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Indon nesia Akan Djadi sy ari Mudarffat 
nusia | TG awanan” Perang| , 

Tt etlko orea Jang Tidak 

Pe 22a| Mau Dip ula ngkan? galir mm 5. 
kan dimesdjid Raya Ki Aw abon setibanja ia disana d eruate. |siaran2 radio dan Dua ngan even KORESPONDEN P. I. Aneta di PBB mewartakan dari New 

| Dalam: bidatonja Te 3 i Se ai ae akan internasional. York, bahwa keterangan Republik Rakjat Tiongkok mengenai kese 
rendahnja nilai seseorang atau sesuatu ban ngsa dan suku . Dalam siaran Radi adio PBB. Ti diaan pemulangan sukarela, dalam mana orang2 jang tidak suka 

diukur dengan takwanja terhadap Tuhan dan kebadjikan jang - di 2 Yoak, Lea ris "5 | dikembalikan kenegerinja telah menimbulkan kegontjangan hari 
berikannja kepada ummat manusia, bukan ditentukan oleh w2-- aa D 2 Beng Sa usir | Selasa dalam kalangan2 sidang umu ni PBB. Dalam kalangan2 
na kulit dan daerahn ag : se Pe TK ae Kas Ba LK RRT at m& IPBB itu Indonesia Darka tia kali disebu 5-2 papal negeri jang pa lin ng 

Disamping itu adjaran Islam  ds- Yen diana Dena kasa ka Saga 1. banjak kemungkinan didjadikan. sena agai asyl (tempat perlindung- 
ngan tegas menolak tiap degeneratie| sae manusia. Wa menambahkan | 9 untuk menerima tawanan2 perang 8 jang tidak ingin dipulang 

sn Tata "0 | " 3 at dan rasa sempit kebangsaan atau| rsihwa kesempatan jang sekarang kan itu. 
Menurut Tito, didndji tadi sudah na " ar e chauvinisme jang tjongkak. elah diberikan oleh apa jang dina- Ak: , : 3 

tjukup dan oleh sebab itu neha Ag Na $ Menurut Natsir ,rassenwaan” ini-| makannja sikap jang, t-sstruktif dari Gi Renag oa dikemukakan ialah: h 0 Dan Pe. 
lu diadakan persetudjuan | anti (Sedia Lakukan Perundi- lah telah mendjadi salah satu sumz) « 4 “1 #acnteri RR4 li harus di- Dn Be Kan Kn Na j ly r 
Tageena dan Inggris. . Diterang |)... Gentjatan Sendiata | ber krisis dalam hubungan bangsa? serge Ken Pee Ah tidak -pdrliy mpg 2e30 adalah sajah Sani, dar magaran GMT kata2 Churehill 4: # I 3 ja an Sendjata dewasa ini. Dalam pada itu, kata ”mndad jang tidak ada gunanja”: |jang sungguh2 netral dan jang ke- langga uan KM 1 

ja ketika ia ber-toast da- | $ ena Natsir, Islam memberikan dasar ja G1 'alah karena Indonedk Jemknja agan. lima tertinggi pasukan2 | sehat bagi perkembangan ku'tu India sebagai ..negara ne etrat”i dgtat dari Korea Wan jang ketisa,i Di Ken i Danau mengatakan, k nderal Mark Clark pada | dan sifat chusus dari bangsa2 dan Dari New Deihi. sementara ik (lndonesia adalah suatu kepulauan ata da Inilah tari ,MudaMudi” jang pada hari Senen dan Selasa malam. di- 

bahwa jang Na: mendjadi po- menjatakan ' ke epada suku2 bangsa dan memberi perni-| 'iwartakan bahwa kalangan2 pe sehingga dapat mem mudahkan pen- idemonstrasikan digedung SMA Semarang. Tarian Muda-Mudi ini ditari- ak Dean antopa, Ata dan va, Stara bahwa ia bers laian kepada perbedaan tjorak dan | nerintah India | telah .memberj djagaan terhadap para LAWERaN,! BERHUBUNG dengan usul t kan cleh pria dan wanita, dengan gamelan maupun musik. ' 
'Churchill ialah: apa ja ag harus di- n soal Hatigan tjorai atau nuances, dalam suasana) sambutan jang baik pula terha- karena mereka itu dapat diberikan | Pirpma kepada PBB untuk me nge (holo, Diapsni 
perbuat dan bagaimana tjaranja un- | k perundingan2 gentjatan | persaudaraan 'dan harga menghar- | lap usul2 Na Ou Pase Ma perumahan di pulau? jang terpisah. tjap pelanggaran tentara Kuom 
tuk mentjapai perdamaian didunia, Ba tetapi hanj aah gai. igenai masalah pengembalian' 
“dan dengan tjara jang & melati kedua pihak selesai Ba Ummat Islam di Indonesia bertug 3Wanan2 perang di Korea. Me- sp Vakil Indonesia dalam PBB, L.N. Path Pen naa sebagai gai : 8 2 “33. 

hendaknja hingga mendjadi lebih | soal pengembalian tawanan2 pe- | gas meletakkan dan menjuburkan | Wut Pena ap Pas Ban SE ea | 3g en negeri Ban Mr. Djody Gon C at ar CmMo ls 
tebal lagilah kepertjajaan di Eropa|rang jang sakit dan luka2. ilai2. tersebut “sebagai “dasar ' kenifOnk “Melig Wi» Inungkin dana an Tapataja Mengenai Bel ni “aa pertanjaan ,,Ant: : 7 ha gres aga agresi. “ta Pernjataan djenderai Mark Clark Pen ba Ta gada “alay 34 aa Po maan pe Tan an2 Da Aa tapa 1 Ta Na Hr 2 Mer xi Jg Di ki k K Di Oo 7 pekik: ahla- 5 | n 2 a , 5 5 aa 2 « / , ta 5 eng anang » Tito ka itu termaktub dalam sebuah nota |ragaman kedalam, ataupun dalam - Tn Man - nulai- |pertama sekali perlu dipertimbang-|. 1. Perbuatan tentara Tiong METreKA J8 an Dikirimkan Ke jepang C3 

an!” (Antara). : jang disampaikan “kepada pihak |hubungannja keluar ditengah-tengah p & Hn . Besa aa 5 5 , F En Ne S ja lagi perundingan2 gentjatan|kan oleh pemerintah Indonesia apa- 'kok Nasional itu bukan n hanja n 16 , e Oo 1 

Pia 43 Panmunjorg. gada bari, Se kekeluargaan bangsa lain. Nita Nan tertjapainja perse- bila dalam hal ini Indonesia suug- |langgar perbatasan negara Birma, Te la h S sa ai Disaring: Dari 300 

PN an ee : fts, Re area Una ta nana udjuan. Akan tetapi dikemuka-|guh2 akan didekati. o Jakan tapi djuga mentjampuri Pelam ar 62 Lulus 
LAND UTK ana RAN: lota 27 Sia, Peras 78 tan. oleh kalangan2 itu bahwe| “Ia menamakan keterangan Peking aktif urusan dalam negeri Birma " 5 DJIR D INDONES menjetudjui  usul2 Komando PBB 8 , 0 : : 8 

1 IA. mengenai pengembalian tawanan sendirian resmi pemerintah Indial'itu sangat penting dan menambah: | dengan djalan merampok dan 1 e 
Di Paviljun Minerva di Am sterdaim | arang sing nabila Man 0 —- Usul Pp erd a- erhadap tawaran dari RRT ini kan, bahwa sidang umum PBB ha-| membantu kaum pemberontak di DALAM TERIAK AOAN dengan P.I.-Ancta, kepala bagian 

Minggu am diadakan an-,,Pasar Der rea. Nota dienderal Ola litu tidak : saru akan diketahui djika per- |rus terus bersidang, kalau perlu ber- | Birma. Pendidikan dan Penerangan dari Kantor Urusan Demobilisan Pe- 
ma” untuk para korban bandjir di Slebuta Ba terakiiir dari . lana menteri Nehru telah kem-|bulan2,  supaja dapat menggunakan) 2. Birma jang seperti Indone ladjar Pusat, tuan Su N rto menerangkan, bahwa kini sudah sele- 
Indonesia ditahun 1953, jang dihadi per sapogmesarip 0 da maran Korea bali darj perdjalanannja keperba-|kesempatan harapan adanja perda-|sia masih banjak menghadapi ke | Si pena ringan peladjar2 jang akan ditugaskan petad jar ke Dje- 

di Oleh: tar Telat On Ph ab 2 Si 'asan  India/Birma dan sesudah | maian. En didalam veveri' ten :| - pan Atas pertanjaan diterangkan, bahwa sjarat untuk turut me- 
Sebagai tamu kehormatan datan ngenai masalah pertukaran tawanan | Sudah S t: H A fan sulitan2 cg tu di 

Ai (se - a 2 berang unutaaja DAN Na Ya u 1a epantasnja a mempeladjari statement Chou ai Ta Na rasakan sangat berat untuk me- og ati ud jan an i 2g idjazah SMA atau jang disamakan dengan itu. 

ha Indonesia di aa 2, Kuma ya be-|rang merupakan penghalang bagi Diselenggarakan: Kata | Zn Lai. | Dalam pada itu kalangan? kemen agatasi masalah penjerbuan tenta Dig rangkan, bahwa peladjar2 jg. beridjazah STM dan mahasis- 
1 ee 5 Tn $ terian luar ne In h Sela- $ A s 

serta njonja, Pasar Derma malam ini perletakan sendjata itu. (Antara). Palar A Smbaban baik af Dice MAN 2g nnn bi Pedan ha . ra Tiongkok Nasionalis. wa-maha siswa ta jan pertama dise kolah tinggi ada djuga jang 

ji di i ima. i i - engetahuan 
diselenggarakan oleh panitia partiku Sumber2 resmi di New Delhil mungkinan2 akan berhasilnja pe TEKAN ea 2 ah diterima. Uajian tersebut m gabus 8 soal-soal peng 

: lir dibawah pimpinan Achmadi dan . BU S MENGENAI pengumuman ialam pada itu mengemukakanf cundingan? perletakan sendjata lagi |: ga Na na aa NA RA na 29 
: para anggotanja, njonja Sugeng dan) PEMAKAMAN IBU SURI | perdana Menteri RRT, Chou En| ?ahwa India belum pernah dimim |di panmunjom, sesudah Perdana | 2entuan dari PBB itu dapat diberi Dari tjalon2 sebanjak lebih dari 

njonja Ibrahim, serta dibantu oleh RATU MARY . Lai, jang menerangkan hari Se FO SPYa menga La ta Menteri RRT Chou En Lai ketika Fan “ga Ana: g N:e Palar 300 Te dari seluruh Indonesia jg. 

an Tenant Pena Peta) Djenazah ibu suri ratu nen, bahwa harus dianggap wak Dasi dat an bla Bari. Senen jl menpakan ungu at memadu kembali turut udjian itu, lulus 62 orang. Dua 

Dutabesar Kit ta Di - India arang telah Pe lebih dulu 
dan Ismangil. z & 1m nengu K , Dengan terang?an kalangan Inggris | Perwakilan Tiongkok Nasien Pada malam.iti df Payiban dilaku hari Selasa telah Nan di tunja telah masak untuk menjele. borang jang tidak mau dikemba- di meng enan ,negara lam Dewan Keamanan Ne dan bebkrane Sat ubi inla 

Pemerintah Republik India te untuk menga ca. P5 perhubungan 
ikan seluruh soal.tawanan pe j: : : 2 ST ana : 7 : kan penjerahan hadiah kepada .pe- samping suaminja radja Geo orge | Sal san an PE likan kenegerj2 asal mereka. | netral” jang akan dikirimi -orang?jlah satu dari The Big Five. 

menang2 dari pekan olahraga masja V. Ratu Elizabeth " 2 garis rang dan mengachiri Peran Ko- Tetapi sumber2 itu berpendapat Pakan berang jang tidak mau T. b. mendesak kepada Pemerintah ' lah menjatakan  persetudjuannja d di 
rakat Indonesia  dinegeri Belanda, | Serta duke of Windsor mentjutjur |rea, wakil tetap en di bahwa Chou an mengha- | repatriasi itu, tidak mungkin RRT,| Chiang Kai Shek supsin atas pengangkatan Lambertus Ni | 7 PAS NA Ketan diantaranja tjatur, biljart, dam, brid kan air mata dekat peti djenazah. PBB, N. Palar mengatakan di rapkan India supaja mendjalan-| rai Sovjet Uni atau 2, papi satu fril kembali -tentar co Palar sebagai duta taes ar Indo 12 Can t 
ge, pingpong dan badminton. Ratu Elizabeth 85 ta- New York, bahwa meskipun pe kan peranan negara netral jang diantara ik 2. ? (negara? dalam daerah Birma nesia di India, untuk agganti Djokja, Surabaja, Bandung dan se- 
Pertemuan ini ditutup oleh. Mr. Su (hun jang mangkat pada hari Sela | njelesaian serupa itu berarti akan dim maksudkan itu. . Eropa T' ok So nenjelenggaraannja in “dutabecar Pi Suda arso Haa ap orang dari Makasar, jang dibagi- 

ik santo ana djuga telah. menjediakan | s8 2 Gimekamkan dengan upatjara Stan Dan 22 jang akan memakan : Dai Sea 8 4 PBB. . Sak bela Nan aa na Aa Sunan - 

wissefbeker- untuk pertandingan ani di Home 1 rapa bulan .Jamanja, kan Demangan 24 5 Aa C- kalau-B- tidak berhasil- maka | menerima tugas jang ie hara aru. Bean 6 aa ek eAa “6 
N. Palar adalah kepala per | orang, film 4 orang, elektro 5 orang, 

tara penduduk Indonesia- jang” diam lakang tembok2 istana 0. bagi Madjelis Umum, tetapi ini kementerian luar negeri Swedia, | korea Hua ara dalam ega pengembalian tentara Tiongkok Na- 
diberbagai kota dinegeri Belanda. ' Windsor, istana radja2 Inggris sudah sepantasnja  diselenggara- pemerintah Swedia hingga Kini | ja d. ini memilih satu satu diantara |sionalis itu harus Noka ba oleh | aki 5 pe a , $ 
Demikian ,,Antara” dari Amsterdam. djak Willem the Conguerer, kan, djika ini akan mengadakan tidak menerima tawaran dari | resara9 tsb. tadi, maka dengan . 'dje PBB dengan tentaranja. wakilan tetap Republik Indonesia | pemotongan kaju 2 orang, keramik 

persiapan bagi perdamaian di Ko RRT supaja bertindak sebagai jas akan terbukti, bah aa pem merintah| 5. Saja andjurkan kepada Pemo- pada Perserikatan Bangsa2. 3. orang,  pembikinan .kapal.- 415. 
rea. Demikian AFP dari New negara netral jang nanti akanj aj. peker ian mentjapai kegaga: |rintah Indonesia : supaja acticf. me- . 12. (orang, obat2an 3' orang, kertas 3 

Won diberi tugas untuk mengurus ta- | jan peru Bam tent tang” Bereiekan hjokong usaha Tamatan Birm: | BESI & ASBEST DIKETEMU- | orang, bambu seorang, pertjetakan k m 

l aa Kom romi Chou : |wanan2 perang jang tidak mau sendjata”. dalam PBB untuk menjelesaikan ma KAN DI ANHWEI. . Jseorang dan rami seorang pula. 
p : : “dikempalikan itu. Dikatakan, Ha Kara LE sad : PEN Dibukit2?  Taipeh, dipropinsi : 

sem 
Meskipun belum dapat ditentu- ci Untuk sementara ini, kata mere: |salah tentara Tiongkok : ata Aan 5 . : 

kan. bagaimana Ha usup bahwa tawaran atjam itu ti- ka, kemungkinan 'ini ia aa di Birma dengan berpedonian Anhwei, baru2 ini telah didapati| Peladjaran 'itu akan memakan 
: in : diterima pula dari 2 1s : : TE aa '—' kanah jang mengandung bidjih be | waktu 2 -atau 3 tahun dan mereka 

Chou En Lai dan effeknja jg prak- dak pernah  diter Sementara itu kalangan setengah | da 3 usul saja diatas. tanah jai ng j uu | 

“Dapat Sam butan Baik tis atas perundingan, tetapi pencu- tiap negara lainnja. resmi di London menjatakan-penda | 6. Seksi Luar Negeri sanggup |si jang tinggi martabatnja, -asbest NN in akan bekeaet panen 
muman usul2 ita telah mengubah | Berapa pendapat lainnja. | Patnja bahwa India tampaknja jang, membantu Pemerintah dalam soal dan 12 matjam logam lain2nja jg Aa bagi mobiliaan STANG « 
s a disini. isalnia. lime 253 . 2 tdi ling lajak ilih b ini dengan sekuat tenaga. djarang didapat. : : ES “Amera Minta Supaia Tio ngkok Setjara Resmi uasana disini : Misalnja Hang ang- : Menteri luar negeri Australia Pa eny ae ketgi ni dengan sektwat tenaga jarang diaapa Setaudiyinia 'kopsfa sebutan Pend. : 

zota tetap dari Dewan .Keamanan Richard Casey dalam komentar- 2 : 
Menjampaik an Usul nj ia Ke ada Op sir? 'g bersidang untuk  melandjutkan nja menjatakan bahwa usul2 per- | Srangz tawanan perang Korea jang PA Ha KUDP Pusat menerangkan, : 

p intjangz : at i “Chou En Lai itultak mau direpatriasi, sementara ms- bahwa sebelum mereka jang lulus 
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DALAM keterangannja Mr. 
'emperoleh hasil jg njata. serta Yusuf Wibisono menjatakay pen- 

membawa  perobahan2 | dapat, bahwa djam kerdja. dari 7 
djam harus diperpandjang men- 
djadi 8 djam, dan djangan terlalu 
mempermudah kemungkinan mo- 
gok. Tetapi dalam usaha mendja 
ankan perubahan politik perbu- 

uan dari kalangan -rakjat, yuhan ja tidak setudju kalau di- 
ga segala tindakan keamanan 'ioba menghalang-halangi PER 
jalankan berdjalan lantjar. ser rakan buruh untuk memperbaiki 

memperoleh . hasil2 jg diharan:! (urinja. 
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aljom Kala Hita, 4 
telah memi 
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»s-menerusnja kini diper- 

    

   

      

      

    

Raya, 
?   

    

   

    

      

  

  

    

               

Sekretaris Djenderal Tryrve Lie, d ,harapan baik”. Di- nantikan keputusan terachir menge- itu berangkat ke Djepang akan di- 2 
Peng hu ubung bagmunjor : bermaksud akan. bertemu sSlandjut- Kanit Maa ng membesar- |nai nasib. mereka. . er ata 0 em adakan latihan 3 atau 4 minggu ter- Bg 

KAT i i : lebih-dulu guna persiapan. Latihan $ 

gembira menjambut tiap move untuk mengachiri perang Korea | kan” Demikian Pa'ar. Ingusulkan untuk mengachiri pe-| » takan. bahwa usaha2 jang telah Simpanan Tn ah Naa ah fa at Pn Kete-|encahan bulan April ja.d. Akan 

mi kepada para pe . Sekretaris pers Gedung menghentikan  perm musuhan2 itu | geografis India — sem kemung ri, Soetomo dari Kementerian -Per- 

Hitok menetas Leah TANI ON paman Peking.  Usil2 ngan Di Korea hegara netral “jung dimpks Berobah Mendjadi Baik takan kesedjaannja. 

Norwegia Halvard Lange menja- Berpuluh2 sendjata api jang terdiri dari brengun, karabijn, | djar itu diharapkan nanti pada per- , | 

"Td 

njambut tiap pernjataan dari Peking komentar mengenai usul2 Peking | Pi an (dang sendjata milik gerombolan pengatjau hari Senen telah dikete : k 

rang atas dasar kemanusiaan. Dan te: : ik ani j £ a- aa n ngan hati-hati. Azis pada hari2 ketiga dam keempat! (Atitara). | Pp k / nan Letnan Suhanda. Sendjata2 api itu diketemukan didalam ta 

: Mu menterian luar negeri” Amerika | Overste Mokogi : terite | STEVENSON AKAN MENE- en ema an . melalui opsir2 1g PBB di Pa Maa nga Jang an enarALe : 1g oleh anak2 buah gerombolan tersebut berhubung dengan didja- 8-Dj am Kerd 1 2 

bahwa presiden Eisenhower hari Se mempunjai kekuasaan penuh utk. |tera di Sulawesi hingga terdjadi| Didalam  rentiana kundjunsanni 

nal tingkat tinggi, jang diberi tugas Isakit dan luka2, tapi tak mau |pernah memadjukan keinginan supa- | Indonesia," daitu Presiden Seksrar | berseru kepada orang2 T: ionghoa da Kh ba 

an tsb tidak berkenaan dengan-nssi ' | Serupa dgn usul Mexico? | dikuatirkan akan menimbulkan pexis- | Seperti jang pernah kita sisrkan lalam koordinasi de engan mobilis Mar Iren:, dan ig telah 

bahwa rundingan tsb aka Panitya urusan orang2 Tiong- Menurut keterange 

dibitjarakan Sun . 3 A an ne i,|rungkan pendaratan tentera di Su- 1 |... D eng 1 pula kemungkinan utk tape negeri RRT , Chou Er Lai, Bandjir Besar Tn atas perintah si Pan 

: i : 2 . : : 32 : Se “kan. & 1 
Dalam ' pada “itu taon can jang us ul2 Mexico ig diadjukar bkan Ma an Di Martapura Tiongio ' Tenan PT 4 djukg aa 1 : -ang- Tenurut, Kepala. Reserse: Krimi: Mengenai rantjangan undang2 per 

bedaan jang hanja terdaj semak : 5 : Ae : , : $ ? Ian ja tera 2atjara dari Sidang Umum PBB | kot. Schotborg, tetapi ia hanja| BERITA TERL AMBAT  me- sada pelbagai organisasi aa djata2 itu dilah kan, atas petundju teh |N0- 16, Jusuf Wibisono - mengata- 

| Statement tsb. dibuat setelah | 1ar7 pembitjaraan itu kepala staf | 29 Maret ala djam 18.00 dida- kam kampanje sesuai Konyan peratul bih dahulu telah me 1 Ta 
: dari ketentaraan dan. kepolisian, , i 

dah pemogokan jang diustru hendak 
wanan ang ditentuka : 1 : perang ditentukan — sedan disiarkan oleh radio Peking. karena katanja, mungkin dapat hingga para pedagang di pasar An lan itu, kemudian 

X ike mn rinja "suatu me- i ” : 3 egerinja dikirim Aa ne-| LEDAKAN ATOM KE-3 dak sadja di Makasar tapi djuga lam pada itu beratus-ratus rumab metan Mangan petaja Ng Pakan Ketdaan sadah djinib ber jan Se 

labuhan jang diusulkan “ale h RRI Hai Pe : i si 2 Jang sendjata atom Amerika untk menerangkan, bahwa ada tinda- Bandjarmasin terputus karena | scar or ang2 Tionghoa diseber ni. PBB, Terimalah Baik |Wm diadakan perubahan dalam po- 

tuk turut serta. ter Ia “ , 1 . L 
Antara”, bahwa tindakan2 tegas 1g harapkan adanja perbaikan dalam 

perbintjangan tentang nggant' | dana menteri 

nia dan -besar kemungkinsa behwe kan hati ialah bahwa pihak Uta Aa , ea 
AMERIKA SE! T katakan hari Senen, bahwa ja deng rs. djalan buntu akan dapat Jipot'ah-' ya sendjrilah jang se nge Hen Dalam pada itu mereka menge- ini akan dimulai di Bogor pada per- 

dan memberitahukan 5 pak Tionghoa supaja menjam ar : Ha : 1 dina oleh I atik | turut memberi peladjaran all. drs. 
|rang di Korea. Menurut Casey Kt 3 ui IK. meng-j 5 NN ! 

kan usul komprominja n mer para tawanan perang setjara res Hanna. |tawaran Chou En Lai untuk achiri sengketa Bor Aa — serta letak : mu kan Atas Pp etundjul! se Dan Bantuan Sjarif dari kementerian Luar Nege- 
$ ae 3 . . . 

Putih, James C. Hagerty Pa bab ditata kepada . » eaah lanekah penting jang per. | Ninan jane lebih besar derinada mi! j)Penduduk— Keadaan Sekitar Djakarta |tuvunsan sedang menteri PP & K 
para wartawan, katakan hingga kini pemerintah Amerika Penjaksian tama untuk menga aeditri pepera- salnja Swis, untk dipilih sebagi 1 3 | dr. Bahder Diohanpun telah menja- 

5 . : 3 Chou Eng Lai. dalim « ban Achirnja Suharto ' menerangkan dari Peking itu hanja disiarkan: i radio dan tak ditudjukan Di Oslo, menteri luar 'negeri| —90u Ku kai “mM statemeat”ia j Tuh 5 2 
biaika siast negara semata2. J Mokoginta z : tadi. (Antara). | bahwa keberangkatan tjalon2 pela- 

5 . 1 ?. 4 

Tapi walaupun demiki kian, sita Hi B3 daiam Fakita itu kabarkan. | Ada Parallel Antara Si- — na Kena NN AN PNS ah ' Jungle rifle, vickers, dsbnja serta sedjumlah besar peluru dan | mulaan Mei dengan kapal. 
gerty, Amerika dengan Sihbira mc bahw wa Clark. tak akan memberi kap Andi Den NIT aa ne 5 i “amunisi jang disembunjikan didalam Tn dan merupakan gu- 

4 » 5 x Kek FP NP 

1 EA . . Aa . mang sungguh? ada keinginan Sid . 2 ara : 1 2 ng 2 AAA 
untuk memetiahkan soal! tawanan pe :tu, sebelum dipeladjarinja de- DALAM PEMERIKSAAN Andi | untuk  mengachiri permusuhan2. Chiang Seru ka an mukan dan dibesiah oleh pasukan Pala Hitam” dibawah pimpi- ibi Hn 

lah diminta kepada pihak Tionghoa ' “$c- jurubitjara | idesa Pi : aan, : Wibisono In : 5 Sementara - itu djurubitjara ke 232 5 nah didesa Pinang, Tanggerang, dan menurut dugaan, adalah sen- | £ in 
supaja menjampaikan 2 resmin telah didengar keterangan saksi djata2 api milik gerombolan Hadji Mat Item, jang disembunjikan s 

2 “FT Mebermott di“ Washington" Kata f sikan kendaan pada waktu: 3 MUT PRESIDEN DAN 

Mn ara: kata ban kan, bahwa djendral Mark Clark | dapat tugas asi Boa Mt “WK. PRESIDEN. Yok 5 pan Hak ngan lankannja aksi pembersihan setjara besarZan belum lama berse- 1 ita r1 pada 4: aiwan lang disekitar daerah Tanggerang. 4 

lasa mengadakan pertemuan istime- | (STus mengadakan rundingan2 Me | peristiwa Andi Azis. ke Djakarta, Adlai Stevenson aka 
wa diagas “Derek Kim : Han Mas ngenai para tawanan perang jang| “Diterangkannja, bahwa terdakwa | menemui pemimpin? pemorintahar |. PRESIDEN C Chia ang Kal 'Shek 

mengenai semua siasat perang di- beri komentar terhadap usul-usul |ja djangan ada pendaratan lebih dulu | Wakil Presiden Hatta, P.M. om | perantau discluruh dunja Supaja lih djuga | 

ngin. Dikatakannja, bahwa pertem:: baru Chou. i dari Apris, karena pendaratan itu| Yan Menteri Luar Negeri Mukar mengadakan gerakan me cnghemat Tag terhadap kepala 

baru dari Peking, tapi dinjatakann::,| Radio PBB dalam siarannja jg |tiwa jang tidak diinginkan. Antancan oomuka Partai Demokret | sasi umum Tiongkok Koolonaita, la menembak mati kepal 
in meli d'tangkap di Paris “hari Senen Dari pihak pemerintah NIT adal Amerika Serikat ini di Disko. lan tersebut. 

soal2 jang luas. Dan hamp' at Ikatakan, bahwa usu!2 baru perda | pula usaha langsuna jang m'nta ke-| tunggu pada tangal 8 April ini: was 1 3 
dipastikan dalam pertemuan tsb akan na menteri merangkap menteri pada pemerintah RIS untuk mengu- ee meta 1 yg Ke ag Ba an AA ki 
mengachiri peran aga , 1 | lawesi itu. Na 

5 aa : i aa lat2 “kekuasaan 2 6 : k mengetahui di Paris njatakan, per: 1. da dalam | (4 untuk berunding dengan pe- G : a Nan Fndakan kes. Duruhan baru dari Tedjasukmana 

25102 boru Clone da . : Et Pen en masih & merintah, ia bermaksud menemui Punya telah mengetok kawat ke kan, bahwa sebelum 5 Sa rn untuk mengganti undang? darurat 
| an resolusi India , T . Za : , : tab sineka Ala dan akan terus ' didjalank 1 : : 

Ae Jan Stem ab teu olah Kepala Wa Dar layanan, katora Jet Minggu te: | Atau Koe” nh Me (atas. pasukan Kala  kakatanan Angan ten (Ran, tidak” setndju dangan pengha 4 tem untuk me- Pan at 4 : , Da Na Mat Ite 2 “ 1 
ngadakan tukar-menukar para tas AO. PB San ya sepenu Te minta supaja pendaratan Apris | erah kabupaten “baput Marta: | Ma, Pu Peng ap tama Kerombalan Mpu bt h rs Isampai segala sisa “gerombolan pe: & ' menjiarkan statemen 8 |di Sulawesi djangan “diteruskan, pura terdjadi bandjir besar  se- | "2 setempat. 't keterangan anak2 buah gerombo Ke benua, : Ta ngi berhubung dengan harus 

tesul RRT supaja para tawanan pe- | Penak ig “agama aan 15 En tem : dian Dea pr aa la setudju 

Kane Jung tak md dikembalikan ea or Marapar menda koran | Ke 7 pe MD elu UUD no. 16 ditabut kembali ta a be dan (diganti jang Ht ed. Ant. 

“gara jang netral. |. Kan Ledakan atom ian ke ega "berada dalam keadaan bahaja. 3 5 
Kali : Si j £ Idi seluruh Indonesia. ., : 5 2 waktu dan kepeles siran2 tainnia. De: abah. 2 
alangan tadi katakan pula, pe- . rangkaian  pertjoba Atas pertanjaan ketua, saksi| Diam perhubungan Hulu Sungai- | ngan djatan ini panitya mengharap Seruan Vatikan: Menurut pendapatnja, selama be- 

mengenai komisi pengawas 1s | : : diembatan B h 12 km anta Na : 
& tahun 1953 telah terdjadi ditem- | kan jang paralel antara per- | fiembatan Bawahan, m lautan dapat memberikan Kepolisian P litik perburuh js 
mengkinkan bagi wakil2 PBB 1 Ane. pat sen jobaan Yucca Flat, Ng buatan? terdakwa dengan peme-| ra Danau Salak dan Marta apufa | ngan baik moril maupun ma Djakarta Raya menerangkan kepada Usul Chou? djalankan ANN Rap MI eka & 

— Suatu statem ent pen nting da, pada hari Selasa djam 13.00 | rintah NTT. Sidang dilandjutkan jang menghubungkan Bandjarma- | kepada Tanah Air jg kini “« 

! sekali, CMD alam pertjobaan ini tidak | hari ini (1-4-53) untuk mende- | sin—Hu - Sungai tanahnja "ga terlibat dalam perdjoangan hid utama sekali telah didjalankan TARIAN YVATIKAN ,,Osser- | lapangan ekonomi dan keuangan.   lup 

    

   

        Kata | be si- . Sesudah diperbaiki oleh P.U. fatau mati dengan komunisme asukan ,,Kala Hitam”  diseki- ” “nak ai ada sei u2 Amerika jang meng | ngar keterangan2- bekas presi- | 50r diperba : Komui oleh pasukan ,,Kala Hitam” diseki- | vatore Romano” hari Selasa mon | (Ant). 2 
G La dikabarka "1 aa mbil bagian. den sn aan baru dapat didjalani kembali. (Antara). tar daerah Tanggerang, 1g9uh. te | dedak kepada PBB, agar supaja P3 

Vena berkenaan dengan usul2 aan menerima baik usul RRT menge- $ 
baru me itu voor matyil nai tukar-menukar orang2 tawa- Bom Atom bi ” 

b 
ting seka i. BNN gua Fara Nan Le osinja. U ann 1 U dl Uu ran l O O mungkin dapat mempertjepat ter K orca ? : 
aa tsb an »di-ikuti DALAM  KETERANGA kabinet  Wilopo, sebagaimana | kan sebab untuk menggulingk OA an pula, bahwa keadaan keamanan menghendaki pembukaan perwa- DARA nga Pa aa 3 Pn 

engan seksami epada. ,,Antara” tea "ga banjak diduga2kan orang. kabinet Wilopo. Djangka waktu Ipada waktu pengiriman missi Kilan Indonesia di Moskow. ea Sa na, San Geling “Ddk Gada hai 
Clark berhubu Kn de- yen cenap setahun usia kabinet Ka jang diambil ini menurut Rondo- (palar adalah djauh lebih buruk| Otto mengachirj keterangannja || wa usul RRT tadi disambut dgn | tidak 13 Jr gag Btn Mag 
ngan Washing TNaPA “ p Otto Rondonuwu  setandjutnja | nuwu, djanganlah orang hanja dari pada sekarang, bahkan pa- bahwa dasar filsafah dari pada | ceim ahir ra, karena usul ini membe tigenai kabar? angin 3 sai : di 

Dari Tokio dikabark tan, “segera Wilopo, Otto Tea NAN Natan menerangkan, bahwa usul mosi- | Menghitung dari pokok pangkal Jaa ketika itu terdjadi pemberon- pembukaan perwakilan tsb, ada-| 3 dialan untuk memberhentikan N peninpron bah - Heni Serikat 
sctelah mendengar kabar tentang |sul pertama dari mosi pembu-nja adalah sekedar meminta pe-| Perumusan usul mosi, jakni di” Itakan Andi Azis di Makasar jang lah semata2 konsekwensi dari | penderitaan timat manusia. sedang ' mempertimbangkan  pema- 
usul2 baru dari Chou itu, pangli |kaan perwakilan Indonesia di|laksafiaan suatu prinsip jang su- bulan Pebruari jang lalu, tetapi |diikuti oleh rentetan? kekatjauan pada kedudukan negara Indone- Dikatakan bahwa tawaran RRT | kaian sendjata2 atom ai Korea 
ma tertinggi komando pa #sukari 2| Moskow tahun ini djuga, mene-| dah disetudjui oleh semua pihak. hakekatnja Sa waktu itu Bg Tetapj meskipun begitu, sia jang sudah merdeka dan bor-|'ni memberikan sinar tjahaja, Menurut kabar? terebut Gadalwn 
PBB di Korea djendral Matk gaskan, bahwa usul mosinja ti-| Adapun mengenai waktu kapan haruslah Pn an Na Ta tahinet Hatta pada ketika itu daulat, dan  sekali2 tidak dihu-|jang mungkin dapat berkembang | demildan itu katanja telah dipertim- 
Clark berhubungan dan Wash- daklah sama sekali dimaksudkan | perwakilan itu dibuka menurut | Neiriman MISSI et ke Moskow Imengambil  kebidjaksanaan jang bungkan dengan soni? siasat" mendjadi dataran luas Perdamai- bangkan otot presiden Eisenhotver 

ton. # untuk ,,mentfari2 kesem mpa atan” | pendapatnja bukanlah itu suatu | » tahun jang lalu. : batut dipudji dengan mengirim: mengenai kabinet” Wilopo seka-| an”, Demikianlah suratkabar Va- dan kementerian pertahanan Ameri. Tapi — djurubitjara — komando guna memungkinkan djatuhnja | soal prinsipil jang patut didjadi- Otto Rondonuwu mengingatkan |kan missi tsh. jang maksudnja rang. (Antara). tikan tadi, (Antara). ka. (Antara) 
1 M1 UPa aa tah MeMMananaanN minang nana 
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2 Tlainga ahli ini telah banjak dikemukakan. 
, bah wa Eau ini kurang sekali akan tenaga “ahli. pen menggembor bi 

Pisemua 3 diteriakkan an sepang itu. Maju mengatasi ke- 

              
  

    

  

Pa ita NI Don matik dika kita tempo hari dekan dekan» Henna 
kan Sa muda Aa negeri untuk ma Hasani keahliannja, 
Lem | k repot sej ti se hub ini rasanja tepat 

sinji a jang baru 'menjelesa | peladjarannja di 
n' segera sa keuar negeri," Menurut 

h sekali memy 
masih me 

g pekerdjaan disini Hina Buatan pada 
Sua dan aa akan "seluk-beluk vaknja: 

“kita tarakan “diatas pekerdjain 
jang kini kita hadapi Fan aka ntjar, sedang i-besar dihari 
kemudian bisa. didjalankan oleh para ahli kita sendiri jang telah datang 

dari luarnegeri. Dan pengiriman keluar negeri itu lebih banjak lebih ber- 
manfaat, kavena akan mengurangi tenaga ahli dari luar negeri jang 

    

        
Medan Na oentingan Ha Na 
pengetahuan jang hebat, 
kawan-kawannja jang | ih 4 

   
   

  

Ipengaruhi djuga rochaninja- Ke ua 

. Me '53) jbl, TNI dan OPR jg 

ats . 

4 INSINJUR 
— Mingg “siang bertempat dige- 

an eknik Universitet. 

  

        
  

telah diadakan 5 Selang 
jantara kesebelasan  Kependjaraan'« 
Semarang melawan Ambarawa, de-|ka 
ngan hasil 4—1 untuk kemenang 
(Semarang: Keadaan penonton tju- | 
kup memuaskan.  Directeur Kepen- | 
djaraan Semarang pun ikut mengua- 

| djungi. - Maksud jang primair dari- 
| pada “kompetisi ini, adalah untuk 
mengembangkan. dan menebalkan 
semangat berolah-raga dalam kala- 
ngan pegawai2 kependjaraan “serta 
untuk melatih djasmaninja jg. mem- 

  

pemberian idjazah | 
jasinjar (civiel). 

tsb. 4 Orang | 

   

'FSuhakso, Y Siinarno Sastrodi- 
pooda. Iman Subarkah, 

Rijanto Prawiroatmod jo. 
ya Maa iantaranja ada lah 
10076 hasil didikan. dari Gadjah 
Ba Tn Ka sb ja adiri orehi 

      

        

  

dit tera ng. 
pa bulan lagi! 

orang Bawa akan 

lijke  mentaliteit). 
mempunjai arti pula 

   

Disamping 
dalam Sat : 

beberapa « "mempererat persaudaraan. 

TJILATJAP 1 K 

BEBERAPA RUMAH PENDU- | 
DUK DIBA "PENGATIJAU. | 
“Hari Na it malam (tg. 1281 

  

    

  

  

Aenjiaan 5 

“.KONP. DINAS DJAPEN. 

konperen di 
kabupa-y 

karesidenan: 
jg gembel 

i situ-j 
daerah dan kelebihan| 

  

    

ang mendjalankan dinas patro jan 
li, sekira djam' 22:00 digrumbul 
Kuripan diperbatasan antara desa | 
Gandrungmanis dan  Tjisumur | 
(ketjamatan — Gandrungmangun) 
tiba2 ditembaki grombolan ber 
sendjata jang tidak diketahui ke 
kuatannja. Pertempuran sengit 
segera terdjadi hingga 1 Na la 
manja. 

Berapa korban fihak ad fan 
lan belum dapat diketahui, se- |sa perkara korupsi jg terdjadi dlm. 
dang dari fihak kita seorang ang (lingkungan Djawatan  Pekerdjaan 
gauta OPR mendapat luka dibagi an Provinsi Djawa Tengah dae 

an kepala hingga dirawat di Ru. |rati Kedu'di Magelang. Korupsi tsb 

" N: aa 

asi Bb 
| pegawai. 

 KORUPTOR D.P.U, AKAN 
— DIPERIKSA |, 

Tanggal 22 April j.a.d. 
Negeri Magelang akan memerik 

AD An, MADA “WAS KAN ! 

Pa telah  dilangsung | 

Ms Si 

dan? F 

me engachiri Tan penghabisan. | 

Pengadi-f 
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| | 

peran penang 

  

RAIDERS. 
"Pada tel. 30-3-1953 pagi hari su- 

tu Kompie Banteng Raiders menje- 
rang kedudukan .grombolan jang 
berkekuatan |.k. 100 orang .di Meng 
ger (kl. 7.km. Timur-laut Pumiaju). 
Korban grombolan 28 orang ma- 

ti, 2 orang tertawan, 3 senapan, 2 
pistol dan sebuah afslijper bren kita 
rampas. Fihak Banteng Raiders tak 
terdapat korban seorangpun, demi- 
kian. Seksi Publicasi Terr. IV. 
HARI ULANG TAHUN KE 2. 
RC. PKI Semarang Utara” telah 

memperingati berdirinja genap 2 th. 
peringatan mana ““diakan digedung 
Sriwanito, Purwosari dengan menda 
pat perhatian besar dari kalangan jg 
bersangkutan. Dalam pertemuan ini 
aa dire an berdirinja 2 funksio 

aris sbg. penanggung djawab RC 
Pai j jang berkedudukan di Kp. Tjiut 
42, Semarang. 

“RT. DIONEGARAN 
Pada t&: 29 Maret jbl di R.T. Dio 

negaran telah dibentuk bagian Pemu 
da jang diketuai oleh Sdr. K- Oesen. 
Tan dibantu oleh” beberapa orang 
api 
Maksudnja anu Kikrah pem- 

bangunan, soaf pendidikan, "membe 

  

rantas Da mur dan Ketata-nega- | 
saba z 

HARGA EMAS. 
Tgl. 31 Maret (Ant) 
Djakarta: “Harga pendjual emas 

No. 1 Rp. 44,50, No:'2 Rp: 44,— 
“Singapura: ” Emas lantakan “per 

tael pembeli Ser. $ 160. -50/pendjual 
Strs 3 KENA sa 

Pe aban Bisa lantakan per 
el HK $ 265:50. 5 

2 Tebo & Emas lantakan- per baht 
manga 331 ticals. 

  

Kg it 4 SABIB 
— Seteran 109 — Semarang. 

Tabib jang paling terkenal di Indo- 
nesia dan dapat banjak pudjian. 
Specialist untuk Wasir . (Aambeien) 
ASTHMA Sa IMPOTEN- 
TE dan lain? 1 

  

(Pagi 9-12 
Pn £ 

    
  

SANATORIN “tanggung dekan 
baik blo: “Rp. 20 
VOCANOL- metak batuk kering. 
darah, T. Bk sesek, panas dalam 
dada Rp 20,—-- VITANOL tang- 
gung dapat kasih laki2 tenaga 
baru Rp. 20— EXTRA KERAS 
Rp. 60.— - RIGASTA speciaal 
untuk laki2 tahan lama (Nikmat), 
Rp. 20— SORGA ISTRI PILL 
Rp. 20m TERIN PILL. 
tanggung dapat bikin buah dada 
lembek djadi Te ng dan 
me ak 20,—' AN 

               

sa barus didatangkan disini. 

: Subakti Pusponoto, 

Isdr. 

k didjatankan oleh kepalanja ig mem- mah Sakit Umum Tjilatjap. Pn Pn Ae aa 
Dapat diduga, bairFa donk Menjan A Ra beat Kepala. 

lah jang menjergap pat Sedalah barnja uang jg dikorup itu jatah 

an bolan “jang melarikan diri ak aan, Pen Eemitak Na Aa : 

dari daerah sebelah utara djalan ea Kena dna 
kereta-api waktu diadakan operaf “1. 
: Pang ea harinja oleh fihak 25 TAHUN BEKERDJA. 
entara kita. : $ -Hari Sabtu “jl. Kantor N.V. 
Dalam pada itu diwartakan, 

    

ena kawan Uang 
Perak 

Djumlah uang penukaran. 
sebanjak Rp. 3.632.694,—    

Ka-i 

  

  

wilajah Denemarkan. Tampak p 
jang. didjaga keras, jang memuat 

Ikatan udara di Kopenhagen, dimana ahli2 Denemarken 
kan penjelidikan teliti “untuk mengetahui rahasia2 Mic 

(Oleh: Wartawar 
SAJA MERASA PUAS d 

pelatih dari Singapura. Sesungg 
| pengalaman | baru bagi diri saja 

tara 31 pemain sepakbola dari : 

Selandjutnja atas pertanjaan 
wartawan kita ditergngkan  ten- 

'tang djalannja latihan2-badan jg 
memang berat. Mengenai latihan 
keeper dituturkan, bahwa . Choo   Aniem Magelang ditutup tidak mela 

bahwa bersamaan dengan adanja jani publiek, berhubung tempat nia 
pertempuran itu, grombolan kain (sedang dibuat mengadakan upatiar: 
mengadakan pembakaran rumah f pemberian tanda penghargaan kepa- 
rumah penduduk grumbul Keba-|da pegawai2 “bernama Hoo Tjisn 

Giam, Waridjo dan Rusmin I, jg te 

TEGAL 
Ana RN 

lah bekerdja dengan baik pada ne- 
'rusahaan selama 25 tahun. Ke 
pada tiga orang pegawai tsb. 

: A mendapat tanda penghargaan beru- 
AKIBAT TANAH LONGSOR, pa arlodji tangan jg berkwaliteit: 

“2 GRANG — MENDJADI baik, 
2 KORBAN: : 

Setelah terdjadi turun hudjan jg. 
sangat lebat selama beberapa hari, 

maka di desa Banda Ketj. Bumi- 
djawa baru? ini tanah dilereng gu- 
nung (kaki gunung Selamet) men- 
djadi longsor, dan akibat itu kl. 15: 
ha. tegalan jang ditanami palawidja 

ea ra hantjur dan - sdr. Sanja 

umur S5 th. dan seorang anak ber- 

nama Kusen umur 10 th. mening- 
gal dunia jang disebabkan tertindih 
tanah jang longsor tsb. 

Perlu diketahui, bahwa majat da- 

ri anak bernama Kusen tersebut, 
sampai kini masih belum dapat di- 

: ik ketemukan, dan diduga masih di- 

Sampai penutupan pada hari ter-| dalam runtuhan tanah jang ongsor.i 
sebut, djumlah uang ringgit jang di | (Corr.) 
terima .28.354- bidji, uang “ rupiah . 
, KETJAMATAN MARGASARI 263.910, uang ukon 169.763, uang 
talen 1.951.408, uang etje 2.473.048) “DISERBU GEROMBOLAN 

BERSENDJATA. bidji atau buat matjam2 uang logam| 5 
ini telah ditukar sebanjak Rp. 3.632.) Pada targgat-29 malam 30 Maret 

1953 djam 23.00 s/d -djam 3. ma- 594, 
lam, Kota Ketjamatan Margasari te 
lah diserbu kl. 300 -gerombolan 
bersendjata jang datangnja dari dju- 
rusan Selatan. 

Setelah Polisi, Tentara dan OP.R. 

mengadakan perlawanan selama 4 
'djam. geormbolan bersendjata  me- 
agundurkan diri kearah Selatan sam 
bil membakar 30 rumah penduduk 
jang. diantaranja 2 rumah penduduk 
(Han gudang Kantor Kehutanan Ketfi. 
Margasari dibakar habis. Akibat itu, 
selainnja rumah? penduduk dibakar 
pun seorang anak kena sasaran pe- 
luru jang mengakibatkan luka2 be- 
rat. (Corr.). 

  

SEDJAK tanggal 3 Djanuari 
sampai 31 Maret 1953, di Kas 
Negeri Semarang telah diadakan 
penukaran “uang logam. Kalau 
semula perhatian dari umum ter 
kadap penukaran ini tidak begi- 
tu besar, 'ternjata sedjak tgl. 11 
Maret jbl. tiap harinja telah dila- 
kukan penukaran uang perak se 
Ijamlah Lk. Rp. 150.000.—, de- 
miktan keterangan jang diperoleh 
Jari Kepala “Kas Meperi Sema- 
rang. 

  

HARI KARTINP”. 
“Bertempat di“ Balai Pertemuan 

Pantja Warsa Magelang hari Saptu 
jl- oleh pihak Inspeksi Pend an 

    

Kesibukan terhadap penukaran 
uang logam ini dapat disaksikan pa 
da hari2 jang terachir, dimana bu- 
kan sadja orang datang dari kota 
Semarang, defhikian djuga dari luar 
kota. Mungkin tindakan .ini diam- 
bil, karena. kekuatiran jang ' timbul 
didaerah2 setempat. . Menurut pan- 
dangan kita penukaran uang ini jg. 
banjak adalah dari golongan Tiong- 
hoa. 

langsungkan rapat pembentukan Pa 
nitya Sajembara karang-mengaratig 
mengenai -,,Hari Kartini”. Panitya 
mana telah 2 anak dengan  susu-' 
nan sebagai berikut: Ketua: Nj. 
Kotbiun, Wakil Ketua: Teguh, Pe- 
nulis I: Santosa, Penulis II: Wiar- 
djo, Bendahara: Said, Pembantu3: 
Supangkat, Paidjan, Sutarman, Dia- 
ja, Muljadi, Adenan, dan Nj. Kau 
mohadi. Sebagai anggauta juri te ln 
diangkat Adenan, Nj- Widjaja, W 
ardjo, Su pangkat dan NN ton Tn 
kono. 

Adapun jg berhak turut dalam sa 
jembara ini jalah' mereka jg Daharu 
tamat Kursus P.B.H. Sedang jg m 
djadi isi pokok karangan jalah — 
tar perdjuangan ibu Kartini. 

KUDUS 
PENIMBUN PADI DIDENDA. 

Hari Saptu jl: S.A:B. (pemilik ro 

kok tjap .,Kurmo”) di Kudus oleh 

pengadilan negeri di Kudus . telah 

didjatuhi hukuman. denda Jk. Rp 

150—“ karena “dipersalahkan me- 

niimpan dan menimbun padi seba- 

njak 1,8 ton, sedang idjinnja 1 ton. 

Diputuskan oleh hakim, padi jg 8 

xwintal di rampas. 

DJEPARA 
PENTJURI DAN PEMBELI 

DIHUKUM. 
Hari Senen tgl. 30 Pengadilan Nc 

geri di Djepara telah mendjatuhkan 

hukuman “terhadap  pentjuri2 kaju 

djati 8 orang dengan hukuman pen 

djara masing2 dari 14 hari Sampai 

1 bulan. - Begitu pula terhadap bebe 

|rapa pengusaha jg terhitung. besar, 

karena membeli  kaju djati tjurian ter 

sebut Tan hi hukuman ' pendjara 

14 hari sampai t bulan. Menurut 

Peang kaju djati jg telah. di 

  
Kantor2 Pos dan Rumah2 Gadai 

Negeri jang berada diluar kota mua- 

sih ada kesempatan untuk menukar- 
kan uang logam itu kepada - Kas 

Negeri di Semarang sampai achir 
bulan April, tegasnja tidak untuk 
umum. Dengan demikian pada achir 
bulan Aprit baru diketahui djelas, 
berapa banjak uang logam diseluruh 
Pjawa Tengah telah ditukarkan. 
Mengenai uang kertas etje dan 

talen jang di-afkir didapat keterang 
an, bahwa kini jang masuk sudah 

tidak begitu besar lagi. Demikian 
lapat disimpulkan, bahwa peredar- 
an uang kertas 25 sen dan 10 ser 
sudah banjak jang diganti. Sepert. 
Jiketahui ,uang 'ini sudah tama” di 
ganti dengan uang krintjingan. 

PERINGATAN HARI 4 
KARTINI. 

  

  

  

PERKEBUNAN DAN 
PRODUKSINJA 

Di Djawa Tengah. 

Diseluruh wilajah Djawa Tengah 
'erdpat 166 perkebunan jang dapat 
terbagi sbb: kebun pegunungan (berg 
sultures) 103 buah, ' kebun temba- 
kau/rosella (vlakcultures) 27 buah 
dan kebun tebu 36 buah. Djumlah 
perkebunan tsb jang telah dikemba- 
'likan kepada pemiliknja ada 136 bu 

Tg. 2 April, djam 10 pagi, di 

Balai Wartawan Bodjong akan di- 

adakan rapat oleh Panitya ,,Pekan 

Kartini?” untuk membitjarakan' pe- 

kerdjaan2 disekitar peringatan Hari 

Kartini.   
telah: 

Masjarakat Kota Magelang telah dig 

telah melatih dirinja begitu rupa 
sehingga ia mesti djatuh-bangun, 
-karena bola jang dilempar dari 
Gjarak 2 meter ke podjok gawang 
harus ditangkap. Untuk mengudji 
reaksi vermogend, bola oleh Choo 
telah dilempar dari belakang dan 
dengan satu tanda, bola itu di 
suruh menangkap oleh keeper jg 

itidak mengetahui kedjurusan ma 
? Tg Gilemparnja. Ini membikin pu 

sing kepalanja orang jang dilatih, 
sedangkan badannja kalau tidak $ 
Kn “ia tidak dapat mengikuti 
“latihan selandjutnja, seperti- lari 

t, lari mundur dsb.-nja. Bagi | 
| penggemar sepakbola, nistja | 

& ia akan merasa puas dapat 
an? tsb. jang memang perlu 

dakan. 
“ Lebih djauh mengenai pertan 
dingan sepakbola antara ',.Hari- 
mau” dan ,,Banteng”, dimana jg 
duluan kena dimakan” 8—0 
dan keepernja sdr. Djie dikata- 
kan, bahwa semua itu berdjalan 
diluar: dugaannja “para pemain 
dari Harimau jang termasuk golo 
ngan “A. 'Speitechniek ada ' tetap 
tinggi, tetapi sore itu-fihak Ban 
teng telah main in jap vorm dise 
luruh garis. ' 

3 Udjian berat pagi 2 eiftal - 
.. Commissie. 

Dalam pertandingan itu, ternjata 
fihak ,,muda” telah dihadapkan pa- 
da fihak ..tua” jang lebih beheerst 
dan mempunjai mutu permainan 
tinggi. Tetapi-hanja-kalah napas dan: 
ini menjebabkan kekalahan teruta- | 
ma dalam pertandingan tsb. 
tandingan itu berlangsung 45 menit. ! 
Berhubung dengan ada kekalahan : 
dari team A, maka kini elftal: com: | 
missie telah menghadapi udjian be- 
rat dalam memilih siapa2 jang akan 
ikut serta ke Hongkong. Keadaan | 
jang demikian ini telah diduga lebih 
dulu oleh Choo Seng OGue- seminggu 
dimuka sebelum diadakan. seleksi 

      

siakan. Selainnja praktek, Choo diu 
ga memberi cursus, theori jang di 
titik beratkan kepada sisteem stop- 

ce! perspit jang sekarang ini. mendjadi 

er” berhadapan satu. sama 
dalam pertandingan. Sehingga “sis- 
teem ini'tergantung banjak kepada 
tiap2 ketjakapan/ketangkasan para 
pemain jang didasarkan atas napas 
terutama. . 

. Menudju ke Hongkong. 
Atas pertanjaan selandjutnja dite- 

rangkan, bahwa siapa jang terpilih   “ah, sedangkan sisanja 30 perkebunan 
masih dalam keadaan rusak dan han 

, ur hingga belum tentu statusnja! priswatar utanan,: tetabi tis 
Hari ini dikantor Papak Sema-' dan diantaranja pun ada jang diusa ana Naa jg 

rang telah diadakan upatjara penje- hakan oleh bekas buruh2nja dengan : 
rahan Kantor Pusat Perbendahara- (diawasi oleh Pemerintah. Dari 36 bu 

an kepada Pemerintah Daerah Pro- (ah perkebunan pabrik gula jang kini 
Bibi Djawa Tengah jang dihadtiri 'bekerdja hanja 14 buah dan lain?- 
oleh Kepala2 Djawatan?2. Niveau 'nja Handa mengerdjakan tanaman 
Propinsi diseluruh  Djawa Tengah, |dan tidak menggiling tebu. Selama 

Wali Kota Semarang, Residen d/p tahun 1952 perkebunan pabrik gula 
Sekretaris Gu- | dapat menghasilkan 1154 ribu kwin 

bernur dil.-nja. Surat timbang teri- Ital gula pasir, sedangkan dim. th. 
ma ini telah ditanda-tangani oleh (1951 tertjatat hasilnja 1245 ribu 

'sdr. Kamari dari KPP selaku wakil aa atau dim th. 1952 terdapat 
dari Kementerian Keuangan dari | kekurangan penghasilan 91 ribu kwin 

dr. Marzoeki dari Pemerintah Dae-Ital gula pasir. Kekurangan pengha- 

rah Propinsi Djateng dengan diberi |silan gula ini diduga karena ' faktor 
persaksian oleh 3 crang. Upatjara | keamanan jang belum dapat stabiel 
penjerahan telah berlangsung s€ha-f| didaerah perkebunan. Selama tahun 
'gaimana  mestinja. 1952 tertjatat I.k. 1800 ha“kebun te 

: u dengan taksiran paling sedikit 144 

S.B. BEA - DAN TJUKAI 

tjuri itu sebagaian Babi adalah ka UPATJARA- PENJERAHAN 

, ju2 jg sudah di potong2 oleh piha :k K. P. P. 

DAPUR SUSU SEMARANG 

Menunggu skimmilk 
Unicef. : 

  
Berhubung tersiarnja berita  ten- 

tang akan ditutupnja Dapur Susu 
Semarang fihaknja Djwt. Kesehatan 
Kota Semarang menegaskan sbbi.: 

Apabila pada waktu ' belakangan 
ini banjak para wanita hamil dan 
para ibu jang tidak mendapat pern- 
bagian susu tagi, itu memang mu- 
lai tanggal 6 Maret 1953 kepada 
mereka. untuk sementara tidak di- 
berikan susu lagi, kareha susu skim- 
milk dari. Unicef belum datang. Tin 
dakan ini diambil sebayai tindakan 
darurat sambil menunggu datangnja 

susu dari Unicef. Pula- tindakan ini 
diambil untuk menghindarkan dja- 
ngan sampai para baji dan para 
skleuters” jang betul2 membutuh- 
kannja dikurangi pemberiannja su- 

su. 

ai Dapur Susu Semarang masih akan 
Dari 166 perkebunan di Djawa Te terus berdjalan, bagaimanapun dju- 

ngah jang paling luas adalah perke |ga keadaan keuangan Djawatan Ke- 
bunan karet jang luasnja 18 ribu ha | sehatan Kota nantinja dan (kepada 

dan “terletak — dikaresidenan Banju- (para baji dan' para .kleuters”. jang 
mas dan Semarang jang penghasilan | menurut pemeriksaan dokter mem- 

nja dalam tahun 1952 ada 18 djuta| butuhkan susu, masih tetap akam di 

kg karet. Adapun penghasilan lain2- (berikan susu. | 
Inja sampai achir tahun 1952 adalah|. Pada, waktu ini Dapur Susu Se- 
“Sbb: kopi 980 ribu kg, teh 1028 ribu | marang memberikan susu tiap2 bu- 
kg, tjoklat 700 ribu kg dan temba- | lannja sebagai berikut: untuk para 

(kau 65 ribu kg kering. baji I.k. 6000 porties (dibawah umur 
Disamping perkebunan jang tsb|I th): kleuters Ik. 8509 portics 

diatas di Djawa Tengah masih terda | (dibawah umur 2 th): ibu I.k. 3500 
pat pula kebun kelapa seluas 3.896 | porties dan wanita hamil Lk. 500 

ha dan kebun kapok seluas 4.000 ha, | porties. 
demikian keterangan jang diperoleh | Rakjat tidak perlu 

ribu kwintal gula jang dirusa ah 
gerombolan, terutama didaer Ka 
gal dan Pekalongan. Lebih djauh da 
pat dikemukakan bahwa pembangu 
nan kembali paberik gula Tjepiring 
Kendal nampak dapat berdjalan Ian 
ar, hingga dalam tahun giling jang 
'pertama. nanti Djawa Tengah dapat 
tambahan gula pasir MEN enis 54 
ribu kwintal. . 

Didapat kabar, bahwa kemaren 

Wijoto, ketua SB Pusat Bea 

dan Tjukai telah tiba di Semarang. 

"Maksud kedatangannja “ialah mela- 

tih panitya kongres ke-3 jang akar 

diadakan pada pertengahan “ bulan 

Agustus j.a:d. di Semarang. 

Ketua Panitya Kongres ialah sdr. 

Windhu, wk. ketua sdr. Sistojo dan | 

penulis sdr. Prabowo. , 2 

Selandjutnja — dapat dikabarkan, 

bahwa SB Bea & Tjukai ' mempu- 

njai 112 tjabang diseluruh Indone- 

sia. : FAT 

    

PERABUT 
untuk Rumah Tangga & Kantor 

dapat dilever dari. persediaan dgn 

harga pantas. Djuga djual: BANTAL, 

GULING & KASUR, 

Toko DJOHAR   chawatir akan     , narang-Tel. 1943 
Du 193 60- Ser Tn daa 24, Idari fihak resmi. soal tersebut. 

  

untuk membela bendera PSSI belum 
diketahui djelas dan hal ini oleh 
PSSI akan diberi kabar lebih -dja 
uh. Pada tg. 16 April Pena Raan 

PPSS KE SURABAJA. 
Motor-club Surabaja ke 
Semarang. 

Didapat kabar, bahwa hinggi kini 
sudah ada kurang lebih 60 orang 
anggauta Perserikatan Penggemar Se 
pedamotor Semarang jang mentjatat 
diri untuk ikut berdamawisata ke Su 
rabaja. £ 
Rombongan dari Semarang akan 

1.30 siang, melalui Solo, Madiun te 
rus “nacht-rit (perdjalanan diwaktu 
malam) ke Surabaja. Kalau perlu da 
pat menginap di Maditm, -Pengikut2 
trip berkendaraan sepeda-motor, dan 
diharuskan membawa alat2 serta re 
serve-band dalam satu bidji. Dari Suj' 
rabaja PPSS: akan “pesiar -djuga. ke 
Selecta. Malangedan aken kembali 
lagi ' ke.Sertarang: “pada tanggal 6 
April “dengan melalui djalan pantai 
nara (via Tjepu). 5 
Dalam. pada, itu PPSS djuga" akan 

menerima tetamu anggauta2 Motor- 
club Surabaja, jang dengan rombong 
an berkendaraan sepedamotor akan 
datang di Semarang besuk tanggal 3 
April sekira djam 3 siang. 
Rombongan ini esuk harinja, tgl 4 

April akan berangkat ke Jogja, teris 
Solo. dan Tawangmangu, Sarangan, 
Modjokerto kembali ke Surabaja. 

RALAT, 
Dalam berita mengenai atjara 

PSKS ig dimuat tg. 30 Maret 53 
ada, menjelib suatu kekliruan, jaitu 
bag. kelas II antara “KBS —- Pers. 
Bank. Mestinja K.H.S, (Kiem Hwa 
Swie) — Pers. Bank dan PSKA — 
B.A.T. seluruh Djawa  seharusnja 
PSKS — B.A.T, seluruh Djawa, 

  

Ne busota ina pernah dikabarkan dalam harian ini, beberapa w 
selang seorang penerbang bangsa Polandia telah melarikan d 
sebuah pesawat buatan Russia MIG-15 “dan mentjari perl 
'Denemarken. Pesawat ini telah mendarat dipulau Bornholm, termasuk 

     

  

Djakarta selama 2 minggu dibawah pimpinan Choo S 

“sekalipun saja pernah membela bentengnja PSSI di 
lum lama berselang, demikian sdr. Djie Han Siong, ' 
Chung Sze (Semarang), jang men gikuti latihan2 PSSI, 

Per: 

dimana semua pertandingan2. mau- | 
pun para pemainnja sangat diraha- » 

populer, dimana ,,one by one nlay- | 
lain ' 

berangkat pada tanggal 2 April djara 

                        
  

   

  
tu ber- 

1 dengan 
Ne di 

  

    

           

      

buah truck 
arkas ang- 
Peraga 

    

gambar iring2an dua 
awat terbang tadi Ngga 

aka 

     

   

|01et2 dari trainings-kamp : 

| Latihan: Bera t 
“Utk Memilih Pemain2 Jang A 

.. Berangkat Ke Hokekege 3 
p Olahraga Kita) 

pat mengikuti Lg Sa di 
eng ' Oue, 
akan suatu 
mengalami, 
Pan be 
ceper" Ta 
sia an 

terpilih 

uhnja latihan ini merupa 
jang belum pernah 

seluruh Indonesia ikan 
18 antaranja untuk mengikuti per djalanan ke Hongkong jang akan 
berangkat pada tg. 16 April 1953 jad. - 

Tjotjokkah 
Nomer Tuan ? 

Pada hari Senen tg. '30 Maret 
il di Balai Mn Djakarta 
telah dilakukan pembukaan undi- 
an uang besar. Nomer2 jang da- 
pat untung adalah sbb.: 

Rp. 125.000,— 
237324 (Makasar) 

Rp. 75.000,— 
59861 (Surabaja) 
Rp. 50.000,— 

132553 (Tjirebon) 
Rp. 10.000,— 

195877 "209857 
Rp. 5.000,— 

249157 245907 167194 

39059 194755 
249527 149976 
223265 155141 
22416 15735 

240571 

134471 
185813 
219173 
131697 
97209 

7187176 
129948 
571594 

110137 

  

Tabungan ,,Hi 
€F nan Sudara 
Selama 46 Tabu Tak 
Pernah Alami Korupsi : 

. Atau eljutanga n 
Bank: Tabungan »Himpunan Su- 

dara” di Bandung hari Senen telah | 
mengadakan rapat aon bagi 
para anggotanja. Dalam laporan 
hunannja pengurus ,,Himpunan Su- 
dara” itu telah maa » bahwa 
pada penutupan tahun 1952 djiumlah 
luang simpanan dari 883 ata 
'anggotanja adalah sebesar Rp. 3153 
|djuta. Dalam triwulan pertama Ham 

De 

za-   
(tahun 19538 djumlah kia 220 
' dah meningkat lagi sampai 
? orang. 
i.- Dapat dikabarkan, bahwa ,,Him- 
punan Saudara” ini didirikan tahun 
1906 dan selama masa hidupnja 46 

“tahun itu tidak pernah mengalami 
korrupsi atau kerjurangan2 dari" pa- 
ra pengurusnja. 

|. Periu djuga ditambahkan, bahwa 
Himpunan Sudara” itu antara Ma- 

:ret 1946 sampai April 1948 meng- 
hentikan aktiviteitnja, karena pada 
waktu itu adalah ,,masa pengungsi- 
an- besar2an”. 

t 

7.000 

  

sepakbola ini akan beran ekat deng- 
an plane ke Manila, dimana kabar: 

Lnja akan melakukan 2 da 3 per- 
"tandingan. Kemudian  perdjalanan 
dilandjutkan ke Hongkon ag dimana 
akan diadakan pertandingan 3/4. ka 
li. Kembalinja dari Tina 
nudju ke Bangkok, Di 

jakan . meiakukan 2 
| Pada | tg. 5 Mei 1953 
tangnja' di Djakarta, 

terangan2 sdr. Djie. 

ditunggu. da- 
mikian ke- 

LIFTING CONTEST 1953. 7 

Pada tanggal 5 April 1 
6 sore bertempat Sung 
"— Bodjong, oleh LA.W 
donesia Amateur Weight 
sociation) akan “diselengga 
tandingan Angkat Besi u 
but kedjuaraan Indonesia 1953. 

Lifters terutama dari pelbagai per 
kumpulan Angkat Besi disetatoh In 
'donesia a.l. sdr. Thio Ging Hwie da 

953, djam 
Stadstuin 

rakan per 
ntuk mere- 

'piade Helsinki, endaftarkan 
namanja. 

5 April 1953 djam 9 pagi 
Selain dari pada itu pa sa 

pula Konperensi tahun TAW-LA di 
rumah perkumpulan San Hua Ta 
"Chung Sze — Djalan Mataram. 

Selama pertandingan tersebut C.H. 
T.C.S. bagian Health & St trength me 
lakukan tugas sebagai Tua 

BUPATI BLORA 
“Mengenai pentjalonan' .« 
pati Blora, jg djuga lah 
at dalam harian Suara M 
20-3-53,- dari pihak aan didapat 
keterangan, bahwa jg mendjadi Bu- 
pati Blora, dengan surat keputusan 
Menteri Dalam Negeri ti 28-3-53 
No up 6-2-41, adalah Sdr. R. Su- 
djono, kini berkedudukan sebagai 
Patih jg diserahi Sekerahhan Sekre- 
taris Residen Surakarta. 
Tentang jg disebut me 

nja Bupati. Karanganjar, 
liau tidak dapat mengatas 
tan dalam daerahnja, oleh pihak res 
mi tsb, diatas dinjatakan,” bahwa 
berita itu adalah tidak betul. 

sudah mi 

sintnle Bu- 

kami mu- 
erdeka tgl. 

cakan2 be 
.   

  

Imundjukkan kegiatannja 
Hlaksanakan programnja itu. 

nja: 

ha 

     

Djoker Jari partai 
PIR kepada Pl-Aneta ' menjatakan, 
bahwa ia tidak merasa bahwa  kabi- 
net Wilopo telah berhasil melaksa- 
nakan  programnja. Tetapi keadaan- 
pun memang sukar: kabinet apc- 
pun jang bekerdja pasti akan meng- 

hadapi kesukaran2 “tu, demikian 
Djokoprawiro, jang menambahkan, 

bahwa sesungguhnja kabinet Wilopo 
telah menjusun programnja terlalu 
muluk2 -dan memberikan harapan2, 
jang pada“ hakekatnja sukar untuk 
dilaksanakan." Djekoprawiro 
pendapat, “bahwa partai2 pemerin- 
tah sendiri kurang mementingkan 

kepentingan negara dan terlalu ba- 

njak memperhatikan ' kepentingan 
partai sendiri. Apalagi waktu seka- 

rang . sedang menghadapi pemilihan 
umum, tampak? sekali rivaliteit par- 
tai2 itu. “Djika “andai Kata partai? 
pemerintah “bekerdja “lebih erat an- 
tara mereka “sesamanja, maka ba- 
njak hal dalam program 'itu “dapat 

diselenggarakan lebih tjepat, seper- 

ti rantjangan “undang2 pemilihan 
HMUM: f 

Ketua fraksi Masjumi dalam par- 
lemen, mr. Burhanuddin Harahap 
berpendapat, bahwa pada umumnja 
banjak dari program pemerintah itu 
jang belum memuaskan. Tetapi ke- 
adaan sendiri'"turut menjukarkan pe 
laksanaan, sedangkan dari fihak par 
tai2 politik tidak ada kesungguhan 
(serieus) "untuk menjelesaikan soal2. 
Sebahagian daripada kegagalan pe- 
laksangan program itu sesungguhnja 

menurut.“ Burhanuddin Harahap 
harus dipertanggung djawabkan 

kepada partai-partai itu sendiri. 
Djadi tak dapatlah seluruhnja disa- 

lahkan kepada Kabinet. Jang boleh 
dikatakan tidak terlaksana “menurut 
pendapatnja “adalah " dilapangan ke- 
makmuran. Tidak tampak kemadju- 
an dalam “usaha pemerintah untuk 
.memadjukan tingkat penghidupan 
rakjat dengan mempertinggi produksi 
nasionaP”, demikian pula halnja di: 
lapangan keamanan. 

Asraruddin dari Partai Buruh ber 
pendapat, bahwa walaupun disana- 
sini terlihat kelambatan dan keragu- 
raguan, umumnja . pemerintah me- 

untuk me- 
Djuga 

ASrdruddin berpendapat, bahwa jang 
mengetjewakan adalah — dilapangan 

kemakmuran dan keamanan. 

Arudji- Kartawinata dari PSII me 
nerangkan, bahwa afglijdings proces   

ta itu St! 

ong me- 
kota ini PSSI: 

rtandingan.! 

jang pernah digambarkan oleh kabi 
net Wilopo pada permulaan berdi- 
rinja setahun jang lalu itu, sesudah 
ia bekerdja setahun ini, ternjata, bah 
wa proses 'itu belum -dapat diatasi. 
Malahan saja sangat .chawatir, kala 
proses itu sebagai suatu ,.olievlek” 
ha merembes - kedalam lapangan 

ain. 

    

Bekas Romusha 
DariiMuang Thai 
Akan Dipulangkan 

Ke Indonesia 

Oleh perwakilan “Indonesia di 
Bangkok kini sedang dipersiapkan 
pengiriman ' kembali kes Indonesia 
sedjumlah “150 orang bekas romi- 
sha, ig dibawa oleh. tentara Djeparg 
dimasa ' peperangan dunia kedua ke 
Thailand dari Indonesia. Oleh per- 
wakilan Indonesia “di Bangkok kir: 
telah dikirimkan Konsol EM. To- 
modok ke Thailand Selatan “untuk 
menguruskan “soal pengiriman kem- 
bali bekas2 romusha tersebut. 

oposisi : 

ber-| 

Mendjelang 
Usia Kab. 

Belum Ber hasil Melaksanakan Program :- 
'Bukannja Melulu9Salahnja 

  Pengiriman »kembali ini -dikirakan 
akan sudah. dapat dilaksanakan da-   

LA.W.-L.A. SENIOR WEIGHT-: 

ti Djakarta, wakil Indone Sa 1 ke Olym: 

n rumah. : 

ngenai diri 

kesuli- 

lam bulan ini djuga, demikian me- 

nurut keterangan dari" fihak peme- 
rintah. 

PASAR HASIL BUMI 

Pasar hasil bumi menurut tjatatan 

dari Dunlop & Kolff Sem 
31 Maret '53. sebagai berikut: Ka-: 

"pok.C Nom 1025, Bidji kapok Nom | 

Kedele p.m.i. Djember pendjual 160: 
Kedele gadiah pembeli 170: Kedele 

(hitam pembeli 140 pendjual 145: Ga 
plek pendjual 62,505 Djagung putih 
pendjual 81: Katjang jang terpilih 

itidak t terkupas pendjual 230: Katjang 

jang terpilih tidak terkupas pendjual 
235, Katjang jang tidak terpilih te 

(tapi terkupas 280: Katjang jang ter 
i diadakan 

tanggal 

pilih dan terkupas pendjual 300: Ka 
tjang merah pendjual 135: Katjang 
hidjau julik pendjual 1753 Beras kre 
tek TC pendjual 145, Widjen hitam 
pendjual. 175: Zakken H.C. Greem 
pendjual 5: Zakken A-Twill pendju 
al 5,50. 

KETJILAKAAN, 
Kemaren malam didjalan 

ram, dekat Kp. Gandekan ada ter- 
djadi ketjilakaan, ” dimara seorang 
pengandar . sepeda motor 
TLHLT., tinggal 
lah  menerdjang — seorang 
hingga jang belakangan ini menda- 

pat luka2 dan perlu dirawat  diru- 
mah sakit. Pengandar sepeda motor 
itu tidak mendapat luka2. Siapa jg. 
salah belum diketahui dijelas. 

UNDIAN PEDJUANG R.I. 
Pada tg. 2 April jad., undian dari 

Jajasan Pedjoang R.I. Semarang akan! 
dibuka dikantor ' Jajasan Pedjoang | 

anita 

  8.30 pagi. 

  

arang tgl. 

  

cLA. (n4i 745 Kopi Rob: Kampong GB Nom ! 
t-Lifters' “As-!675: Kopi Ond. WIB pendjual 935: 

    

(55 3 

Mata- 

nama! 
di.Karangtengah fe- ' 

i | 
' 

RI, di djalan Mataram 1 pada djam tersebut. 

  
L Lte 

Wilop 
# 

k33 , 

  

Sendi i- 
M 

riy Karena Keadaan Diluar Jang 4 
Menjulitkannja 

PADA TANGGAL 3 April akan genaplah satu tahun umur 
kabinet Wilopo, jang susunannja sesungguhnja sudah  disjahkan 
oleh presiden Soekarno pada tg, ' 
tahun ini kabinet Wilopo telah bekerdja untuk melaksanakan pro- 
gram politiknja, jang terdiri dari enam pasal “itu 
organisasi negara, kemakmuran, keamanan, 
an dan pengadjaran, dan luar negeri. 
ra pemimpin partai2 didapat kesan, 
nja tidak merasa puas akan pelaksanaan program 
tah itu. Tetapi disamping ketidak 

wa tidak terlaksananja program itu dalam waktu satu 
ah semata-mata dapat disalahkan kepada kabinet 
un turut merintangi 

1 April malam hari. Selama satu 

ng meliputi: 
perburuhan, pendidik 

Dalam pertjakapan dgn pa- 
bahwa mereka pada umum- 

itik pemerin- 
mereka menginsjafi 

       

puasan itu, 

sen 
pelaksanaannja. "3 

ga 

    

— SI GRUNDEL — 
kalau "semen. Kotapra- 

dia bisa dititipkan, 
karang djaman mahal tje 
kehy" djwt. perindustrian kok 
tidak. “mau “titip ijengkeh 
“pada saja, jali... 

Usul Masjumi 
Dapat Mengatasi Ke- 
Was ! tegang can" £ 

“ Kor, Sendiri) 
Dengan dihadliri oleh 21 ang 

gauta, DPRDS kabupaten Kudus 
telah mengadakan sidang pleno 
nja bertempat di pendopo  kabu 
paten Kudus pada tot. 30-3-1953 
djam 10 pagi, sebagai kelandju- 
tan sidang DPRDS tel. 19 Maret 
il. Sidharto (PKI) dan di-ikuti 
Gleh kawannja minta, supaja si 
dang membitjarakan tentang dita 
rik munduranja anggota DPD 
(Muh. Saleh) oleh fraksi Masju- 
mi, jang procedurenja tidak di 
benharkan, karena Muh. Saleh be 
lum ditanja kesediaan mundur 
atau tidaknja, serta minta dibitja 
rakan mosi Sunadi cs. 

Oleh «Karmain . Karsoleksono 
(PRI) dan Supardi Sukandar (ke- 
tua fraksi Masjumi) pernjataan 
PKI itu tak dapat dibeparkan, 
karena itu adalah hak fraksi dau 
disusul pula oleh mosi van wan- 
trouwen jang telah sjah dan di- 
ferima oleh sidang tgl. 9 Maret 
tentang ditarik mundurnja semua 
anggota DPD, Suasana sidang pa- 
nas dan tegang, karena kedua be- 
lah pihak bersitegang akan pen- 
dirjian masing-masing. 

Kalau mosi Sunadi cs. di setem 
serta kalah tentu . konsekwensini: 
mengakibatkan non actief. Ini logi 
maka oleh ketua fraksi Masjumi a 

madjukan usul jang disokong oleh 
Slamet Purbojoso (PSI) 
orang. penandatangan mosi 
di ecs., jang intinja: kedua mo 
dimadjukan kepada DPD Propinsi 
Djawa Tengah “untuk diputuskan 
dan mana jang dibenarkan,  mosi 
yan. wantrouwen atau mosi Sunadi 
cs. Keputusan Propinsi harus dita- 
ati dan .diturut. - Oleh sidang usul 

Masjumi diterima dengan suara 18 
dan 3. blangko, 

Hari Kemis “tgl. 2 April ketua 
DPRDS «bersama-sama. Karma 
Karsoleksono dan seorang tagi “dari 
mosi Sunadi cs. (orangnja ditundjuk 
nanti) akan pergi ke Semarang-un- 
tuk menemui DPD Propinsi Djawa 
Tengah guna minta keputusan. De- 
ngan adanja usul jang sudah diteri- 
ma tu DPD tetap demisioner dan 
pembentukan DPD baru ditunda 
sambil menunggu keputusan dari 
Propinsi. Kemudian rapat melan- 
Sa pembitjaraan afjara ke-VI 
tentang peraturan2 daerah, jg. oleh 
sidang diputuskan menjetudjui di- 
naikkannja sewa warung? milik Dae 
tah ' Swatantera,- pendirian pasar 

partikulir, sedang atjara Ke-VII (pe: 
ngangkatan sekretaris DPRDS) di 
landjutkan dalam sidang pleno DPR 
DS pada Selasa tgl. 31 Sena 1953, 

      

      

    

salah  se- 
Suna- 

itu 

    

      

ARAN RRI. SEMARANG (SE 
Rabu, tgl. 1 April 1953, 

17.00 Pembukaan dan pembatjaan 
atjara, 17.05. Taman Kusuma: 17.30 
Berita daerah: 17:45 Freddy Martin 
18.00 Ruang: pendjatas 1845 Njanji 
an Hanafi, 18.30 Lagu2- Gembira 
Staf Musik Divisi: 19.00 Tanda wak 
tus 49.10 Selingan, 19115 Siaran. Be 
nerangan: 19.36 Memperingati hari 
wafat Kong Hu Tju: 19:40 ,Permar 
nan Yang, Kiem:. 20.00 Sari warta 
berita: “ 20:05:Siaran Pemerintah: 
20.30 Pilihan pendengar: 
ta bahasa Djawas 21.15 Hidangan se 
ru seredja: 21.45 Gesekan J. Heifetz 
22.09 Warta. berita, Berita olah raga 

Tindjaoan atjara: 22.20 Lang 
23.90 

  

  

  

gam malam O.K. Tjahja Bulari: 
Tutup. 

  

»UE SPAARBANK TE St 
MARANG” 190. TAHUN 

Buku peringatan 160 th. telah di 
terbitkan oleh, ,,De Spaarbank te Se 
marang” jg hendak ” memperingati 
fubileum ita pada tg. 10 April 1953 
di, Hotel du Pavillon, Sem: 
da djam 8—10 pagi. Den 
nja bank 4100” th. ini, maka dapat 
dikata di Semarang mempun jai gas 
lah satu bank jg tertua dan ini sbs. 
bukti tentang hidup suburnja bank 

Semoga ,,De Spaarbank 
Te Semarang” dapat hidup. terus. 

   

2 

    

21.00 Beri 

     



  Partai Kominis Peran/Sopandris 
tjis Makin Lemah? (aris tesitn Lam 

Penjakit »Tjuriga-Mentjurigai” M nghi ggapi Pe- Ka ea Ta 

|mimpin2-njas Rasa Anti Ameri ranijis | uBARI London diterim 

  

              

3
 IMekkah-Medina Akan Dimodernisir 

Radja Ibn Saud Setjara Rojal#Membeajai Perbaikan2' Dengan 
Hn —... Uangnja Sendiri « | 

Mekkah Akan Mendapat Listrik: Pemantjar"Radio: 
| Hawa Dan Komfort Lain “Lainnja 

     

          

      

  
KEDUTAAN BESAR INDONE 

SIA BENTUK REGU 1 SEPAK BOLA. on 
Para anggauta staf kedutaan be- k sar Indonesia di Washington telah : membentuk regu sepakbola, jg me- 

nurut rentjana akan bertanding me 
lawan regu2 jg akan dibentuk oleh 
kedutaan2 besar lainnja di Washing i 
ton didalam bulan2 jg akan datang. "$ 

Pertandingan jg pertama akan di , langsungkan pada hari Minggu ig akan datang bertempat | dilapangan 
sepakbola Washington  Recreation 
Department, jakni melawan regu ke 5 Jutaan “besar' Ecuader, Max (Mara- UN 
mis, sekretaris pertama” kedutaan & 
besar Indonesia, akan bertindak se: 1 
laku pendjaga gawang. 1 
Anggauta2 regu Indonesia lainnja ! 

ialah Prahasto dari bagian urusan , 
kebudajaan, Ambyat dan Endy .da- 2 
ri bahagian politik, Ruslan, atase, vi 
Suroto dari bagian ekonomi, Kaza al 
Hamdan dan Ali Nurjaman dari -ba 
gian administrasi. Bandji dari bagian 
penerangan, dan Radjasa  Sastroas- 
midjojo, putera dutabesar ' Indone- 
sia. 

Kolonel Siahaan, atase militer, 4 dan Sukoro dari bagian penerangan, 
mendjadi pemain tjadangan. 

ATLIT JIM THORPE - 
NINGGAL DUNIA. ' AA . Atlit Jim Thorpe dari Amerika 

Serikat telah meninggal dunia pa 
da hari Sabtu jang baru lalu se- 
telah menderita sakit djantung. 
Atlit tsb. menghembuskan nafas. 
nja jang penghabisan pada “usia 
65 tahun. 

Sbg. diketahui Thorpe adalah 
sebagai salah seorang atlit jang 
terkenal dikalangan dunia olahra 

Alat2 Penjegar 

       

bh eh bandrio telah diangkat 
lung kin Ber tambah Se lah: Matin 1 Sa presiden Hana n Inte 

John Oppenheimer : Chas ,,Suar aMerdeka” —- |astional Musical Kistedtod”, sun 
| KRISIS HEBAT ditim bulk: sa tjuriga mentja') Wales. Kisi idalah 
vigai Mikalangan pem Din Koi unta Per tis, ra Ma Arang E - 

is Sesudah meninggal | 
2 "Perantjis jang berpengalaman, jang mem 
menjelidiki akibat2 kematian Stalin atas alat- | 

s di Perantjis, menjatakan bahwa krisis dalam 
omunis Perantfis “sudah sampai kepuntjaknja 

pat dipastikan Stalin akan. meninggal. Fan 

laporan” depan. 
"lagi diterima, ' apa dg Sudah map SA AON Na ada 7 

Isuk sudah tjukup untuk didjadikan | Competitions, Juvenile € bukti, bahwa" perpetjahan di kala-|tions dan Folk Song and 
ngan pemimpin2 “partai Komunis | : Gompetitions,! S5 Perantjis telah. hampir ' melumpuh-| Presiden daripada Llangollen 
kan seluruh organisasi partai itu. 

  

RADJA IBNU SAUD dari Arab Saudi telah mengadakansuatu rentjana modernisasi setja- ra besar-besaran untuk keradjaannja shg kelandjutan “daripada pembangunan perekonomian mo- Gern jang kini sedang terlaksana dengan eksploitasi atas sumber2 minjak jang telah didjumpai 
lapangan2 kesehatan 

beberapa waktu berselang di-Arab Saudia. Rentjana2 j ng meliputi perbaikan | 1 dan pertanian, pelabuhan2, djalan2 raja dan k reta-ay "lapangan 2 udara, elektrifikasi kotaZ dsb. kini sedang berdjalan. Dalam waktu tidak berapa lama lagi iring “iringan onta dipadang2 pasir di negara jang masih sangat primitif ini akan lenjap dam memberikan tempatnja bagi mobil2 ,,stream« line”, kereta2 api jang diperlengkapi dengan ,,air-condi ioning” dan pesawat2 terbang. 

ME Tetapi jg paling penting diantara Ikitar mesdjid. Para arsitek 1 Iseluruh Tenant en adalah | seterusnja berpendapat, 2 Uh ae rentjana untuk " pembaharuan Mes: | ruangan didalam”) mesd'id har ni Divisi Djer Man- did surji ig usianja Tanah NG ta Tea Tn Bana ana : Et IC Ihun dimana terdapat | makam Suti'' akan suatu sistim —a Barat (orasi Iohammad. Dalam. rendiana 'senitasi Jane bai mangan dan era Dibentuk Ipermbaharuan ' mesdjid ini termasul : « niat ir "Dapat Segera Dibentuk pendirian suatu pemantjar radio de png Kanaan Kn 2 “kekuatan menjiar ig besar dan |" Mn PE To Esa ekaat untuk "htowrolan cupiibin untuk penjegarkan udara. Sampai ra2 sembahjang. Suatu “ rentjana (“Kian djauh penerangan didalam lain meliputi - pembaharuan kota? | WESdjid adalah engan lampu? 
Medina, kedua pusat tudjuan perdja'| Wunjak. anan naik hadji. 1 Selandjutnja sistim untuk me- Pada permulaan tahun 1951 ter- (njegarkan udara didalam mesdjid siar “berita keseluruh dunia Islam, axan mengurangi gangguan panas bahwa 2 buah diantara ketigara- jang dimusim ziarah rata2 tertja- tus tigapuluh tudjuh tiang2 ig MEN |tat pada 120 deradjat Fahrenheit. dukung kubbah2 mesdjid sutji itu| Dalam tahun2 terachir lebih dari menundjukkan  retakan2 dan ada 4000 kaum ziarah telah mening- |bahaja akan runtuh. Serentak umar gal akibat sinar matahari. Yslam diseluruh. dunia mengumpul- |“ kan uang untuk perbaikan? jg sa- Pembaharuan kota Medina. ngat mendesak. Di Kairo, Karachu Dalam rentjana pembaharuan ko- 
dan lain2' ibukota  negara2” Islam |ta Medina akan dibuat djalan2 ba- lalu diadakan fonds2. $ " Mean djalan2 jg sudah ada : endak dibikin lebih lebar. Semua Den, beaja Ibau Sand | dalan? itu akan dibusi demikian 

rupa. sehingga memusat pada. suatu 
lapangan terbuka dihadapan pintu 
gerbang mesdjid Medina. Selandiut- 
nja djalan2. jg diperkeras akan me- 2 : : nudju tempat2 sutji didalam kota GE ate 3 Pa 
dan akan dibuat tempat2- parkir | Ope. aga keturunan ke- mobil dari orang2 jg kaja dan kan Uarga dari suku bangsa  Titdian dang2 kuda dan onta bagi merek: dan dilahirkan pada tahun 1888 5 di. Oklahoma. ig kurang mampu. Demikian menurut U.P. Menurut  rentjana New York 1 maka tahun ini djuga umat Islam KEDJUARAAN PINGPONG 
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Setiap tahun lembag 
bersidang dikota Llangollen 
'tuk memilih tjiptaan musik 
terbaik. jang telah 
Pe Sena ana Wales dim.. Ad 
Choral Competitions, Open Solo: Bat 

Dance 

  

Mesir 
hwa 

  

       

. Perpetjahan dikalangan pemim: 
'|pin2. partai itu semakin bertam- 
Ibah genting oleh karena tidak 
fadanja Maurice Thorez, sekreta 
Jris-djenderat partai Komunis Pe . #pranfjis, jang sudah semendjak dua 

#Itahun berada di Rusia untuk ke 
(Ilperluan kesehatannja. HI). Menurut keterangan pembesar? 

#litu selandjutnja pemimpin? par 
me Lai Komunis Perantjis semendjak 2 Ra 2 RAM Lenka bulan jang lalu menga s Plan Gakan pembersihan dikalangan dala Kundjangan Pena an in Pe AK aini a. | Pembersihan itu terutama ditu : Ouirino Ke In 3 DN afaran- terhadap - Andre Marty, Nata sia Pica mr: : Manga Tillon serta. penjokong? Aa " Sa merel . Marty dan Tillon, jang : 

per 

  

   

  

    

   

A
T
 

  

Koresponden suratkabar 30 
'Travda” jang berkedudukan “ / ix Pie Luk ag . Sa Aoa aa 2 Beriin pada hari Senen mewartakan! Ii akibatn -| h teri Juar ne: P € Ewartakan 

Dan sebagai akibat ja para ang Jadalah menteri luar nege: bahwa pembitjaraan2 jang telah di: 
K ar negeri Ingge 

Ten Sana KA an ana Aa an Anthony an S Ha adakan antara djenderal Matthew Ian 
'djukkan perhatian istime Re et Getas 5 5 Ridgway dan perdana menteri Djer- jukkan perhatian istimewa. wakti Na 1 man. Barat Konrad Adenauer hurud kematian Stalin diumumkan. KEMENTERIAN BARU DLM, (3 Dar PN NN ONH UNS : Rara Ui A5 5 : SNN apa wu Tidak menjangsikan lagi tentang | Hanja insiden2 ketjil P PTPN ANAN SE IKA adenja keinginan untuk membentuk . Seorang pembesar tinggi peme SER KAT. how cs. Sebuah kontingen divisi2 Dijerman rintah menjatakan kepada war | Senat Amerika Serikat hari Se | Barat dengan tidak menunggu iebih tawan tuan ini: 23 : pin memberikan persetudjuan ter | 4, ratifikasi ' perdjandjian Tentara »Kematian presiden Roosevelt fachir dari badan kongres kepada Erupa oleh negara? Eropa Bara membawa perhatian lebih besar | rentjana presiden Eisenhower un Hainnja. Menurut koresponden ,,Pras di Perantjis daripada : kematian tuk memberikan status kemente- Ga” Adenaeur kabarnja ingin men Stalin” Ya “Irian. kepada Federal Security | bentuk divisi2 jang pertama dengan Pembesar itu mengatakan se- | Agency dan mendjadikan njonja | ,serdadu2 sukarela” jang dikerah- landjutnja, bahwa tidak ada ter | Oveta Culp Hobby anggota kabi-(kan diantara bekas serdadu2 ,,Weh djadi huru-hara dan keributan di | net. i macht". Perantjis sebagai akibat kematian 
Stalin. Kementerian dalam negeri | : KL Kan TT» ka HA Bakat Pemuda Hanja seksama tindakan? jang akan di 

Bisa Berkembang Baik 
DalamgPerdamaian Dan Persahabatan Diantara 

  

Isternasional Musical Eistedfod   

  

    

      

    

  

  

... 
Wagon 
TA 2 

vi kanan : 85 

   

aa 
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mendjadi pemimpin gerakan 
tahanan Perantjis dimasa perang, 
dan jang telah didjatuhkan dari 
kedudukan penting dalam partai 

Komunis, dituduh — melakukan 
.deviatisme” (gerakan . menjim- 
pang) 'dan mendjadi mata? polisi 

(kuntuk mengamat-amati gerak-ge- 
Irik pemimpin? partai. 

Marty telah diroyeer dari partai 
/Komunis Perantjis. Tillon mungkin 
peniarakan mengalami nasib jg samz 
4 ag, » 

« 

ik Ketika keadaan penjakit Stalin di 
umumkan buat pertama kalinja, ma 
ka pembesar2 kementerian dalam 

4 

  

  
  

sendiri. 
Radju Ibnu Saud jang setjara 

tradisi berwadjib memelihara dan 
mendjaga tempat2 sutji di Mek- 
kah dan Medinah - menunaikan 
tugas di atas nama segenap umat 
Islam didunia dan membiajai per 
baikan2 dengan uangnja sendiri, 
hal mana dapat dilakukan dengan 
uang "royalties” berdjumlah dju 
taan jang mengalir dari eksploi- 

Itasi atas sumber2 minjak jang ka 

|. Elizalde. 
k pilem2 itu dilangs 

menterian luar negeri 
:  Pilem2 .itu jang 

gambaran tentang 

ambil bila terdjadi apa2-nja jang 
disebabkan 'oleh “kematian Stalin. 

Kepada para pembesar2 peme 
rintah telah dinjatakan, - bahwa 
untuk memelihara kemerdekaan? |. 
demokrasi. dan ketertiban umum 

aka pengikut2 Komunis hendak 
Ea 

dari selandjutnja. 
RR nja dari Indonesia itu, telah diki 

rim oleh kementerian luar neger 
Indonesia kepada. ke | 

    

negeri Perantjis telah ' memerintah- 
kan segala alat?nja untuk "mengawa 
si-reaksi2nja di Perantjis dan mela 

lah dibiarkan mengadakan perte 
muan2 tertutup untuk 'memperi- 

    

Bangsa2 Di Dunia?X: Anna 
Resolusi Kongres Pemuda Di Wina 

ja dan selain itu dengan uang He 
djaz jang setiap tahun mengalir 

ig tidak sempat naik hadii akan da 
pat mengikut kesemuanja itu mela 
lui radio, hal mana adalah pertama berlangsung 

Mengenai pertandingan2 pingpong 
untuk merebut kedjuaraan dunia 1g 

sedjak beberapa hari 

ngati 'djasa2 Stalin. 
dari umat Islam jang datang ber 

aa : , Iziarah. Dalam pada itu beberapa jl. dan ala ea Da sa 2 'waktu lamanja radja Ibnu Saud monsirasi2 didjalan2 raja karena Jambil oleh 450 utusan dari 72 negeri jang mewakili beratus-ra- api suatu kesulitan besar 'hawatir akan timbulaja demon |tus djuta pemuda, dinjatakan, bahwa bakat2 dan penghidupan pe- PA pente nana Naba 'trasi-balasan, Selain daripada itu | muda hanja bisa berkembang dalam perdamaian dan “dalam persa- € 2 La tegar adalah I sa mua perbuatan2 jang bisa beru |habatan diantara semua bangsa didunia. Oleh sebab itu Kongres anna se eng aa BAP pa provocerend oleh pihak Komu | berseru, supaja peperangan jang berkobar di Korea dan Viet- | kn mak Na iakan dan 1S : nis djuga tidak dibolehkan, oleh (nam dihentikan, dan supaja segala persekutuan militer untuk ma Tenan kn Kh sutji. Perlu al Naabi serta perdjalanan Ziarah karena pemerintah mempunjai te | sud2 agresi dibatalkan. Demikian disiarkan oleh radio Moskow (| Siketahui, bahwa dalam - tahun (ke Jebel'el Rahm dan Jebel el 1804 ketika kota Medina, tempat | Muna. Dua alat pemantjar jang 
kad untuk menghindari terdjadi- | tadi malam. : 1 nja. insiden2 Tang tak Aini. lahir Nabi ' Mohamad, direbut | mobil akan digunakan untuk me Total-djendral hanja 15 insiden oleh suku2 Wahabbi maka- pe-'neruskan siaran ke induk peman ketjil. jang terdjadi dan semuanja berdjoang u mimpin naa jakni Saud - le- Itjar di Djeddah. Upatjara2 ziarah itu bersangkutan dgn pertjobaan bebasan nasional, “perdamaian “luhur radja Ibnu Saud - telah akan diteruskan dari Mekkah ke solongan2 Komunis setempat un dan persahabatan diantara bang- | Mengambil keluar semua barang2 | Djeddah melalui suatu pemantjar tuk meletakkan karangan? bunga sa2 5 jang berharga dari mesdjid terse tjabang ke Djeddah untuk kemu- dengan tulisan: .,Stalin, orang jg Selandjutnja “didalam resolusi | Out lalu mengumumkan, bahwa dian direlay ke Mesir, Irak, Sy- memerdekakan Perantjis,” pada 2 Tg dikemukakan, bahwa  dinegeri2 |adalah perbuatan orang kafir un jria, Libanon,  Jordania, — Teluk tugu2 peringatan perang. Membenarkan” Politik # djadjahan dan setengah djadjah- | UK menjembahjang pada tem: | Persia. Untuk kepentingan para Pemerintah Perantjis pada mu INehru Dan 'Tjela 'Si- 8 an pemuda2 mengalami dua ma- aa Ta itu. Tindakan Saud ini pendengar di Lybia, Tunisia, Al- lanja menduga akan timbulnja de 8 Tah ' tjam penindasan jaitu pertama |felah dianggap sebagai suatu per djaziriah dan Maroko maka ra- monstrasi2 -di Marseille, Bor-| # k kap Eisenhower 'penindasan dari kaum pendja-|KOsaan oleh bagian terbesar dari | dio Mesir akan merelay lagi pro- deaux, Rouen dan La Harve. | Idjah dan kedua dari kaum feo- / Penganut2 agama Islam dari Ma- | crama siaran itu sedangkan utk. Tapi tak ada terdjadi apa-apa. Di| Menurut penjelidikan Gabung- | dal. Dinegara2 Barat pada umum | 'OKO ditepi samudera — Atlantik para pendengar di Timur sampai 2 Paris sendiri pengikut2 Komunis Jan Persuratkabaran India sebagi | nja pemuda menderita, karena | Sampai 5 Indonesia  disamude- | di Indonesia relay siaran terebut 

Tah dak i perp.l. Dalam surat permohonan 'jg disu jmentjoba dengan keras untuk mejan besar dari pendapat di |adanja n sendjata- | ra Pasifik. : akan diatur oleh radio Pakistan. Ng Pa An aa na ,|sun dengan kata2 sangat-tegas dikaf ngadakan” rapat raksasa, tapi | India menjetudjui politik luar ne |an ja Arsitek2 Mesir “P2 gaban. dengan bertempat di Bay eakan bahwa untuk menentukan” Kef para 'penindjani sama setudju bah | seri pemerintahan Nehru dan me diipan “s6 s ngerdjakan. Baen an Ba salahan para terdakwa dengan se-f 5 orang jang datang menghadiri |nentang politik. presiden Eisenho | rang2 keperluan sehari? jang pri- |(- Palam te eanga  anay RA Sepatan ata ra a djunilah ba Jusadja telah dipergunakan  ketera- rapat itu djauh lebih sedikit dari |wer terhadap Tiongkok. ' Hasil2 | mair makir# membubung tinggi kini apa baaintankaa, aan aa 2 

kali dalam sedjarah. 
Insinjur2 kini telah 

suatu 

porkan hasilnja kepada menteri da: 5 1 lam negeri Charles Brune.: Tapi pembesar2 itu diperintah | . KONGRES PEMBELAAN Hak2 
kan supaja melarang semua de- | Wina telah berachir tg. 27/3 

nja di Manila.“ 
Dalam upatjara penjerahan ta 

di mr. Maramis memberitahukan | 
rta EH 5 

pemerintahnja telah memindah- 1 5 £ 7 ukuman 
rap akan dapat “berangkat ketem' 
pat kedudukannja jang baru pa- 
da permulaan bulan depan, sebe “TI CU. — 
lumnia itu “ia'akan “berangkat Permintaan Pengam pu- 
terlebih dula ke Djakarta. 3 2 ea 

Menteri Elizalde . menjatakan TA Jg Ke Tiga Kali 
penjesalannja, bahwa “ Pilipina b JULIUS DAN ETHEL Resen 
akan kehilangan seorang anggota | 9€rg jang telah didjatuhi huku- 
korps diplomatik jang Berharga ag mati atas tuduhan ..melaku 
dan populer dan jang senantiasa | Kan kegiatan mata2 atas rahasia2 
berusaha untuk memelihara hubu | atom, hari Senen telah memadju 
ngan. jang sebaik-baiknja dianta |kan lagi permohonan supaja hu 
ra Indonesia dan Pilipina. kuman jang telah Gidjatuhkan , oleh mahkamah tinggi ' Amerika 

Mr. Maramis adalah dutabesar Ha bana Kenal KAN : - 
Ke aaA dari Indonesia di Pilipi dilaknkann “oleh pembeli2 keluuu 

Berhubung dengan keberangka mg 3 saga 2eperoleh Se Dena ganan dalam hukuman mati tan mr. Maramis dari Pilipina ab kb. iingns Yin 
itu, menteri luar negeri  Elizalde tinggi ita. 

di Bukares, lebih djauh AFP menga 
barkan, bahwa kedjuaraan single 
laki2 dimenangkan oleh Sido dari 
Hongaria jg dalam finale mengalah 
kan pemain Yugoslavia . Andreadis 
dengan 3—0. Kedjuaraan single wa 
nita dimenangkan oleh pemain Ru- 

i mania, Rozeanu jg mengalahkan pe 
"5 wanita Hongaria, Farkas dgn 
Ie 
Double laki2 dimenangkan olzh 

pasangan Hongaria jg terdiri dari 
Sido dan Kotsian. Dalam finale pa 
sangan . Hongaria itu. mengalahkan 
pasangan Inggris jg terdiri dari 
De dan Leach dengan angka s 

Sido dan Miss Rozeanu menany- 
kan djuga permainan double tjam- 
puran, mengalahkan pasangan jg 
terdiri dari - Bolinar (Yugoslavia)/ 
Miss Werti dari Austria dengan 
angka 5—2. Selain itu Miss Ro- 
zeanu menangkan lagi kedjuaraan 
double wanita bersama? Miss Ger- 
vai dari Hongaria, mengalahkan pa 
Sangan Inggris jg terdiri dari Rosa- 
lino dan Diana dengan angka I—1, 

dakah Maechluk 

mendirikan 
pemantjar radio jang kuat 

jang memakan “biaja sebesar ! 
50.000 pond 'sterling. Pemantjar 
ini akan menjiarkan pula upatja- 
ra-upatjara sembahjang jang di- 
selenggarakam didalam Mesdjid 

    
Kepada segenap pemuda dan 

pemudi seluruh dunia diandjur- 
kan supaja ntuk ke- 

    

Pendapat Umum 
Di India 

s i 
Sa     

          
Ha 

          
    

  jang me- 
  

     

  

    

emakin sulit: harga? ba. 
  

  

niak orang2 terkemuka, jalah pen 
ngan2 saksi palsu. Ditegaskan bhw 
pembesar2 pemerintah jg bersangku 

    'pada jang dapat dikumpulkannja 
.di Paris dua tahun jang lampau. 

pemeriksaan itu, jang ' diumum- dan penganggaran makin mera- 
kan pada hari Senen, menundjuk djalela pula. jaitu bahwa mesdjid itu tetap tidak 

boleh - dirusak . bangunnja. Ia Jalu 
RUANG: 

Di Lain Lain 
Bintang? 

Hitchcock: Chas Suara Merdeka" 
SALAH STORANG SARDJANA atom jang paling terkenal didunia jakin bahwa ada manusia hidup dibintang2 jang ribuan ba njaknja diluar alam bumi kita. Dr. Harold C, Urey, pemenang ha diah Nobel tahun 1934 untuk penemuannja akan ,,heavy hydro- gen” (zat air berat), menjatakan kepada wartawan tuan ini sbb: »Disaat kita duduk disini sekarang memperbintjangkan asal usul keluarga bintang2, maka saja sangat jakin bahwa mungkin ada pula kumpulan2 machluk tjerdik pandai jang - sedemikian dibin- tang2 jang djauh letaknja jang beredar pada mataharinja sendi- ri2, memperdebatkan masaalah2 jang serupa dengan jang kita pi- kirkan. . 

ialah bahwa bumi dan bulan di- 
tjiptakan dari debu wala 
raksasa jang berputar  melinta 
alam tjakrawala beribu-ribu djuta 
tahun jang lampau. 

Gjabat2 pemerintahan  Pilipina.ftan telah menggunakan setiap “tjara 
dan wakil2 diplomatik Amerika |ig Gjudjur Maupun tidak djudjur 
Serikat, Spanjol dan Muang Thai agar supaja kepada keluarga Rosen- 
di Pilipina. AA “berg dapat didjatuhi hukuman. sb 3 : Ia 

kan bahwa 7396 dari seluruh 
djumlah orang2 India, jang telah 
Giminta pendapat mereka, meng- 
chawatirkan bahwa initiatif A,S. 
dapat mengakibatkan suatu pe- 
rang dunia. 8096 menjetudjui po | tjum 2 pat pemakaman Nabi Mohammad Utik Nehru, sedangkan 7796 ti- | rat jang sampai sekarang terbatas | ig dikenal dengan nama Mesdjid a! Cak menjetudjai politik, jang di- | bagi rakjat, supaja membuka pin |Naabi.. 
jlakukan oleh Eisenhower: tunja dengan Tuas bagi pemuda2 | ' Berdasarkan rentjana pembaharu- 
dap Tiongkok, dan 8890. menen 1 jang tidak. punja:  “selandjutnja Jan mesdjid tsb. maka lingkungan tang bantuan ALS. jang. disertai bagi |mesdjid jg dibikin “dua kali lebih 
dengan ikatan2. (Antara) . 

Kongres menuntut adanja dja- 
minan bagi penghidupan pemuda 
setjara lajak dilapangan ekonomi 
dan sosial, umpamanja pendidik- 
an umum diberikan dengan per- 

aa, perguruan2 tinggi di Ba- 

  

  

PENGETAHUAN menundjuk- serombongan arsitek? 
Mesir untuk melaksanakan rentjana 
jg memakan biaja tidak kurang da- 
ripada 3 djuta pond  sterling bagi 
perbaikan mesdjid tsb. beserta tem: 

Perasaan Anti-Amerika 
mungkin bertambah. 

Didaerah Paris serta di 'pro- 
pinsi2, reaksi terhadap kematian 
Stalin adalah lebih “bersifat ,,ke 
Chawatiran” akan antjaman2 jg 
akan dihadapi dimasa depan. 

Sebagian. terbesar dari rakjat 
Perantjis tak pernah memandang 
Stalin sebagai .,Good old Joe”, 
tapi ada kalangan Perantjis jang 
menganggap, bahwa Stalin dim : 
usia 73 tahun, dapat Dn Tes : 

Ihasil2 jang telah diperolehnja di e e Rusia dan didonia lain dan mera! Hlimah Dunia 
sa bahwa- berhubung dengan” siY 4 Bana TEE Na An 
kapnja jang hati2-lah maka dia Amerika Mempertim- 
tidak. hendak mengambil Tgk | bangkan Kemungkinan | Resolusi Kongres Pembelaan | lam lingkungan tempat sutji dise antiark 1 9 t P Tea AG 2 na Nan an 3 B i - Se perang atom an a Persetu djuan Timah Hak2. Pemuda tersebut telah di 

3 On ea ? batjakan dalam konperensi pers Terhadap keinsjafan ini dikala jak Pete Aa 
ngan rakjat djelata Perantjis di- m3, |di Wina oleh. ketua perut 

Han 'ierre. Bourdet, tambah pula sebab kechawatiran NM poli "jang 
atas perasaan bahwa pemimpin2 Nan 

ee DER, mungkin akan tertarik |. tet Filsafat 
untuk! mempertjepat. tempo pekat ae Haa aa 
rang dingin dengan mengambil | an Pn Ban Mera (engan 

Pena Na Pe onna | tawaekan PAK. 

— Oleh: Michael 

  

Memang Ada Korupsi 
“Dalam Kotabesar Semarang Se- 

djumlah Rp. 43.691,44 
SIDANG KEDUA dari tahun 1953 Dewan Perwakilan Rak- 

jat Daerah Sementara Kota Besar Semarang telah dilangsungkan 
kemaren dengan dihadiri oleh 24 anggauta. Sebelum ketua sdr. 
Abubakar Iman Chourmain datang, maka sidang dipimpin oleh 
wakil ketua sdr. Soebardi jang mendengarkan djawaban-djawaban 
dari D.P.D. atas pertanjaan para anggauta jang diadjukan dalam 
sidang jl. Kemudian atas pertanjaan sdr. Jasin mengenai ketju- 
rangan-kefjurangan diterangkan oleh D.P.D., bahwa sebenarnja 
ketjurangan-ketjurangan itu ada. Dan semuanja itu telah diambil 
tindakan seperlunja, sedang jg. diadjukan pada hakim telah men 
Gapat gandjaran semestinja. $ Pa tata 

   

buruh muda, hak kebebasan utk. besar daripada luasnja jg sekarang 
ijada kl. 9.500 yard persegi. 

pemuda. dan kesempatan. untuk . Dengan demikian maka berar- 
berumah-tangga. «4 ti, bahwa sedjumlah lebih dari 

Dikemukakan pula, bahwa ka- |150 buah rumah ketjil jang terle- 
rena kekurangan “perumahan ba- |tak disekitarnja . harus dirombak 
njak pemuda2 tidak bisa kawin. |dan tanahnja dimasukkan keda- 

“   
Akan tetapi sardjana Urey tidak 

mau menerka bagaimana bentuk 
manusia jg hidup dibintang2 itu. 
Dikemukakannja bahwa menurut 

taksiran 'ahli2 bintang .semuanje Katanja lebih Iandjut: 
ada ,ribuan “milliard” bintang se- g Pa ts . 2 5 2 . Pada suatu ketika dalam zaman lain daripada dikenal oleh peng- : 5 an Te Ana 1g "1 PERSI topan debu" itu, sekeping dari topan 

5 debu itu terguling kealam semesta Maka. sudah tentu mustahil,” ka 3 Pa 
tanja lagi, .untuk menetapkan bah an benda2 besar dan ketjil mele. $ Bi kat pada apa jg menjerupai bola wa tidak ada machluk pandai pada saldju raksasa jg hawanja Sangat sebagian dari bintang? tsb. - Idingin. 

Dr. Urey menjatakan, bahwa dia Beta 3 An ma : tidak dapat menjokong teori jg ber | »Sebai Na nda pendapat, bahwa machluk diatas bu Ke Pt 3 1 Itu mendjadi: tjair mi dapat disaksikan oleh' kapal2 sc- Ca ctap tinggi pada bola tsb. mesta alam jg datang dari bintang Ta 18 tertangkap, melepaskan diri Ia . meninggalkan ek nen2 seperti 4 carbo n ni CN 1 "U "Sebagai dari dalam. Ta , " " 2 nja: Pada suatu masa seluruh lapisan »Kita jakin bahwa tidak ada bin- (poni sebelah, ata mena AN iba tang lain disekeliling” bumi kita jg tannja dan lantaran ada” 2 Dggkknisi keadaan. 221 ajr.. dani tain ie, betetbargan inge Oxygen, “panas serta air jg tepa 12 Bapa an nk ' Jukurarinja "untuk membolehkan ms- | atasnja maka timbullah: tan nusia hidup didalimnja.” We ega Tenan ,Hanja dibintang Mars kelihatan| Kata Urey ada terdapat tanda2 disana ada hidup ' tumbuh2: 
an. Kita jakin' bahwa bintang2 Jaini 
dalam keluarga matahari kita “seba- 
gian besar diliputi oleh padang 'pa- 
sir dan tak mempunjai air sama se 
kali.” , 

Dr. Urey menjatakan, bahw: 
ilmu pengetahuan telah mem- 
buang sama sekali teori jjang me 
ngatakan, bahwa bumi kita pada kah system : ea . E 1 planet timbul pada sua neianga adalah Sebagian? GRipaa | ag saat “Had “Mani abu Fatah fahari jang. terlempar kealam: se | ataukah senantiasa dalam ' pertum- mesta dalam keadaan  menjala buhan: Lag en en aa nian dan bahwa bulan pada mulanja Dang hk: $ 
adalah ,tjuwilan” dari bumi jang Dikatakannja bahwa 
sekarang di-isi oleh Lautan Pasi- lini ada oleh karena para 'ahli -bin- fik : tang ig mempergunakan teletcope2 . Teori Urey, jang banjak men |raksasa dapat melihat ae u dapat sokongan sesudah diselidiki | besar berputar dialam tjakrawala: dan sekarang sudah luas diterima, | Urey menjatakan bahwa sampai sekarang ilmu pengetahuan “belum 

lagi tjukup mengetahui tentang ki- 
miah dan ilmu alam untuk dapat 
memberikan  garis2 besar ig dapat 
diterima mengenai bagaimana pto- 
ses pembentukan alam kita, 

Saja rasa kita telah dekat akan 
sampai pada suatu ' waktu, dimana 
kita akan memperoleh pemetjahan 
dari masaalah ini,” katanja.  ,Ada- 
lah mendjadi harapan saja, bahwa 
dalam..tempoh lima tahun ini akan 
terdapat persetudjuan paham jg di 
perlukan mengenai asal-usul keluar 
ga bintang? dalam tjakrawala dan 
bahwa persetudjuan paham itu. akan 
hidup “antuk waktu ig lama,” 

  

    

                       

Diretour Kembali 
DENGAN KAPAL ,Tiiloewah” 

dari KICPL “pada hari Kemis jl. 
lima “orang Tionghoa jang dalam 
tahun 1950 masuk di Indonesia de- 

: ngan tidak sjah, telah dikirimkan 
ERT: NAN. kembali  kedaratan Tiongkok,  de- 

ernerii Wakil per- Fmikian kabar dari kantor imigrasi 
dana menteri Prawoto fangkusas- | Surabaja. Dengan kapal itu djuga 
mito pada pagi hari Selasa telah me (telah dikirim kembali ke Hongkone pada achir 1950, soal perdjandji | 'antik Panitya Negara Urusan Perta |seorang kelasi Tionghoa dari kapal Oni Sa al mungkin hanan, jang telah ditugaskan untuk »Shapur”. Kelasi ini baru2 ini telah 3g TAN Ine 3 t merentjanakan undang2 pertahanan. | dikeluarkan dari kapal karena per- dipertimbangkan lagi dengan ak- Upatjara pelantikan. ini telah di- | jektjokan, jakni ketika kapal tsb. tif,” kata ,,Financial Times”, langsungkan dengan bertempat di- | berlabuh di Surabaja. Kemudian ia “Study Group” jang berapat di | kementerian pertahanan. . Iditahan oleh kantor imigrasi. 

London mengambil keputusan Dewasa ini oleh kantor imigrasi akan mendirikan "panitia peker- FBI Chaw a tir- di Surabaja telah. ditahan 20 orang 
z He Ae Tionghoa dan 8 orang Arab jang dja, dan akan mulai “ bekerdja 2 $ NOAH masuk ke Indonesia dengan - tidak 

bulan Djuni. $ 5 kan Komunis 'sjah. Dalam waktu jang singkat me- 

Direktur FBI, . Edgar Hook 

reka akan dikembalikan ' ke negara 

pada hari Senen katakan . bah 

muda Perantj 
seorang mah 

     

— Ketjurangan sebesar 
Rp. 43.691,44 

Kemudian oleh D.P.D. ditegas- 
kan, bahwa ketjurangan itu melipu-| 

i 8 matjam dan berdjumlah sebe- 
sar. Rp. 43.691,44, sedang djumlah 
orang jang tersangkut dalam kefju- 
rangan “itu 25 orang:  Kefjurangan 
itu antaranja mengenai pentjurian 
semen, kapur, pasir, ' batu merah, 
dsb.-nja, sehingga djumlah ketjura- 
ngan Sampai puluhan ribu seperti 
tsb. diatas. 3 : 

Perlu djaga dikabarkan, bahwa 
rapat tsb. djuga mendengarkan Ta- 
poran Panitya Peraturan Daerah 
mengenai Daerah Larangan . untuk 
mendirikan perusahaan-perusahaan 
dan mengambil keputusan, da 
dalam Pengawas. Komisi  Padjak 
K.B.S. tidak termasuk anggauta 

Maret j.L, pun berhubung adanja 
berita2 tentang korupsi semen milik 
kotapradja Semarang jang katanja 
diperdagangkan kepada umum, wai- 
likota Semarang kemaren telah me-| 
nerangkan, bahwa fihak kotapradja: 
selalu berusaha memberantas  ada- 
nja ketjurangan2 jang mungkin ter-| 
dapat dikalangan pegawai kotapra- 
dja. Bila kedapatan seorang pegawai 
berbuat salah, maka sebelum diam- 
bil tindakan, terlebih dahulu akan 
diusut perkaranja, diselidiki teliti 
kalau memang benar terbukti kesa- 
'lahannja, pasti perkaranja akan di- 
serahkan ketangan pengadilan. : Se- 
terusnja mengenai berita2 seolah? 
kotapradja - telah memperdagangkan 
semen, dikatakan oleh walikota. 
|bahwa berita? tersebut tidak betul. 
Duduknja perkara jang sebenarnja' 
adalah sbb.: ' Dalam bulan. Djuni 
1952 pemerintah kota Demak mern- 
butuhkan semen jang hendak dibe- 

“ finja dari N.V. Mercury: Tapi pada 
waktu itu persediaan semen di Mer 

'“Icury “sedang -habis dan masih me- 
nunggu semen jang dalam perdja- 
|lanan. Dari pada menunggu lama, 

na maka lalu dipindjamlah persediaan! 
nah disinjalir diharian .,Suara Ier: |semen jang ada dikotapradja Sema- 
deka” hari Djumahat tertanggal '27| rang, jang waktu itu memang pu- 
tau SR sa 0 dnja persediaan sediumlah 5000 zak, 

Gpp “TT Isedang jang dibutuhkan. tjuma 756 
pa Sokzak. Karena N.V.- Mercury pun Je- 

' Yerancier ' Kotapradja — Semarang, 
maka permintaan pindjaman  di- 

jidjinkan. Dalam hal ini perlu dite- 
|gaskan, “ bahwa  Kotapradja Sema- 
(rang sama sekali tak mengambil un- 

1 bat rndbarti : tung apa2. Kedjadian kedua-kalinia 
Pe ran ialah dalam bulan Sept. ana me- 
Te ono la “us Jngenai sedjumlah 750 zak semen. 
WAKTU PENGANTAR hari Kaema Kudo kotapradja jang ter- 

an ,Suara Merdeka” di Solo S& Malu penuh itu perlu diperbaiki, ma- 
dang melakukan t ja, di Ika untuk sementara semen itu di 

1 : "titipkan pada gudang Mercury. Me- 
ngenai pembelian semen kotapradja 
sedjumlah 10.000 zak seharga 

|Rp. 281.568 itu sudah diketahui aleh 
DPD Kotapradja. : 

keuntungan dari pimpinan Sovjet: 
jang semakin bertambah lemah. S 

   

      

»Setelah Jaran dalam 'kebimba 
ngan, sedjak gagalnja komperensi 
spesial di Djenewa tentang timah 

Setjara tidak langsung, maka Atas nama 
perasaan anti-Amerika” jg :me- 
luas dikalangan rakjat Perantjis 
pada waktu ini berdasarkan atas 
berbagat sebab mungkin akan ber 
tambah dan bukan berkurang. 

Diterima kabar dari sumber2 
Peranfjis jang mengetahui, “bah 
wa pada hari diumumkan Stalin 
sedang sakit-dari kira-kira.50.000 
lembar penerbitan tambahan dari 
harian ,,'Humanit€” jang “ diki- 
rim kepada tjabang2 partai Ko 
munis, hanja seperempat dari 
djumlah itu jang terdjual, Pada 
hari meninggalnja  Stalin hanja 

  

                

pendjelasan  dikatakan- 
  

  3
 

Urey '« bukti2, bahwa: benda2 ' seperti' itu ada pula 
terdampir diatas bulan pada taraf 
evolusinja jg terachir. 2 

»Hal2 sedemikianlah jg mungkin 
telah terdjadi diatas b imi,” katanja. 
»Hal ini sungguh sangat ' menak- : djubkan.” " 

Urey mengakui bahwa para sar- 
djana 'mempunjai pandangan ig ber 
beda-beda mengenai masaalah: apa- 

  

Tudjuannja ialah akan menjatakan 
t pendapatnja kepada panitya ' konpe- 

10.000 lembar penerbitan tafmba f rensi' di Djenewa itu, apakah sudah han jang terdjual. RE masak waktunja untuk mengadakan 
Pimpinan partai Komunis Perat: Nagi konperensi sematjam itu. Kepu tjis sedang menghadapi penjakit de ftusan terachir ini “(mungkin  berke- 

mam, dimata-matai”... Setiap - orang | naan dengan perubahan sikap Ame. dan. mereka. dibagi? menijurigai ig lainnja dan mengeta-f rika Serikat jg dulu? dalam ,,cel2” jang terdiri tidak .Ie- hui bahwa diapun ditjurigai. | «Gagainja ' konperensi — ditahun hih dari 5 orang, dan mereka telah Indonesia “Jacgues  Duclos,. jg : mewakili 11950 itu adalah karena Amerika mengadakan sendiri bagian keaman- Maurice  Thorez sebagai sekretaris mentjurigai negeri2 jg menghasilkanlunnja”— It PA UB UNTUK djenderal partai Komunis 5 eraniliS, (timah, dan “pendapat: Amerika Seri- Kepala Dinas Keamanan A.S. itu universitet ! Ai tidak pernah bisa menguasai partai | kat. bahwa belum datang waktunja | selandjutnja katakan bahwa tugas 9 universitet Kinki, akan mem 'Sekarang,  Francois Billoux, ig ke-| untuk mengadakan persetudjuan in- Idari djawatannja sekarang mendjau' | berikan kesempatan beladjar pa barnja -mempunjai hubungan rapat ternasional tentang timah”. lebih sukar dan oleh karena itul da universitet itu kepada 20 pela dengan  Malenkov, . sudah disebut |. Kini. rupanja pihak Amerika ber | djumlah. dari anggauta2nja harus d | djar berbagai negeri Asia, antara sebut akan menduduki kursi terting-| sedia mempertimbangkan  kemung-l tambah. nja 4 orang dari Indonesia. gi dalam partai Komunis Perantjis. kinan bagi persetudjuan internasio- 

  

asal mereka masing2. 

wa 
Beasiswa Uni- 

partai Komunis Amerika Serikat se- 99 
karang mendjalankan usaha2nja se-| VEY sitet »Kinki' tjara rahasia 

D.P.D. Karena hingga djauh siang 

  

Dalam pada itu mengenai . 
desas-desus tentang korupsi dikota 
besar Semarang, sebagaimana 'p 

    

pertama kali sebuah 
partikulir di Osaka, 

   

  

perbedaan       Keterangan2 ini 
nal tentang timah tsb., kata ,,Finan- yer. 
cial Times”. 

na disinjalir dalam ,,Suara Mer- 2 
deka” dulu, menurut Walikota Pam 
memang ada, tetapi kesemuanja : T Aa KMT: ,,Bahaja mulai dibrantas. Ini terbukti dgn 
makin meningkatnja pendapatan 

MADIALAH. KWOMINTANG 
dalam tulisannja hari Senin memper 

bis kota dan bea pasar. Seterus- 
nja walikota menjesalkan “adanja 
kabar2 tentang korupsi jang sela- 
lu dibesar2kan. Dalam hal ini ke ingatkan dunia Barat terhadap ada 

nja bahaja bahwa Birma masuk da- 

:Semua biaja akan dipikul oleh 
universitet itu, ketjuali biaja pu- 
lang-pergi ke Djepang, 

diutjapkan Hcc- 
dimuka. sebuah Panitia Senat 

dan diumumkan pada hari Senen,     

  

Birma Masuk Dim Pengaruh Sovjet” 

  

lin. Pemerintah Malenkov jang baru 
tidak sadja sedang menggalang pim 
pinan baru. atas perang dingin anta 
ra Barat dan Timur, tetapi djuga ki 
ni sedang melantjarkan ofensif per: 
damaian jang mengandung  bahaja 
kematian jang mungkin minta biaja 
berlipat. ganda . dari: pada “bersikap 
bermusuhan setjara terang2an. (Ane 
ta). 

   

Tiongkok dan oleh sabotase. Birma 
senantiasa bersedia menjerah kepada 
tuntutan2 komunis, dengan merugi- 
kan “Tiongkok Nasionalis dan dunia 
merdeka, sekalipun dengan memikul 
risiko akan kehilangan bantuan eko 
nomi Amerika Serikat. 
Adalah vital bahwa dunia merde- 

ka menghalang-halangi Birma ma: 
lik Rakjat sukki dalam blok Sovjet, demikian 

madjalah Kwomintang. 
Sebuah harian lainnja jang berpe- 

ngaruh, Hsin Hsing: Pao, berpenda 
pat bahwa dunia merdeka telah ke- 
hilangan suatu kesempatan jang luar 
biasa baiknja, jakni saat ketika Sov 
jet Uni mengalami vacuum kekuasa 
an setelah 'Stalin meninggal dunia. 
Negara2 demokrasi tidak meridapat 
kemenangan apa2 dari matinja Sta- 

salahan djangan dilermparkan ke- 
pada pegawai2 ketjil sadja. 

Memang ada korupsi, 

Mengenai adanja korupsi di 
' Kotapradja Semarang sebagaima- 

4 & Ne 1 t 
00 € / 

Kalau memang walikota jang 
dianggap tidak baik, saja sedia 
mundur,” demikian kata walikota 
Hadisubeno, 

mempunjai dasar kokoh untuk suatu 
kemerdekaan penuh dan inilah jang 
mendjadi sebab maka Birma terpe- 
tjah oleh infiltrasi Repub 

          aal. 

 



        

  

  

  

Menikah: 

Njoo Tjiong Tong 
—. dengan : 

Oei Tjoe Nio . 
Modj okerto Apfil 1953 

  

  

Djangan Putia Pengharapan 
Mengundjungilah kepada 

A. Wahid 
— Njang Kala Lan Sa 2 
praktek di Indonesia. Hal bisa 

MENERANGKAN soal Penghi- 
dupan, Pertjintaan, Perkawinan, 

" an ba 
Hanana 39 

  

: GRAND HOTEL 24 
Pagi, djam an 
Sore, Upa 3 te 14     « 

  

  

  

Kanan. 
4 Arts 

—... Tjandi Baru 2a 
— (Udjung Kintelan Baru) 

Untuk Penjakit Kulit dan Penjakit 
djalanan kentjing. 

Djam bitjara: ( 9—10) 
ATAS Me 

     

  

  

        
Te koop gezocht: 

Grote Partij 
afm.£ 

. 

aa aa AA Rara - Dramijukikan untuk, diterimakan dengan tiap tawaran jang patut 

Caterpillar - Holt- Tract 

y diantaranja : 1 dalam keadaan jang 
dition), dan 1 dalam keadaan tida lengkap, akan 

    

  

    

  

— Madialah send aa 
PERSATUAN KAUM TEHNI Tn 
ALAMAT: DJALAN KIAI M 

INDUSTRI, TEHNIK KIMIA 
TEHNIK LISTRIK, TEHN 1 
BANGUNAN MESIN 
BANGUNAN UMUM, BANGEN 2 
BANGUNAN AIR, DJAL 

“Suban bulan memuat Kn 
- tehnisi di Indonesia 
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Motor diesel, 

Industry zamen Portland, 

Normalisasi, 

Alamat Pos: 

  

BENDUNGAN 

Kotak pus 204, 

Kirimlah poswesel. Rp. 50, — 

dirumah tuan, 

TYPE-SIXTY 

Dapat dilihat di: 

Pabrik Gula ..ASSEMBA 

SADANG: — SULAWESI 

Djakarta-Raya 

ke Kotak Po 
dan Madjalah ini selama setahun, sab 

baik (in run 

ss 

pat dipergunakan, beserta satu persediaan besar p 

Situbondo, Djawa 

Nieuwe Gaspijpen 
”fen ae 

Brieven onder No. 4/1584 van dit blad. 

ea MO AAA TE UAN   

  

SELALU SEDIA 

diator : Kruk As: 
dari DODGE   | ' Bodjong 80. — 

Mesin Motor Compleet : 
Roda Velg : Veer2'dIl. 

— CHEVROLET — 

Toko ,,SELECTA? 

Short Block: Ra- 

SEE... dl: 

Telp. 594 — Semarang 
  

  

  

x | Ktan 

    

Tag Frank an @ 

JAMES GLEASON MICHAELCURTIZ 
PENAIE SAN un PK POSE Ta Puma mg 

      (43 tuh) 

Riwajat orang js. 
Mepanta ah menur it irama djantung 
wanita |... 

“INI MALAM O.M. B, 
ORION 5.15-7.15-9.15 (13 

  

"ROBERT HAGGIAG 
presents 

TEE 

           

PL CHRISTIAN 
" FAYE MARLOWE 
MASSIMO SERATO 
Rejenseg tra 2019 Contung 

  

Dja jalan 7.—9.— (seg. um.) 
en Murbay's (Trucolor) 

»BILL and COO” 
Film jang pertama kali di maenkan 
oleh Burung2. (Bukan film lukisan). 
“Hiburkanlah Anak2 Tuan2 dan Njo: 
nja2 Daan 

Imenjair 1000 lagu 

Obat Nk Laki2 

Sexanol 
Tanggung sembuhkan segala ma- 
tjam  KELEMAHAN LAKI2, 
mengisi center2 SJAWAT jang | 
telah kosong dan menambah te- 
naga. 

SEBOTOL Rp. 20,— 
APHRODIN 
Obat Plesir Istimewa 

- SEBOTOL Rp. 10,— 

Ongkos kirim 1076. 

disemua rumah obat. 
s»DC PHARMA” Dj. 

BANDUNG. 

Agen2Z: 

R. OBAT ,,KARUHUN” Djocja 
dan Pekalongan Toko Obat 

ENG TAY HOO Pekodjan 101 
Semarang: Toko Obat ,,HOK 

AN” Djl. Raya 114 Magelang. 

aa ARSITEKTUR, - 
A, DJALAN KERETA AP? 

ilih dan pengalaman? 

201, Djakarta-Raya 
bulan akan sampai 

-| AKAN DIBUKA 
S. M, P. Petang (pk. 14.30 

K. #tahho: 
erdja pk. Yo. — 18. 7 

SM Psi Megeri, Djl. Be Biauw Tjwan no. 58 Semarang 1 
6 April 1953 dan ditutup tg. 

S. R. dan uang 

oren 3 

ning con- Na 
tetapi da- f. 
erkakas2 

GOES”, 

                         

SUDAH DIKENAL, KAREN 

BROMFIETS 
ag Oka 

NGAH INDONESIA 
'A, KEBAJORAN-BARU 

. BERTAMBANGAN, # 
RPFO, TELEVISI, 2 
OGI — MEKANIK, 

BANG SEMARANG : 

A KEKUATANNJA 
sALPINO? 

  

Distributeur: 

' SUPER RADIO CO. N. 

Saja memakai 

V. 
SETERAN (DUWET) 5 

   

   

  

Kantor Assuransi 99 

MENGURUS: 

SE 
Foto: KEMPEN 

SEMADMY” 
Semarang, Purwodinatan Tengah 128Teli. 

GALA ASSURANSI | 
ASSURANSI KEBAKARAN, MOBIL2, MUATAN2 DAN 
KETJELAKAAN DENGAN MOLEST. 

1350 

             

Tjontohlah 

  

  

| Badju kebaja lekas kojak “sebab 
diijutji dengan sabun biasa. 

Hemat dengan ba 
ditjuiji dengan sab 

   

   

al Sebab menga 
hemat bahan pakaian dan uang! 

   

badju kebaja sebab 

  
. 

$. 52.5.10.D 

   

un Tjap Tangan? 
  

  

    
1 

  

  

  

. Menerima murid? tamat S 
Pendaftaran tiap2 hari ke 

3
3
.
 

c- Mulai mendaftarkan te: 
dengan disertai tanda 
Rp3, 5A— 1 

d. Djuga akan dibaka kelas Pegawai 
Lama Peladjaran untuk a. 

untuk d. 

tamat 

  . sjarat2 seperti tsb. diatas. 
tiga tahun. 
dua tahun. . 

Peladjaran diberikan oleh guru2 jang berpengalaman- 

—19 menghemar ! 

1 Mei1953. | 
pendaftaran       

Ben en ae SB 

| Pertjetakan 

  

Mulai 30 Maart 1953 PIN 

2 en Kampung 
segala 

DAH Ke:     rupa pertjetakan   | | 

| 
! 

| 
| 

| 
| Menerima 

dan harga pantes 

  

Bikinlah 

Dj 
Djamu 

  
Petekan 

| Dj Dema 

Dapat beli 

Ternate 12 4“ 

: Pandean 101 
: marang. 

| 

| 

19. 

Pa 

| 

Sia 
badan sehat ge 
dalam keadaan 
sedia menghad 
gala gangguan 
ngan tiap ka 

amu Kuat 
eri No. 18) 

enar2 dipidji oleh 
ara Langgana 
uat Tjap Portr: 

Semareng s 
kan kegem 

Nan kat Rp. 0,59 

  

Toko Pedamaran 

Agen: Dep 
697, 942, 210, 682. Lemahgsmjal 52 

arat 33, Pontiol 88, 

. Labuan 14, Gs Tjilik 
mn: 23, Pasar 

»MEN
TAJA

” nang 

Mlaju no. 45-Tilp. 

3 

  

  
   

Tetap keras 
sampai sisanja 
jang teracbirl 

1945 
tjepat i | 

| 

pakerdjaan rapi,   
Dengan sabun bian pakaian lekas 

kojak! Maksud hemat dengan 
pengeluaran uang itu sebaliknja 
— Njonja menderita lebih. rugi, 

sebab pakaian lekas kojak 
karenanja. Ini berarti bukan” 

  

  

& segala rjutjian jang 

jang halus 

sabun jang paling hemat untuk se 

Hemat jang bidjaksana, kalau-Njonja 
mengjurji dengan sabun 
jang dapat dipertjaja! Njo 
rasa, betapa halus busahn 

kasar. sampa? kepada 

       

Tjap Tangan, 
njasakan' me 
jafiru untuk 

  
mara pa. gala tjutjian! 

Ma “ti   H
n
 

  Sedia 
  

  
punja sekudjur 

mbira dan selalu 
siap sedia— siap 

epi datangnja se- 
kesehatan — de 

minum: 

n, keini Djamu 
gi Njonja Meneer 

alu dapat memberi:- 
an hidup. 

TEA PE TAP Mag 

TA MAN 
Pa 129 TILP-61I 

"SEMARANG   
90. Telp. 000, Smg, 

, Dj. Mataram 414 

Dargo. 

  

| Urtuk 
(RUMAH 
la 

Terima 
|tentang 
| 
! 
Tangga ! 1 CT na 

mbangun 
ANGGA datanglah 

BELMAKER 

fiien Ilo 

keperluan 5 

— Tilpon 1813 

n Bok Soen 

pesanan-pesanan 
ang-barang Rumah 

& aa inden TEROR ka ON ARE, 

  

    

  

« SRI Ta 
| £ Atma 234 - Kotak POS 8 

£  Peladjaran2/kuliah2 

fo 

  

N 

en ence Univ 

  
dengan tertulis (schrffte 

SMP/SMA bgn A/B/C dan Perg. Tingg 

Keterangan lengkap (prospectus) masing2 

| dari Tata-Usaha, beserta madjalah 

kolah, bisa didapat 

USAHA " 

k): “5 
i Hukum/Ekonomi. 2 5 

—#IYAP HIAUW GO 
AHLI GIGI 

Petudungan 112 Semarang 

  

Pakerdjaan radjin, 
Kwaliteit 100 pct. tulen 
Ditanggung enak pakai- 

  

1 en   59| 
  

  

tees sn Y 
HASN'T HEARD 

  
   

  

  

    
— Disini nampak Roy menggan 
dul dibawah kabel kereta api lis: 

rusan Legs. 

dengar saja, fikir Rogers. 

Pe 
i   trik dan menjelorotlah ia kedju- 

untuk ea ( 

tentu mendengar kedjadian ini, 

      

7 THE RAILING 
GAvE way L 
KARPS SURE 
TO HEAR THAT/ 

      

50 7s H0 
ROGCERS/ Too |: 
BAD YoU DIPN TT 
KEEP YOUR 
NOSE OUT 
SOE TAS 

a 

        
  

— Kabel ini dapat menolong saja 
menjingkirkan  Legs.  Karp 

(Da- 

lam pada itu Roy menendang deng- 

— Legs masih tetap tidak men- an kedua kakinja tepat dipunggung 

Legs, sehingga ia djatuh. Glodak) 

—' jie. 

Sementara itu 
rangnja mer 

keretanja. 
— Saja te 

besar emas d. 

Pang Lia 
itu? (Glo 

  

  
gangkuti 

mendapat 
am kereta. 

— Lho, djadi engkau Rogers. 
Engkau terlalu djahat untuk se- 
lalu mengurusi perkara ini. 

Karp dengan  gi- 
emas kedalam 

    

sebagian 

Dan sek d 
suara ramdi2 

  

apa 
odak). 

  

  

  

  

Terdapat di TOKO2 OBAT dan TOKO2 P, 

  

“ANGGUR OBAT KOLESOM. Ini 

buh dan darah. Ini Anggur pun tertjampur dng. 

  

Ansah 
d
a
u
n
 

  ANA Ln Tan Jan ola 
PEN UAN 

  

  

    

Fin KOLESOMomPO RE 
2 mmk 

      
    

Anggur Kuat terbikin dari 
Tjampuran Obat2 Tionghoa jang berfaedah dan mahal, antaranja 
Kolesom, dil. Obat jang sanget penting untuk tambah kekuatan tu- 

sarinja Buah Ang- 
gur jang terpilih. 

Amat baik bagi lelaki/perempuan jg. berbadan lemah. Kurang da- 
rah, muka putjet, air muka kelihatan tua dan lesu tidak bersema- 
ngat, kaki tangan dingin, bua pinggang sakit, tulang linu, kepala 
suka pusing, bernapas pendek, urat sjaraf lemah, sumangat laki2 
kurang. Paras perempuan tua dll. Penjakit kelemahan. Minum ini 
Anggur dalam se edikit tempo sudah tentu lekas kelihatan faedahnja. 
Baik aik untuk " lelaki dan perempuan, tua atau muda. 

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

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

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

botol SEMBUH sama sekali, 

& D. dtssibrot Indonesia. 
Pabrik Anggur ,,REN AY & Co”. Surabaja. 
Agent: : “1 EK $ SING TON Ai Semarang. 

Pertietakan Smp. 

  

Darmawisata 
. Perusahaan Otobis : 

Otobis2 
PICNIC - dsb 

Hubunganlah dengan: 

—. SOEMARDI 

Menyediakan : : 

  Kartodipuran Kidu 

NV. sMataram Asli” 
aru. untuk ' keperluan 

1 SOERJOTENOJO 
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Ongkos bersaingan 

1 (Barat Pbr. Gelas) SOLO 
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1Besok malam premicre   
No. SBAJITI ATK 

    

CITY CONCERN CINEMAS 
  

5—1.——9.— LUX 

“The Golden 

Spectacularly! fall of excitement ! 

Ini malam 

Rhonda Fleming -— Ste 
Helena Carter — 

66 Color b 
Hawk Ne analdolbr 

(GARUDA 
The Greatest Sea Roman 

Follow that He—Man and his She—De 
ce of all time! 
vii to New Worldof Sensation! 

dm. bb: (ur th) 

rling Hayden 
ohn Sutton 

    

MAS) 

|   

Akan datang : 

.STORM OV 
Roniance and adventure 1 

in Mysterious Tibet — 

Mighty Himalayas LN 

REX REASON— 

he fanbiddan montains 

ever seen before! 

DIANA DOUGLAS in 

ER TIBET 

S
a
 

an" 
PAP 

Digaji 

3 tually filmed atop the 

  

“Ini malam d, 

Ann Sheridan 
Nan 
Na)» 

Color by Tec 

Ini malam INDRA 
4. 45-6:45-8.45 

Berbareng : 

ROYAL 
5.15-7.15-9.15 sitamle 

Tjerita jang menarik denga 
Eng -m 

“- n kuai Howard Duff 5 

»STEEL TOWN« 
hnicoltor 

Man of steel —Woman of flesh! Penuh S 

" Keris film 

RUSINI — TOMINA 

Menggumbirakan | 

M
A
U
 

I
A
 G
E
T
 

Ah 3 th.) b. (u.1 

KOTA 
ABRIK BADJA 

ensatie! : 

d.m.b. (u. 13 tah.) 

prod. Singapore j 
H— AHMAD HAH dalam « 

edm Ramlah" 
lagu? jang” merdu! : 

  

film lukisan j 1-9. — 

"” Walter 
Disney's $ 

TA 

tua dan muda. 

Ini Malam Peng 
jang tersohor dim. Bewarna 

#SBAM 
. Aflame with Adventure 

Satu tjerita dari anak Kidang Bambi j 

habisan (u. segala umur) 

Color by 
Technicolor BI” 

and Beauty ! 
jang menarik hati 

  

Rex 

(u. 13th.) »Storm 

Never 
-——— Temple Rituals and danc 

Satu film terbikin 
penuh sensatie jang 

Reason — Diana Douglas ea 
.. 9 

Over Tibet” 
secn bevore! See the land 

es! Unforgettable! 

selaruhnja di Tibe 
menggemperkan ! 

of the lost horizona ! 

dan di gunung2 Himalaya! 

  

  

Tg. 

Perang Laut jang m 

OKI 
Pertempuran heibat a 
contra Pasukan Kam 
Angkatan Udara D' 

  

THEATER 
Phone: 215 

S0LO0 
Ltd 

28 Maret 1953, 
maha dahsjat di : 

INAW 

“Mibbon. 
Submarine Djepang melawan Destroyer U.S.A 
Peranan Utama » PAT 

  

d.m.b. (13 th aan 

A” 

TN Destroyer U.S.A. 
kaze, DJIBA AKUTAI dari 

| 
| 
| | 
| 

O'BRIEN, . 

 


