kerugian. 
Tindakan begini mereka pandang 
terlalu keras, dan bukan tidak mus- 
tahil bisa membawa akibat2 jg luas. 

Sedjak itu perhubungan antara In 
dia dengan Sheik Abdullah mu'ai 
dingin. Dan walaupun Sheik Abdul 
lah telah menanda-tangani kemudi- 
an ,Persetudjuan Delhi”, sebagai jg 
dikatakan diatas tadi, namun nam- 
paknja “dia -hanja bersedia melaksa- 
nakan bagian2 daripada persetudi" & 
an itu, jg dapa, dipakainja buat ke- 
 perluan dirinja sendiri. 

Misalnja bagian2 jg mengenai 
penghapusan sifat turun-menurun 
dari dynastie Dogra, jang selama 
ini memerintah Kashmir-Jammu, 
pengangkatan seorang kepala ne- 
gara konstitusionil jakni Shri 
Karan Singh, pentjiptaan bendera 
dan lambang2 negara bagi Kash 
mir-Jammu, terhadap hal-hal ini 
Sheik Abdullah tiada keberatan, 
karena memang sedjalan dengan 
pikirannja untuk. suatu Kashmir 
Merdeka. 

Selain dari itu karena kepala 
negara atau Sadar-i-Riyasat, jang 
dipilih itu tidak mempunii ke 
kuasaan apa-apa, sebab tampuk 

| pemerintahan dipegang sepenuh 
nja oleh tangan Perdana Menteri, 
maka keadaan .jang ditimbulkan 
oleh ,,Delhi Agreement” ini ber 
kenan benar dengan hati Sheik 
Abdullah. Bagian2 jg mengenai 
kerdjasama jg lebih erat dengan 
India daripada persetudjuan itu 
rupa2-nja tidak dilaksanakan oleh 
Sheik Abdullah. 

Membagi2 Kashmir. 
Di Kashmir—Jammu terdapat be 

berapa bagian, dimana  penduduk- 
nja “ sebagian “besar terdiri dari 
orang2 Hindu. Daerah2 Jammu. dan 

Ladakh misalnja mempunjai majo- 
riteis Hindu ini. Lembah Kashmir 
kebanjakan didiami - oleh orang2 
Muslim. Adalah sangat. - berbahaja, 
djika orang mempermainkan  senti- 
men2 agama. Huru-hara communa- 
lisme, penjembelihan antara Hindu 
dengan Muslim, sebagaimana jg te- 
lah terlihat ketika terdjadi pembeda 
han djadjahan Inggris dulu berupa 
India. dan Pakistan, adalah “bukti 

akan bahaja tsb. 
Oleh karena itu pulalah India. se- 

nantiasa mmemelopori pikiran ,,52cu- 
lar state”, mau membuktikan bhw 
Hindu dan Muslim dapat hidup ber 
dampingan . dan bersama-sama  da- 
lam. suatu negara jg mendjamin ke- 
selamatan dan - kesedjahteraan se- 
tiap warganja, dengan tidak pan- 
dang bulu, kepertjajaan dan agamu. 

Di Kashmir dimusim dingin 
1952-53 telah timbul pula suatu 
gerakan bernama ,,Praja  Paris- 
had,” jang mendjalankan agitasi, 
supaja bagian2 jang. punja majo- 
riteit''Hindu  didjadikan sadja 
daerah wilajah India. Demikian- 
lah gerakan ini menghendaki Jam 
mu menjatukan diri dengan India 
berpisah dari Lembah Kashmir, 
jg mendjadi inti daripada negeri 
itu. Terhadap gerakan ini .Sheik 
Abdullah bersikap sebagai orang 
jang mendapat putjuk difjinta, 
ulam tiba, sebab memang buat 
melaksanakan — Kashmir 
dekanja, dia telah bermain-main 
dengan pikiran akan  membagi- 

Hindunja bersatu dengan India, 
sedangkan Lembah Kashmir ber 
sama-sama dengan beberapa ba- 
gian dari provinsi Jammu tinggal 

.Isebagai satuan jang bebas, jang 
dapat merupakan Kashmir. Mer- 
deka, didjamin dan dibantu oleh 
India, Pa istan dan PBB. , 

» Adlai Stevenson. 
Sjatidan pemimpin - partai, Demo- 

krat di USA, jg dikalahkan dalam. 
pemilihan presiden oleh  Eisenho- 
wer, Adlai . Stevenson melakukan 

  
    

   
       

   
    

        
    

Ienderung | pang andj 
jang keblok Barat, dan makin lama ma- 

PBB “dalam - masalah $ 
cashmir oleh Dr. Frank GRAHAM : 
Dengan ini berachirlah pula 1peai 

dan di! 

Mer- 

bagi negeri itu menurut - garis2 
communalisme. j 

Maka telah  dibajangkannja, 
agar Gilgit dan Poonch bersatu | 
padu Naa Pakistan, — Jammu 
dan Ladakh dengan majoriteit 

  

   

       
   

Ta aa Sta 
ngadakan Am 

    
  

| Dalam konperensi tu Erski 1 
minta dengan sangat supaja kung U- | 

an ' ggeris ke Uganda sam 
| diurungkan. — Tetapi 

Sinai “menarik kembali perminta 
lannja itu setelah pembesar2 Uganda 
menjatakan nda member 

    

    

    

Kampata. “ga 

Pari aa seorang emimin. | 

  

   
“dan ia hingga kini selalu 

Mn “berusaha melaksanakan se 
gala antjamannja. Organisasi Mau 
Mau baru? ini mulai mendjalar ke 
Uganda dimana perasaan anti-Ingge 
ris meluap setelah gubernur Ugan- 
da, Sir Andrew. Gohen, mengusir 
kabaka (radja) Buganda. . & 
Ratu Elizabeth dan Duke of 

Edinburg pada hari Selasa sampai 
di Aden -dan menurut rentjana mere 
ka 'akan terus terbang menudju ibu 
kota Pan Entebbe. (Antara). 

Hari Kedua 
KomnpDjeneva 
Korea Utara-Korea Slt. 
Dan Columbia Usulkan 
Pemilihan Umum Di 

.. Korea 
SIDANG HARI kedua konpe- 

y rensi Djenewa . pada hari Selasa 
djam 14.00 GMT telah dibuka 
digedung Palais des Nations dgn 
perdebatan mengenai masalah Ko 
rea dibawah pimpinan menteri 
iuar negeri Sovjet Uni, Vyaches- 
lav Molotov. Dalam sidang ini tlh 
meminta berbitjara menteri luar 
negeri Korea Selatan Pyung Yung 
Tae, menteri luar negeri Korea 
Utara Nam Il dan utusan Colum 
bia duta besar Eduardo Zuleta 
Angel. 

Pembitjara pertama menteri lu 
ar negeri Korea Selatan Pyung 
Yung Tae mengemukakan seba- 
gai kewadjiban, jang masih harus 

pai .unifikasi Korea pemilihan 
umum setjara bebas di Korea 
Utara. Tetapi ix menolak idee me 
ngadakan pemilihan umum baru 
di Korea Selatan. $ 

Pembitjara ke-2 menteri Inar nege 
ri Korea Utara Nam Il mengusulkan 
1. penarikan mundur segala pasu- 
kan2 dari Korea dalam waktu b bu- 
lan. 2, pemerintah Korea Selatan 
dan Korea Utara mengadakan ber- 
sama pemilihan umum setjara be- 
bas untuk membentuk suatu dewan, 
jang akan menjusun suatu peme- 
rintahan persatuan. 3. pembentukan 
suatu ,,Pan Koreap Commission” 
oleh pemerintah Korea Selatan dan 
Utara, dengan diberi tugas memper- 
siapkan pemilihan umum. 
. Pembitjara ke-3 duta besar Cotum 
bia Eduardo Zuleta Angel mengemu 
kakan 2 penjelesaian, jang mungkin, 
bagi soal Korea. 1. pemilihan di Ko 
rea Utara diselenggarakan oleh PBB. 
Wakil2 jang kemudian terpilih lalu 
dimasukkan dalam parlemen Korea 
Selatan, jang menurut Angel ialah 
satu2nja jang legal di Korea. 2. PBB 
menjelenggarakan pemilihan umum 
diseluruh Korea. (Antara). 

PEKAN RAYA INTERNASIO- 
NAL JANG KE-36 DI LYON. 

Di. Lyon, Perantjis, kini sedang 
berlangsung pekan raja interna- 
sional jang ke-36. Pekan raja ini 
meliputi daerah seluas 2 km per- 
segi, dimana terdapat stand2 jg. 
mewakili 6.000 organisasi dan 
perusahaan industri dan pertani- | 
an dari 20 negara di Eropa dan 
Amerika. Djuga Sovjet Uni me- 
ngambil bagian dalam pameran 
hasil2 industrinja. (Antara) 

Susunan Baru 
Kabinet Malenkov 
DIDAPAT KABAR pada hari 

Selasa bahwa susunan pemerinta- 
han bzru Sovjet Uni ialah sebagai 
berikut: 

P.M. Georgi Malensnv, - Juar 
negeri- Molotov, kebudajaan- 
Georgi Alexandrov, dalam: negeri 
— Serge Kruglov, perdagangan 
luar negeri — Ivan Kabanov, per- 
dagangan dalam "negeri — Axas- 
tase Mikoyan, pengawasan negara 
— Vassili Javoronkov, ekonomi 
pertanian — Ivan Benediktov, 
pend'dikan tinggi — Viacheslav 
Elutin, pertahanan — marsekal 
Nikeolai Bulganin, . keuangan ——a 
Arseni Zwerev, industri dan ba- 
han makanan — Iyan Zotov, ke- 
hutanan — Georgi Orlov, urusan 
logam2 bukan besi — Peter Le- 
makov. 

  

perdjalanan keliling didunia. Dalan 
perdjalanannja di Asia dia singgah 
djuga di Kashmir, dan pada tgl. I 
Mei 1953 dia tiba di Srinagar, ka- 
tanja untuk suatu ,,factfinding-mis- 
siow” selama 4 hari. Stevenson ber- 
temu tiga kali dengan Sheik Abdul- 
lah dan .berbitjara dengan dia sela- 
ma kl. 7 djam. 

Tatkala ditanjakan oleh pers ten- 
tang pembitjaraan2nja dengan Sneik 
Abdullah, dia melahirkan pendapat2 
ig kurang lebih sama dengan tjita2 

Sheik Abdullah, 
Pemimpin2 lainnja dari National 

Conference, seperti ditjeritakan oleh 
Bhaksi Gulam Muhammad kepada 

kami, tidak diberitahu apa2 oleh 
Sheik Abdullah tentang sifat serta 
isi pembitjaraannja dengan Steven- 
son, $ 

Mereka gelisah, 
Rahasiasapakah jg dipegang oleh 

CI Masih 

    
      

  

   

Erskii e 

kini masih tetap giat | 

dilakukan, dalam usaha mentja- Il 

Seorang Kapten M. 
e |Boon—Panyushkin 
a|Di Washington Disebut - Sebut 

| Pemimpin Spionase? — 
nja Peristiwa Di Australia Dengan 

- Peristiwa 

  

faire Petrov? 

Dituturkan Oleh: Agus Sujudi 

  

V.D. Menjerah Di 

Bekas Duta Russia 
Sbg. 

Adaf Hubungan 

Di Bonn ? 

  

DARI PENULIS » 

|. 

Khokhlov, 

Io .di Djerman Barat. 

'karenanja, tidak mengherankan 

lain negara lagi? 
Agar lebih mudah diikuti 

affaire' Petrov, 
susul-menjusul dari kantor2 

: DALAM HARIAN INI sudah dua kali berturut2 saja uraikan 
| affaire Petrov jang sangat interessant itu.a Ternjata bahwa .peristiwa 

“. djaring spionnage Rusia untuk Pasific itu tidak berdiri sendiri. 
pula sangkut-pautnja dengan kedjadian di lain2 negara. Belakangan 

ini dapat diketahui, bahwa pada tgl. 23 April 1954 di Djerman Barat 
telah terdjadi penjerahin seorang agen Rusia, kapten Nicolai 

(jang mendavat tugas untuk melaksanakan program 
Sovjet diluar negeri) jang menjerah kepada dinas rahasia Amerika 

Banjak keterangan2nja jang diberikan — baik kepada pers inter- 
| nasional maupun kepada dinas rahasia Amerika —. sehingga bisa 

1. diperoleh kesan bahwa kali ini terlalu lebar lobang jang terbuka. Oleh 

“untuk memutuskan hubungap diplomatik dengan Australia. Dan siapa 
" tahu pada lain hari akan disusul lagi pemutusan hubungan dengan 

tjoba menguraikan peristiwa itu, 
kesemuanja berdasar pada berita2. jang datangnja 

berita nasional ,,Antara” 

berita internasional seperti U.P., A.P., A.F.P., Tanjug dll. 

Ada 

kalau begitu keras pendirian Soviet 

peristiwanja, dibawah ini saja mer- 
jang merupakan akibat daripada 

maupun kantor 

  

NJATA SEKARANG BAHWA 
terbongkarnja djaring spionnage 
Sovjet di Australia benar2 menter 
kedjutkan dunia. Djuga menter- 
djutkan Sovjet Rusia sendiri. Dja 
lan satu-satunja bagi Rusia seka- 
rang ialah mentjoba mentjekam 
|orang jg telah merusak organisasi 
spionnage mereka. Tjara demiki- 
an ini djamak. Saja pernah mem 
punjai seorang sahabat. Berbang- 
sa Djerman. Dia bekas agen S.S. 
Ketika mentjeritakan soal "perang 
|rahasia”, tjeritanja sama dengan 
peristiwa Petrov. 
ekor daripada affair Petrov sudah 
sampai ditingkat tinggi. Beritanja 
sudah lebih dulu dimuat - harian 
ini. Bahwasanja pemerintah Sov- 
jet Rusia memutuskan hjibungan 
diplomatik dengan Australia. 

Sudah diramalkan lebih 
dulu. 

Sebenarnja pada permulaan tahun 
1954 sudah diramalkan orang. Bah- 

wa dalam tahun 1954 ini akan ter- 
djadi spionnage jg besar. 
kan termasuk golongan “jg terialu 
pertjaja pada ramalan2. Tetapi djus 
Iru terdjadinja peristiwa Petrov, ter 

Iksa mempeladjarinja. Demikian: 
lah, dalam madjallah ,,Panorama” 
jg terbit di Nederland 1rgl. 30 Dja- 
muari 1954 dimuat 

| Burlisto. Melihat namanja, dia asal 
kelahiran Italia. “Apakah dia tergo- 
long sheldernden ataukah " “golo- 
ngan astrologen? Tidak didjelaskan 
Tetapi dia menulis ramalan untuk 
tahun 1954. Antara lain meramal- 
kan meletusnja gunung 

Merapi. Ditulisnja djuga bahwa 

akan terdjadi spionnage setjara be- 
sar2an.- Terhadap Enrico  Burlisto 
banjak orang mempertjajai ramalan 
nja. Padahal dia bukan  keluaron 
sekolah -astrologie: Dulu2nja dia se- 

bagai ahli mengendarai sepeda. mo- 
tor. Pada suatu waktu dia memper- 
tundjukkannja. mengendarai 
motor dalam ,,tong setan”, menda- 
pat ketjelakaan.  Kepalanja perjah. 

Dia berbaring dibalai2- rumahsakit. 
djururawat wanita jg. 

menunggu, pada suatu hari terse- 
njum simpul ketika mendengar 
Burlisto mendjerit2 mengatakan: 
”ZLuster, kamar initer 
bakar”, Dikiranja hal itu ha 
nja mengigau sadja. Tetapi bebe- 
rapa djam kemudian, ruangan ma 
na benar2 terbakar. Demikian pu 
la lain2 soal, banjak jang dira- 
malkan. Antara lain mengenai ke. 
matian Stalin, Evita Peron dan 
jang belum terbukti adalah rama 
lannja jang mengatakan bahwa: 
dalam tahun 1954 seorang pembe 
sar Inggeris jang namanja dida- 
hului dengan huruf E, akan me- 
ninggal dunia, 

Semua hubungan. diputus- 
kan. 

Berita terachir menjatakan bah 
wa Moskow memanggil semua 

     

lia. Demikian djuga Australia, 

da mulanja pemerintah Australia 
memerlukan V.Antanov — warta 
wan “Tass” di Australia — akan 
diadjukan didepan Panitia Kera- 

ra Petrov. Tetapi Australia berpe 
gang teguh pada kebiasaan2 inter 
nasional, jakni tidak suka mena- 
han. orang asing sebagai saksi. 
Berhu rapi dengan itu, semua 
anggauta 
tralia telah diberi izin meninggal 
kan Australia. 

Dalam pada itu, 11 Kang .ang- 

kedutaan Russia “di 
politik di Australia itu, 

Anstralia     perbuatnja? Sheik Abdullah? Apa jg hendak di! 

Sekarang . ini 

aja 'bu- 

tulisan Enricol $ 

sepeda- 

auta kedutaan Australia di Sov- 
Jet terpaksa menunda waktu kebe 
rangkatannja meninggalkan Mos- 
kow,. karena belum beres urusan 
visa-keluar. Rentjananja, mereka 
akan meninggalkan Moskow pada 
malam Senin dengan kereta api 
dari Moskow menudju Helsinki. 

Terputusnja hubungan diploma 
tik.kedua negara itu, sedjak seka 
rang kepentingan Rusia di Aus- 
tralia diserahkan (dititipkan) kepa 
da perwakilan pemerintah Swe- 
den. Tentang kepastian - berang- 
katnja anggauta2 kedutaan Sovjet 
di Australia sudah ada penetapan 
akni pada 10 Mei depan ini. Se- 
Keaha kepentingan — Australia 
di Rusia sekarang diurus oleh per 

wakilan Inggeris. 

  

PANYUSHKIN 
Bekas dutabesar Russia di Washing 
ton, jang kini dichabarkan menaa- 
pat tugas baru memimpin 
Spionase. 

djaring2 

Untuk mentjegah kebotjo- 
: ran lainnja ? 
Pemutusan Pangan diploma- 

tik itu mula2 sangat menterke- 
djutkan "pembesar2 di Australia. 
Fidaklah diduga lebih dulu bah- 
wa akan terdjadi sikap keras dari     
Moskow. Tetapi kalangan pembe 
sar-pembesar di Australia mendu 
ga bahwa tindakan ' memanggil 
kembali semua anggauta keduta- 
an Sovjet itu terutama dimaksud- 
kan untuk mentjegah kebotjoran 
jang lebih besar. 

Rangkaian jg sambung- 
bersambung. 

Bagaimana peperiksaan terhadap   
anggauta kedutaannja di Austra- 

mengikuti djedjak Moskow. . Pa-. 

djaan jang akan memeriksa perka ' 

edutaan Sovjet di Aus- 

  
Nj. 5 kai Petrov, isteri dari Vladimir Petrov, sekretaris ke-1 dari 

waktu diantar ke pesawat terbang di Sydney ig. 
akan membawanja pulang ke Russia. Sebagaimana ' dikabarkan, perdja 
lanan-pulang nj. Petrov ini dihentikan di Darwin. Kemudian ia minta te 
tap tinggal di Australia bersama-sama suaminja, jang tempat tinggalnja 

sangat dirahasiakan oleh pemerintah Australia. 

laporan2 Petrov? Hingga tulisaa 
ini dibuat masih belum ada oerita- 
nja. Berita2 jg datang hanja men- 
tjeritakan kesibukan penarikan kem 
bali kedutaan masing2. Tetapi para 
menteri Juar negeri jg sedang bersi 
dang di Djenewa banjak jg membi 
fjarakan peristiwa itu. 

Saja bukan seorang jg ahli dalam 
soal2 ,,dinas rahasia”, Tetapi dari 
pada "sedjarah Spionnage .menun- 
djukkan, bahwa djaring spionnage 
tidak hanja berada disatu tempat. 
Biasanja ada tempat jg didjadikan 
markas besar dan disana-sini mem- 
budjur segala saluran? jg merapa- 
kan mata rantai. 
Begitulah, belum djuga kering tin 

ta jg menulis Petrov, disusul berits 

ig sama gemparnja. Jakni berita jg 
disiarkan di Bonn tgl. 23 April 1954 
(berita Antara) bahwa di Eropa Ba- 
rat akan dilakukan penangkapan be 
Sar2Zan terhadap agen2 Rusia, Bkegi- 

tu telegram itu sampai pada redaksi 
surat-kabar “tuan ini, begitu ddo- 
brak medja tulis kawan2. Semua su 

jang “telah meminta ' perlindungan   

anjak Kelandjutan Af: 
  

EU. 
Australic 

  Han aa Pa inka aan 

Kini (belakang kanan), sekretaris ke-II dari kedutaan Russia di 

jang dapat tugas mengantarkan nj- Petrov kembali. pulang ke 
Russia Bagan dengan Kislitsin, tampak pada gambar ini dua orang 
koerier-istimewa, 
pat tug 

Fedor Jakov. dan KFalery Karpinsky, 
as mengantarkan nj. Evokaya Petrov. 
mereka mendarat di lapangan terbang Kallang, 

jang djuga menda- 

'Gambar ini diambil waktu 
Singapura. 

  

dah menduga bahwa ini mempunjai 

    

sangkut paut dengan affair Petrov. 
Tetapi -buay apa mendahului ba- 
rang jg belum diketahui? 

Empat puluh delapan “djam ke- 
mudian, datang lagi berita dari 
Bonn bahwa Nicolai Khokh- 
lov seorang jg berpangkat  kapien 
pada dinas rahasia  Sovjet (Dinas 

rahasia Sovjet diluar negeri nanmua- 
nja M.V.D., — penulis) telah 
menjerah kepada polisi Amerika Se 
rikat di Djermap Barat dan seiun- 
djutnja minta dilindungi. Penjer n 
diri itupun dilakukan kepada polisi 
rahasia Amerika Serikat: (Nama dja 
watan rahasia ” Amerika - adalah: 
C.LA. — Central Intelligence Agen- 

cy, pen.). Dia menjerah bersama 2 
pembantunja. 

Nicolai Khokhlov dalam  ketera- 
ngannja — baik kepada CA. atau 
kepada para wartawan. in-ernasiona! 
— menjatakan, bahwa dia datang di 

Bonn dengan mempergunakap pas- 
por Swiss. Kefterangan jg demikian 

itu sudah menundjukkan betapa pen 
tingnja soal ini, karena untuk men 
dapatkan paspor Swiss adalah sukar 
sekali dan tidak dapat dipalsukan. 

Tugasnja membunuh. 
Tugas" jg diberikan oleh M.V.D 

kepada  Khokhlov “ adalah untuk 

membunuh pelarian2 Rusia jg ber: 
pendirian . anti-komunis.  Sebagai- 

mana diketahui, pelarian2 Rusia di 
Eropa bergabung dalam organisasi 
ig bernama »N. TS” dan dibawah 

pimpinan seorang Rusia jg beraama 
Georgi Shokolovic. 

Untuk melakukan 
itu, dia memr 
aneh sekali. J 

  

   

pembunuhan 
rgunakan sendjata jg 

|. dengan 2 buah 
pistol listrik jg djika- ditembakkan 
tidak akan mengeluarkan suara dan 
dua buah revolver lagi jig mempu- 

    

     
   

njai bentuk ,,tempat rokok” jg da- 
pat menembakkan “ butir2 ratjun jg 
terdiri atas ,,sianide potas?, bilama- 

na satu knopnja ditekan. Sendjata2 
ig adjaib itu oleh agen2 Rusia jz su 
dah menjerah itu dipertundjukkan 

dalam konperensi pers di Bonp itu 
djuga. 

Selandjutnja “hokhlov mengata- 
kan bahwa peristiwa Petrov me- 
mang ada sangkut pantnja dengan 
perintah jg diberikan kepadanya. Di 

sebutkan bahwa perintah itu datang 
dari satu sumber! 

Keterangan Khokhlov sangat 
menarik. Dia menjatakan, kedata 
ngannja- di Bonn adalah. dikirim 
oleh M.V.D. di Moskow. Adapun 
sebabnja dia menjerahkan diri, 
karena ia tidak dapat memaksa- 
kan dirinja untuk melakukan pem 
bunuhan antaranja terhadap Ge- 
orgi Shokolovic pemimpin ..N. 
IT. S2 atu. Selandjutnja dia me- 
njatakan, bahwa komando  Mos- 
kow ini ada hubungannja dengan 
pertjobaan pembunuhan terhadap 
pelarian Rusia di Berlin — anta 
ra siapa disebut2 nama Trukhno- 
pic — dan sangat erat pula hubu 
ngannja dengan pertjobaan men- 
tjulik njonja EVOKAYA  PE- 
TROV isteri Petrov jang terkenal 
oleh 2 courier kedutaan Sovjet 
di Australia. 

    
   

Pns2 spionase Sovjet. 
Kalau sesuatu negara hendak men 

tjoba mentjekam siapa sadja jg mem 
botjorkan rahasianja, adalah dija- 
mak, Demikian djuga halnja dengan 
Igor Gouzenko (tahun 1946) ig 
membongkar djaring Spionnage Ru- 
sia di Canada, Betapa usaha bovjet 
untuk mendapatkan Igor Gouzenko, 
antara lain Rusia menuduh vahwe 
Gouzenko. menggelapkan uang. Sa- 
ma halnja dengan dirinja Petrov, 

Dan semua orang sekarang menan- 
ti2, tuduhan apa lagi jg akan “didja- 
tuhkan terhadap kapten Nicola 
Khokhlov jg sudah menjerahkan di- 
ri kepada C.LA. di Bony itu. 

Khokhlov dalam pada itu menga- 
takan djuga, bahwa dinas rahasia 
Sovjet mempunjai 2 pos jg terpen 
ting di Eropa Barat untuk didjadi 
kan tempat saluran laporan agen2- 
nja. Jakni di Karishorst. (pusat ke- 
dudukan komisariat tinggi Rusia di 
Djerman Timur) dan satu lagi di 

Baden (jakni didaerah Rusia di 
Austria dekat Wina). 
Memang, dalam keterangannja 

ini Khokhlov tidak menjebutkan 
dimana pos2 dinas rahasia di Ti 
mur Djauh. Sekalipun dia ber- 
pangkat kahten, biasanja dalam 
soal2 jang “merupakan detafinja 
tidak bisa mengetahui. Terketju- 
ali didaerah2 dimana dia harus 
mendjalankan tugas! Tetapi dan. 
mengetahui bahwa peristiwa - Pe- 
trov ada sangkut pautnja dengan 
komando Moskow itu, orang su- 
dah mulai bisa mengetahui doku- 
men apa jang diserahkan Petrov 
kepada pemerintah Australia. 

Pelatihnja seorang perem- 
puan. 

Tuan djangan heran, djika tiap 
tiap djawatan rahasia dari negara 
manapun, setiap akan mengirim- 
kan agen2nja -— lebih2 djika utk 

  

meleksanakan sesuatu program 
baru terlebih dulu dia menda 
pat latihan2 jang mendalam, Se- 
kalipun agen2 itu pernah mempu 
njai pengalaman jang serem da- 
lam perang dunia j.l. sekalipun. 
Sebab, sifat2. daripada agen2 'ra- 
hasia itu memang saling berlom- 
ba-lomba dalam ketjakapan men 
djalankan siasatnja. 

Demikian pula halnja dengan 
rentjana Moskow jang bejakang- 
an ini. Nicolai Khokhlov dengan 
2 kawannja jang sudah men: jerah 
di-Djerman Barat itu dalam kete- 
rangannja kepada C.LA., dalam 
pada dia mendjalankan perintah 
M.V.D., terlebih dulu mendapat 
latihan bagaimana tjaranja' mem 
bunuh' mangsanja dan bagaimana 
tjaranja mempergunakan sendja- 
ta-sendjata rahasia jang mereka 
bawa. SI 

Ia mendapat latihan . di negerinja 
dari seorang jg berpangkat majoor. 
Dan majoor ini adalah seorang pe- 
rempuan. Namanja Tamara Ni- 
kolayevna. Tempat latihan itu 
napa merupakan bagian dari Di- 

  

nas Rahasia Sovjez dibawah pimpi- 
nan Alexander Panyush- 
kin, salah seorang Rusia jg pernah 

mendjadi Duta Besar Sovjet di Are 

rika Serikat. 
Memang - tuan, sesuatu negara 

mempunjai Dinas Rahasia jg vanjak 
bagian2nja. Biasanja, untuk meng- 
hadapi spion musuh, “disebutnja 

Counter intellisence” Sekalipun "na 

  
"IGOR COUZENKO 

Igor. Couzenko, bekas anggota kedu 

taan Russia di Canada, jang telah 
meminta. asylum. Pada gambar ini, 

ia dikerudungi mukanja supaja tidak 
dapat .dilihat “orang, waktu ia mem- 
berikan keterangan2 (testimony) ten- 

tang soal2 spionase kepada salah sa 
tu komite-penjelidik « dari Kongres 
Amerika. Sangat dichawatirkan oleh 
pihak Barat, bila muka Couzenko da 
pat di-ingat “lawannja, karena g an- 
bar2 jang termuat dalam koran2, ma 
ka keamanan djiwanja akan teran- 
tjam. 

manja hampir sama, tetapi sistimnja 

dalam tjara bekerdja, berbeda-beda. 
Soal jg hangat »sadja bisa dibuat 
tjontoh, tjara Amerika di Djerman 
Barat sekaligus dapat. mengumsm- 
kan. bagaimana tugas jg dibawa 
oleh agen Rusia itu. Tetapi di Aus- 
tralia, hingga kini soal Petrov. ma- 
sih sanga, dirahasiakan. 
Namun demikian, perar agen ra- 

hasia biasanja memang sangat per- 
ting dan interessant. Tjontohnja se- 
karang ini, hampir2 sadja soal2 in- 
ternasional jg lain tenggelam kare- 
na adanja penjerahan agen Rusia di 
Australia dan Djerman Bara, itu. 

« 

DALAM rombongan ke-4 pe 
serta- Asian Games selain terdiri 
dari beberapa orang jang sudah 
ditentukan, antaranja . terdapat 
seorang pemain sepakbola Kwee 
Kiat Sek jang berangkatnja tidak 
bersama dengan  kawan2nja, Hal 
ini disebabkan dia terlebih dulu 
harus melangsungkan udjian se 
kolahnja, 

Sekarang “ini ada lagi seorang 
pemain “sepakbola, “jakni- “Chris 
Ong. (Ong Liong Tik) edjuga' pe 
main sepakbola, -dia. “berangkat, 
ke Mamilla masih menunggu wak 
tu,hingga tgl..29 April jad, Hal 
mana berhubung menunggu isteri 
nja “jang sedang ” meng harapkan   kelahiran anakinja 
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lai ini hari 
TIAP BARANG    

korting sampai 

    

   

  

    

- Nistra kembang — Pike voile polos — Fujisilk 
. polos — Fujisluh polos — Batis streep polos d.LI. 

Pe KOR LING 3005. 
Flocked batis kembang — Voile tjat totol — 
2. Klanel kembang — Voile kotak d. 1. 1. 

      

  

Nan niaga 

    

     

  

  

  

'DIUGA DAPAT KORTING BANJAK 
Prabot/Alat2 dapur — Koffer trip — Koffer £ b     

  

What HE Bisa. dapat “beli 23 
“BENANG GADJAH PUTIH No. 50/1000 Yas. 

! Sunggu satu KA-UNTUNGAN buat menjambut 
P0 Hari Raya Idul Fitri jad. 

| BUKTIKANLAH - sg "ODdiLiAg 
HARGA-HARGA TENTU PALING MURAH 

Toro Europa" 
BODJONG 17/19 — TELF. 10890 — SEMARANG. 

  

  

Ai ebi 5 aa KA Sa 

INI MALAM 

     

- SALLY GRAY - ROSAMUND JO HA 

    

  

         

PREMIERE . 
1 7.-—. . | ang Tn 0 ea Pirang sur TREVOR HOWARD - AtasiAif Sin : 

271 laspector.lockri 

LUX Es 0 LEO GENN 
: JUDY CAMPBELL 

5.00 - 7.00 - 9.00 3 MEGS JENKINS 

| THRILLING 
INDIVIDUAL 
MURDER- 

MYSTERY ! 

  

PEMBUNUHAN 
Di 

RUMAH-SAKIT ! 
  

Penuh Mysterie 

Menggemparkan ! 

   

  

INI MALAM Ba SAN | PREMIERE 'BEST.G' OF ALL THE TARZANS! | 
a. 13 tah) mom if 2. 3 The screen ihunders with” | 

a stampede of ACTION! 

Pe NAN NUN elif laga 

CN 

Th 

   

  

Grand 
5.00 - 7.00 - 9.00 

Mn noamanan mm maan aa    
MR Haa 

asa 4 

TT LEX BARKER 
Elephant - 

Stampede ! JOYCE -. 

INDRA TINGGAL SEDIKIT MALAM SADIA (u. 17 tah) 
445 -7.00-9.5 P. RAMLEE — ROSENANI — NENG YATIMAH 

  

| Hebat dan , 

Gempar ! 

  

BERBARENG n 

ROYAL berharga untu 
23 29 

“545-730 -9.45 Hk B U dilihat ! 
Saben orang tidak usah mempunjaj saudara — Isteri — ataupun kawan : 
Tetapi saben machluk jang kidrp didunia pasti mempunjai seorang IBU 

| Suatu film jang harus “ditonton oleh segala Pemuda dan Pemudi!” 

Akan datang “ 

Suatu film jang 

S. WALDY —.ELLYA — SUHAIMI — AISA — 
5 Mara W.D. MOCHTAR — d.LI. 

1 3 aa na .. .. - 2... 39 »Mustapa den. Tjiotjin Wasiatnja” 
: 10076 ketawa dari bermula sampai achir dengan 8 lagu2 Malaya : 
2. GAN» modern dan tarian? istimewa ! 

ROXY INI MALAM PREMIERE — (u 17 tah) 
5.00 - 7.00 - 9.00 G M. SAGI. Anak Kemajoran tulen, ' 

: dengan NURHASSANAH — M. PANDIJIANOM dlm. 
“Film Indonesia Kan EF MA J OKA N” baru jang menarik 

3 . Penuh lagu-lagu krontjong asli ! dan 
TN Radja djali-djali jang tak ada bandingannja ! 

Akan datang ACADEMY AWARD WONDER FILM !: 5 
RP 0 Natures most Fantastic Wonders ! Never before fitnes ! 
FAK KA 17 mn | 

(Film LUAR BIASA dengan KEADJAIBAN2 dalam LAUTAN! 
Belum pernah penonton menjaksikan film seperti ini ! Kh 

  

    

  

   

  

INI MALAM 
PREMIERE 

5.00 7.00 9:00 (7 th) “ama 
£ YA ck 2 ("ORANG : ju 

Siapakah itu orang jang bermantel? Orang aneh itu jang mempunjai 
perigaruh “aneh terhadap setiap orang! Kedjadian jang aneh. dan seram PA Tu hadap ai hg Na mendebar-debarkan hati ! 5 ORION 

Ini malam d.m.b. " Ka aa Metropole - 5.- Ta Os (13 th) 
. Marge & Gower Champion 

5- Ts 9 (43 th) 
: Dean Martin — Jerry Lewis 

»Everything 1 Have Is Yours" .JUMPING JACKS 

M.G.M's Musical Technicolor. | Pelawak ulung jang menenawarkan! 

DJAGALAN BESOK MALAM PREMIERE  7.00-9.00 (17 th.) 
Tn Mena MEI NAN CHIHs Film Tiongkok 

“ paling baru. 

        

    
PP OKE PLATE En AN SA NG 

  

   Lhnhoo Reenmun yBU T hauw Su Liauw Te She Hoo"' | 
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2. Obat" Kuat 

1 Badar 

Pil Viramin buat pereiapuan 
Minjak Tangkur adjaib buat 

Ytat kentjing nanah, darah 

Jbai-obat bisa didapat beli 
eturuh Indonesia. 
1GEN - AGEN : 

Moon-aloon 15. Kudus: 

karia, Toko Obat Eng Tay 

Thian Tek Tong, 

Cyl. Pesuketan 60, Tjirebon: 
semarang. 

NG NICE 

SNOOPERS FROM ELLEN 
MORAN'S OLTFIT, 
ROGERE! LN —. 
Sea 

  

  . Type Pertj. ,SEMARANG” Idzin No. 1628/111/AW/171: H & 

   

   

    

Radja Dari Semua 

5 Djuga ada sedia lain-lai 
Pil Gumbira Istimewa buat laki-laki ..........i.ooooooioii.iyi Rp 

Obat dikirim sesudah terima wang. tambah ongkos kirim 1095. 
TABIB MAWN Tamblong 40 Tilp. 4941 — Bandung. 

disemua Toko-toko Obat TIONGHODA di- 

Jnivcrsal Stores, Bodjong 6B, Semarang: 
kodjan 101, Semarang: Toko Obat Ngo 
maraiig, Toko Obat Si:anghai, Pasar Djohar 42, Semarang, Toko Happy. 

Kepatihan no. 105, Peka- 
gan No. 77, Solo, Toko Solo, Dji. So- 
Toko Junior, Dji. Malioboro 93, Jagja- 

Toko Baldjun, Djl. 
'ongan, Zindabad House, Nonon 
srowidjajan No. 5, Jogjakarta, 

An Tong, Petjinan 81, Jogja: 
Jogia, Toko Obat Eng Njan Ho, 

Djl. Karanggetas 217, 
Hov, Djl. Keplekan Kidul! 218. Pekalan 

  

“Bantulah P. 

  

Koy Rogers 22 

: WORK, 
MEN! THAT!S HOW WE HANDLE 

  

    

   

       

jaitu: 

in Obat jang mandjur. 

jang dapat penjakit keputihan ...... 
laki-laki $ s.aragusa nanvaveunna kanan nana 9g Yalep tjantik hilangkan hitaman dimuka, Panu, Kukul, djerawa 

Age kekolatan ws Bh am eka Rp. 20— & !, Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 BTRIM Sains 5 Ybat bikin hilang rambut ...........ooooo. Se NA ANA 5 Minjak Gatal Rp. 5.—j Zalf exzeem ...........ooi..i.. MA Na 
Minjak bikin rambut pandjang dan BEI Re OR RE KE akan 3 
Pil Rexona untuk hamil dan tjotjokan bulanan .............. 3 
Deal KAN MARS AS aa AN AN EU 5 “3 
Ybat sakit Entjok dan Linu-linu so. Pe BATAN 2. 

saneroonnonneurontenesenanaoenansngnoannuuana ” 

VIRANOL 
34 EXTRA STRONG tanggung sembuhkan se 

"seperti: Buah Pinggang, Djantung, Urat Sjaraf Otak 
Lemah Sjahwat (IMPOTENTIE l Py menambah darah, sungsum dan manik. Baik buat orang jang 

serdja di Kantor. Alasan penjakit badan lekas -tj 
jur, sering marah-marah, kepala pusing, entjo 
«aki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran izenuw), tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut- 
djantung berdebar-debar, buat itu kita bikin Pil 
004. berhasil. Harga I Botol Rp. 20.-—. 

  

    

»sLahap benar anak? itu 
makan sendwiches 

Dimana sadja, baik dalam pesta kanak?, 

maupun tiap hari dalam pertjakapan di- 

rumah, Blue Band selalu-mendjadi buah 

bibir Ibu rumah tangga. Baginja dan me- 
nurut kehendak merekalah, Blue Band 

mentjapai warna, keharu- 

man dan rasa jang tentu 

disukai djuga oleh Njo- 

“aja! Top $8djatico.in 

Lihatlah! 

Fumlah! 

Tjitjiplah ! 

Terdapat dalam kaleng 
dari 1/4-1/2-1-2 kg. 

» Memakai apalagi ka- 
lau bukan Blue Band 

tjap Bunga Ma- 

taharil”         

    
   

   

        

   

    

   

          

gala matfam pe- 

SEXUEL ZWAKTE) 
be- 

ape, makanan tidak han- 
k, linu-linu, muka putjet, 

takut, sakit pinggang, 
Viranol jang tanggung 

- 15.— 
25 ,— 
10.— 

10.— 
10.— 
10.— 
10.-— 
10.— 
50.— 
50.— 
25.— 
25.— 

Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe- 
Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- 

Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek 
Toko Obat Thay An Tjon, Petjitan 66.” 

Petjinan 75, Jogja: Toko Obat Hok An. 
Djl. Raja 114, Magelang: Toko Obat Berlin, Djl. Pesuketan 77, Tjirebon: 

| Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pesuketan 91, Tjirebon: Toko Obat 
Tjirebon, Toko Obat Tay Tjoen 

gan: Toko Obat Thian Ho Tong, 
Toko Obat ,,Eng Djien Hoo”, Pekodjan 85 
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PANITYA LAMBANG KABUPATEN 
PEKALONGAN. 

PENGUMUMAN 
Kepada chalajak ramai dengan ini diberitahukan, bahwa sajem- 

bara membuat LAMBANG KABUPATEN PEKALONGAN telah 
kami tutup sedjak tanggal 31 Oktober 1953. 

Menurut keputusan Panitya Lambang Kabupaten Pekalongan 
dalam sidangnja pada tanggal 5 Desember 1953, maka jang menda- 
pat hadiah (menang dalam sajembara) jalah : 
Hadiah No. 1, sdr. Koeswadj. Kawindrosoesanto, 

Kadipaten 1/342 Jogjakarta. 
Koeswadji Kawindrosoesanto, 

— Kadipaten 1/342 Jogjakarta. 
Hardjosoekarto, Blangko Soniten-wetan 

No.101 Solo. 
S. Martodarsono Wonopringgo Pekalongan. 
Herathu Daldirun, Rowokembu (Wono- 

pringgc) Pekalongan. 
Pekalongan, 10 April 1954 

PANITYA LAMBANG KABUPATEN 
: PEKALONGAN. 5 

Ketua, 
RACHMAT 

“ MULAI DITERIMA 
1 1 | Peladjar Ge TE OR” aa 2 2 n 
Peladjaran Theorie/Praktijk bongkar pasang bermatjam e 
“auto besar ketjil seperti: CHEVROLET - DODGE GRAHAM - 
FIAT - FORD BEAUTY - FORD V8 - RUGBY - PONTIAC - 

G.M.C. - JBEP dis. 

   

$$ No. 2, sdr. 

- NO. 3 adr, 

5 No. 4, sdr. 
33 No. 5, sdr. 

  

1 - 

Hi Satu2-nja sekolah jang sudah terkenal semendjak 17 tahun, dan 
telah/akan mempunjai tjabang2: SINGAPURA - SUMATERA - 
MAKASSAR m BALI - MADURA - JOGJA - SEMARANG - 
DJAKARTA, 5 Ba 
Sudah puluhan ribu jang tammat serta mendapat kedudukan baik. 
Bagi Tentara/Pulisi, uang sekolah dipotong 259. Dan ISTIME- 
WA bagi mereka jang mendaftarkan nama mulai sekarang sampai 
3 Mei maka uang sekolah dipotong 5046. 

Keterangan serta pendaftaran pada: 

Ga »YACOUB's COLLEGE” 
P Tjabang Semarang 

Mr. A. Suhardi. Djalan Blakang Kebon No. 18. 
  

  

TAKE HIM TO PAIBEK 
DANIELS' PLACE 
WHERE WENE su 
THE KID! IT AIN' i 

h THROUGH WITH 
HIM YET/ 

  

WHAT DO WE DO) 
WITH HIM, K 

BLINKERZ    

      

   

    

    

  

    

  

   : “ bugus. Itulah, bugamanu kitu memperlakukan seorang ju 
| tjampsr tangan dari anak buah Ellen Moran, Rogers. 

Krak (Tiang jang ditanam oleh -orang2nja Kintaid dengan sengudja 

& wated 

  

    
   

  

Roy kedjatuhan tiang telegrap. — Apa jang harus kita kerdja- 
kan dengan dia, Blinker. 
— Bawalah dia ke tempat Dauber 

dirobohkan), Daniel, dimana kita menahan se- 
- je orang anak. Saja belum pertjaja de- 

ngan dia, 
  

          

   

   
HA, HA! INI DIA! 

aan 

Mlamal jp sudah lama terkanat! 
| KANAN 

KAN UMAHAN. Mevr. LIEM 
PROGO III No. 45 SEMARANG 
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Levert eten buitenshuis, 
buat kantoorlui dan 
buat pienicken. 

djuga 
keperluan 

Terima segala pesenan makanan 
diantar . sampai « dirumah-rumah 

“dan -dikantoor-kantoor. 

Marilah tjoba “ini adres jang su 
dah Tama terkenal. | 

AS ANN) Hormat saja, 
UNI EA 

Ni. LIEM. 

  

   
  

  

  

  

  

  

  

          

   

ERCEEVIT mengandung 8 vitamin diperban. 
Wing betul jaitu vitamin A. Bi. B2. 82 C D. 
Nicotinamid dan Pantothen Calcium, 

RASANJA ENAK!               

  

      

  

  

      
        

  

    
   

3 - 1 Sg Obat ,Sweet Friend” 
(Obat Luar) 

Banjak orang jang bersuam i-isteri dapat hidup beriang-riang, 
tetapi ada jang bersuami-isteri tidak dapat berbuat sedemi- 
kian, disebabkan "napsu bek erdja sudah Temah, terutama ba- 
gi si-isteri. Sg 
Untuk mempertjukupi napsu mereka “1tik  Rkastah pakai »Sweet Friend”, jang.berchidmat memuaskan mereka - itu," 
dalam sekedjap waktu sadja. Orang jang bersuami-isteri ha- rap perhatikan. G 5 Ari 

Goles Brainer Pills 
2 (Obat Otak) 
Manusia OTAK-lah jang te rpenting sekali, ialah penerbit se- gala pikiran dan djuga penjimpan ingatan, Kepintaran atau 
kebodohan sesuatu orang itu sangat bersangkutan dengan otaknja. Kian sehat otaknja kian bidjaksana ia mendjadi dan kian tadjam pikirannja. Tapa 
»GOLES BRAINER PILLS” diperbuat dari ramuan2 obat 
jang paling baik untuk menjehatkan otak, “menambahkan 
kepintaran dan pikiran, serta menguatkan “ingatan. Djika di- 
biasakan memakan obat ini otak senantiasa sehat, dan sega- la penjakit disebabkan oleh kelemahan otak tidak akan tim- bul lagi. 

Obat Kuat Untuk Wanita 

Goles Sistering 
Tablets 

Wanita2 jang memerlukan 
jang senang dan berbagia, badan 
jang sehat dan kuat, dan wadjah 
jang tjantik dan ma-nis, djangarlah 
melupakan obat kuat untuk wanita 

:GC LES SISTERING TABLE TS? jang sangat mandjur buat memulihkan wanita2 tua dan muda jang badannja kurus lemah tidak berdaja agar mendjadi sehat, kuat, dan fjartik. Obat kuat ,,GOLES SISTE RING TABLETS”, djika Gibiasa- kan memakannja bukan hanja badan wanita? jang” mema- kannja sadja jang selalu sehat dan kuat, bahkan antak2-rrja- pun turut mendjadi begitu djuga. 

Goles Birthrol Tablets 
(Obat luar) 

Djaman ongkos tinggi sekarang ini, bagaimanakah akibatnja jang menjusahkan Tuan, P enghidupan mendjadi melarat di- 
sebab banjakan tanvoungan. Soal2 tersebut, 'ekaslah pakai obat: ,»GGOGLES BIRTHROL TABLETS” supaja Tuan mmer- 
dapat kesenangan jang berbahagia, Tablets ini untuk me- ngurangkan tanggungan dalam rumah tangga, obat ini djika tidak dipakai pun kembali seperti biasa. 

AGEN - AGEN: $ 

hidup 

  

FIE MIN YOK FONG — Gg. Warung 10 Semarang, Fe HWA AN TONG — Gg. Warung 3 Semarans. Ta ENG TAY HO .— Pekodjan 101 Semarang. TI NGO HOK TONG —— Pinggir 1 Semarang. :     Bisa dapat beli pada Toko2 Obat diseluruh Indonesia.    
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     Tentu !.. 

Ai
    

to Yeni 
BLACK and BROWN. 

  

  

  JOHN CAROLL 
dalam film Technicolor 

»THE FARMER TAKES A WIFE" 
SEBULAH MUSICAL-DRAMA ' DARI 20th. CENT. FOX. 
Saksikanlah perkelahian jang seru antara 
Jonh Caroll dan Dale Robertson untuk. me- 
rebut Betty Grable, 

BETTY GRABLE — DALE ROBERTSON —- |    

 


