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  Rakjat Inggris tampak sedang mengerumuni bulletin jang dipasang di- 
ragar Marlborough House mengenai wafatnja Oueen Marv pada hari 
Selasa malari tanggal 24 Maret jl. Tampak pengawal istana Oueen 

Mary ini sedang diganti. £ 

  

    

  

  

Rentjana Grombolan? 
4#Masuk Pekalongan . 

Da atfDigagalkan Oleh Banteng Raiders 
etelah Bertempur 4 Hari 4 Malam 

SEDJAK tgl. 23-2-1983 oleh Komando Gerakan 
diadakan operasi dan 
dimana gesignaleerd 

    

-murut dokumen mereka jang 

pat-tempat Pemerintahan Ketjz 

Pimpinan mereka adalah Solichin: 
Subechi, dan terdiri dari 2 groep. ' 
Groep ke-I terdiri dari sisa2 ex 

Bn. 426, dan Groep ke-II - adalah 
dari Cie. H/112 Sk-Slamet. : 

Pengedjaran, pengepungan “dani 
vunr-contact. selama "4 hari-4 ma- 
lam ialah tgl. 24, 25, 26 “dar 27 

. Pebr. 1953, terdjadi hilir mudik: di- 

Vuur-contact grombolan derigan 'ki: 
ta, mereka menderita kerugian be: 
sar. Pada tgl. 27/28 Pebr. 1953, Ka: 
rena tidak mendapat kemadjuan 
dan selalu mendapat. tekanan -berat 
dari .pasukan kita, grombolan me: 
robah haluan, ialah tidak menerus: 
kan pergi kedaerah Solo, akan te: 
tapi memperpendek ,,Sweapen”-nja 
didaerah Pekalongan dan kembali 
menudju ke Barat. 23 

Melarikan diri ke Barat. 
Dengan mengalami  pengedjaran 

dan pukulan hebat dari pasukari 
kita, pada tgi. 3-3-53 mereka sam: 
pai disekitar Pratin dan Dukuh Tje: 
mara. Pada tgl. 3-3-53 vuur:cofitact 
di Tungkep, mereka menderita ke: 
rugian besar lagi. Pada tgl. 4-3-53 
terdjadis pertempuran? hebat di se: 

kitar Pratin dan di Dukuh Tjemara: 
Achirnja dengan terpetjah mendjadi 
dua, mereka melarikan diri ke Ba: 
rat. s 
Sebagian lewat Plakaran, Putjang 

   

             
      

      

luwuk menudiu Danawarih. Dan se 
bagian lagi lewat atas, melalui dja- 
lan Djurangmangu, — Dukuhliwung, 
Putjakbening menudju Gutii. i 

Pada tgl. 6-3-53 terdjiadi vuur: 
contact di Danawarih antara penga- 
tjau dengan Cie/405 jang menge: 
pung gerakan mereka. 

Achirnja mereka (grombolan) me- 
larikan diri dengan bertjerai-berai 
ke Utara dan. Timur. 

Pada tgl. 6-3-53 Cie Br III vnur- 
contact dengan grombolan jang tu- 
run dan Gutji di Simentik. Acbirnja 
mereka melarikan diri ke Barat da- 
ja, dengan meninggalkan beberaps 
puluh majat. 
Selama gerakan tsb. pihak grom- 

bolan selalu menghindari pertempu- 

DieLuieInlanders.. 
Ensiklopedie Jg Memuat- 

nja Dilarang 

  

ebangsaan Melayu” — (UM- NO) telah memprotes diedarkan 
nja sebualt ensiklopedi di Mala- 
ya, jang mengatakan bahwa bang 
0 »tidak djudjur dan 
malas, tetapi mempunjai sifat2 
menarik hati,” Ati 

agai akibat protes tadi, ma 
sik “ni dilarang  di- 

djual dan akan diterbitkan pener 
bitan baru jang tidak muat kata2 

. ig tidak enak kedengarannja itu. 

   
     

  

3 ORANG KULIT PUTIH JG. 
DITEMBAK-MATI ADALAH 

ORANG2 AMERIKA. 

Orang2 kulit putih jang ditembak 
mati oleh tentara Birma pada tang- 
gal 25 Maret jl. ternjata adalah 
orang2 Amerika. Nama2 mereka ja- 
lah Heine Spellmer, Savor dan Lo- 
thar. 

Pada mereka terdapat surat2, 
buku2 harian dan potret2 jang me- 
nundjukkan bahwa orang2 tersebut 
adalah ahli2  persendjataan - dari 
Djendral Li Mi. Gambar dari orang 
orang Amerika ini telah dimuat di 
halaman2 muka dari surat-kabar2 
jang terbit hari Senen pagi, (Anta- , 
ra). 

  

gedjaran didaerah Ketjamatan Pulosari, 

orang. Pada tgl. tsb. mereka menjerang Ketjamatan Pulosa 
dapat kita rampas, rentjana mereka adalah : a. Sweapen kedarah Pemalang dan Pek 

sud untuk membuka daerah baru setjara atappe-gewijs. 
gian dari mereka akan menudju kedaerah Solo. 

jatnja, dengan memusnahkan 
'atan dil. 

ran, karena menurut  interosati 
wanan persediaan peluru 
ngat sedikit. 

djaran tsb. hasil 

hitung ada 86, 
pas, 2 stenguns kita 

Banteng 

kekuatan a 500 
ri. Me 

alongan, dimak- 
b. Seba- 

      

Terbu | 
Pihak RRT-Kore 

jang terdengar di London. 

Dikatakan seterusnia, hahwa RR 
dan Korea Utara bersedia mengam- 
bil tindakan2 untuk menghapus per 
tentangan dengan PBB mengena 
soal pengembalian seluruh tawanar 
perang di Korea. RRT dan Korea 
Utara bersedia menjetudjui untuk 

"bali hanjh tawanan pe 
rang jang minta dikembalikan dar 
sisanja jang tidak minta dikembal: 
kan harus dikirim ke suatu negar: 
netral. 

Chou menerangkan, bahwa Korea 
Utara senantiasa berpendirian dan 

  

bahwa satu2nja penjelesaian soa! 
tawanan perang adalah mengembali. 
kan mereka semua. Tetapi oleh ka- 

penghalang, maka RRT- din Korea 

dakan2 untuk melenjapkan perten- 
tangan mengenai soal tersebut gunz 
melaksanakan penghentian tembak 
enembak di Korea, 

Usul RRT-Korea Ukara 
Untuk itu, demikian dikatakan 

oleh Chou, pemerintah2 RRT dan 
Korea Utara kini mengusulkan 
supaja kedua-belah pihak dalam 
perundingan berdjandji segera 
mengembalikan semua. tawanan 
perang jang minta dikembalikan, 
setelah tembak-menembak dihen- 
tikan, dan sisanja tawanan pe- 
rang diserahkan kepada suatu 
penjelesaian jang adil dalam soal 
negara netral guna mendjamin 
pengembalian tawanan perang. 

Chou mengusulkan supaja run-   
c. Melumpuh 

tem- 

Pe 

mereka sa- 

Dalam gerakan operasi dan penge 
kita adalah sbb.: 

jang dapat kita 
brengun, kita ram- 

rampas, 10 sen- 
ta-api lainnja kita rampas, bebe- 

banase2 4 Ken kite 
Belum terhitung majat2? dan jg: 

luka2 jang dibawa lari. : 
Dan beberapa orang menjerah de 

ngan sendjatanja. 

Kerugian kita: 1 orang 

Majat2 musuh 

       

  

: 

ggur dan 

dinja insiden. 

suatu komisi. 

wakil2 

ngawasi dilaksana 
tudjuan perletakan sendjata. Di- 

  11 oragn lika2 ringan. Demikian 
siaran dari Copendab. IV. 

lingan perletakan sendjata se- 
gera dimulai lagi. Garis pertem- 
puran jang sekarang harus men 
djadi garis demarkasi selam: 
rundingan jang akan diadakar 
itu. Pasukan2 dari kedrva bela! 
pihak harus mundur. 2 kilomete 
untuk mengadakan suatu daera! 
demiliterisasi dengan  maksuc 
mentjegah kemungkinan terdja- 

Selandjutnja diusulkan, supaj: 
jang terdiri dar: 

kedua-be: pihak me- 

ja perse- 

samping ini, kedua belah pihak 
harus menunda pengiriman pa- 
sukan2 dan alat sendjata. Tetap' 
benggantian pasukan jang sudak 
ada di Korea diperbolehkan. - 

Chou selandjutnja. menjaran- 
kan suatu komisi pengawasar 

  

PARA 

ngadakan penukaran tawanan2 
Korea sebagai suatu 
hendaki perdamaian. 

deral Mark Cia 
sing2 fihak 

22 Pebruari 

hak... 

Kalangan diplomatik di Wash- 
ington berperidapat,  djika fihak 
Utara dapat 'menjetudjui. sjarat2 
'pemukaran sebagaimana 
kan oleh djenderal Mark ' Clark 
'atas nama PBB, maka ini akan 
merupakan tanda jang menggem 
birakan kearah pengurangan kete 
gangan antara Timur dan: Barat. 
"Sebagaimana telah dikabarkan, 
usul itu didasarkan atas pasal 109 
dari Konvensi Djenewa,  menge 
nai penukaran tawanar2 “sakit 
dan luka2 atas dasar sukarela. 

| Sementara itu sumber2 matkas 
besar Clark. di Tokyo mengata 
kan pada hari Minggu, bahwa 
ketua delegasi PBB dalam perun 
dingan2 di Panmunjom, William 
K. Harrison, berketetapan - hati, 
untuk memisahkan soal penuka 
ran tawanan jang sakit dan-luka2 
itu dari deadiock jang sudahi' ber   djalan beberapa waktu berselang 

jom, jang berkisar pada soal prin 
sip pengembalian . para tawanan 
perang pada umumnja, jakni dgn 

Isukarsla atau dengan 
Demikian UP. 

| Pernjataan ketua 
1 Merah Swedia. 
| AFP mewartakan dari Stockholm, 
bahwa dalam membitiarakan soal ke 
mungkinan penukaran para tawanan 
perang jang sakit 
rea, ketua Palang 

Emil Sandstroam 

hari Minggu, bahwa djika usul itu 
diterima, maka hal itu mungkin 

akan merupakan suatu langkah jang 
sangat penting kearah pelaksanaan 

Konvensi Denewa. 

Sandstroam. jg. 

penasehat dari Mahkamah 

Palang 

Merah 

meniatakan pada 

Agung 

dikemukakan dalam surat Kim II Sun dan djendral 
Huai (komandan pasukan2 Tionghoa) dalam suratnja kepada djen 

rk Dengam Gisertai usul, supaja delegasi2 dari ma 
egera memulai lagi mengadakan 

Panmunjom. Surat itu adalah djawaban atas surat Clark tertanggal 
1953 mengenai soal pengembalian 

para tawanan perang jang luka2 serta sakit dari kedua belah fi- 

diusul- 

Suatu Batu Udjian 
Apakah RRT-Korea Utara Sungguh2 
Menghendaki Perdamaian: Reaksi 
Pembesar2 Amerika 

Korea-Utara-RRT 

EMBESAR Amerika di 
Minggu menganggap tawanan RRT dan Korea Utara untuk me 

Atas Usul 

Washington pada hari 

perang jang sakit-serta luka2 di 
batu udjian, apakah mereka sungguh meng- 
Seperti telah dikabarkan, tawaran tsb, telah 

Peng Teh 

perundingan2 di 

dengan prioritet 

ngan usul dari salah satu badan dar 
Palang Merah Intermasional. Dipe: 
ngatkannja, bahwa dalam pertemuat 
'nja pada bulan Desember tihun js 
lalu Lembaga Palang Merah telah 
menerima baik usul jang dimadjukan 
oleh wakil ketua lembaga tersebut 
jakni nj. Amrit Kaur dari India, jang 
memuat andjuran bagi ke-2 belah fi 
hak jang sedang" bersengketa untuk 
memberikan bukti goodwill mereka 
dengan djalan mengambil tindakan? 
dengan segera kearah penukaran p 
ra tawanan perang jang sakit serta 
luka2 berdasarkan Konvensi Djene 
wa. Menurut konvensi tersebut, pe- 
nukaran sekali2 tak boleh dilakukan 
tiada kehendak dari para tawanan 
pada waktu permusuhan masih ber 
langsung. 

Djumlah para tawanan.   
|dalam perundingan2 di Panmun : 

paksaan. : 

dan luka2 di Ko-' 
Swedia | 

UP selandjutnja mewartakan, 
bahwa fihak Utara kini menawan 
kira-kira 12.000 serdadu Serikat, 

. termasuk 3.100 serdadu Amerika. 
Fihak PBB menawan 121.000 

serdadu, jakni 100.000 serdadu 
Korea Utara dan 21.000 serdadu 
pasukan Tionghoa. 

Dikabatkan selandjutnja, bah 
wa dari djumlah 3.100 serdadu 
Amerika itu, menurut dugaan 
kira-kira 350 orang menderita sa 

Pemulangan Tawanan Setjara | 
Usul Chou En Lai Jy Menimb 

1 gembiraan Limana-vana 

kan bahwa kini harus dianggap waktunja 
soal tawanan perang dan 

Dikatakan oleh Chou, bahwa “soal pengembalian lah satu2nja soal jang masih belum mendapat UCFa dingan2 perletakan sendjata di Kaesong dan Panmunjom. dingan2 itu tidak dihentikan untuk waktu 5 bulan lebih penj 

sang dipilih 
ijekoslowukia, 8 opsir jang dip" 
Iih oleh kon 

dan 2 opsir lagi 
mando PBB. 

akan mempertahankan pendirian itu, Fsan. (Antara. 

Usul perdana m 
Lai untuk men: 
rea disambut 
dalam PBB hari 

enteri 
Chiri perang 

rena soal itu merupakan satu2nji | engan 

Utara kini bersedia mengembil tin” | 
berpendapat, 1 

nampaknja 
ngan usul? Sidang 
jang dikemukakan di 

Tetapi wakil Amerika 
itara ini tidak 
komentar atas usul2 

usul2 India tentan n 
njambut dengan gembira kete: 
ngan Chou tadi. 

Z 

Senin 

kalang: 

sang Korea. 
Wakil2 blok 

takan hari Senin, bahwa 

serkembangan jg. 

Berita tentang s 
tu telah diterima 
1gan perhatian istimewa. : 

Kementerian, luar 
geris tak lama 
mengumumkan statement, 
mana dikatakan bahwa 
akan dipeladjari 
ma dan akan dirundingkan 
ngan pemerintah2 
kutan, tetapi Y 
itu merupakan perkemban: 
menggembirakan, 
menterian Inggeris 

Lumpur 
ak N 
Lelaki Dlm 

ma. tundjangan 

sekarung bukan 

Tentang kenjataan 
tor wanita Malaya 

dji ig dit 
mbitjara 
gguh 
angkan 

sama 

bagi buruh laki2, 
takan bahwa     

| kit atau luka2. (Antara) 

ulkan Kk 

PERDANA MENTERI RRT, Chou En Lai, hari Senin 

Litu semendjak lama tentulah sudah tertjapai, demikian Chou 
statement jang disiarkan kantor berita ,,Hsin Hua” dan 

Pn 
— 

dipilih 

negara? 
di pelabuhan? seperti be 
Korea Utara di Sinuiju, 

di Korea Selatan di Inchon 

s be  Mentahiteit Berbahaja yei 

Sen 

3: 

Wakil Sovjet Uni, 
takan bahwa usul sul Chou itu a 
lah menarik hati.” 

telah 
bulkan harapan besar da 
'angan diplomatik" luar 
Washington hari 

Asia-Ara 

fjahkan djalan buntu dalam 

tawaran 

Mereka berpendapat, 
'sesungguhnja 

“Dikatakan selandjutnja 
jakin 

Moskou dan Peking 
iknja setelah Sta 

Tetapi kementerian 
ri Amerika dalam pada 
ngambil sikap 
tidak bersedia 
tar atas statemen 

Hampir sama 
India. 

a 
emberi 
t Cho 

Perke 

ggeris 
marin 

“sul2 jg. dikemukakan oleh 
erupakan 

menggembira 

tatemen 

di 

kemud 

jang 
mpaknja 

demik 
tersebu 

  

ir 

demi 2 

erseb 
ja. 

0 
engachiri 

b 

bersang 

  

           

  

  
ado tinggi Tionghot: 
tara, 2 op 
Swedia 

                                                                     

lin me- 

uar nege- 
itu 'me- 

hati2 dan 
komen- 

Uu itu 

resolusi 

Paris ka- 
usul2 - 

Lai dari RRT 
tawanan 

Korea adalah hampir sama Ba 

ma baik oleh PBB dalam bulan De- 

iteri- 

@- 

mbangan 
embirakan 

katakan 

wa 
ocu 

t Chou 

ndon de- 

eri -Ing- 
an 

usul2 itu 
dengan seksa- 

gan jg 
ian ke- 

t. (An- 

uala 

ahkan Den 
Soal 

-kant 
ibukota 

hari Minggu 

pat 
ig 
tidak 

rumah 
menja 

nannja 
menjang 
boleh 

bahwa 
onja non 

laki2: (Antaru). 

Gadji 

wanit 

Federas 

pl Ji 
rotes teri 
enetapkan 

akan. ter 

takan bhw 
laci hg 

Ss 

ka bhw 

duduk “di 

burtuh- 

etapkan 
menj4 

tidak me- 
prestasi 

dengan 
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3ahaja 
Me "api   
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Sjahrir Mengetjam 
| hadap Pelanggaran 

tang Di 

“lam interview dengan ,,Antara” 
' Wilajah negara Birma oleh 

| bahwa persoalan jang ada 

n pangkalan tentara tersebut 

kini belum menemui rintangan2 

nan azas2 PBB jang menjataka 
“ ketjil didunia ini adalah sama. 

"Kalau  negara2 besar itu tidak 
memperdulikan pelanggaran pasu- 
kan2 “Kuomintang terhadap wilajah 
Birma jg sekarang sudah mendiadi 
anggota. dari PBB pula, muka dan 
demikian  negara2 jg disebut” The 

1g Five dulu tidak bersungguh ha 
7 dengan azas2 perdamaian dunia 

SUSUN UH. 
oleh Sutan Sjahrir, bahwa 

karang ini pemerintah  Kuomiw- 
ang di Formosa. formeel didalam 
BB itu masih tergolong “ The Big 

"Five dan. mempunjai hak. vetonja. 

Kalau demikian bisa 
| djuga tordjadi di' In: 

hingga 

Kian sikap: negara2 
terhadap sesuatu  pelang- 

garan oleh tentara asing terhadap 
wilajah- negara lain ig masih lemah 
keadaan pertahanannja, maka mung 
kin dapat terdjadi nanti, dengan ala 
san untuk. memerangi — komunisme 
di Indonesia negara lain mendudu- 
ki- Minahasa  misalnja dan Indone- 
sia jg masih sangat lemah pertaha- 
nannja sama. sekali - tidak -dapat 
menghalang-halangi tindakan itu. 

Dinjatakan, bahwa "negara2 ig ti- 
dak termasuk kekuasaan - besar di 
dunia akan merasa sangat gelisah 
mengenai kedudukannja sendiri, ka 
lau negara2 kekuasaan besar itu ti- 
dak menundjukkan sikap tegas ter- 
hadap pelanggaran ' oleh pasukan2 
Kuomintang terhadap  wilajah Bir- 
ma. Sebab nasib negara2 lemah itu 
nanti setiap wakti dapat diserahkan 
kepada.  bahaja.. Dikatakan oleh 
Sjahrir, bahwa persoalan 'jg dihada 
pi Birma itu adalah persoalan prin- 
sipieel. jg mengenai nasib kita dju- 
gan 

Setidak2-nja pemerintah 
di Formosa bertanggung 
Gjawab moril. 

Atas pertanjaan, - bagaimana 
pendapatnja terhadap keterangan 
sesmi 'jang baru2 ini dikeluarkan 
oleh 'pemerintah Formosa jg me 
njatakan tidak bertanggung  dja 
wab atas tindakan2 pasukan2-nja 
Ji Birma itu Sjahrir menjatakan, 
bahwa pasukan2 di Birma itu 
memperdjoangkan tudjuan  Kuo 
mintang. Dengan demikian, se- 
idak-tidaknja pemerintah — Kuo- 
mintang di Formosa mempunjai 
arggung djawab moril dan ha 

rus berusaha, djangan sampai 
pasukan2 Kuomintang diluar ne 
geri dapat: dianggap sebagai pe 
ngatjau jang membikin susah ne 
gara orang .lain. , 

ang melakukan peperangan me 
awan RRT, maka orang 
kan dapat menghargai tjara2 ter 
ebut. ' 
Dinjatakan, bahwa Partai” So 

sialis Indonesia akan mengadakan 
reaksi 'terhadap - soal di Birma 
tu. karena soal tsb. men'sngkut 
alah Satu pokok jg diperdjoang 
Kan partai tsb. 

PERUNDINGAN M.M.B. 
Setelah mengadakan sidang 

nembukaan dan sidang plenonja 
jang pertama, sidang pleno selan 
djutnja dari perundingan2 menge 
nai soal M.M.B. akan diadakan 
pada hari Rebo besok. 

Sampai sekarang perundingan2 
dilakukan. oleh panitya2 jang   telah dibentuk untuk pembitjara- 

soal-soal tehnis, seperti ' soal 
keuangan dsb. 

SUTAN SJAHRIR, pemimpin Partai 

pasukan2  Kuomintang 
di Bir ma itu ialah, bahwa tentara asing menggunakan daerah souvereign dari negara lain 

Di-ingarkan ' 

Kalau demikian tjara Kuomin 

tidak: 

PEMAIN 

   

  

  

  

   

Berhubung keadaan gunung Merapi jang makin menundjukkan kegiatan. nja, ,Suara Merdeka” telah minta" pertolongan. sdr. Merto, pegawai di- nas gunung berapi jang bertugas mengawasi gunung tadi, untuk mem: buatkan skets' keadaan gunung ini. Gambar ini dibuat mengenai kec adaan Merapi waktu ,,in verhoogde werking” pada tanggal 24 Maret. seperti jang telah diwartakan dalam S.M. tanggal 27 Maret jl. 

Sikap 5-Besar Ter- 
Pasukan2 Kuomin- 

i Birma 

Sosialis Indonesia, da- 
hari Senen mengenai pelanggaran 

menjatakan, 

untuk didjadi- 
Menurut pendapatnja, hal itu me K rupakan pelanggaran atas aturan 2. pergaulan antara bangsa-bang- o sa didunia. Dinjatakan seterusnja oleh Sjahrir, bahwa 

berbahaja lagi ialah, bahwa men talitet jang demikian itu hingga 
jang lebih 

atau halangan2 dari negara2 be- 
sar jang telah bertindak mendjadi wali (Yoogd) dalam penjusu- 

n, bahwa hak2 negara2 besar dan 

  

Perhatian 
Kabinet 

Lebih Dipusatkan Kpd 
Soa?' Ekonomi Dan 

Keamanan 
SOREHARI Senin . kabinet 

akan mengadakan lagi sidang 
mingguannja untuk membitjara- 
kan antara lain beberapa soal 

| 2dmministratip seperti soal kepega- 
| wajan, demikian diterangkan oleh 
(salah seorang anggota kabinet. 

| Atas pertanjaan, dikatakannja 
agi, bahwa pada waktu ini - po- 

kok2 usaha kabinet akan dipu- 
satkan kepada penjelesaian soal- 
soal ekonomi dan keamanan dida 
lam negeri. 

  

Berkata mengenai soal keamana: 
itu, diterangkannja bahwa keadaan 
di Djawa Barat tetap menarik petr- 
hatian jang terutama dari pemerin- 

direntjanakan untuk mengadakan 
suatu  'kundiungan keliling  Djawa 
Barat oleh Menteri Pertahanan: a.i. 
sendiri supaja dapat mengetahui da- 
ri dekat perkembangan soal keama- 
ran ini. 
Mengendi soal Irian Barat ' dite- 

rangkannja, 

lankan. menurcti saluran? diploma- 
tik jang tertentu. 

Opsir2 KMT Di 
Dan 

nerangkan 

mereka itu dikirim kembali 

Indonesia, Jugoslavia 
terhadap seruan Birma itu. 
Perdana menteri U Nu jarg nada 

hari Minggu mengadakan perdjala- 
nan keperbatasan Assam — Birma 
bersama2 dengan perdana menteri 
Nehru dari India, menersnskan: ..Se 
suatu negeri jang beradebstidak akan 
membiarkan agressi terhadan 
nja”. Dikatakan oleh Nu, kah 
ma.akan harus menunggu 

  

          

terhadap pasukan2 nasi 
mulangan pasukan2 
akan “menimbulkan 
komplikasi2 politik”. Di 
olehnja, bahwa tidak diketahui psn- 
dirian RRT tentang hal it: 

hy menu 

  

         

U Nu menerangk: 
rut taksiran pasukan2 
sionalis di Birma berdiuml h 
12.000 orang. Dikatakan: Olehni 
bahwa tidak dimintakan keterang”n? 
kepada Muang Thai, skarena “tidak 
adanja bukti2 atas. desas-desus, bah- 
wa pasukan2 nasion Ih men 
dapat persediaan? i Muang Thai 
Pasukan2 nasionalis itu 

  

  

   

     
    

    

  

    

memb 

GT RN 3 5 PETUGAS 

mata umum. 

Pemuda Bulu 
Putih dan Benteng Putih 7—0 un- 
'uk Benteng Putih. 

tah. Berhubung dengan hal ini ada.   bahwa usaha pemerin- | 
tah terhadap sdal tsb. terus didja-'i 

  

Edisi 
DENGAN BERITA2 TERACHIR 

ORE) 
  

   

Di Amerika Makin 

  

  

Malas Diadi S'dadu 
Lama Makin Sedikit 

Orinz Jang Milih Pekerdjaan Militer. 
DIKABARKAN PADA HARI Senin bahwa Menteri Perta- 

hanan A. S. Wilson telah perintahkan adanja penjelidikan ting- 
kat tinggi mengenai soal mengapa djumlah orang2 jang memilih 
pekerdjaan2 pada dinas2 kemiliteran makin lama makin berku- 
rang. Penjelidikan ini diadakan atas usul Djendral 
Ketua dari Gabungan Kepala2 Staf Tentara A. S., 
chawatir melihat keadaan sekarang 
Wilson telah menganggap sebuah 

Omar Bradley, 
jang amat 

ini. Sebagai langkah pertama 
komisi istimewa jang dikepalai 

oleh Laksamana John P. Womble Jr., untuk mengadakan penjeli- 
dikan jang 
menariknja cariere militer, 

Hal ini menimbulkan kechawatir- 
an bahwa dinas militer akan keku- 
rangan opsir2 muda jang tjakap un- 
tuk memenuhi kebutuhan akan 
djendral2 dan laksamana2 20 tahun 
jang akan datang. 
Beberapa kalangan katakan bah- 

wa sebab musabab dari keadaan :ini 
jalsh adanja kombinasi dari sebab2 
ekoomi dan ,,kedudukan”  (presti- 
3e). Dipandang dari sudut ekonomi 
dinas2 militer tak dapat bersaing 
Uengan pekerdjaan sipil jang men- 
Yapat bajaran lebih tinggi. Pada 
waktu2 j.l. dinas militer dapat me- 
nandingi hal itu dengan memberi- 
kan  djaminan seumur hidup bagi 
orang jang masuk dinas militer. Te- 
tapi sekarang, menurut para pembe- 
sar, skala2 gadjih militer tidak mem 
berikan djaminan, sekalipun ,.sedi- 
kat”. 

Beberapa ' Djendral2 dan Laksa- 
nana2 katakan pada para warta- 

wa keadaan keuangan me- 
ng adalah “lebih tjelaka 

da diwaktu mereka masih 
muda. 

militer sekarang telah dju 
a banjak kehilangan ,,keuntungan2 

n” mereka jang dulu mereka 
rawatan kesehatan dari ke- 
mengenai pengiriman surat? 

1g semuanja itu telah dibata- 
Kongres dalam tahun2 jang 

r ini. 
Tetapi kepala2 personalia dinas 

semiliteran katakan bahwa soalnja 
tidak hanja terbatas pada soal per- 
:konomian sadja, tetapi soal jang 
“idak kalah pentingnja jalah tentang 
Xilangnja dan turunnja prestise  ke- 
militeran dimata Kongres dan  di- 

(Antara). 

5, 

        

  

Kesudahannja kompetisi PER- 
TJAS jang diadaakn digedung Panti 

antara regu - Kuda 

Jul Antara Kuda 
Hitam dan Benteng Hitam 6—1 un- 
:uk jang tersebut duluan. 

  

Indon. Mem- 
..hangun .. 
Gedung Pharmasi Sehar- 

2 Kena 
ga 45 Djuta Didirikan 
Senen pagi dilangsungkan upatjara 

perletakan batu pertama bagi pembi 
kinan gedung Djawatan Pharmasi Ne 
para, jang terletak di Djl Pertjetakan 
Vesara, Salemba Djakarta. 

Penjelenggaraan . pembikinan ge- 
dung itu akan dilakukan — dibawah 
pengawasan Djawatan Gedung2 Ne 
geri Kementerian Pekerdjaan Umum 
Biaja pembikinan sedung Djawatan 
Pharmasi Negara diatas tanah selu- 
1s 45.000 M2, Lk. berdjumlah $ 
25.000-009.-—, gedung tsb diharap- 
kan selesai dalam tempo 4 tahun. 

Ini adalah merupakan gedung Dja 
watan Pharmasi Negara terbesar di 
seluruh Indonesia. . 

  Maan Na at 

Djangan Dikirim Taiwan 

harus dilutjuti sendjatanja dan ke mudian diinternir, 
ke Taiwan, maka hal itu akan berarti 

memperkuat tentara Chiang Kai 
tang seruan negerinja kepada PBB berkenaan dengan adanja pa- 
sukan2 Tiongkok nasionalis di Birma, dikatakan 
konperensi pers, bahwa Birma telah mendekati 

dan Israel. guna 

   

  

Birma Harus Dilutjati 
Di-Internir: Kata P.M. U Nu 

Dikirim Ke Taiwan Berarti Memperkuat 
Chiang Kai Sek 

PERDANA MENTERI Birma U Nu, pada hari Minggu me 
di Imphal, bahwa opsir2 Tiongkok nasionalis di Birma 

karena djika 

Shek. Dalam pendjelasannja ten 

oleh Nu dalam 
India, Pakistan, 

meminta sokongan 

tu pemberontak2 sukubangsa Karen 
jang melawan pemerintah Birma dan 
sebaliknja: pihak Karen “memberikan 
sendjata2, dan mesiu kepada kaum 
Komunis. Dengan demikian 'maka 
terdapatiah suatu lingkaran. jang ti 
dak berudjung-pangkal”, kata U Nu, 
jang menerangkan selandjutnja, bah 
wa tulang punggung kaum pembe- 
rontak di Birma telah lama dapat 
dipatahkan. “ ,,Akan tetapi gerakan2 
pembersihan masih perlu “diadakan 
untuk sementara waktu. Pemberon- 
tak2 kominis beroganisasi lebih baik 

3 daripada golongan" manapun djuga”, 
demikian achirnja dikatakan oleh G. 
Nu. 

Pada hari Minggu Nehru dan U 
Nu mutai mengadakan  perdjalanan 
bersama selama seminggu kedaerah2 
perbatasan  Assam — Birma dan 
akan membitjarakan  masalah2 ke- 
pentingan bersama. Diduga, bahwa 
masalah pasukan2 Tiongkok nasiona 
lis di Birma itu akan merupakan sa 
lah satu pokok pembitjaraan jang ter 
penting diantara mereka itu, (Reuter) 

  

  

TENTARA PEMERINTAH Gra 
temala umumkan bahwa Angkatan: 

| Darat dan Udara Guatemala pala 
|bari Minggu malam telah hantlur 

djuga mendjabat Kan kaum pemberontak 

  

jang ber- 
djumlah kira2 300 orang jang te- 

Swedia menjatakan, bahwa 'soal tsb lah menduduki kota prop.  Salema. 
kepuasan hati' jg 

sesuai de 
akan memberikan 

besar, djika dilaksanakan 
Dalam pertempuran 

lan kira2 1 
jang berdja- 

djam lamanja kaum pem 

5 

  

bahwa kaum 
pin oleh. opsir2 

Pemberontaka 
keru 

orang 
arlos 

pemerintah 
rontak 

rendahan 
pemerinta 
dinas 

tmerintah 

  

gian 

    

lainnj 

nri Diaz 

katak 

   

dipin 
dan  be- 

It» jg. 73 
mi'iter, 

menje- 

  

n Lagi UV 
rang dengan mempergunakan sena- 
pan2 mesin, mortir2 dan - dibantu 
pula oleh pesawat2 pemburu, para 
pemberontak jang mempertahankan 
pintu2. gerbang kota Salema meng- 
undurkan diri dan lari menudju Ra- 
dinal jang letaknja dekat dari Sale- 
ma. Mereka terus dalam pengedja- 
ran tentara pemerintah. 

aer otschep 
Kusstenen Wetenschappan” 

“3 

  

Laporan2 pertama dari keributan 
Hu mengatakan bahwa kaum pem- 
berontak telah: menangkap  Guber 
aur Salema dan anak Jaki2nja serta 
semua pembesar2 pemerint: 
Kolonel Carlos Diaz  seland 
katakan bahwa tentara peme 
terlambat datang di. Salema karena 
semua djembatan2 

    

  

telah dihantjur- 

i Guatemala ? 
kan oleh kaum pemberontak dan ' 
djalan2 dirintangi. 

Semua kesatuan2 Tentara Guate- 
mala disiapkan tetapi tidak  diteri- 
ma 'kabar2 tentang adanja keribut- 
an-keributan ditempat lain. Sebab2 
dari kerusuhan tak diketahui, demi- 

  

kian kata Kolonel Diaz pada achir- ' telah menjatakan 
nja. (Antara). 

teliti dan meliputi seluk beluk seluruhnja dari kurang 
  

Topan Dan 

An gin Serang 

Lagi Nederland 

KEADAAN DARURAT se 
kali lagi telah dinjatakan di nege- 
ri Belanda Barat Daja jang pada 
bulan Pebruari jang lalu telah 
mengalami kerusakan hebat dari 
badjir. ss 

Pada hari Sabtu semua dinas2 
telah disiapkan ketika angin jg. 
kentjarg dan ombak2 jang be- 
sar-besar telah mengantjam lagi 
aerah tersebut. 
Tanda2 bahaja, pada Sabtu ma 

lam telah dibunjikan di Bruinisse 
dipulau Schouwen ketika ombak2 
besar memetjah ditanggul2 jang 
diperkuat dengan karung2 pasir. 

Semua penduduk laki2 dari dae- 
rah itu berdjaga? di tanggul2. dan 

hanja terdjadi kerusuhan 

   

keadaan tetap 
mengchawatirkan oleh karena topan 

terus menghembus dan aki- 
geiombang? besar terus me- 

memukul pantai. 
kalangan pemerintahan cha- 

kan bahwa air pasang pada ma 
lam tersebut akan berbahaja karena 
bulan sedang penuh. (Antara). 

Nehru — U Nu 
KMT Di Birma Lakukan 
Penjelundupan Dan Ban- 

tu Pemberontak 
PERDANA MENTERI India 

Shri Jawaharlal Nehru hari Ming 
gu. telah menjambut: kedatangan 
Perdana Menteri Burma U Nu di 
lapangan terbang Imphal, dinega 
ra bagian India Manipur, dekat 
perbatasan Burma. Kedua - pem 
besar ini bersama-sama akan me 

   

    

    

adakan -perdjalanan kelilin 
daerah perbatasan. 2g 

Sesudah . menjambut . kedata- 
ngan U Nu, Nehru menegaskan 
lagi bahwa India akan menjokong 
pengaduan Burma terhadap pe- 
merintah Kuomintang di Taiwan, 
karena pasukan2-nja telah me- 
langgar kedaulatan wilajah Bur 
ma. Keterangan ini telah diutjap 
kannja djuga ketika hari Sabtu 
JL, wakta ia hendak bertolak 
dari New Delhi. 

    

  

»Kuomintang tidak. punja 
urusan di Burma”. 

Atas pertanjaan2, Nehru me- 
ngatakan bahwa memang benar- 
ah bahwa pemerintah Amerika 
tidak kirim sendjata dan amuni- 
1 kepada pasukan2 Kuomintang 
di Burma (kira2 12000 orang): 
akan tetapi adalah satu kenjata- 
mn bahwa mereka terima sendja- 
la. atau dari Muang Thai, atau 
ari “Taiwan. 
Kuomintang tiada punja uru- 

andi Burma, kata Nehru, pasu- 
kan2 KMT ini melakukan penje- 
undupan2 dan mereka bertem- 
pur bersama2 kaum  pemberon- 
tik Karen melawan pemerintah 
Burma. Pasukan2 KMT ini harus 
menjerah kepada ' pemerintah 
Burma atau dimasukkan -perke- 
nahan interniran. 

MN Maa 

Panmunjom 
Rundingan Mengenai Ta- 
wanan Jz Sakit Dalam 

:. Tempo 48 Djam Bisa 
Diadakan   

(PBB tidak bersedia 

PANGLIMA TERTINGGI pa 
sukan2 PBB djenderal Mark 
Clark pada Senin malam diduga 
mengusulkan kepada pihak Uta- 
ra supaja dalam waktu 48 djam 
diadakan pertemuan di Panmun- 
jom untuk memulai perundingan 
perundingan mengenai pertukaran 
tawanan2 perang pang sakit2 dan 
luka2 di Korea, demikian menu- 
rut wartawan UP di Tokio. 

Djenderal Clark kini kabarnja 
sedang menjusun djawaban  ter- 
hadap nota RRT/Korea Utara jg 
menjetudjui usul-usul Komando 
PBB untuk mengadakan pertu- 
karan tawanan2 'perang jang sa- 
kit dan luka2 itu. : 

Dikabarkan selandiutnia 
nota dienderal Clark akan. me- 
njatakan dengan tegas 

bahwa 

  

£ bahwa perfte- 
muan2 jang nanti diadakan hanja 
akan membitjarakan: soal tersbeut, 
dan bukann tik membuka kem 
bali perdeba mengenai masalah 
pertuk 1 tawanan perang selur 

, i diketahui, Komar 
ng2 telah menegaskan 

kepada pihak Utara sebelum recess 
perundingan? di Panmunjom pada 
tanggal 8 Oktober j.l.. bahwa pihak 

membitjarakan 
lah itu selama “pihak — Utara 
1 melepaskan tuntutannja — su- 

paja semua tawanan? perang  di- 
kembalikan, termasuk mereka jang 

akan menentang- 

              

   

   

   

    

nja, 
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"Pembagian Tjengkeh . 
Diserahkan? Pada PPTI Dan GAPPRI 

: (Oleh : Wartawan Kita) 

PAT. KABAR, bahwa pada tg. 14 Maret jbl., fihaknja 
jang telah diwakili oleh Drs. Liem Twan  Djie, Kwik 

' " Suharto, Supardi Sukandar, Njoo Ting Djiang dan 

Karena Batja Berita 
Dari ,,Suara Merdekas 

Bekas “Walinegara Pasundan Wiranataku- 5 

SUARA 

  MERDEKA /ISOLo Aa sumahfDapat Dukun Guna Mengobati pi 3 P3 4 l Of Kh Sea KI “Na PA s1 j 5 
AN Agan 2 P.Nl, RANTING KARTASURA | GERAKAN PENANAMAN | Penjakitnja Hm Paper adit) sat Btpran senega rn kun Morgan mn amanah Senea mana Baru-baru ini di. Kartasura te TANAH2 GUNDUL "aa . an | ok telah menghadap kepada Menteri onomie Mr. SEMG, SELASA 31 MARET ' lah dapat. di bentuk Ranting | Dengan Pn Kepala In- 2 Mepopkleran "dukun Maksam, yr Tn ng Ka Sumanang ' di Djakarta dengan maksud untuk minta supaja soal 

. , SELAS 53 LP:N.L. dan dapat dukungan dari |speksi Djawatan Pertanian Rak- | .mempunjai“ kegaiban dapat menjem ta kan. prangg sy Na tjengkeh-bisa- berdjalan lantjar,- kwaliteit tjengkeh diperbaiki dan , 1 BANDJIR PASIR DAN AIR chalajak ramai. 0... Jiat Propinsi Djawa Tengah Has If mia, sebagaimana mula2 disiarkan DIII» RRI aa Hengeaan harga tjengkeh dapat diturunkan dil-nja. ' GAPPRI  menjokong — DI KLATEN (Adapun susunan  pengurusnja |mosuwignjo dan pamongpradja, (| 44 Pe an Be an era Nb IL dak ung supaja PPTI dapat turut melaksanakan pembeli- Na 1 4 4 I : ket , 5 Ten 0 Ani Ke un Aa ON djuru. Tiap2 hari banjak te 6 el ! aa ' , Dena PN TAN aa Jana, di 1 en ea Mar NN Ae Ah, Kn Indonesia, dari Djakarta Da ie Papa an ah an kan an t eruna di Semarang tg Kane Ae LAN 5 Tn SN : TAN (3 el ga. F da hari Minggu siang kemaren dulu. telah datang di Kudus rah Klaten (Solo) telah terdjadi hu |! Sdr. Sukamto. penulis II sdr Ha |larut dan Karangkitri didaerah AA Welaakuon bana Pasar Peaaan?” Lek 

      

      
   

         

                    

  

Didalam 

    

pertanjakan2 jg telah di Soo. 
oleh ' Menteri telah dil B . “bahwa PPTI tetap! | trubitir — tjengkeh dan 

an tjengkeh kepada persa 

        

  

  
- mah telah  mengundjungi tempat dukun Maksum tadi. Oleh du tuan? jg ter g kepada GAP- 
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Kata 

' Perpetjahan Gappri. 
yuan itu oleh Sekre 
Menteri  Ekonomie 

ertanjakan mengenai be 
adanja perpetjahan di 

  

3 

   

pe 

                

   

"MANA : Basir i , |utusan dari: Pega tak a diri masi Bantulah Kali Pasir itu berasal dari Sumung | Ae 
Pen aniatah dalam usahanja, de- | Merapi. Me 'enga 

    

  

  

33 

Ta Tanah Air 
3 

    

| 

PRI. Atas pertanja- — SI GRUNDEL — 
» "bahwa" sampai 8 ......... hajoo, ig. muda biar 
telah menjatakan ber-,,Muda-Mudi”: “kita “jg. 
Ta adalah tua. ber-,MADU-MUDA”, 

RIDJ (Yogja). akooorr PPNI. 5 
Djawa Barat .. 

      
  

      
dari ketuanja : : 2 £ TE 

AR ram Rotan Sampit 
if Gontjangkan Pasar 

Singapura 

            

   

    

         

  
    

  

  

djan deras jang achirnja menrjapai diwalujo. bendahara sdr. Kromo- Kedu Selatan. Objek2 jang telah || . minta obat dari dukun Maksum. Dengan disaksikan oleh ketua ukuran 126 mm. : Idimedjo. pembantu sdr. Sumarjo | dikundjungi itu ialah didaerah wi “DPR Kudus serta beberapa lainnja, pada hari Minggu - malam Merhubaak dengan itu . Kali Pa| dan sdr. Hadisukismo, wedanan Gombong 2 dilain? | djam 24.00 (djam 12 tengah malam) R.M.A.A.  Wiranatakusu- 
sir terdjadi bandjir pasir ertjampur Ria $ tempat lagi" dalam li kungan ka b £ air jang merusakkan tanggul di 61A L “5 1 'bupaten Kebumen. Seperti dike- “kun Maksum, Wiranatakusumah dipesan, untuk mengadakan se PRI. Para pengusaha rokok ' kretek 3 Pn hoam via Tm- | sempat Misepandjang kali itu dah SA ATI syg Itahui, didaerah Kedu Selatan te- |f — jamatan dengan memotong kambing. Perlu diterangkan, bahwa akan n ln tiengkeh dari ma A HN Ten bah menggenangi desa disekitarnja. i 2 Pe Ao . 2 Hah diselenggarakan gerakan pe- | Wiranatakusumah telah menderita penjakit lumpuh separo ba. sing2 d. Pembagian ini akan di g KAL Sl yang Perri Menurut kabar itu, sawah har KURSUS DINAS URUSAN anaman kembali tanah2 gundul | dan. Waktu ditanja, darimana beliau sampai “ mendengar ten- awasi oleh Djwt. Perindustrian, se- 4 sangkutan mendapat untung, nis terrendam air selama & — 12 dja KEPANDUAN. | 2.000 ha. Dalam tahun|f tang adanja dukun Maksum ini, didapat djawaban, bahwa be- dangkan pe bagian tjengkeh kepa- 

3 KEPA 0 ha g | | 5 5 Pepoag aa tjaja Pemerintah dil akan, teta- itu luasnja 34 ha: 5 rumah usak Oleh Inspeksi Pendidikan Masia- |jang lalu oleh pemerintah telah liau telah membatja berita ,,Suara Merdeka” dulu jg telah di da Bond? ' tidak menggabungkan 2 pi kalau keada'an tepung men- |dan 2 roboh. EN kat Propinsi Djawa Tengah di Seldisediakan biaja Rp: 400.000. |” kutip djuga oleh harian di Bandung. pada G. 3I takan diselenggara- 3 djadi sulit, semua kesalahan di- |. Jang berwadjib di Semarang telah |Yakat Propinsi Djawa Tengah di Sc Bibit "unfuk: kepetluan akan 3 SN Matetak menata Sae pa Aan oa 'TI dengan diawasi oleh a. limpahkan kepada Peme Ih. | mengeluarkan uang. -bantuan -seba, | Warang, akam” dilangsungkan: adanya iotintan oh Dam 2 Per AE aan 2 Ba 3 Ini tidak betul dan harus df'in- |rjak Rp. 126.000,— guna memper. | Kursus Sagar atas AA aa 1 Ta ae 3 » - sjafi, bahwa kesalal i - kbaiki tanggul jang rusak itu. $ ieaka Won Tatan Hah Ge - un Tg ku 24 

Na / Kota 1 bolong tanah luas 90 ha du- | , 1 5 n Jogjakarta. ja penuh alang2, atas kegiatan | mikian al. sdr. Tan Tjien Lien Telomak. KerNs 0 de Peranporahah Ke Aan naa MAN KOglatan | : : Deen atm, peran NAK BAAK fob Ka Gak Lan TS kemaren siang digedong ' Chung (Na YAN SEM NONA: Dberdjalan, selama 10 hari, dasi tang (jumlah “pesemtian sewutnn | Beribu2 Keluarga Indonesia Di Su- ua Shang Hui Semarang, dima- Tan en ge Pena omaA aah An nan Sa ai . : : na Kepala Kantor Pengendalian |. Walikota Djakarta Raya Sjam | 'penjetenggaraan 'ini Ynspeksi Pendi | YO PN earakan K4 riname Kangen Pulang Harga memberi pendjelasan me- Pa pai Dersagna, dengan kepala jarakat dibantu oleh Pe- AN - 3 6 Tea An mg | Kata 3 Ra 2 : i £ : Na ng Bak 7 TA “3964 ESA 15.02 & aa 2 2 - ta : og “ hgggah Dengan. Manan Giga Ge "katakan... “Kg Oa | LN AKA PGI, KAUN ARA PAN Aa Sedia Di-Transmigrasikan Ke Way Seputih 
nih selandjutnja, bahwa Tasahan Hanan Koapradia Dit ne PURWODADI | (Korr. Sendiri) 1 selama 2 tahun Pemerintah telah|Karta Kaya D. M. Janur, pada fyripr Mebakakkah Hesnonnnman : Sepat TERANG memberi kesempatan untuk menda-fhari Selasa te. 31-3 hari ini akan KUDUS PIN Na Aa 5 SEDJAK BEBERAPA hari jl. berada di Djakarta sdr.2 S.M. tangkan tepung trigu setjara freelist, |mengundjungi kota Surabaja sela | Te . MENOLONG PEDAGANG Hardjo, J.W. Kariodimedjo dan S. Djojoprajitno, masing2 ketua, tetapi ketika jang baik ini telah di- ma tiga hari. TJENGKEH PEMBAGIAN SN KETJIL .sekretaris dan bendahara dari ,Jajasan Ke Tanah Air”, suatu ja- gunakan tidak sebaginana nana : Nan, Kakan walikota i DITTURL ban Naat sar agangg | jasan bangsa Indonesia di Suripame Ban na Sa sa na an "belakangan: Demikian malah antara pedagang sendiri ada|ke Surabaja itu, ialah untuk me $ Ul dan mengusahakan agar se pulang kembali ketanah air. Tudjuan kedatangan mereka ini, se- KANE (Pena AAU PONNATAN i jang memadjukan perminta'an. setja pnindjau dan mempeladjari keada AR agama Tua De (tindak demi setindak mereka itu Lea Tune dikatakannja dalam Talang dengan kita ialah: la- keterangan 2 Pi Hen 5 Bag | Kepala Djawatan ra melebihi “batas Dengan menitik Jan kota. tsb., soal2 pembangunan, (njatakan, bahwa' tjengkeh jang dite- | dabat berusaha “dengan kapital | 93 mendesakkan kepada pemerintah tentang kesungguhan daripada | '8 Isak dipertjaja di Sen , “sspor Propinsi: Kalimantan kepa beratkan. kepada kesalahan2 jang te tjara pemetjahan bangunan2 har HnA Totok Pengusaha2 rokok Ku- sendiri, oleh pemerintah daera UR keinginan mereka tersebut: pulang ke Indonesia. Bukan hanja se- rs Ke 1 da »Antara 1 menjatakan, bahwa lah dilakukan oleh beberapa peda- | isb:-nja,' jg menurut keterangang | dus, mesti kurang djumlah timbang-| Purwodadi pada bulan Maret ini | kali, pun pada bulan Desember 1951 sampai. Maret 1952 telah ta Na ga .bumi jang banjak gange sdr Tan mengharapkan supa | cerutama sekali dalam soal jang jannja. Dalam surat tersebut ditekan |telah didirikan bank2 pasar. Tja| ada utusan bangsa Indonesia di Suriname dikirimkan utk meng- Beland a Terus. #-esapon “dasi: Kalimantan ke ja sifat2 tsb dapat “dirobah, agar daf rersebut belakangan ini, kota Sy |kan tuduhan .seakan2 Pengurus2 | ra pemindjaman dilakukan setjara | hadap pemerintah dan mengadjukan permintaan... jang sama. | S5 St”. See | Singapura sedjak permulaan ta pat membantu usaha Naa rabaja telah mendapatkan suatu | PPRK-lah jg berbuat ketjurangan itu. | kekeluargaan, sehingga pemin-| Pjawaban jang didapat ketika itu: belum lagi: merupakan suatu : Tg “Ot: : t MERS | huu ini hingga kini, ialah: rotan, tuk mengatasi kesulitan2 jang diha tjara penjelesaian sebaik2-nja. ' |Dan surat tsb. bukan satu dua kali -djam tak perlu memberikan tang F keputusan. Baru berupa kesangg upan bahwa tanah air sedia me- | SA 20 Oo Mn jang di-ekspor dari Sampit, se dapinja. 1 : ati Seperti diketahui, sampai saat | sadja diterimanja, karena pengurus |gungan sedangkan bunga semen- uerima kedatangan mereka itu. Tak Akan Serahkan Irian buah kota-ketjil di Kalimantan Keribiir dakhha' diah Yak Peer dilini, soal bangunan2 liar belum |PPRK merasa djengkel, maka sam-|tara ini 2096 untuk 2,5 sebulan 1 bin Naa ami Saka Selatan. dam: Kantar Pengendalian Rdanga: di bisa diselesaikan dan masih meru |bil mengawasi keadaan gudang hal | nja. Disamping itu diadakan , ———— |. Tetapi dalam pada itu. dikemuka Kepada Indonesia Menurut Sutadi, ekspor ' rotan Pe aan os saka Neeutukap. teraria pakan suatu soal sulit jang diha |tersebut diserahkan kepada Pulisifharusan menabung sebesar 596 kannja pula bahwa -melihat keadaan "Naik La (dari Sampit ke Singapura sedjak trigu TN Kn Aan tidak | dapi oleh pemerintahan kotapra- Negara bg. Penjelidikan (reserse). Sampai saat ini ternjata uang jgl P Indonesia jang belum boleh. dikata DUTA BESAR Belanda jang Djanuari jg lalu hingga kini, rata tenar wing dan 1952 sampai |dja Djakarta Raya - Kegiatan Pulisi Negara patut an telah dipindjam sebanjak  Rp:I "5 Ten AN Nahi kehidupan Tn baru untuk Australia A. M. L. Irata sebulannja sedjumlah 1.009 NONE: Na 2 Adi : . ji, b dalam waktu pende 000.- na berat pula. Apakah tidak lebih baik | Se aan SAuS anna kate toni hin harga rot: 3 Tea 

: 3 Setelah - Ss . pudji, ' seba . 1 . 2 25.000. -. erat : 3 : on gga ga rotan di Singa Me Mana P3 Aa Ka Ana Den naa Ta Sana na pn De aan Banana aa IP PEMBENTUKAN PANITIA "| ditindjau sedalam2nja dulu agar ke Ma ata MR 1 pura kian hari kian turun. ai Ban e latonai il ini pdjal bermaksud: pula untuk melz Pa Me gp Ckerja Can “| INGIN MELANDJUTKAN PON KE-H. SEN RAR NG na On an 45 dani Banjaknja ekspor rotan ini an- nan Lang Se Pn “doa Dua ba ta dikotg Heru ana koma engga Aaja — BELADJAR ta f Je ap aa rt Haro 23 Sa gn anakan aa tara lain karena  sedjak- bulan tan untuk pesan tepung jang mendja |Semarang. f Pesanan Pss Ng an Maa Dari kalangan jang berdekatan Baru-baru ini di Pati telah dapat in anakan bag memang semesti- | perhubungan ' jang baik “dengan Djuli tahun jang lalu rotan ke di kompetensinja Djwt Perindustrian. prspua Eibar aa Menaikan ketera. |Si dapat kabar bahwa  djumlah Fdibentuk Panitya P.O.ND ke-HI de- aja mieteka KEabat: KeraaaNi aa kal Indonesia”: Demikian menurut | Singapura dari Sampit - dilarang. Pemesanan ini hanja boleh dilakukan | PAMONG DESA TERDJEPITL ngan orang? seb tjaranja men- | Murid S.R. jang akan menempuh fagan susunan Pengurusnja sbb.: rena toh keadaannja di Suriname ti| Reuter dari Perth di Australia (Pernah dikota Sampit tertimbun dengan perantara'annja Importir Na Dalam th: 1953 ada 22 Pari ain Magna HERE udjian dan mendaftarkan dir pala Pe 213 Mnan dak menggembirakan. Tetapi oleh be | sebelah 'barat. “.. 3.000: ton rotan, hingga kota jang sional.. Para pengusaha roti resmi Pamong Desa jang gugur | demi sedikit dari tjengkeh jang su- untuk " melandjutkan sekolah en Naa Sen Maan Noti liau diperingatkan djuga apakah me Vinkelman “jang tiba hari: itu seketjil itu dimana? penuh-padat pun boleh pesan dan minta devisen. Seperti” diketahui belum 'lama ber | dah dikontrol dan tinggal memberi- | S.G.B. S.M.P. SdtP. dan S.K.PB 2 Kania gn konrantad reka telah mempunjai sangu untuk di Fremantle dengan menumpang dengan rotan. Dari diumlah pesenan tadi 4076 bofselang SSKDN tib. Semarang telah | kan kepada paberik2 (djadi terang Jatau sekolah landjutan jang se- i a pan Agan KL nian (melaksanakan maksud tadi? kapal, mengatakan - selandjutnja, Menurut Sutadi, sudah kebera- leh didjual bebas pada umum atau mengambil: sebuah: mosi jang ditu-| jang dirugikan paberik2). Ketika me | tingkat matjam Jain untuk selu-' piatalion. MU AN nan 4 : : Pa : SA Ea tika badonesi 3 pa kali djawatannja mengandjur- 
Ik 20.000 ton disediakan untuk peda | tuk kepada Ig tera Datar J £ P Tah ti 0 Hardjan, Wirjosusilo dan Soekarto-| Pada waktu itu utusan? dari Suri| bahwa: djika: nesia terus “me k di 5 Png 

20.000 ton dis a h Jukan kepada Kementerian Dalam |reka tertangkap mereka sedang mau|ruh kabupaten Purwodadi seba- no, penulis I dan Il: sdr.2 Agung: (name telah menindjau pula ke Suma | ngadakan natas Irian Ba |Xan agar djangan  berebut2-an gang. Tepung2 jang dipesannja Pun | Negeri jang maksudnja supaja ' pe-| mendjual tjengkeh k.l. 60 kg. deng- njak 2130, untuk. kota Purwoda Beat dah “Seewena Uap Denda Mera en ap jang mengan- | rat, maka Ir ia bersemangat mengekfpor rotan ke S Pen en Na Sean gawai Tan aan ana Desajan harga k.I. Rp. 100,— per kg. di sendiri ada 1300. 'hara: sdr. Soedjanarko. dung banjak kemungkinan untuk ber | tebih kolonial “daripada - Belanda tetapi. andjuran 

  

jang telah diadjukan pun terdjawab Jnjata- uang duka-itu “hanja diberi- : : 5.3 2 aan AR SANA tg 4 "-P s . beselsokaa sesat. ea i “kopeda mepagat Mebira date 5 wodadi, Godong dan Wirosari. : tertentu. ad an jang dipilih diika pan : i | Tionghoa. (Antara). Lebih djauh didalam. pertemuan |tetapkan sebesar: Rp. 5000,—  ber- PEMBUKAAN RESMI PA B3: n a an St am SN aa C| Belanda bermaksud tetap tingga itu oleh sdr. Tan Hak Tjan telah fikut 3- bulan gadjih. 2 WONOSOBO (TJERAMAH KEROCHANIAN, |r t n ah ay. Sepu ai di Irian Barat dan memadjukan dae di kemukakan tentang soal. pembu- Mengenar itu dari ketua SSKDN MERAN INDONESIA . mna namamu : “Pada nanti tgl. 4 April 1953 di k Na Ae itjaraan nga itu TI rah itu. Nederland menghendaki ter & kuan didalam bahasa Tionghoa. Ia | 'jb. Semarang sdr. Agus Miftah di BANGUN. « PL “Pati akan diadakan: Tjeramah  ten- L Ah ah Na angsa IN tjapainja perhubungan jang baik de Minumlah Teh peringatkan bahwa pembukuan ta- | 3jatakan sajangnja- bahwa pada pu-| Dengan dihadliri oleh wakil2 Or- MEMPERBESAR HASIL PADI |tang. kerochanian jang akan dise: | “Onesla Song 2. Kn Pensi giat ngan Indonesia, tetapi perhubungar di diharuskan memakai bahasa In-| usan itu tidak termasuk” Pamong |ganisasi/Partai dan” wakil? instans' Dari kalangan Djawatan Perta Plencgarakan oleh Kjai Musadaat, Do Hening ea an na Na ai KU | baik itu dengan tiada .mempersoal- L bih B 2 ki donesia, menurut hukum Pengenda | Desa jang kini mempunjai kewadji. | pemerintahan Civiel/Militer, jane Jaian daerah Kedu, didapat ketesfcent “pada Perguruan Tinggi Islam 5 2 Sao an Sa ae Hah ole Se kan masalah Irian Barat didalam- e anja : lian Harga th. 1948, fatsal 9, dima| san lebih berat dari pada pegawai2 | diantaranja tampak Bp. Residen Pe |rangan, bahwa penanaman padi findonesia di Jogjakarta. aa ak Yono BK Nan Da” 2 ia na ad. diterangkan, bahwa tiap sauf negeri didaerab2 jang masih berba- |kalongan, dimuka Balai Kabupaten | pertjobaan jang diusahakan oleh 213 Sir : eri Aoa. Ka D. b E Pa Vinkelman- menambahkan, bahw: Menurut berita UP dari dagar harus mempunjai -pembuku |haja atau seringkali didatangi: oleh | Cegal, tanggal 25 Maret 1953 tepat | Djawatan Pertanian Rakjat Wo-f. - KONP. DJAPEN. KAB. Na Ba. 1 NA Lam : tadi nathan sIndonesia, tidak dapat menuntuthak York, Panitia. “Teh” di- An an. Ini berhubungan dergan peng-| zerombolan. SSKDN akan tetap fpada djam 17.00 - oleh Wali Kote Inosobo dengan menggunakan pu! “Pada tgl. 4 Aprit 1953 jia.d. Dja-| 390 Maan Tan disaa Si politik atau ekonomi atas Irian Balig tudjuannja ialah mengandjurkan hidupan ataw pekerdja'an ig di per-| mengadjukan — tuntutannja- supaja | Tegal selaku: Ketua Panitya telah | buk hidjau pada-tanah seluas 0.7 | pen Kab: Pati akan menjelenggara- | ir 'segala Tema Stud Dunia Pan rat”. Demikian Duta, Besar, Belandz Fsupaja rakjat Amerika lebih banjak hitungkan atas harga2 “dari pemba-| Pamong Desa dapat diberikan uang dibuka dengan resmi pameran In-| 55 didaerah katjamatan Wonoso (kan 'konperensinja dengan para wa-| Gern untuk pertatiiah,“perkebunan, | IU: minum “teh, telah 'mengadakan ra- jaran barang2. Buku2 dan surat2 ini | iuka,. meskipun kedudukamnja. bu- | donesia Bangun jang di-ikuti oleh 12 bo, achir2 ini telah memberikan | kil Djapen Ketjamatan dalam wila- perikanan dan lain? jangdibutuh kan patnja jg pertama. Badan ini terben harus disimpan 12 “th. lamanja. |kan pegawai negeri. Ditambahkan) Djawatan2 dan diselenggarakan di hasil sebanjak 5 ton padi. Menu | jah Kabupaten Pati. Uiitek berhapai sala SNN sa tik “daripada - wakil2 pemerintah Demikianlah a.l. keterangan? je | sula, bahwa. menurut. statistiek -da- | Balai Kabupaten Tegal dari tang : : SN Pekarangan 3 2 £ Aan Sa s ti Buka Indonesia dan. | Tea" Asso: 
Pe Rn : Ha 1 : : rut keterangan, sebelum - diada-/ Demikian pula alat2 kantor 'sebagai |Indonesia nanti. Sebab: uang mereka | Langka, . 50- 

diberikan “didalam pertemuan itu jg| lam. th. 1953 ini sudah.ada  22|gat 25 sampai dengan tanggal 27 kan penanaman pertjobaan,  ta- MAGELANG mesin tik telah siap pula: Orang2 sen bituisendiri hanja tjukup' untuk salah (CiatiOn” Amerika. Dalam rapat ini dihadliri pula oleh Polisi Ekonomi.| srang Pamong Desa jang gugur ka- Ne 2 Mie le Dah tsb. hanja menghasilkan 1 | MAC diri tidak sedikit jang member rara Baris hah transport atau 'peru | dipilih sebagai ketua, Robert Smali- “ ari Fi telah Sa Na Ke Kenanan Sa 1 Wati Kota Wee sa utaa ani Na ton. Jang mendjadikan sebab ke Pena miliknja sebagai rumah, kebun, toko|sahaan. Untuk perusahaan itu nanti | Wood, presiden dari Thomas J. 2g : Kenang angen “Dobiapmpa negeri 6 orang, der Pekal ka selandjutnja | naikan hasil.itu, ialah digunakan | KEBUN'KOPI TUKBANDUNG | dil. Pendek kata segala2nja telah dilmenurut keterangan dibutuhkan Ik|ton Inc. Satu daripada direktur?nja 
F menetapkan . suatu peraturan jangfterangan tsb. ket en Texalongan, maka selandjutnja| "£ k : DIHENTIKAN KONTRAK- ' (siapkan bania-menun keputusan (152 djuta rupiah ialah Achmad Natanegara, konsol 

E 6 iki dis TI aka ngguntingan pita ole . : Yu 2 2 £ makudya Wtuk memperbaiki ds | UNTUK ANAK2 IG ADA, |ndakan pesesiningan Pia ki D8 PUBUK tanaman Crotouncea Any KO NBRA- (fin Aoa ynenpneg, EA 5 Pa Seng i lokasi dan distribusi tepung terigu. PAKAIAN. TO. na 5 “2 EN 5 K3 RA & - Amerika - adalah negeri kedua jg : Peraturan ini diangap perlu chusux | #rari Sabtu oleh ,Jajasan 17 Agus Selama diadakan pameran Indo-|nguntungkan itu, gaka dpr ika: Perkap Koni Tukband Permintaan kepada Sidak Andai an ea Neng ng paling banjak minum teh. Import 
nja sebagai usaha melantjarkan per- less” di-Semarang telah diserahkan "Sia Bangun tersebut, mendapa langan rakjat sendiri kini timbul Ag ebugan OP. ukbandung Pata : ndai kata permintaan jang diadju Ben iindia Langka dan Io: lengkapan perusahaan? roti. Dengan| rang Rp 1:000:— kepada Panitia perhatian jang sangat besar dari ka-Jinisiatif akan memperkuaskan ta-| Oleh Gubernur Djawa Tengah 2G Aa an kepada pemerintah itu akan ga donesia dalam tahun jg lalu adalah adanja “ peraturan baru ini makai pekan Kartini setempat untuk peri langan rakjat, hingga tiap2 hari ti-|naman Crotojuncea didesa2. djak tanggal 1 Desember 1952 ie Na akad? aah ai 2 itu.toh tidak akan merobah pen NO SN ban baniaknja. izin jang pada tahun 1948 telah di peri pakaian bagi anak2 jang meta dak kurang dari 3000 orang jang. 1... «5 Bio Ta lah dihentikan kontraknja. Pemi- £ Te Na Mn la . La irian para tjalon transmigran tsb. : aa berikan mengenai pendjualan dan butukkanrija: e mengundjunginja. PANITYA 1 MEI BERDIRI -: lik kebun itu adalah Ir. W.A. , "5 Ti 2. 0 5 TN ng Pa ah | Bagaimana djuga, mereka mesti me- $ pengleveran tepung terigu, ditjabut| Seperti telah dikabarkan, oleh pa Maan aan | Atas  initiatief SOBSI Tjabang | Terwogt dan sekarang ada dine- Hi Naat Ri ba ata an 2 ai jas : kembali. Ditetapkan bahwa tepune  nitia tsb selama pekan Kartini diusa| G.B.P: KEMBALI BERSATU. /Wonosobo baru2 ini (24/25 Ma- | geri Belanda.  Kontraknja habis ag dari Pemerintah Mena Aa jang sada pada mereka PMI A kan B antu 3 5 « F : x 2 5 £ . E £ 1 k 5 terigu mulai 1 April 1953 dimasuk- ' hakan pengumpulan uang guna usa| Rapat angauta” Gabungan Burunfret 1953) bertempat di ruangan | pada tahun 1949 j,l. Luasnja ke- katakan uang sangu telah disediakan Pe eng Sang Kala ana Y kan dalam golongan ,,barang dalam | ha» sosial diantaranja memberi pa-| Pelabuhan Semarang jang dilang-| Panti Pemuda Wonosobo, telah | bun ada 157 ha dan letaknja' ta- sebenarnja itu adalah untuk mendiri S Sana 5 K - ehi 
pengawasan” (gecontroleerde goede- kaian kepada anak2 sekolah jang ti|sungkan tanggal 29 Maret di Some |diadakan #apat antara  Satikat | nah didesa Bandjarsari,  Gesing | (tm tendakin area Magi Ai aah Ha Ban an pu esulitan Tur ki 

  

  

  

   

  

  

  

      

  

  

k ren), sehingga pembebasan bagi te-' jak dapat berganti pakaian. rang dan dihadliri Lk. 700 orang,( Buruh2 jang tergabung dalam |dan Malebo kewedanan Parakan - : i hinga Fi: 6 pung terigu dari undang? barang | Diumlah anak demikian ini didaefantara lain telah mengambil kepu-| SOBSI dengan Sarikat Buruh2 Temanggung. Kebun tersebut se- Aa Pan ata Haa Bee Penata Pa nan Menurut Sekretaris Djendral Pe- - 
dalam pengawasan tahun 1948 ti- rah Semarang kabarnja tidak kurang tusan menjerahkan ' kekuasaan pe-|diluar SOBSI, partai2, organisa-:| telah kedaulatan pemerintah Re- | Maka untuk'inilah dimaksudkan imin : bereskannja PMurstia malahan Tn ngurus Besar Palang Merah Indones daklah berlaku lagi untuk tepung dari 500 orang. : juh pada Koordinator Sobri propin-|si2 massa dan wakil2 dari instan | publik diakui oleh pemerintah Be | ta pindjaman' dari pemerintah jang djadi Beban. Kenari arddahad Ni sia, Dr: Zainoedin, P.M.I. b terigu. | : 5 »MALANG MIGNON” “Isi Djawa Tengah “untuk bertindak |si2 sipil dan militer, untuk mem | landa telah dikerdjakan kembali | diharapkan-akan dikembalikan: sete itu jang “kita inginkan: Bangsa Indo, (Sud menolong meringank« 
Kepada importir? dan pedagang? REPRISE? selaku Pimpinan Pusat. - Gabungan | bentuk Panitya Perajaan 1 Mei" oleh nara bekas buruh P-P.N. di lah usaha-mereka nanti berdjalan. ' (nesid di Suriname ingin turut mem | taan korban? gempa bumi besar diberi izin untuk mendjual/| pidapat kabar, ada- kemungkinan| Buruh Pelabuhan sampai - dengan j ad. - bawah pimpinan Supangat. Se: |. sy SAE) Hosdis: menjatkkanika Oa akenoia. Kedata 2 Iuntok askoud Ii Kantin de aa aon kaya Na, sja- | Malang Mignon” jang diselengga-|terbentuknja pusat pimpinan GPP. Rapat memilih 5 orang anggo- | tiap tahunnja telah menghasilkan 2 teratai 2 djalan aan bisa Wibean kebanjakan”dari mereka. Deng a pakai sebagian hasil pengumpulan : 2 se maka nara aa ear sa rakan oleh Tih Yu Hui-Union: pa- jbaik Batan urusan keluar mau- |, presidium untuk memimpin | produksi antara 250 sampai 300 .puh: pemerintah memberi pindjaman (Suriname jang tidak. menggembira-| amal jang semula  dipe Ghana jang abanaa ae Aa 2 Mer ee nk Ph Ka - dikabarkan, dengan| Yalannja pembentukan Panitya, | kwintal dgn mempergunakan teng ntuk -transport para “transmigran: | kan keadaannja.itu, kiranja- mereke | 5076 untuk korban bentjana 1 sarkan undang2 tsb. diatas. Lebih Hm ak Pen Der nge atahanaja M.T Ritonga ketua Gap / fengan sdr. Sabitun dari BTI se- | ga pekerdja 180 orang setiap hari Atau “pemerintah ' memberi: pindja: (toh lebih. senang hidup: dinegaranja aa nasi, sedang jang 50“ i un djauh. diterangkang behyin peraturan 2 ep 0 Bp Bea berharian ati! Gresik sediakala” Mari. bagai ketuanja. dan 12 orang pegawai tetap. - man untuk membuka perusahaan di sendiri, demikian sdr. Hardjo. : Aap tua Na uaesiaan & kr ne dari Djawatan Perdagangan itu me- jang besar pada waktu pertundju-|djadi lumpuh dan tidak "bekerdja. "Lueki jo dikisa bel pel Na ii 2 netapkan bahwa: I. Para importir kan Menurut sdr: Ong Sien Oen MENEMUKAN GRANAT Tense . “5 hn Ta TERAS Th agan 1 £ "13 Hana tikan, tetapi pasti dilak an 1 ne harus mendjual/melever 9096 dari (hat ini akan' dipertimbangkan lebihf ”““—?'YANGAN. |, JUDIIAN, MASUK SEKOLAH y MALAM AMAL JG-HEBAT. | Masehi tgl. 27 Mei 1927 dan dida- muda sdr, Thio Tiang Bo: Panitera | ikan, Bea tai Daan djumlah tepung terigunja jang pada djauh. Hasil jang sebesar itu ter-| Olen seorang anggauta 'poissi sek-| LANDJUTAN TINGKAT PER- Muda-Mudi dapat perha- |lam tahun 1858 djatuh tgl. 21, Ma- (1, IL sdr.2 Rr. Roeljana dan Oci nabati Balap an Mon h tanggal 1 April 1953 ada dalamf rama “adalah” bantuannja suami-I si: IV baru2' ini telah diketemukan | TAMA, BAGI MADRASAH2 tian istimewa, sehi tgl. Il Mei 1928. ..|Tjoe Giam: bendahari sdr. So Tiang Turki pernah Baba 2 Ai persediaannja, kepada perusahaan- isteri Ong Kwie Hok dan njonja2 sebuah granat tangan didalam parit Setelah tertjapai persetudjuan an- Ht Langganan di Djl. Notodiningratan, Tjwan, ' komisaris | sdr.2 Oh 'Wie kita obat2an g : page perusahaan roti, organisasi2 tukang Liem Hok Gie, Tan Tjhioes Swan, (Kp. Gendro: Djatingaleh. Benda ter-| tara Kementerian PP dan K dan Kel Sudah agak-lama-penduduk dikota |Solo. — Tgl. 25 Djumadilakir tar Djiem, Ong Joe Laij dan Auw Boen Set Ie 1 roti atau grosir2 untuk perusahaan2 Tan Kiem Ing, Kwik Tjie Soen, |sebut kini diserahkan pada jang ber | menterian Agama, maka untuk ta-| Semarang 'ingin menjaksikan dengan |hun Alip 1835 djatuh Minggu Legi | Ing. Penasehat sdr. 'Tan Liang Siem. |. Seterusnja kepada tjabang2 P.M.I. roti. Sesudah dilaksanakan pendjya- Liem Tiang Mo. 9 Pemain dalam | wadjib. : hun pengadjaran 1953/1954 bagi mu mata kepala sendiri tentang tari. Masehi tgl. 27 Agustus 1905 wuku L Ba al sala 2 misa telah diberitahukan akan mak lan itu, barulah sisa 3046 itu  di- pertundjukan tsb. akan “diberi ha- PB. SBKA MINTA KEPALA “Td? jang 'akan Malah neneritaa idia , Muda-Mudi' jang - belakangan -ini | Warigagung. SA di su : 2 Aa sa menolong korban bentja djualnja setjara bebas menurut per- diah -satu per satu, dimana antara-| DJAWATAN DKA SEGERA | zah Madrasah dengan pendidikan se-| mendjadi buah bibirnja orang. Se- " MAAN : j “alam di Turki itu. aturan2 harga jang berlaku. « Inja ada 4 medali. emas. 1 kie — DIGANTI. kurang2nja' 6 tahun diadakan kesem y malam bertempat di Aula SMA-B, PENUMPANG GELAP... j 2. Para pedagang besar-dan -ketiil . MOBIL TERBAKAR. ': Tanggal. 30. Maret. Singgih, wakil |patan untuk menempuh suatu udji- |dil. Oei Tiong Ham telah diseleng-|. Pada kapal Zwarte Honc jang ber aga "gak 2 dapat mendjual/melever setjara be-| robil dinas kepunjaan Pengadilan | ketua PB SBKA jang berada di Sean masuk sekolah? landjutan tingkat | garakan pertundjukan tsb. jang | labuh di Semarang pada tg. 27.jl. | Tx |Cax membeda-bedakan kebangsaan bas djumlah2 jang pada tgl. 1 April Negeri Semarang pada. hari Saptu | marang, menerangkan bahwa orga- pertama, - mendapat perhatian sangat besar se-|dari Tandjung Priuk telah kedapa-| “PE 0 S0 Tk pes faham politik dan agama ada padanja dengan memperhatikan Jre telah terbakar digarasi rumah- hisasinja mengharap. supaja pimpi-| Udjian tersebut akan merupakan | kali, hinga tempat duduk telah ter-|tan- seorang penumpang gelap.| “SIARAN RRI SEMARANG pa erikan “pertolongan — terhadap peraturan2 harga jang berlaku, ke- nia R. Kajun (hakim pada Penga-|nan bagian keuangan, kepegawaian 'udjian tersendiri jg. isinja dan pelak | djual habis. Muziek dari Staf Divisil Orang ini bernama M.bj. bin Dj.,: Selasa 31 Maret. 53, | sesama manusia. 4 tjuali ada instruksi? lain. | dilan tsb.), di Djl. Mlaten Semarang. | dan pemimpin tertinggi dari DKA |sanaannja sedang: disiapkan oleh Ke | Diponegoro pun. tidak ketinggalan berumah di Kp. Bali Djakarta dan Djam 17.00 Pembukaan. 17.05 , Twill pendjual 3,0. Gp Menurut keterangannja, ..kebakaran | eksploitasi Tengah “selekasnja digan | menterian PP dan K. dengan bantu- | untuk meramaikan malam amal itu. kini ditahan oleh jang berwadjib. Krontjong sore. 17.30 Berita daci 5 nan SEMARANG SOLEX CLUB. itu. disebabkan kortsluiting ' padalti dengan pemimpin-pemimpin baru fan Kementerian Agama. Sesudah Bu Budiono | mengutjap- Ba rah. 17.45 Krontjong sore, 18.00 KONPERE , . Hari Minggu jbl, bertempat di-| xccu dan terus mendjalar — kelain? | jang capabel dan acceptabel bagi| Demikian pengumuman dari Ke-| kan pidato pembukaannia, kemudi- PASAR HASIL BUMI Serba serbi AP. 18.15 Kwartet Jany "51 NSI P.H.I. DJAWA- gedung Sekolah Cirung Hua Hui, di | bagian. Untungnja kedjadian ini da- | buruh. . (. Imenterian PP dan K. an dihidangkan tari ,Muda-Mudi” SEMARANG, Corduwener, 18.30 Sendja ria. 19.00” “7. TENGAH. f 

: dialan Mataram telah diadakan 'ra- pat segera diketahui dan dapat ter-| Singgih datang di Semarang pada jang dil#kukan oleh pemuda-pemu-| Pasar hasil bumi Semarang menu Tanda waktu. 19.10 Selingan. 19.15 |, Untuk . melantjarkan  technis pat anggauta Semarang Solex Club, | (slong dengan lekas. Kerugian pada tg. 29 Maret chusus untuk menjeli- POS UDARA DALAM di dari Sekolah SM. jang diselingi Jrut tjatetan Dunlop & Kolff pada tgl | Dunia olah raga. 19.30 Bintang ma kerdja penjelenggaraan pembe- dimana al. telah dipstuskan mem- | kebakaran ini ditaksir ada 4/5 ri-| diki timbulnja kegelisahan dan rasa : NEGERI 21 dengan gending Subokastowo dan | 30. Maret':53. Kapok €C Nom 1025: |jam. 20.00 Sari warta. 20.05 Siaran engkatan-Hadji tahun 1953 Dja- bentuk Badan Pengurus jang terdiri p, rupiah. tidak puas dikalangan buruh kereta Mengenai perobahan2 tarif pos un| Irama muziek Barat. Tari ini tjukup | Bidji kapok Nom 74: Kopi Rob Ond. | pemerintah.. 20.15  Tehtisar pers. | Wa-Tengah, mulai besuk — pada darit: Ketuawsdr. Sbentoro, eketita.: so Kandat menead maelatg api eksploitasi tersebut terhadap |tuk dalam negeri lebih landjut kan-| Memuaskan para penonton, sedang- | WIB pendjual 935:  Kedele p.m.i.(20.390 Klenengan mana suka. 21.00 ae 1 sampai @ 3 April 1953, Pane men saane Pemasaran pemimpin2nja itu. tor besar PTT mengumumkan, bah-|kan decoratie pun menarik  djuga. Djember pendjual 160: Kedele ga-| Berita bahasa Djawa. 21.15 Klene | an diadakan Konperensi para : ETAK Pu E 10 Menurut Singgih, " soal2 jang di- | wa pengiriman dengan pos udara da| Sesudah ini disadjikan tari? keseni- djah pembeli 170: Kedele hitam pem ngan mana-suka. 22.00 Berita. 22.15 | Pembantu Perwakilan P.H.I. Ka- TJ AKAN K 1 Bs sat : anggap menggelisahkan itu antara|lam negeri untuk surat-surat, war-| an Indonesia, -a.l. gambjongan, Ga- beli 140 pendjual 1453 Gaplek pem j Tindjauan atjara. 22.20 Klenengan | bupaten se Djawa-Tengah, ber- - . »TIGA PUSAKA” Isi pergabungan dari Kitab2 Djojobojo, Ratu 'lain ialah bhw. persetudjuan SBKA/ | katpos-warkatpos, kartupos-kartupos Man indra dlL-nja.  Setjara | beli 50: Djagung putih Lan manasuka. 23.00 Tutup. tempat di Hotel ,,Du  Pavillon”, “20 Mantera-Yoga dil. . persaaan RP 750  DKA tahurr 1950 mengenai her-|dan poswesel2 masih tetap tidak di | singkat dapat dikata, bahwa pertun- | Katjang merah pendjua 55 “Ka- Bodjong, Semarang. 1 Aa Se asnnd tone ke VIII ... Rp 6&—  schikking sangat lambat dikerdjakan | pungut tambahan bea udara. Untuk | djukan tadi betul2 berharga dilihat. Itjang hidjau julit pendjual 1755 Beras SIARAN RRI SOLO "Konperensi tersebut akan di- 
Kitab Adji Asmaragama tjetakan ke Y saka sang eena 4 hi Yayi 1 lah "embatki Fat Ts inai 1 UT Kesempatan ini masih terbuka, ka- kretek TG tjeree- endjual 145: Wi- 1 IM 153 h Tu Y sebut akan 1 Abdocl Moeis Buku Surat-Menjurat & .................... Rp 20.-—- Sehingga | tersusul oleh timbulnja|Tain kiriman, 'selainnja porto biasa ena.pertundjdkaa: terwaber uks di bal Mn uan Selasa 31 Maret 53, adliri djuga oleh P.H.I, Pusat 3 At Pa bagan Rp 7.50 persoalan2 baru:  dienstontneming/ | diharuskan membajar bea udara tam | rena -pertundjukan terachir akan li |djen hitam kedjadian 172.50: Zakken Djam 17.00 Pembukaan. 17.051 Djakarta dan. instansi? 1 ber- Pe Nanga Halann BENARA seri noona NB schorsing jang didjalankan tidak | bahan 25 sen untuk tiap2 50 gram,| adakan pada nanti malam, Saksi-| H.C. Greem pendjual 5: Zakken A- Dari untuk  kanak2. 17.30 Warta sanok Ea Pap 

Km 5 1 s - anan S 2 am, | . : sdh arta  sangkutan dengan P.H.i 
ABC PRAKTIS kitab untuk ber ladjar Ba ng Rp 2,50 menurut .peraturan « sehingga meru-| ketjuali surat2 kabar harian dan ma kanlah pertundjukan amal jang he-. : daerah. . 17.45 permainan piano. F ra kilat oleh: S. Dharma-At madja Be Mena R 1.95 gikan pegawai2 jang bersangkutan |djalah2 jang dikirim setjara ,,Pe-| bat ini. HARGA EMAS. 18.00 Diam, dengarkan dongengan. MAWAR: HUTAN PELADJARAN DARI SRI RAMAKRISHP h ke IV P seperti,. misalnja tidak menerima | rangko berlangganan” jang selainnja i Tgl. 30. Maret (Ant.-UP-Comtel). (18.15 Seni karawitan. 19.00 Tanda ' Pada tg. 4 April 1953 i 
Peladjaran bikin CORSAGE BLOEMEN tjetakan ke IV, 12.50 vang gadji berbulan-bulan lamanja, | porto biasa dikenakan djuga bea uda |” BERITA PENANGGALAN. Djakarta: | Harga pendjual emas | waktu. 19.10 Ibu kota hari ini. digedung perkumpulan Sin Yu Sze bergambar indah2 sebagai hidup .........i........ Rp 24. tjara penempatan tenaga jang tidak |ra masing2 10 sen dan 15 sen setiap| Langganan No. 49 di Solo. —INo, 1 Rp. 48-s, No. 2 Rp. 44,50. |19.10 Kontak pendengar. 19.30. Pi djl. Stadion, Perhimpunan Pera: ilah HONG KIAUW LIE TAN 6 buku tamat ...... SEA Rp 24:— tepat dil. 50 gram. . Tgl. 17 Sawal tahun Masehi 1930| Singapura: Emas lantakan per | lihan pendengar. ,: 20.00 Sari warta. Umum Malang alan nan GAGAK LODRA bergambar «.......... MEN AN Ge ea Rp 11.60 | Siapa orang2nja jang — dianggap KONP. KEDJAKSAAN. ' djatuh Masehi tgl. 18 Markt harinja | tael pembeli Str. $ 160.50/pendjual | 20.05. Siaran pemerintah. 20:30 bahkan pertundjukan tonil Aung Beladjar Berenang Setjara mudah bergambar ditulis oleh tjakap untuk mengganti kedudukan| Mulai tanggal 30 Maret” sampai| Selasa Kliwon, tahun Windu Ehe| 165.50. « PRudhy. dengan guitarnja. 21.00 Beri  tjeritera »Mawar Hutan”. Tonil tsb. 

Guru berenang 'paling lihay «ss. erto sun Rp 3,50 Pe tersebut tidak diterangkan. |dengan 1 April, digedung Kedjaksa- | 1860. Hongkong: Emas lantakan per|ta bahasa Djawa. 21.15 Atjara esok diselenggarakan oleh Perk. Para Wakil Pendjual di Semarang: TOKO BUKU HO KIM YOE | Belum didapat keterangan darilan Djl. Pontjol Semarang akan di-| Langganan No, 112 di Solo. —|tael HK $ 268.25. hari. 21.20 Harum di waktu ma- Orang Tua Chung Hua. Hui Sema- Sa Djl. Purwodinatan 1/22/E. pihak pimpinan DKA mengenailadakan konperensi dinas Kedjaksa-' Hari Djum'at Wage bulan Dulka-! Bangkok: Emas lantakan per baht : 22.00 Warta berita, 22.15 Ha- rang. Pertundjukan "tsb, dimulai 
BPN GE ARA 

i pa 
Gonna sena kon . KAK AR hal2 diatas, : an seluruh Djawa Tengah, ngidah tahun 1857 djatuh tgl. 25, weight 331 ticals. rum diwaktu malam, 23.00 Tutup. “da djam 19:00 tepat. 5 
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Ikan penderitaan? saat ini, dengan ti 

   

  

2   

   

  
    SEA 

are     » bertempat             
  

      

  

    

.. 

pe 

  

   

 



  

: 

: 
: 

Ni 
ak 

S
i
.
 

2 

  

Kl 

  

Doron 
enda $ Si 

  

              
Ona   

Nazi 

   

Bukti? Sa Uap pan mereka 
berpihak keseb Sowjet”. 

suatu interpiu ekslusip 
“wartawan ini, Dr. Schu- 

1 mengatakan selandjutnja 
“dalam pemilihan2 ' jang 

kan di Djerman dalam 
n September jang akan da- 

z akan njatalah sampai kema- 
kekuatan serta penetrasi par- 

azi baru itu. 
Sehuschnigg lebih djauh 

emukakan tiga matjam po- 
jang mendjadi sebab bang: 

ja kembali gerakan naziisme, 

                 

  

jai "Peraturan perwakilan menurut 
kerjilnja partai jang diperguna 

oleh kedua negara itu, hal ma 
na memungkinkan hidupnja partai2 
kait jang kadang2 berpendirian ra 

al dan menghalangi penglaksana- 
(an rantjangan partai jang besar2 da 
lam dewan perwakilan. 
“2. Sokongan jang diberikan terha 
dap “gerakan neo-Nazi itu oleh 
orang2 jang telah mendapat: keun- 
tungan untuk dirinja sendiri dari pe 
merintahan Hitler dahulu dan jang 
statusnja telah turun semendjak ha- 
bis perang dunia II. 
# 3. Dorongan avontuur dari naziis- 

  

Pukul Dau Tindju 
Dim Senat Italia 

Undang2 Baru Pemilihan 
Disetudjui — Buruh  Kiril 
Adakan Pemogokan 

Umum ..£ 

SETELAH mengadakan 1 
selama 3 hari 3 malam tense 
nerus Senat Halia hari 
menerima baik rentjana 
perintah mengenar 
lam pemilihan. Rentjana tsb. di 
setudjui dengan 174 suara .pro, 

3 blanko dan wakil2. Komunis 
dan Sosialis jang dipimpin oleh 
Pietro Nenni tidak ikut serta da 
lam pemungutan suara. Menurut 

     Banjak jon Terpil t Kepadanja Karen 
ituu £ Da 1 ja Radikal —-Sia al 

  

tu h tidaklah Bar NAN Adaa tan 
perang mengatakan, 

    

ada itu ,,adalah akibat jang 10 

Balai Perguruan Tinggi St. Louis di 

Kita, Lebih Kuat « 

  

HENIGG silantakah La BI ten 
ja kembali gerakan neo-Nagi 

jang mendjadi 
bahwa ba- 

baru bukanlah satu hal jang 

Jang terdjadi didalam kedua » 

me, atau gebakin radikal, dikalang 
pemuda. Di Djerman dorongan . 

jang hanja telah mendengar tentang 
kedjajaan dan “tidak sedikit djuga 
mengenai kedjahatan2 pa erintah 
Nazi dahulu. 

Dr. Schuschnigg memper na 
antjaman bahaja sebagai a 
bangkitnja kembali naziisme 
mengatakan bahwa persahabata 
mereka dengan pihak Komun 
adalah - semata-mata dimak sud: 
kan untuk memperkuat kedudu 
an mereka dalam memberik: sa 
tentangan terhadap Amerika Se- 
rikat. 

Dr. Sebwehisigg mengem 
kan bahwa elemen? Nazi itu ha 
aja memperoleh Il atau 124 d 
ri djumlah suara dalam pe Da 
han2 setempat serta Baen 
daerah, jaitu kira2 sama besar 
dengan djumlah suara jang ne 
oleh gerakan neo-Fascist di Italia 
dalam pemilihan2 baru2 ini, 

.Golongan2 Nazi itu han 
akan mendjadi berbahaja bila 
mereka makin banjak dapat-me 
pengaruhi pemuda2 didaerah 
nja”, kata Dr. Schuschnigg. Aa 
tetapi didjelaskan, bahwa ..keba- 
njakan - dari pemuda? itu tidak 
mungkin akan- ne ee PAP 
diri kedalam gerakan neo-Naz 

perti itu didapati dikalangan mereka | 

  

mempersiapkan diri guna menghadap 
dunia Jersey 

uara tindju dunia klas berat, Rocky Marciano, ta 

' Joe Walcott, jang akan diadakan bes 

1953 di Chicago.                                                         
pula di 

4 

mpak sedang berlatih 

melawan bekas djua- 

uk tanggal 10 April 

1 pertandingan 

  

/Memudji Pa 

  

Waktu   itu, ketjuali bila mereka Naa 
$ dapi masaalah2 sosial jang sa ngat 
ruwet,  misalnja  penganggur 
besar2an, jang akan mendjadi r 
tangan besar bagi pemulihan 2 

'ral rakjat Djerman”. 
Dr. Schuschnigg . memperingatkan 

djuga bahwa pengluasan serta didja 
lankannja. tindakan2 jang diambil ba 
ru2 inf untuk melarang partai2 Naz 
mungkin ,,akan membawa akibat be 
sar” terhadap  perkembangannja 
sOleh karena gerakan? politik sepert 

Lita senantiasa akan “merobah takti 
|mengadakan gerakan? dibawah ai 
nah djika hidupnja “dilarang setjat 

z5 4 
resmi”. 

Dr: Schusehnigg,: “jang mendjad 
orang tawanan Hitler: 7 tahun lama 
nja sebelum dan sesudah Perang Du 
nia II, membitjarakan masalah ge- 
rakan neo-Nazi itu dikantornja di 

mana, dia memegang djabatan seba 
gai guru besar dalam mata. peladia-   ran Sedjarah serta pemerintahan -Ero   

tndijaai sebelumnja oleh 
rendah. 

Gabungan Serekat Buruh Italia | je 
dipengaruhi oleh Partai Komunis pa 

da malam Senen telah berseru ke- 
pada seluruh anggotanja, supaja me 
reka pada hari Senin mengadakan 
pemogokan umum diseluruh Italia, 
sebagai protes karena Senat telah me 
njetudjui perobahan undang? pemi- 
lihan. 

Seperti sudah diwartakan, senat Ita 

lia sesudah bersidang- terus-menerus 
selama 3. hari 3 malam  menjetudjvi 

  

rentjana pemerintah untuk merobah | » 
undang2 pemilihan: 174 suara setu 
dju, 3 blangko sedangkan wakil2 Ke 
munis dan Sosialis kiri tidak ikut da 
Ham pemungutan suara: 

Keputusan untuk mogok tadi diam 
bilnja dalam rapat sekretariat Gabu- 
ngan Serekat Buruh kiri tadi. Para 
pemimpin buruh kiri berpendirian, 
bahwa pemerintah dan. golongan ma 
joritet telah melanggar hak2 golo- 
ngan minoritet dalam parlemen, ka- 

rena perdebatan mengenai rentjana 
undang? tsb tadi ,.setjara tergesa-ge- 
sa” diachiri (sesudah bersidang sela 
ma 3 hari 3 malam terus menerus). 
Pimpinan buruh kiri menjatakan, 

bhw pemogokan umum ini akan me 
rupakan bukti bahwa kelas buruh 
marah, karena pemerintahan De Gas 
peri Sudah berulang-ulang melang- 
gar hak2 demokrasi”. 
Pemogokan umum ini hanja ber- 

langsung pada hari Senin sadja, mu 
lai djam 8 pagi sampai tengah ma- 
lam dan jang tidak akan ikut mogok 
jatah buruh kereta api TN: aa: 
raj 

Main pukul dan keributan 
dalam sidang senat Italia. 

Mengenai sidang senat Italia 'jg 
berlangsung selama. 72. djam. terus- 
menerus itu dan berachir dengan pe 
mungutan suara mengenai rentjana 
undang2. pemerintah untuk merobah 

seterusnja dapat sistim pemilihan, 
diterangkan disini bahwa pihak kiri 
dalam sidang tadi telah mendjalan- 
kan taktik menghambat perdebatan, 
dengan dijalan mengusulkan supaja 
rentjana undang2 lainnja ig diang- 
gap kurang penting artinja, dibitjara 
kan: diusulkan pula supaja perdeba 
tan tadi ditunda, karena. hari itu 
adalah hari Minggu. 

Kekatjauan “dan keributan mular 
berkobar, ketika para  senator Ko- 
munis menjerbu bangku2 tempat sa 
duk sengtor2. partai pemerintah, 
para. senator ' Kristen, “Demakki 
(partai pemerintah) terpaksa mem- 
buat ,,rantai pelindung” disekeliling li 
para menteri. - 

Ketua Senat, Meucci  Ruini me- 
ngeluarkan dekrit supaja dilakukan 
pemungutan suara. Segera upas2 ge 
dung senat merupakan lingkaran 
untuk melindunginja, ketika ia hen 
dak di serbu”. Dalam keributan 
ini, menteri pertahanan Randoli $ 
Pacciardi kena tindju mukanja. Si- 
dang ditunda selama 10 menit, su 
paja para. senator agak dingin du- 
rahnja, dan kemudian dilakukanlah 
pemungutan suara. 

protes. 

Ketua Senat 'Ruini, djatuh ping- 
san, terlalu lelah dia. Debat bubar, 
polisi datang “mengelilingi - gedung 
senat untuk tjegah kekatjauan. . 

(Antara) 

Sementara itu 
para senator kiri berteriak2 mem-| 

|pah Tengah. 

ek anti 

-n| Argentina 

“ 

Kekuasaan Akan 
Tetapi Buruhnja aa 

KORESPONDEN REUTE 
ri, mengabarkan bahwa pada tgl. 

lh dipropinsi baru Presidente Per 
Chaco, di Argentina Utara. Negar 
ka pandjang presiden Peron bagi 
dikalis ini ialah tertjapainja kom 
universil dan prinsip perwakilan 

saka 2 
menerangkan 

buruh dari negara? Amerika Latin. 
ibahwa  ,,saatnja akan tiba, bahwa 
segala sesuatu akan didjalankan me 

aat 

gi 

tahun j.-, Peron pernah j 

dimuka  rombon wi n 

lalui ,,syndicalisme” dan mulai s 

itu di Argentina tidak ae 
tempat bagi kaum ,.politico”. 

Dengan djalan ,,syndicalisme” ini 

Peron hendak menjerahkan kekua- 
saan kepada kaum buruh. 

Sesuai dengan undang2 jg di ke- 

luarkan oleh: Kongres (parlem en 
Argentina), maka .teritorio” El 
Chaco 'achir2 ini. didjadikan ,,pro- 
vincia Presidente Peron”. Perbeda- 
an antara propinsi2 - Argentina ar G 

karang seluruhnja ada 16) dan ni rr 

ritorio” (semuanja ada 8) ialah, 
hwa propinsi2 sedikit-banjak Li 
punjai otonomi dan 'mempunjai ba- 

dan pembuat undang2 sendiri, 
Iangkan territorio diperintah 'dari 
Buenos - Aires, melalui .,gobgrna- 
dor”2 jg diangkat. oleh presiden 
Apabila. sesuatu ',territorio” mentja 

pai tingkat tertentu dalam djumlah j 

penduduknja dan kematangan Sei 

-tiknja, maka daerah ini. diang 
djadi propinsi. 

O
a
 
Lgi 

A.A 
D
a
 

Dari djumlah wakit 30 oran 
jakan duduk dalam badan “pem 

|undang2 propinsi Pres. Peron, 

akan dipilih dengan djalan2 biasa 

jaitu dengan pemilihan una 2 

kat2 buruh jg hanja dipilih oleh 

ra anggotanja sadja. 

Dalam prakteknja ini berarti, 

hwa seorang dokter atau pengus 1 

ig tidak berpartai, hanja akan 1 

bolthkan menjatakan satu suara 1 

tuk bagian pertama dari daftar tja- 

lon, sedangkan pelajannja akan ber 

hak 2 suara: 1 sebagai warganegara 

biasa, dan 1 sebagai pekerdja, dim 

mana ia akan mengisi daftar kor- 

poratif, asal sadja pelajan tadi da- Ih 

pat memperlihatkan kartu anggota 

serekat sekerdja. 
Undang2 pemilihan  meneta pkan 

bahwa kedua matjam daftar tadi 

harus diadjukan oleh partai2 poli- 

tik. Akan tetapi hal ini hanja bersi 

fat akademis belaka, karena selu- 

ruh serekat buruh di-Argentina itu 

adalah pengikut Peron: apabila ta 

lah seorang anggota memihak Oo 

sisi, maka ia akan alami kesuli bin2 
dengan serekat sekerdjanja.   

Dan pula, dalam pemilihan 

mendjalankan langkah jang pertama 
Pada tanggal itu, akan dipilih madjlis 

png 

sanja akan terdiri dari wakil2 sere-  |dan 

tihan telah 

   

Ka ama 10 

dja”. 

ebagai pendjelasan lebih. dja- 
uh Cara berkata: ,,Sebagai per 
seorangan saja jakin mereka 

ggup  menjerbu  kedaratan 
ngkok sekarang djuga dan di- 

tanggung mereka tidak akan me- 
ngetjewakan”. 

api disamping ini dia. monge- 
mukakan pula keterangan. jang 
da ih sering didengar. Mereka 
emerlukan perle engkapan. Pada 

saat ini boleh dikatakan mereka- 
lah jang paling . sedikit mempu- 
njai perlengkapan dibandingkan 
dampasi jabang angkatan perang 
Chiang Kai Shek jang lain? jang 
dite mpatkan di Formosa. Malah 
mereka sampai terpaksa memin- 

aMenudju 
Negara: Si ndikalis 

Karan Kepada Buruh 
mpir Dibelakang Peron.. 

i Buenos Aires, Afonso Mau 
"3 Bea ja.d. Argentina akan - 

kearah negara syndikalis”. 
perwakilan jang pertama ka 

i dalah Jpn »territorio” El 
alis adalah projek djan 

'Argen tina. Tana manga Haa 
ah “ antara sistim perwakilan 

oratif. 

' 
a.d. di Pres. Peron ini, hanja 

pa kaum Peronista sadja, kare 
na kaum Radikal dan Konserva 

if telah mengundurkan diri dari 
pemilihan, ketika berlangsung 
kam mpanje pemilihan, dgn alasan 

wa mereka.tidak terdjamin. 
ngkin sekali hanja kaum So- 

sinlis jang akan muntjul: sebagai 
oposisi. PA : 

istim baru ini hanja akan ber 
aku bagi madjelis perwakilan 
propinsi sadja,: jang hanja terdiri 
1 1 madjelis itu. Dan ini tak 
an berlaku bagi pemilihan 4 

g anggota. madjelis “rendah 
dota dan 2 senator nasional, 

ang akan dilakukan pada hari 
hi han djuga (12 April), dibawah 

sistim perwakilan universil. 

“Neo Vncda Presidente 
Peron”. : 

Propinsi baru ini letaknja dite 
ngah2 benua Amerika Selatan, di 
bagian utara sekali Argentina. 
Tetapi walaupun daerah ini sa 
ngat merasakan keburukan hubu 
ngan lalu-lintas, namun djumlah 
n Ma dalam tempo 33 ta 

n (dari 1914) meningkat dari 
274. djiwa mendjadi 430.555 

(ketika 1947). Sebagian besar 
ari perusahaan memasak kulit 

kapas Argentina berasal dari 

Carney Tak Pu | 

Lu Taiwan: | 
isa sp Daratan Tiongkok 1iapl 

:.Katanja 
—Oleh: Don Dixon — 

sERDA Da LAUT TION GKOK Nasio 
parkan geranat sedjati serta bajonet terhadap. 
gai i kesan bahwa 
bah dan mempunjai tekad keras untuk men 

Hen - Major angkatan laut Amerika Robert 

un 

tua 

                            
sukan 

Pa 

  

   

satu sama Is 
mera itu sangat Boa ta 

bu kedaratan Tiong 
: Carney, Jx. putera 

Carney jang mendjadi panglima pasukan? NATO 
ntuk Eropah Selatan, sangat merasa takdjub sampai dia 

rkan utjapan: ,,Saja sedia turut bersama sn bila wa 
nga 

djam “tank” 
untuk keperlua 
Carney men 

wa. Aneka 
njediakan dana 
melihara 13.000 
kok Nasionalis, 
achir tahun 

dari Btokafan darat 
n tatihannja. 

jatakan seterusnja, bah 
laut. Amerika telah me| 

jang tjukup untuk me 
000 serdadu laut Tiong 

- dan bahwa pada 
perlengkapan angkatan 

laut (Tiongkok Nasionalis sudah 
akan tjukup. besarnja untuk me- 
mungkinkannja melakukan pendara- 
tan di Tiongkok. djika diperintahkan 

dan laut jang tjukup pula. 
Kata Carney morat 

Tiongkok Nasi onalis 2 
ling tinggi diant 
tan perang aan Kai 
sekarang PA sangat Febian 
perlengkapan, tapi walaupun demiki 
an mereka bersedia kembali kedara- 
tan Tiongkok bila akta telah da 
tang. 

     

  
Anggaran dia k 

laut Amerika 
mungkinkan pas 
kok “Nasionalis mendjadi kesatu- 
an jang terbaik, kalau tidak sa- 
tu2nja, dengan perlengkapan jg. 
an di Formosa. Rb. 
Untuk Tera Pa latihan: 

nja maka angkatan laut Amerika 
telah mengirimkan serombongan 
pelatih jang terdiri dari 76 orang 
baru ini. 

Pasukan2 an asa laut Tiong- 
kok Nasionalis itu dalam latihan2 
nja memper riba tk Aa bukti2 dari 
naa arney tadi. ,,Permai 

jang mereka lakukan sung- 
aga sangat menarik perhatian. 

Salah satu diantaranja ialah Ia 
tihan bajonet, dalam mana se- 
orang serdadu  menjodorkan pe- 
dang dan pangkal senapang ter- 

   

had dap satu sama lain. 

Latihan lainnja ialah dengan mema 
kai geranat tan angan “Dua orang serda 
du berdiri antara djarak 35ayard dan 
melemparkan g tiba tangan terha- 
dap satu sama Ts Mereka diharus 
kan bersembunji dibelakang goni pa 

“Isir setjepat mungkin setelah melihat 
geranat itu melajang kedjurusannja. 
Masing2 hanja mendapat waktu dua 
detik untuk ' menjelamatkan njawa- 
nja. Kadang2 dia tak sempat mentja 
ri perlindungan pada waktunja. 

Carney ai h sedjak 16 bulan di 
tempatkan untuk melatih -serdadu2 
“laut Tiongkok Nasionalis. 

Berbitjara tentang perlengkapan, 
maka pasukan angkatan laut Tiong 
kok Nasionalis boleh dikata memer 
lukan segala-galanja. Dalam satu ke 
satuan kita dapa ti anggotanja berijur 
untuk membeli alat perkakas satu2- 
nja jeep jang mereka miliki. 

Tank mereka tak punja. Keba- 
njakan dari 'a an amphibi mereka 
terdiri dari 68 buah kapal EVT 
Amerika jang telah-tua jang diki- 
rim ke Tion akar Nasionalis dari 
hutan2 Pasifik pada achir Perang 
Dunia Il. 

Opsir pelaksana dari Carney, 
Kapten ae B. Culver, Jr. me- 
ngatakan, bahwa berbeda dengan 
pasukan2 bersendjata Chiang Kai 
Shek lainnja, pasukan laut Tiong 

hi 
| Dengan prestasinja itu, maka Ga- 
jan 

— an 

dan djika bantuan Nekiatan udara p 

    

Olah Raga Di Russia 
  

SELAMA. AWAL BULAN 

  

telah m 

  

puti berbagai tja 
ngin 

| piade, Galina Zybina, 
djarak 15.47 meter. ' 

Kr 

telah memperbaiki rekornja sen 
dari tahun 1952, jg berdjarak 

cg dengan lima sentime- 
Rekor lama itu tertjapai pada 

tanggal 10 Oktober tahun jg lalu di 
nse. 

Maria Golobt-Nischaja, telah men 
apai rekor baru untuk Rusia pada 
omor 80 meter lari gawang pada 
an tertutup, dengan mentjatat 

yaktu 11.4 detik, sedangkan Flora 
asanazewa  mentjapai rekor baru 

idalam atletik puteri, jakni 
Pangako nomor 100 meter sprint, jg 

painja dalam waktu 12.3 detik. 
'uschnarew mentjapai rekor Sov- 

jet Rusia baru pula, jakni pada no- 
Or 3.000 meter 

Steeplec 
Knit 13.2 

Bintan 

lari berintangan 
chase) dengan waktu 12 me- 
2 detik. 
ng2 atletik Rusia, serta to- 

koh2 -baru jg. banjak mengandung | 
harapan untuk masa depan, selama | 
usim dingin jg lalu telah memper| 

Iisiat usaha2nja dan kegiatan2nja se 
hbagaima na jg belum pernah kedja- 
dian. Kenjatann ini terliha? dari pe 
Kanan olahraga jg resmi jg da- 

di 2 di Diseman Timur 
n Barat. 

Musim olahraga 1952/1953 di 
Mg Rusia telah memuntjak dlm. 

»kedjuaraan outdoor mu- 
Da in aa jg telah dilangsungkan 

republik Ukraina, untuk 
Mantan PAN tiga tahun jg lalu. 

Pada angkat besi, djuara. Olym- 
piade Ivan Udodov: telah mentjapai 
rekor baru dalam pertandingan tiga 
#nomor-Olympiade, - turnamen dise- 
lenggarakan dikota Rostov- ditepi 
sungai Don. Udodov mentjapai” 320 

ogram 

  

prestasi?nja pada. ma- 
latihan adalah seperti berikut: 

press 1 95.0 kg. 
|“ snatch 13 Opo kp 

Fa “clean dan jerk 1. 127,5 kg. 
“Di Kiev, Maria Gawrich mentja- 
pai rekor baru djuga untuk: Sovjet 
'Rusia, jakni didalam pertandingan? 
berenang jg. dilangsungkan disana: 
pada nomor 100 meter gaja dada 
Ortodox ia mentjapai waktu 1 me- 
init 22.4 detik. 
'Kictor “ Afnasijev 
'kehorm 
tandingan2 
'di Moskou. 

memenangkan 

meter. 
Pertandingan2 

kan dan indah rupanja. 

— Atletik. 

mkeicht tathletik”, 
tannja 

ig “sebesar Hk belum 
pekan. sebelum 

Aa ai 

Oo rusa pada 
oa kedjuaraan2 
dingin. 

Berlainan dengan kebiasaan pada 
kebanjakan negeri di Eropah, dima 
na kegiatan2 atletik berpusat pada 
stadio n3 tertutup selama musim di- 
ngin, maka parasatlit di Rusia tam- 
pil dilapangan terbuka,  ditengdh- 
tengah 
perdjuangkan ' kehormatan ig ter- 
tinggi pada segenap nomor2 8 dise 
lenggarakan :itu. : G 

Meskipun para atlit Risa pa 
da umumnja menaruh minat - 
sar terhadap pertandingan2 ini, 
namun madjallah. resmi gerakan 
olah-raga Rusia, »Sovjetsky 
Sport”, ternjata telah merasa per 
lu mentjela beberapa Ding 
olahraga karena tidak mengambil 
bagian didalamnja. 
Dino mereka itu terdapat 

djuga pemegang rekor lari 800 
meter Tshevgun, pelempar .mar- 
til Kanaki, serta djuara dunia 
lari 800. meter, puteri, Pletneva.. 

Madjallah olahraga Rusia ter 
sebut € menjebatkan Na Peran 
sampai 
jang be 

— puntjak 
sim 1952753 itu 
outdoor musim 

      

musim dingin, 
msi jeng, Tn anangsun | 
  

masaalah ag Jereihanaka Ii 
nja, ,,sebagian karena mereka ti- 
dak. punja perlengkapan”, . dan 
bahwa mereka memelihara de- 
ngan sangat tjermat segala sena- 
pan serta alat kendaraan jang 
ada pada mereka. - 

Kata Carney pada ahli: 
Tiongkok “ Nasionalis merasa 
bahwa bila serdadu2 angkat 
laut mereka itu telah mendar 
di Tiongkok dan MendaDok ke 
menangan2 
na pasti 
mereka”. 

Katanja: 

   

Mereka  mempunjai 1 kekikiaa 
teguh atas kans j     opinsi baru ini. 

- P1 

i Pnan Perkeras 
POLITIK LUAR NEGERI jg 

ea ioner jang dika Hakan oleh 
an pemerintah Inggris ter 

Lan p'RRT telah . digambarkan 
S Ti. Mikhailov dalam tindjau 

.Izvestia” mengenai soal2 luar 
moge ri. Demikian ,,Tass”. 

Sebagai hasil dari: perundingan 
erundingan jang baru2 ini dila 
laa oleh para menteri Ing en 
NN Eden dan Richard 

di Washington, kata Mikha: 
v, pemerintah Inggris telah me 
rima baik tuntutan Amerika 

telah mengumumkannja, bah 
" akan mengambil tindakan2   

kok Nasionalis tidak menghadapi 
" 

untuk membatasi lebih landjut 
perdagangannja dengan RRT. 

Putusan jang telah menundjuk 
kan, bahwa Inggris telah mengi 
kat diri lebih erat pada politik 
Amerika di Timur Djauh itu te- 
lah mendapat kritikan pedas dari 
takjat Inggris dan tentangan dari 
beberapa negara Asia. 

Tentang 
g0 dagang d 
lov mengatak 
dari Partai Bu 
Rendah Ingg 
kan Tenalaa 

r gan RRT, Mikhai- 
bhw. angga auta2 

ui dalam Madjelis 
ris telah  mengadju 
jang menuntut pem 

  

Blokkade 

ih jang akan mere- 
ka peroleh. 

  

batalan perintah mem 
embargo itu dan dalam si 
pada tg. 24 Maret jang 
sedjumla 
djelis Tinggi. Inggris telah mene 
gaskan, bahwa adalah  merupa- 
kan kepentingan bagi Inggris sen 
diri untuk memperluas perdaga- 
ngannja dengan RRT. 

Dikemukakan pula tulisan da 
lam ,/The Economist”, bahwa di 
perkuatnja blokkade tidak akan 
mempunjai pengaruh jang menen 
tukan terhadap erekonomian 
RRT. Menurut Mikhailov, RRT 
telah berhasil ' memperkembang- 

serkeras 

ngnja 
Jalu, 

  
« 

an prestasi2 jg. baik — 
demi Kan dikabarkan oleh kantor berita Djerman Timur A 

olahraga. Pada pertandingan2 atletik buruh merebut kedjuaraan musim di- 
jang telah TAN di Leningrad baru2 ini, atlit wanita pemenang medali emas Olym- 

atan jg tertinggi didalam per 
kedjuaraan lontjat ski 

Pemenang mentjapai 62'dan 50 

ini telah dilang- 
peka n ditempat jg baru dibangan 

- Madjalah atletik ' Djerman Barat 
didalam penerbi- 

jig terachin menjebutkan dju 
gg tentang besarnja kegiatan2 dila- 

£ olahraga atletik di Soviet 
tusia selama masa jg belakangan 

im. Di se butkannja, bahwa kegiatan 

    

hawa 'jg dingin, untuk mem! 

"pertama rakjat disa- 
akan berpihak kesebelah | 

TI RRT 
pembitjara dalam Ma | 

Maret i 

N. 

ntjapai rekor dunia indoor baru 

kan didalam ruangan2 tertutup”. 
4 Ahli2 olahraga Djerman Barat 

jang mengenal olahraga di Rusia 
berpendirian, bahwa kegiatan2 ter 
sebut adalah sedjalan dga pro- 
gram Rusia jang sistematis untuk 
membentuk negeri ini sebagai ne 
geri olahraga jg terkuat didunia. 

Meskipun para atlit putera Sov- 

puteri — tidak berhasil merebut me 
|dali emas. satupun dilapangan atle- 
tik pada permainan Olympiade di 
Helsinki, namun dibeberapa tja- 

bang pertandingan . mereka menun. 

djukkan ada harapan jg besar. 

. Sebaliknja, ' meskipun pula para 

atlit putera, Rusia telah keluar dgn 
'prestasi2 jg sering merupakan re- 

|kor — setidak-tidaknja atas dasar 
nasional — akan tetapi turnamen 

di Helsinki telah menundjukkan, ba 

hwa para atlit putera Rusia itu be- 
'lumlah menjamai standar jang berla 
ku dinegeri-negeri Eropah Barat pa 
da umumnja didalam berbagai no 

mor lari sampai pada djarak 
5.000 meter.. : 

Para atlit puteri Rusia dalam pa 

da itu masih tetap melandjutkan ke 

Iharuman namanja, sedjak didalam 

P 

tahun 1950 mereka menimbulkan 
kegemparan - dengan memenangkan 

kehormatan jg tertinggi didalam no 

mor2 lempar peluru dan lempar tja 

kram. : 

2 ter Outdoor di Kiev. 
Sementara itu ,,Leichtatletik” 

mengabarkan, bahwa 250 orang 
atlit telah turut serta didalam 
pertandingan2 kedjuaraan out- 
'door musim dingin di Ukraina, 
jg dilangsungkan di Kiev pada 
-bulan Pebruari. jg baru lalu. 

Lontjat tinggi: Sitkin 1.90 me 
ter. Lontjat djauh: Saworotnyj 
6.62 meter. Lempar peluru: Zy- 

bulenko, -14.47 meter. Lempar 
lembing: Zybulenko 59.75 meter. 
Lempar martil: Redkin 54.44 me 
ter. Lempar tjakram: Jakowzez 

46.29 meter. Lari 400 meter: 

ara pelaku. olahraga Et tertinggi di 
Et aranja yr rekor dunia telah dapat diperbaiki, 

jet Rusia — berlainan dengan para | 

turnamen kedjuaraan Eropah pada . 

(Russia Ber-Tjita? Mendjadi Negara 
Sport Jang Terkuat Di Dunia 

Sovjet Rusia 

dari Moskou. Prestasi2 ini meli- 

untuk nomor lempar peluru dgn 

Tscherenkov 51.09 detik. 
. Pertandingan2  kedjuaraan  out- 
door musim dingin Rusia Putih te- 
lah dilangsungkan di Brest-Litevsk. 
Atlit- terbaik didalam pertandingan? 
ini ialah Kriwonossow, jg telah 
mentjapai hasil2 sebagai berikut: 

Lempar martil 55.68 meter, 
Lempar tjakram 46.88 meter, dan 
Lempar peluru 2.98 meter. 

Koljaschin mendjadi djuara lom- 
pat djauh jg baru dengan lompatan 
6.50 meter, sedangkan Iwanow men 
djadi “djuara lontjat tiga dengan 
13.83 meter. 

Di Leningrad telah -dilangsung- 
kan 'pertandingan2 lontjat . tinggi 
dan lontjat djauh nasional. ,,Ilham” 
pada pertandingan2 ini ialah Iwan 
Berchin jg berumur 15 tahun, dan 
ig mentjapai tinggi 1.80 pada lon- 
tjat tinggi. Dengan prestasi- ini ia 
mendjadi pemenang kedua dari per 
|tandingan tsb. 

Juri Ujassow mendjadi pemenang 
pertama dengan lontjatan setinggi 
1.90 meter. 

  

Persahabatan 

Russia-RRT 
Mendjamin Perdamaian 

Di Dunia 

RADIO MOSKOW hari Minggu 
mengatakan, bahwa persahabatan 
antara Sovjet Uni dan Tiongkok jg 
sudah — tradisionil itu” merupakan 
djaminan bagi perdamaian di Ti- 
mur Djauh dan diseluruh dunia. 

Siaran — tadi menjatakan betapa 
pentingnja arti persahabatan antc 
Sovjet dan Tiongkok, jg rangkanja 
ditetapkan ketika . Februari 1950. 
Seterusiija dikatakan, bahwa atas 
permintaan ' pemerintah - RRT-lah, 
maka pangkalan angkatan laut ma: 
sih djuga dipakai bersama-sama 
oleh RRT dam Sovjet. Dikatakan pu 
la bahwa “ Sovjet Uni selalu ber: 

  

ad     djoang agar supaja RRT menempa 
ti kursinja didalam PBB.“ 

  

mungkin untuk hanja mengingat 

ditempuh oleh fihak sana. 

Pemerintah Belanda sukar mema 
hami untuk mendjalankan suatu be 
leid luar negeri dengan tidak meng 

ingat perkembangan  sesungguhnja 

dalam perhubungan2 politik. Sesu- 
dah berpraktek tiga tahun, ternjata 

bahwa salah satu fihak  menghen- 
daki ditindjaunja 
'djian2 KMB. Maka tidaklah. benar 
kiranja, kalazu sama sekali tidak 

djauan « kembali, demikian risalat 
'djawaban itu. 

Dikatakan selandjutnja bahwa pe 
merintah tidak mempunjai bahan2 
kongkrit untuk menarik kesimpulan 
sebegitu pasti seperti dilakukan oleh 
beberapa anggota dalam laporan 
bagian, bahwa pemerintah Indone- 

sia sungguh2 mengandung niat me- 
ngadakan  persetudjuan baru, jakni 
tentang penjerahan kedaulatan Irian 
Barat kepada Indonesia. 

| 

3 

| Hak menentukan nasib 

sendiri.. 

Fr Mengenai 'pertanjaanZ - tentang 
tIhak-menentukan nasib diri sendiri 

(uantuk Ambon) pemerintah Belan- 
da membentangkan pendiriannja se 
tjara pandjang lebar dengan hara- 

Ipan bahwa akan djelaslah apa se- 
bab pemerintah tidak menganggap 
sebagai kewadjiban untuk menjo- 
'kong mereka jg bertjita-tjita mem- 

Uk republik. Maluku Selatan. 
Sa pemerintah Belanda mene- 
an bahwa agaknja tidak perlu 

'dikatakan bahwa pemerintah tidak 

   

sendiri itu kepada 
'Barigsa2. Dianggapnja sebagai sua- 
itu kenjataan dan suatu keharusan 
"untuk mengakui, bahwa seperti hal 
nja dalam tahun 1950 tingkat kema 
djuan mengenai hak menentukan 
nasib diri sendiri di Indonesia ter- 
njata tidak dapat dilaksanakan, dju 
ga sekarang keadaannja tidak ber- 
beda. 

« Menentukan beleid. 
Pemerintah Belanda dalam pa 

da itu pertjaja bahwa beberapa 
an en eat perhubungan In 
donesia-Belanda dengan. katja 
mata terlalu gelap. Dianggapnja   
Pasti Gagal 

kan perekonomiannja dgn usaha 
nja sendiri dan dengan bantuan 
Sovjet Uni serta negara2 Demo 
krasi Rakjat. 

, Tentang negara2 jang menen 
tang tjita2 untuk memblokir 
RRT, Mikhailov menjebut2 In- 
dia, Indonesia dan djuga 
Djepang. 

Sebagai kesimpulan Mikhailov 
menjatakan, bahwa berdasarkan 
faktor2. tsb., politik untuk mem 
perkeras blokkade terhadap RRT 
akan mengalami kegagalan. 

(Antara)   

kembali perdjan- | 

mau berbitjara tentang suatu penin- | 

'melihat suatu djalan untuk menge-|' 
mukakan soal menentukan hak diri | 

Perserikatan | 

menepati sebanjak mungkin 

Sikap Bld Dalam Hubu- 

ngannja Dgn Indonesia 
DALAM RISALAT .djawaban atas anggaran belandja 

negeri kepada Eerste Kamer, pemerintah Belanda antara lain me 
ngatakan bahwa didalam menentukan beleid politiknja terhadap 
Indonesia, pemerintah Belanda menginsjafi perlunja di-ingat 
djandjian2 jang ditanda tangani dengan Indonesia. 
pemerintah merasa tidak perlu mendjelaskan lagi, bahwa tidaklah 

luar 

per- 
Akan . tetapi 

perdjandjian2 itu sadja beserta 
(norm2 hukum -internasional. Dianggapnja. tidak. bidjaksana. kalau. 

djuga arah jg pada hakekatnja 

|berkelebihan untuk berfikir bah 
wa pemerintah Indonesia  senan 
fiasa akan memperlakukan orang 
orang Belanda dengan pandangan 
membeda-bedakan, meskipun pe 
merintah Belanda mempunjai ba 
ihan2 keterangan untuk memper- 
kuat pendapatnja. 

Blitar dan Talisse. 
affaire dengan kapal 

Blitar dan Talisse dikatakan, bhw 
| pemerintah Belanda akan melaku- 
kan penyelidikan setjara mendalam 
dan pemerintah telah memutuskan 
untuk mengambil larigkah2 baru ke 
pada pemerintah Indonesia. 

Mengenai 

Orang2 Belanda 
ditahan. 

Dalam bab mengenai penaha- 
nan terhadap orang2 Belanda. di 
Indonesia, dikatakan bahwa. tak 
ada seorangpun dari ke-33 orang 
Belanda jang belum diadjukan ke 
muka hakim,: ditahan lagi dgn 
tiada mengetahui apa - sebabnia. 
Kesempatan berhubungan antara 
mereka jang ditahan dengan pe 
gawai? konsuler Belanda. pada 
umumnja dapat dikatakan - ar 
memuaskan, terketjuali ' denga 
kedua tahanan APRA Dalam Pa 
putusan2 hakim jang sudah dike 
luarkan pemer:atah Belanda tiaak 
melihat hukumanZ tinggi jang ber 
sifat membedakan bagi orang2 
Belanda. 

jang | 

Misi Militer Belanda, 
Berkenaan dengan soal | Misi, 

Militer Belanda pemerintah Be 
Janda mengingatkan kepada pe- 
rungingan2 jang dimula: sedjak 
tg. 26» Maret jang lalu ci: Djakar 
ta dan bahwa: -emerintah tidak 
melihat alasan untuk . menarik 
misi- itu dari Indonesia berdasar 
kan satu fihak. 

Djuga dari fihak pemerintah 
Indonesia diharapran akan mene 
pati tjara jang sama mengenai 
persetudjuan misi dan tidak meng 
achiri berdasarkan satu fihak sa 
dja beradanja misi di Indonesia. 
Usaha pemerintah Belanda untuk 

Cr 
djandjian2 janz telah dibuat, Hg 
ma sekali bukan berarti bahwa 
pemerintah merasa: sangat ' puas 
tentang perlakuan jang dialami 
misi dalam parlemen dan pers 
Indonesia. Dapat ditarik kesimpu 
lan bahwa serangan2 serta ketju 
rigaan2 terhadap misi sedjak Ok 
tober 1952 kelihatan berkurang. 
Pemerintah Belanda tidak setudju 
dengan pendapat beberapa anggo 
ta bahwa untuk memperbaiki per 
hubungan Indonesia-Belanda, per 
lu. Missi Militer Belanda itu dita 
rik. Ditegaskan bahwa djalan jg 
ditempuh sekarang jang merupa 
kan hasil perundingan “antara pe 
merintah2 Indonesia dan Belanda 
adalah jang paling tjotiok untuk 
perbaikan perhubungan Indone- 
sia-Belanda. (Pia)   

dengan 

  

BASKETBALL 
Dengan mendapat perhatian luma 

jan, pada hari Minggu malam tg. 
29 Maret jbl., dilapangan Pheng 
You Hui, djl. Seteran telah dilang- 
sungkan pertandingan  Basketbak 
antara Pheng You Hui- dan Tjie 
Ouw Surabaja (laki) jang berkesu- 

TENNIS:. PEREBUTAN DAVIS 
CUP TAHUN INI. 

Berhubung dengan masuknja dia- 
g02 Australia, Frank Sedgman dan 
Ken McGregor  mendjadi pemain2 
bajaran, maka disangsikan apakah 
regu Davis Cup . Australia dapat 
mempertahankan kedjuaraannja utk. 
tahun ini. Australia akan madjukan 
Tn muda jg belum bgniak ber 
pengalaman. 

Mengenai hal ica menu UP,:16 
gu Swedia akan bergiat membuat 
sedjarah tennis tahun 1953 dan ber 
daja keras untuk menangkan kedjua 
raan Davis Cup dari tangan Aus- 
tralia tahun ini. 
Pemain2 Amerika menurut beri- 

ta UP itu dipandang oleh officials 
tennis di Swedia sebagai pemain2 

jg bukan mustahil tak dapat di ka- 
lahkan, sedang regu Australia: utk. 
tahun ini jg akan diisi oleh :pe- 
main2 muda djuga akan bisa di ka 
lahkan oleh pemain? Swedia. Dgn. 
demikian, menurut perkiraan orang2 

di Swedia kali ini adalah kesempa- 
tan baik untuk menangkan . Davis 

Cup jg sangat diingini itu. 
Untuk mentjapai maksud itu. ke- 

dua pemain ternama dari Swedia 
ialah Lennart Bergelin dan Sven 
Davidsson kini sudah mulai berla- 
tih keras. Dalam perebutan ditahun 

jg lalu regu Swedia tak beruntung. 

Mereka disisihkan dalam  pertandi- 

ngan perebutan kedjuaraan Zone 
Eropa oleh regu Belgia. Tapi kini 
gambaran sekarang ini berlainan. 
Lennart Bergelin dan Sven Davids- 
sen - telah insaf, bahwa mereka 

mempunjai kesempatan baik tahun 

ini untuk mengharumkan: nama ne- 

garanja dengan menangkan piata 

tennis jg termasjhur didunia itu. Ka 
li ini berlaku motte dikalangan ten 

nis Swedia jg berbunji ,,Tahun ini 

djuara, atau tidak untuk selama2- 
nja”. 

TENNIS-MEDJA: TOURNA- 
MEN KEDJUARAAN DUNIA. 

Kegemparan jang pertama “di 
dalam pertandingan2 perseora- 
ngan didalam rangka pertandi- 
ngan2 kedjuaraan dunia tennis- 
medja jang kini sedang berlang 
sung di Bukarest, ialah dikalah 
kannja Michael Haguenauer, pe 
main internasional 'Perantfis. Ia 
kalah didalam babak pertama me 
lawan Vladimir Popov, seorang 
anggauta tentara Bulgaria. 

Tiga orang pemain dari Tiong 
kok telah lulus dalam babak jg 
pertama, akan tetapi seorang ang 
gauta rombongan Tiongkok lagi 
menderita kekalahan. 

Chiang Ning mengalahkan Gi- 
pirescu dari Rumenia dgn 3 game 
lawan 0. 

Yang Kay Yao mengalahkan 
Olleh dari Swedia dengan 3—0, 
sedang Feng Kun mengalahkan 
Guntneir dari Rumenia dengan 
GP 

Pemain Tiongkok jang mende 
rita kekalahan ialah “Tsen Huai 
Kuang, jang' berhadapan dengan 
Cabric dari Jugoslavia. 

Ke-empat anggauta regu Sway 
thling Cup. Inggris, jang telah 
menggondol kemenangan itu, ke 
semuanja lulus pada babak per 
tandingan perseorangan jang per 
tama. 

YOSHI OYAKAWA DJUARA 
BERENANG. 

U.P. kabarkan dari Ohio, bahwa 
Yoshi Oyakawa dari Ohio State te- 
lah berhasil mendjadi djuara antar 
untuk berenang djarak 100 yard 
djago2 ' renang  perguruan2-tinggi 
gaja punggung dengan waktu 56.9 
detik. Djuga untuk djarak 200 yard 
Yoshi membuat rekord- dunia baru 

mengalahkan Cincinnatian. 
Djarak tsb. -ditjapai Yoshi dalam 
waktu 2 menit 5,1 detik. 

Perlu diterangkan disini, bahwa 
djuara berenang antara perguruan2- 
tinggi pada tahun 1952 adalah Mark 
Thoman dari Yale. 
Dalam pertandingan untuk djarak 

1.500 meter telah keluar Mclane 
Having dan ia mendjadi djuara dju- 
ga untuk djarak 220 M. dengan ga- 
ja bebas. 

Tenaga Listrik 
Di Russia Madju 

Th 1952 100.000.000.000 
Kwh 

PRODUKSI tenaga listrik di 
Sovjet Uni terus bertambah  be- 
sar. Dalam tahun 1952, dinegeri 
ini telah dibangkitkan tenaga lis 
trik sebesar lebih dari 100.000. 
000.000 Kwh — hampir 22 kali 
ketika tahun 1940. 

Sekarang, dalam satu hari sa 

            

    

idja di Sovjet Uni dibangkitkan 
tenaga listrik jang sama dengan 
selama tahun 1921. Demikianlah 
tulis sardjana A.' Winter dalam 
suratkabar Sovjet ,,Krasny Flot”, 
jang seterusnja mengatakan bah 
wa idee elektrifikasi ita meliputi 
segala rentjana 5 tahun dan. me 
rupakan salah satu anasir jang 
menentukan dalam program pem 
bangunan Komunis di Sovjet Uni. 

. Winter seterusnja tulis, bahwa da 
lam Rentjana 5 Tahun ig ke-5, ja- 
itu jg sekarang “sedang dilaksana- 
kan, produksi tenaga listrik akan 
meningkat”8046. Kenaikan produk- 

-si ini terdjamin dengan djalan mem 
pertinggi kapasitet seluruh “setasion 
pembangkit tenaga, jaitu kira2 dgn 
2 kali, dan ' setasion eydro-elektrik 
dengan 3 kali. 

Pada achir ' 1955, hampir 5096 
dari 'setasion pembangkit tenaga di 
Sovjet Uni, belum lagi 5 tahun la- 
manja dipekerdjakan.  Elektrifikasi 
setjara besar2an ini berdjalan se- 
langkah dengan usaha merobah ke 
adaan alam dinegeri ini. Demikian- 
lah tulis Winter dalam .,Krasny 
Flot”. (Antara). : 

  

BANTUAN2 UNTUK KOR- 
BAN BENTIJANA ALAM. 
Menurut pengumuman P.M.L., 

baru2 ini Markas Besar Palang 
Merah Indonesia telah menerima 
lagi 'sumbangan-sumbangan se- 
djumlah . Rp. . 87.066,97, . jaitu 
sumbangan2 untuk korban-kor-   ban bentjana alam. 
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tjam 
me 
telah 

      
kosong dan m 

  newa 
10,— 

Ongkos kirim 10. Dapat beli | 
  

disemua rumah obat. 

      

   

  

h 
  

: BAND 
Agen2: 
R. OBAT ,KARUHUN” Djocja 9 » MAWAR HUTAN 

$ Harga kartjis' 
| “Dapat dibeli di Sekolahan ,CHUNG HUA HU 

  

dan Pekalongan: Toko Obat 
ENG TAY HOO Pekodjan 101 
Semarangs . Toko Obat ,,HOK 
AN” Djl. Raya 114 Magelang. 

  
jang terkenal. 

PERHATIAN! 
    

“ Jambat, harus tunggu 

  
  

TUAN JALAH : 

Model cabinet, dapat bekerdja 

Dapat beli pada : 

  

HADIAH: PALING TEPAT UNTUK NIoNYA DAA 

Mesin Djahit merk ,, GARUDA” 
DUA dan EMPAT Iatji, bentuknja sangat menarik." 

SUPER RADIO CO. N.v. 
TJABANG SEMARANG : SETERAN No. 5, 

- 

madju-mundur. Sedia dari 

  

Seni tonil dipersembahkan oleh Perhimpunan Pergaulan Umum (P. P. 

Dimulai pada djam 1 

Supaja penonton dan para pemain tidak terganggu, 
sampai pertundjukan 

Anak2 dibawah umur 13 tahun dilarang menonton ! 
.. Saksikanlah permainann ja para seniman dan se 

        

»MAWAR HUTAN 7. 
U.) Malang 

Untuk Bouwfonds Jajasan Sekolahan 
0... »Chung Hua Hui“ Semarang 

| Pada tg. 4 dan 5 APRIL 1953. Digedung SIN YOU SZE, 
Djalan Stadion No. 1. : 

9.00 TEPAT! 

. ag # $ 

maka penonton jang datang ter- 
babak ke Y selesai. 

niwati dari Malang dalam 
Pom ea 

Se 

  

naa anna Nan 

BERDUKA-TJITA 
Atas gugurnja : 

Ltd. A.J. ARTAM 
di medan djaja. 2 

Kepada semua jang telah membantu baik berupa fikiran, tenaga, 
harta, doa maupun kransen atas nama keluarga mengutjapkan ba- 
njak-2 terima kasih. : : 5 
-Mudah-2an atas keichlasan dan djerih pajah di balas dengan kurnia 

: berkah TUHAN. 5 - 
7 Jang berduka tjita 

Nj. AJ. ARTAM 
Lengan keluarga. 

23 

  

  

  

Seorang jang telah diperingatkan harus berlaku hati2. 
Djika kau tahu apa akan terdjadi 

ee sawsa c.. 

dengan “dirimu dikemudian hari, 
kau dapat mengelakkan banjak rintangan.: 
Suatu penjelidikan pada tabeat dan peribadimu akan menerangkan 
kehidupaumu. Periksalah djika kau hendak ' memetjahk an kesulitan, 

M. S, Rahat Oecultist 

  

Kabar Kota 

  

  

PENGADJARAN TEHNIK 
KURANG DEMOKRATIS? 
Tgl. 30 Maret jbl. dibaniak tem- 

pat dalam kota Semarang terdapat 
plakat2 tertulis dan distensil dengan 
dibubuhi tanda tjap dari organisasi 
»Pemuda Peladjar- Tehnik Indone: 
sia” 
Maksudnja, mengandjurkan pada 

Orang tua agar tidak menjekolahkan 
anak2nja pada Sekolah? Tehnik ka 
rena  pengadjaran ini dianggap 
.duntu”, dan tidak dapat melandjut 
kan peladjaran kesekolah jang lebih 
tinggi seperti kalau anak2 itu dise- 
kolahkan kesekolah landjutan  lain- 
nja, dan kurang mendapat peng 
hargaan. 

Plakat serupa, kabarnja diuga ter- 
siar didaerah Pekalongan dil. 

Sutardi, - Inspektur  Pengadjarar 
Tehnik Djawa Tengah di Semarang, 
utas pertanjaan »Antara”  menjata- 
kan tidak mengerti siapa sebenarnja 
penjiar. dari plakat? itu dan apa js 
Tegakkan djustra selama in: 
dari kalangan murid2 tiada terde- 
ngar suara2 jang menundjukkan ku 
rang puasnja, ketjuali tulisan?  da- 
Iam surat2-kabar jang berasal dari 
bekas guru jang menghendaki di- 
gantinja personalia dalam pengadja 
ran tehnik atau hapusnja susunan 
organisasi pengadjaran seperti jang 
sekarang ini al. hapusnja kantor 
inspeksi untuk “kemudian diurus 
langsung oleh kementerian dsb.-nja. 
Menurut Sutardi, pengadjaran- teh 

Dik jang kini dianggap ..buntu” se- 
perti dimaksudkan plakat? tersebut 
kurang benar karena sudah terbuk- 
ti dengan adanja mereka, dari Se- 
kolah Rakjat, jang bisa menduduki 
di Sekolah Tehnik Tinggi, dan dari 
Sekolah Tehnik Pertama ke Sekolah 
Tehnik Menengah, suatu demokra- 
tisering jang belum pernah ada di- 
waktu Belanda seperti murid dar 
Ambachtsschool tidak nanti berke- 
sempatan bisa mendjadi insinjur, de 
mikian pula dari Technische Schoo! 
kalau tidak sebelum itu memasuk 
A.M.S. umpamanja. . f 
Diterangkan selandjutnja — bahw: 

sebelum perang di Indonesia hanj: 
terdapat Sekolah Tehnik Pertama. 
Sekolah Tehnik dan Sekolah Teh 
nik Menegah masing2 36, 7 dan ?' 
buah, djumlah mana kini telah mer 

Seteran 109 — Semarang. 

  

Telah Menikah : 

The Tjong Lay 

dengan 

Tjen Jan Sen 
Tjirebon 29 Maret 1953. 

  

KETEMUKAN GELANG 
EMAS. 

Oleh Polisi Seksi-I di Purwodina- 
tan baru2 ini telah diketemukan sz 
buah gelang emas: Tetapi siapa jg. 
punja belum- diketahui djelas. Ke- 
pada mereka jang merasa kehilang- 
an, diharapkan - dengan membawa 
bukti2 jang sjah datang di Seksi I 
untuk diurus selandjutnja. 
ADA S.LP. TIADA MOBIL 
Menurut keterangan, “ hingga kini 

masih terdapat I.k::31 buah »,surat 
tdjin pembelian” mobil persoon jang 
dikeluarkan 
Pembagian Kendaraan Bermotor 
Djawa Tengah di Semarang, — jang 
belum dapat kesempatan membeli 
kendaraan jang dimaksud. Sebabnja 

belian pada tanggal -. 12" Oktober 
1952, .pendjualan mobil sudah di- 
atur setjara bebas:- sedang ditoxo2 
mobil jang masih -ada sisa tidak 
mentjukupi. 3 

Djuga didaerah istimewa Jogja ter 
dapat Lk. 30 sip serupa jang pe- 
miliknja belum memperoleh “mobil. 
Penutupan pemberian idjin didaerah 

lalu. : 
Belakangan diperoleh kabar pula 

bahwa djuga . pemegang2 sip” dari 
Djakarta, Bandung dll. datang di 
Semarang dan Jogja untuk mentja- 
ri mobil kalau2 disitu masih ads 
“persediaan. 

Dimana letak 
lum diketahui. 

dam 

kesalahan ini be- 
(Ant.). 

MOBIL DINAS LAWAN 
1 SEPEDA MOTOR DINAS. 
Kemaren sore sekira djam 18.00 

didjalan Pandanaran didepan. ge- dung RRI telah terdjadi tabrakan 
|antara mobil dinas H-715. melawan 
sepedamotor dinas H-1110. Pada 
waktu itu mobil H-715 hendak ke-   djadi masing2 142, 29 dan 12 de- 

ngan murid2nja jang berlipat-ganda 
banjaknja. : , 

# 5 
FANCY FAIR DI KEBON- ! 

DALAM. 4 
Didapat kabar, bahwa dalam bu-! 

lan Djuni jad., di Kebondalam Sema 
rang akan diadakan Fancy-Fair jang 
dimaksudkan untuk menjokong SMA 
Katholiek di..Brumbungan. Sekarang 
ini Panitya. Pasar Derma sudah di- 
bentuk dan diketuai oleh sdr. Tan/ 
Tiauw Lam, wk. ketua dr. Su Chuan 
Tee, penulis/pfopaganda sdr. J. Ong 
Tjien Liong, sdr. Lie Gik Lee: ben 
dahara sdr.2 Go Soen Khing, Liem 
Ing Tjie, Kepala Komisaris sdr. Sie 
Ping Houw dengan dibantu oleh 154 
orang lagi. : . 

  

iuar dari halaman dirumah depan 
RRI dan dengan tak diketahuinja 
didjalan raya. lewat ' motorfiets 
H-1110 tadi, 
di tabrakan terseout. Letak kesalah- 
an - menurut penjelidikan 1 
pada mobil H-715. 

kini fihak kepolisian belum meneri- 
a instruksi, untuk mengambil tin- 

dakan2 terhadap mobil2 dinas jang 
ipergunakan guna keperluan prive. 

APPI BERDIRI 
Pada tg. 29 Maret, di Semarang 

telah berdiri Angkatan Pemuda 
Pembangun Indonesia jang susunan 
pengurusnja terdiri dari sdr.2: “R. 
Soejito, Soedjadi, ketua I, II:  Soe- 
parman, H. Soehardjo, penulis I, II: 

Soehadi,. Roekidjan, bendahara I, II   Roy Rogers 58 | 

  

Jengan dibantu. 5 orang Jagi. 

oleh' Panitya: Utama 

karena sedjak  ditutupnja idjin pem: ' 

tersebut mulai tanggal 3 Maret jang 

hihgga achirnja terdja-,' 

terietak | 

Selandjutnja dari fihak polisi lalu i 
intas diterima kabar, bahwa hingga 

PENGUMUMAN 
Putusan rapat pemegang saham Ta 

N.V. Trading & Shipping Jafartalib & Co 
di PEKALONGAN 

I-- pada tanggal 29 
putusan rapat tanggal 16 Januari 1953 telah .me- 
ngangkat: 

Tuan JAFARTALIB sebagai directeur N.V. tersebut. 
Demikianlah untuk diketahui. , 

Pekalongan, 30 Maart 1953. 

  

Memperkenalkan kepada U mum ! 

berkedudukan di Semarang, Djalan Purwodinatan No. 52, til- 
pun No..274. Mengurus penerimaan dan pengiriman ba- £ 
rang-barang dipelabuhan, membongkar, menerima, menjim- $ 
pan, menjerahkan, mengirim dan mengerdjakan atau mem- 
bungkus barang-barang hatsil-bumi, dan lain-lainnja, mengu- 
rus pekerdjaan-pekerdjaan perkapalan. 

Hormat kami, 
Pengurus 

Veem ,,Dharmo” N.V. 

Direktur I. Mr. 

Direktur II. S. 

Presiden Kommissaris Mr. 

Hadiono Koesoemo Oetoyo R. M. 

Hadisoerjo Ca 

Mohamad Jusuf. 

  

    

       

Waart 1953, dengan tidak merobah. “| 

  

Didirikan : $ $ 3 2 l , 

Veem ,,Dharmos N. V. (| 

  

  

  
TAKENS Sl Et eta TN PT PET ul NTT Ta 

« derdapat dalam' “berbagai "warna. 

  

      

& Z00N N.V 
4 OASIR: JACOBSON VAN DEN 

Ne LN 
NAN 
dapat dipergunakan: 

DJAKARTAs 
BERG & CO-N.V. 

  

  

  
  

Berhubung dengan ' 

| Peringatangenap10Ofltahun#ber 

pada hari: 

“. DJUMAHAT, 10: APRIL   

Ah Lan Malah 

# Model 13, 
epatu Wanita 
jang molek, 

dalam 3matjam 
warna nan indah. 

mn, 

Untuk TUAN2 NS 

|. Jang baik Meme 
mutunja, Kuat 
tapi ' murah 

harganja. Rp. 

  
  

»De Spaarbank te Semaran 

PENGUMUMAN 
dirinja 

29 

8 

1953 
Maka Kantor Bauk pada hari tersebut akan DITUTUP 

  
  

, Lelang: Kaju 
Pada hari Kemis tgl. 9 April 1953 akan diadakan 'lelang 

besar untuk umum, berupa kaju djati pertukangan / bakar 
dari daerah2 hutan sebagai berikut : 

TELAWA : tpk. Telawa i/II, 

GUNDIH : tpk. Sulur, Kradenan, Panunggalan, dan Toroh 

LELANG : dimulai djam 10 pagi. 

TEMPAT: GEDUNG 

Chung Hwa Tsung. Hui 
JOGJAKARTA 

dapat diminta. di Kantor2 daerah hutan : : 

Djambean dan Karangsono 

Daftar kapling : 

Telawa, Gundih, Surakarta-Timur/Barat, Jogjakarta, Mage 
lang, Purworedjo, Banjumas-Timur/ Barat, Inspeksi Djawat- 
an Kehutanan Bag. Ke I di Bandung, Bg. Ke II di Sema- 
rang dan Kantor Djuru Leling Negara di Jogjakarta.       

| BARU. TERIMA LAGI: 
i 

! Special De Luxe dengan oliebad kettingkast. 

Untuk wanita ukuran 22” 
Untuk Iaki-laki x3 TERI SA 

Dapat beli pada : 

SUPER RADIO CO. N. 

| 

Sepeda merk PHILIP 

  

& D 

Va 
TJABANG SEMARANG : SETERAN (DUWET) 5 

  
  

Barw trima :: 

Florida Fashion Spring 1 
»Glorious" Sidodadi 3 Tel. (Smg. 

953 

  

  

  

  

Alamat untuk Tn./Nj. ber- 
  

' Besok: 
Malam : 

Pre- 

blandja barang2' makanan/ 
minuman untuk kaperluan 
saban hari : 

Warner Bros, 

  

Karena apa Anglo areng ,.JE HA” 
— mendjadi pilihan NJONJA? 

#s.MENGHEMATKAN 50 PCT. PEMAKAIAN ARENG ! 
# KEKUATAN PANASNJA SEPERTI GAS! 

( € TA? USAH DIKIPAS LAGI API TETAP MENJALA ! 
#. DAPUR TETAP TINGGAL BERSIH ! 

# MENGHEMATKAN PAKERDJAAN ! 
#. BARANG BAEK DAN KUAT! 

Dapat dibeli pada : 
Boekhandel UNIT Y 
Toko SAN DIMAS 
Toko TIMUR BESAR 
Toko TAN KONG 
Toko TONG HIEN 

same 

Seteran 44 Semarang. 
Bodjong 57 Semarang. 
Kintelan-lama 29 Semarang. 

KIEN Karangtempel 278 Semarang. 
Tjandi Baru 55 Semarang.   

  me. 
  

” IALMOST DIP : (You NEVER YAA GET AWAY 
WITH THIS £ 

              

THE BANK TEN “ YEARS AGO, AND 
THIS TIME LM 
GONNA MAKE 

  

         

'ROBBEP 

    

Sure? 

   
   

(P5 

“INE GOT 
TO GET THE 

VROP ON LEGs 
WITHOUT. 

ATTRACTING y 
KARP/ 

  

    

NWHILE 2. 

bana 
& 

CIA 

      

  

     

    

Dalam 
dah sedar dan berkata: 

pada itu Miss Keene su 

»Engkau tidak akan 
membawa lari harta itu”. 

lari emas ini, 
di Bank 10 tahun jang lalu. 
kesempatan 'ini, sekarang saja £t 
nakan dengan sungguh2. 

Dan   
  

dapat 

— Saja hampir dapat membawa 
waktu kita merampok 

Sementara itu. Rogers 
telah memperoleh akal, bagai- 
mana tjaranja untuk menjingkir 
kan Legs. : 

— Saja dapat menghantam 
Legs dengan mendjatuhkan diri 

kepadanja, “dengan tidak "usah 
diketahui oleh Karp, fikir Roy. 

(- 

I- 

Tenan Bikin AS 
listrik 

        

DROP/ THAT'S IT... 
THE TRAMWAY 
PASSES RIGHT 
"OVER THE TANK? 

IE HE SPOTS ME, 
ILL BE LKE A 

SHOOTING 
GALLERY! 

        
   
   

  
— Menjelorot dan menghantam. 

kabel, kereta api 
melewati tepat tangki itu. 

— Djika ia. menghamtam sa- 
tjelaka saja. ja, 

ini 

Tidak menjusahkan dan api dapat 

| Toko SAN DIMAS 

  

miere 

REX 
5.00 
7,00 
9.00 

(“3 th.) 

(Te Toko RIO 
ME RiBodjong 107 — Telf. 808 
(muka gedong Gris) Semarang. 

HARGA PANTAS 
Djuga menerima pekerdjaan mendjahit 
(Japonnen). 

    

    

“s0 senang 

Loro   

Da 

You Inf 

   

JAMES GLEASON MICEL 
Matik suawewson isat pose 

as 

    

Patrice 

ORE 
AELCURTIZ 
mala Bad» In Kena     

  

Guna memudahkan : :. 
pekerdjaan Njonja 

      

tjinta ... 
Wanita 2 Ms 

Riwajat orang jg. |menjair 
. » menurut iram 

1000 lagu 
djantung 

  

Ini malam pengh. 
#,ABOUT 

(FTechnicolor) 

untuk menjalakan API-ANGLO, 
terutama dimusim, hudjan, dapat 
Njonja mempergunakan: 

Bln 
ACE" 

  

INI MALAM D. SIZALINE 
mena dengan sangat memuas- 
an. 

Boekhandel U NI T Y 
Seteran 44 Semarang.   Bodjong 57 Semarang. 
POK 

Depck 4 Semarang. 
Toko TONG HIEN 

: Yjandi Baru 55 | 
PTN Ra ntan 

Toko DE 

  

  

i Perailiharuan 

ORION 5.5-7.15- 
Metropole  4.45-6.45- 

Dapat dibeli -pada: ROBERT HAG 

  

M. B. 
9.15 (13 

8.45th,) 

GIAG "1 

MASSIMO SERATO 
Retenset-tnru 20tnCenturs-For 

  

   

  

kaki 
Sebarlah kedalam kaus? 
dan diantara djarikaki 

BEDAK 
PUROL. 

SN LLIN Haa 

    

    

»BILL and 

   

    

oleh Burung2- (Bukan fil 
Hiburkanlah Anak2 Tuan   

    

|nja2 sekalian. 

Djagalan 7.-—9.— (se 
| Ken Murbay's (Trucolor) 

COO” 
Kilm jang pertama kali d 

g. um.) 

i maenkan 
m lukisan). 
2 dan Njo: | 

- 

  

Nafsu Besar - Tenaga Kurang 
, ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 

Penjakit JIRIAN (Spermatorehoa), IMPOTENTIE (Lemah Sjahwat) Tanda-tanda Penjakit ' Selalu Marah-marah, "Muka Pu- 
Kembung, Kepala Pu- 

at, Makanan Kurang. Hantjur, Perut 
kaki tangan dingin Semut 

sing2, lekas Tjape, Tidak bisa Tidur, 
semutan, pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung Berdebar-de- bar, selalu 'mimpi2 untuk itu semuanja kami sediakan ” OBAT JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA JARIANOL”, Special Buat Laki2 harga per botol Rp. 20.— ,,0OVUMATAZOL” Special buat Perempuan harga per botol Rp. 25.—, ,,Obat Mi- njak Surga - Dunia”. Buat Laki2 pakai luar Rp. 10— ,,BLACK HAIR DYE”, Obat HITAM RAMBUT 10046 tidak “luntur Ga- ransi Harga Rp. 5.— Rp. 10—Rp. 15.— Rp. 20.— . Rp. 30— dan Rp. 500— per botolnja: Zalf. Face Cream »TJAHAJA JU- SUF” Buat Ilangkan.- Item2 Djerawat Kukul dan Kekolotan di 
Muka Laki2 dan "Perempuan Harga Rp 25.—..No.2 Rp 0.— »SULFAN. OIL” Obat Gatel Kudis Koreng DII. Rp. 5.— per 
botol ,'GALINUS” Special buat Batuk T.B.C. dan Batuk kering, harga Rp 25.— satu botol: ,,KATRAH I-NOOR” Special. Obat 
buat. Mata, Kurang Terang, Liat Putih? dan putih didalam Mata, 
Kelihatan seperti Asep DII. Harga Rp. 15.— Obat-obat dikirim diseluruh INDONESIA, WANG di muka Tambah Ongkos 1046. 
Untuk mengobati segala penjakit Juar atau dalam. Sakit: MATA, 
Kentjing Manis, Kentjing Nanah Mati Badan linu? BENGEK 
(ASTHMA), Sakit Gindjel, Sakit T.B.C., Perempuan tidak ac- 
coord Bulanan atau keputihan, WASIR (Aambeien) di djamin 
10.hari sembuh dan keluar Akar2-nja tidak dengan Operasi (Po- 
tong). Semuanja penjakit di Obatin sampai baik. (Sedia Obat 
Orang jang Kepengin punjai Anak). 

World Famous Prof. Tabib Fachrudin. 
No. 14 Sawah Besar, Phone 3804 G. DJAKARTA 

Prof. TABIB G. A. FACHRUDIN H. M. B. 
Dialan Tepekong No. 3 Medan 
127 Seranggoon Road Singa pore 8 
Fatehudin, Toko Punjab, Djl. Pasar 45, Djember. 
Toko FATEH, Panggung 79, Surabaja. 
Toko MANIS, Oro-oro-Dowo No. 2, Malang. 

.Toko DJAKARTA, Kajutangare 95, Malang. 
'Foko ASIA BARU, Kebun Sajur, Balikpapan. 
Toko FATEH, Djl. Kemakmuran, Makassar: 

Tabib GASITA, Ondomohen 24, Surabaja. 
ZINDABAD HOUSE, Nonongan 77, Solo. 
Toko MURAH, Djalan “Margao Genung, Ambarawa. 

“M: A. MIRZA, Pontjol No. 40, Semarang. 
Teko PAKISTAN, Teluk Betung (Lampung). 

-A. LATIF PAKISTANI, Tangabatu Muara-dua (Palembanp). 
MOHAMED AMIN & CO., Samarinda. 
PERUSAHAAN MESIN TIK, Djl. Stasion Purwakarta. 
-PUNJAB STORES” P. Besi 2 Tilp. 4177 Gbr., Djakarta. 
S. H. HAMDULAZIZ, Keprabon No. 23, Solo. 
Toko PAKISTAN, Aloon? Selatan No: 3, Madiun. 
Yoko. INDONESIA, Pabean Utara 58, Surabaja. 
B. H. DAWOOD BHAY, Den Pasar (Bali). 
KHAIRUDDIN & SONS, Djalan Guntur 50—52, Djakarta. 

Apen2?: 

  

AA SNN SA ae —a 

: “CITY CONCERN CINEMAS 

Lux 5.21.—9.— Ini malam d. mw. Hb. (u.13th) 
Rhonda Fleming — Sterling Hayden 

Helena Carter—John Sutton 

@.The Golden Hawk fx, 
(GARUDA MAS) 

E The Greatest Sea Romance of all time! 

Follow that He—Man and his She—Devil to New Worldof Sensation! 

Spectacularly! full of excitement ! 

GRAND” 
E5.-79.- 
STEEL TOWN« 

Color by Technicolor 
Manfof steel —Woman of flesh! Penuh Sensatie! 

IND2A Ini malam penghabisan (a. 17 tb.) 
GT 91 — Gregory Peck — AnnfBlyth in Rex Beach's. 

HE WORLD Ina 
» HIS, ARMS' Technicolor! 

A whole new Worldfof Adventure sweeps the screen! 
Film terbesar, penuh Sensatie mengikat dan menggemparkan. 

  
  

                

Pa aan sanam 
  

  

  

  

Ini malam d, m. b. (u. 13 th) 

Ann Sheridan — John: Lund— Howard Duff 
KOTA 

PABRIK BADJA 

  

  

RUSINI — TOMINAH — AHMAD SHAH : 

»sRamlee do Ramlah" 
Besok malam: 

| toa   
4145-6,45-8 45 

  

ROYAL) Ini Malam premiere (u. 13 th) 
5.15-7.15-9.15 Keris film prod. Singapore 

RUSINI—TOMINAH—AHMAD SHAH dalam 

RAMLEE dan RAMLAH" 
Tjerita.jang menarik dengan 9 lagu2 jang merdu ! 

2g Menggumbirakan! 2 
  

I. @5tIni.Malam d. m. b. (u. segala umur) 
.— filmzlukisanfjang tersohor dlm. Bewarna 

s Walter fe , 99 Color by 
# Disney's sb A:M 5 r | Technicolor. 

“BB “Aflame with Adventure and Beauty! - 
Satu tjerita dari anak Kidang Bambi jang menarik hati 
tua dan muda. Ma an 

  

  

  

Tg. 28 Maret 1953, d.m.b. (13 th keatas) 
Perang Laut jang maha dahsjat di : 

»OKINAWA? 
Pertempuran heibat antara Destroyer U.S,A. 
contra Pasukan Kamikaze, DIIBAKUTAI dari 
Angkatan Udara Dai Nippon. 
Submarine Djepang melawan Destroyer U.S.A. 
Peranan Utama :: PAT O'BRIEN, 

2 

  

THEATER 
Phone: 245 

SOLO 
  

Men na LEAN | MAA kotak wear means -e0 BB     Periterakaa Ambu Na SSA/ ITALI 

        

  
  


