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| Dikatakannja, bahwa dera 
djat PBB akan rusak, djika ne | 
gara2 besar tidak sanggup me 
menangkan Suara bagian besar 
negara2 di Asia dan Afrika. 
Menurut Shri Nehru PBB tih 

mengabaikan. prinsip2nia dlm 
menentang masuknja RRT dan 
ia mengingatkan nasibnja Vol 
kenbond. Dinjatakannja, bhw. 
sedjum'ah negara di Asia dan 

| Afrika seperti Tunisia, masih 
: belum merdeka dan tidak se- 
| Orangpun dapat menerima teo 
| Ticjang mengatakan, bahwa ne 
gara2 tersebut masih belum ' 

| matang bagi kemerdekaan. — 
(Antara — AFP) 

  

DUTA BESAR RASJIDI 
| KEPERTJAJAANNJA. 

at2'. kepertjajaannja kepada 
sjah Iran. Sebagai diketahui 
Hadji MEN di Iran | 

Fang an 5 : | 

NATSIR DI BAGDAD. | 

' «Pemimpin Masjumi Moh. Nat 
4 sir'hari ' Minggu teah tiba di 

|. Baghdad dari Karachi, demiki 

melandjutkan aja'anan ke 
Teheran. Sebagai diketahui. 
Moh Natsir sedang mengada- 
kan perdjalanan untuk mengun 
djungi berbagai negara Islam | 
di Asia Barat, 5 : 

  

sia Akibstoja "Akon | 

  

Adv. 80 sen per mm. kol, Harga Eijeran 80 sen per lemb. 

  

  dengan pia'a2   
tara Mengakui Farouk Sbg Radja Sudan 

i ngan sendirirja diakui sebagai 

ji mur Tengah, demikian kalang 

Tan Liep Tjiauw djuara single laki2 digambar bersama 
jang diperolehnja. (Ipphos). 

Saran kompromi? 
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Uap Tian” 
Dg Piala2nja 

    

   

  

       
Amerika Andjurkan Supsia Inggeris Semen- 

K 
kan kompromi dalam pertikaian 

ALANGAN DIPLOMATIK di Washirgton mengatakan 
pada hari Senen bahwa A.S. telah mengusulkan tinda- 

Inggeris-Mesir mengenai Sudan. 
Dikatakars bahwa saran A.S. ifa kini sedang dipeladjari oleh ke 
menterian luar negeri Inggeris, Menurut . kalangan tadi maka 
seijara informil A.S. telah memberi saran supaja radja Farouk 
untuk sementara diakui sebagai radja Sudan sampai ada kepu- 
tusan mengenai soal ini dari rakjat Sudan. 

Dikemukakan bahwa saran 

inj berbeda dari permintaan Me 

sir supaja .radja Farouk Ge 

radja Sudan. Agaknj, Ingge 

ris telah bermufakat dengan! 
AS bahwa pertahanan Terusan 
Suez akan diserahkan kepada 
komando gperasioni! Mesiy-asal f- 
Mesir se'udju bahwa pertaha 
nan Terusan Suez dimasukkan 
daam s's'im “pertahanan Ti 

an tersebut. (An-ara—UP). 

  

Sewaka 
Pada Sri: SAYAKA Eh. 

“Sbg Menteri Pertabanan! Ia Akan Dapat! 
Membereskan Kesulitan2 Di Djawa Barat 

EKAS GUBERNUR Djawa Bara: dan bekas menteri 
i pertahanan M. Sewaka menerangkan atas pertanjaan 
wartawan kita, bahwa djabatar gubernur adalah sama berat 
danusulitnja dengan djabatan menteri pertahanan. Perbedaan 
jg satu2nja, jalah bahwa ,,seorang menteri disamping itu masih 

. mempeladjari masalah2 internasional”, Mengenai 
jg masih harus diatasi dalam lapangan perjahanan 

harus djuga 
kesulitar2. 

Pertjaja, 
Sultan: 
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Huru-Hara 
Eguador 

| Pemantjar. Radio Han. 
tjur Diserbu Orang Ka- 
rena Siarkan Berita2- 

Pro Pemerentah 

EORANG TEWAS dan 
37 luka2, ketika pada ha 

Ti Sapiu terdjadi hura hara di 
Guenza, Eguador dengan mana 
maka djumlah kematian dalam 
pemilihan presiden jang katjau 
jang diadakan dinegeri itu telah 
memunijak sehingga lima 
orang dan jang luka2 60 orang. 
Kerusuhan telah petjah ketika 
tjalon presiden Salazar jang se 
tudja dengan pemerintah tiba. 
Pemantjar radio jang menjiar- 
kan keterangan pro Salazar te 
lah diserang oleh suatu gerom 
bolan jang anti pemerinfah, 

Kabarnja para pengikut Sa 
lazar datang memban'u, sete 
lah mana maka petjah'ah per 
kelahian memakai tongkat dan 

| ba'u2. Kedua belean fihak me 

muku' dengan senapan2 tetapi   
di Djawa Barat, Sewaka menerangkan, bahwa sudah ada ren- 

"Saja berharap dengan sung : 
guh2 supaja Sultan Hamengku ' 
Buwono dengan me'aksanakan 
rensjara2 ini akan dapat me- 
njelesaikan kesulitan2 di Dja- 
wa Barat dalam waktu jang 
sesingkat?nja, Saja gembira, 
bahwa sais te'ah diganti oleh 
Sri Sultan sebagai menteri per 
taharan, karena dalam kedudu 
  

Pembuat., Uang 
Palsu Besar2-an 
Dapat Digulung Di 

AA, YEN? DARI TENTARA      
    1 membesiah uang? | 

as seharga kurang lebih ? | 
ajipa: Goes, Dihe tan orang pemim ' 
pranja serja empat orang ba- 
wahannja telah di angkap. 

Major Martin Gross, kepaa 
dinas rahasia dari komando E- 
ropah menga-akan, bhw pertje 
takan untuk membuat uarg 
palsu itu terletak dalam sebud 
ah gedung dilingkat kedua da 
lam kamp penampungan orang 
oraig di Foerenhald dekat Mun 
chen.  Dikatakannja bahwa 
uang2 palsu itu terdiri dari 
scrip dolar (uang pendudukan 
Amerika) dan "jang didapati- 

ernah dilihatnja”. 
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Ha 1 dolar Mata pn arga 10 do! enyrut penje 
Ma Pep Mekar Peer jang dipakai 
berasal dari puber di Tjeko- 
slowakta.   

| Telah terrjata bahwa angka- 

kan ini ig sudah banjak me- 
ngetahui 'entang keadaan2, Sa 
ja menaruh kepertjiajaan be- 
Sar terhadap sri Sultan”, demi 
kian Sewaka. 

Hasil2nja. | 

Mengenai penga aman2nja sej 
bagai men'eri pertahanan, Se- 
waka menerangkan, bahwa di- 
bandingkan dengan satu tahun 
jang lalu ketika ja menerima 

djabatan men'-eri pertahanan, 
telah terlihat adanja kemadju- 
an. Keadaan di Maluku, Sula- 
wesi, Ka iman'an dan Sumate- 
ra pada umumnja boleh dikata 
kan telah mendjadi baik. Di 
Djowa hanja'ah di Djawa Ba- 
rat sadja dimana soal2 keama 
han belum dise'esaikan selu- 
ruhnja. 

Sebagai menteri pertahanan 
saja mendapat bantuan jang 
besar dari pimpinan tentara. 

tidak ada jarg luka karena 
$ tembakan. Sebagian dari kan 
' “op pemantjar radio hantjur se 
belum polisi datang Mereka 
mengusir geromboan' dengan 

gas sir mata sera tembakan ke 
udara. Dalam perkelahian Seo 
rang tewas dan 22 luka2. Dari 
fihak po'isi 3 orang luka2 dan 
pendiaga keamanan rakjat 12 
orang. : 

  

HATTA AKAN TIBA DI LOM- 
BOK PADA TG. 19 APRIL '52. 

Dari kalangan resmi P. I. 
Aneta memperoleh kabar, bah 

wa kedatangan wakil-presiden 
drs. Mohamad Hatta di Lom- 
bok ditunggu pada tanggal 19 
April, Dari panitya penjambut 
an P. I, Aneta selandjutnja 

memperoleh kabar, bahwa wa- 
kil presiden akan singgah disa 
ng Se'ama 2 hari. 

TIAP KETJAMATAN 
1 POMPA AIR. 

Dalam rapatnja “baru ini   tan perang senaniiasa bersedia | 
untuk mendjalankan perintah 
dari stasan, asa' sadja peme-| 
rintah mampu untuk memberi 
kan perintah2. jang positif. 
Saig merasa puas Gengan ker 

dj, £ama jang saja alami dari 
pihak pimpinan ten ara”, demi 

kig- Sewaka. Dikatakan selan 

dttnja, bahwa ke ika akan di 
adakds mutasi2 dim kaangan 

pimpinan ten ara telah da siap 

kan ba:jak berita2 jang provo 
katif, seakan? mu' asi in! akan 
menimbulkan kesuitan2 kare- | 

na jang bersargkutan akan me 
nen angn'a., Akan tetapi jang | 

ternjata jalah bahwa mutasi2 | 

ini telan berdja'an dengan lan 
tjar, Hal ini adalah suatu buk 

ti, bahwa didiram kalangan 
pimpinan tentara terdapat 
tata tertip jang baik, demikian 
bekas men'eri pertahanan Se | 

waka, 

  

  

' menjetudjui 
DPD kabupaten Bogor telah 

diadakannja pom- 
pa air disaban katjamatan dan 

ditempatkan ditempat jang ku- 
rang baik airnja. Penempatan 

pompa2 air ini ialah sebagai 

usaha untuk mempertinggi ke- 

sehatan rakjat. Dapat dikabar- 
kan, bahwa kabupaten Bogor 

mempunjai 22 katjamatan. 

  

— Menurut kabar jang dipsroleh 
PI-Aneta, dihari kemudian jang de- 
kat tarip listerik untuk Malang akan 
dinaikkan dengan kl. 157. la 

an sea an 

Peranfjis 
 EAN LETOURNEAU, menteri 
Perantjis untuk negara2 ber- 

serikat di Indo Tjina pada hari 

Dium'at menjatakan. kepada parle- 

en Perantjis, bahwa tidak mungkin 
akan terdjadi Perantjis melepaskan 

   

ril 1952. 
In pel Aabah men mba duty Pantauan Png ae an gaaNRAN NI 

     

  ari Pada' Waktu Jang Sudah2: 
000 Kata Harriman 

: Miuggu mengatakan, bahwa menu- JD tarriman, pada hari 
   
   .yut pendapa'nja amaian kini lebih dekat daripada waktu? 

jg la j ika mendjalankan ,,politiknja jang te- 
- gas” terhadap Sovjet Rusia. Harriman, jg pada waktu perarr, 
dunia jl. mendjabat dutabesar di Moskow, selandjutnja monja- 
takan bahwa dari pengalamannja jg didapatnja di Sovjet Uni, 
maka ia mendapat kesan bahwa .,Stalin hanja mau terliba: dim 
suatu peperangan, apabila meruru: pendapatnja ia dengar mu 
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Tentang Perang 

| Adalah Manusia-Biasa 

dah akan dapat memperoleh kemenangan, La 

mana | 

| Berbitjara 

Merupakan Keujahataa 
'Di Russia, Rakjat Russia 

Sadja 

R, S. RADHAKRISNAN. 
duta besar India di Mos- 

kou, jang kini ada dalam per- 
djalanan kembali ke India dan 
jang dalam minggu jl. telah me 
ngadakan pembitjaraan dengan 
Stalin, dim. buku karangannja 
jang akan terbit pada 'tanggal 
Z1 April. mengatakan bahwa 
,bagaimana pun djuga panda- 
ngan orang tentang sifat peme 
rintahan Rusia, tetapi rakjat 
Rusia adalah ramah tamah dan 
adalah manusia biasa”, 

Dalam penghidupan rakjat 
Rusia terdapat iri hati dan 
senda gurau, tjinta dan keben- 
tjian, seperti dimana sadja. 
Tidak ada . perbedaan2 . pokok 
diantara rakjat2 . didunia, de- 
mikian Radhakrisnan: Buku in', 
jang bernama ' ,Philsafat Sar- 
vepalli Radhakrishnan”, akan 
diterbitkan di New York -oleh: 

“geri   »Tudor Publishing Company”. 
(Antara-Reuter). 

Rak jat Rusia meng- 
hendaki' perdamaian. 

di Rusia merupakan “kedjahat 
an”. Dikatakan seterusnja ba 
hwa ia iakin benar rakjat Ru- 
sia menghendaki perdamaian. 
Menuru: Radhakrisnan, Rusia 
sangat mengharapkan politik 
juar negeri India. 

  

  

2 BELANDA EIGENAAR KEBUN 
KENTANG TEMBAKI RAKJAT. 

2 Orang Belanda, De Groot dan 
Bokling, pemilk kebun kentang di 
Djambudipa (ketjamatan Tjisarua, 
Lembang) diproses-verbaal oleh po- 
Isi, karena mereka telah merembaki 
rakjat dikebun kentangnja, sehingga 
13 orang kena tembakan, diantara- 
nja 3 ang Mendapat luka2 berat. 
Menurut berita jg diperoleh ,,An- 

tara”, sebaga mana biasa didaerah 
tsb, bilamana hasil2 kebun kentang 
telah dipungut oleh ig punja, maka 
rakjat beramai2 mengambil ssa2 
kentang ig telah dibuang. Pada hari 
Kems jbi., maka kira2 14 orang 1ak- 
jat. sesudah kentang hasil kebun itu 
dipungut oleh ig empuhja, mengam 
bil kentang2 sisanja. T ba2 De Groot 
Can Bokling menembaki mereka se- 
hingga 18 orang mendapat luka2 
Korban2 :tu sekarang dirawat dida. 
lam rumah sakit Tjimahi, ' Senapan 
merk ,,Beaumont” jg mereka pakai 
sekarang telah dibesiah oleh polisi 

PEMBUNUHAN DAN PERAM 
POKAN Di TARIKOLOT, 

Segerombo'an orang2 bersen 
djata jang terdiri dari kl. 30 
orang pada hari Rebo malam 
telah menjerang kampung Tari 
ko'ot dan Mengundjaja diketja 
matan Radjapolah. Dua orang 
penduduk desa dibunuh sedang 
kan dua orang lain mendapat 
luka2 berat. Sedjum'ah barang 
barang dirampok oleh gerombo 
lan itu. ! 

  

Kesebelasan UMS (pa- 
kai kaos bergaris) dan 
Tionghoa diportret ber- 
Sama. (Ipphos). 

XP   
Tak Akan 

  
Indo Tjina. Dikatakan seterusnja, 

bahwa Perantiis akan berusaha suatu 

djaminan dan djandji bantuan aktif, 
apabila perang di Inde Tjina dengan 

adanja serangan tentara. RRT di 
'Tonkin delta dapat meni 

- van Kunste 

   
   

    

  

, € 
Lembaga Kebudajaan Indonesia 

Kon. Batavisasch Genootschan j 
" : 

nan Watenschanpan 

““Dikatakan se andju:nja, ba- 
hwa harapan akan perdamaian 
ilu sekarang tergantung 
kah Amerika “akan meland ju 
kan politik p'mpinannja jang - 
telah didjalan sedjak 4 arau 5 
tahun ini.” Apakah kita melan 

itu dan terus: djutkan 'po tik 
mendapat kepertjajaan bang- 

sa2 di Eropan bahwa kita tidak 
akan merobah sikap itu,.maka.. 

menuryt pendapat saja, kita: 
dapat mentjegah perang demi 
kian Harriman. Mengenai ban 

tuan Rentjara Marshall dulu 
dan program MSA sekarang 
|ini, Harriman menjatakan, bah 
“wa bantuan2 itu teah memba- 
wa Eropah kesualu titik dima 

na ,,apabila timbul kekeruhan, 
serdadu2 Amerika tidak harus 
memikul beban jang pa'ing be 
rat sebagai halnja sekarang di 
Korea." 

| Dalam mendesak supaja ban 
tuan Amerika kepada Iuar ne- 

dilardjutkan, Harriman 

menja'akan, -hahwa Amerika 

tergantung Pada negara2 lain- | 

'nja “tidak hanja untuk melak- 

sarakon program persendja:a- |- 

amnja, tetapi — untuk kese'a- 
matanrija sendiri — Amerika | 
Gjuga mempunjai kepen'ingan 

| jang vial untuk tetap mengua 

.sai bahan? men'ah, serta un- 
tuk mentjegah peperangan dan 
meluasnja komun'sme", demiki 

- an Harriman, (Antara—UP). 
Dr. ' Redhakdbkakai Berikan AA 2 

tiba.di Bombay dari London-ha- ' 
|ri Minggu mengatakan, bahwa ' 
berbitijara tentarg peperangan. 
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— Dalam pertiakapan dengan PI- 
Anefa sekdjen kementerian dalam ne- 
geri mr. « Sumarman. mengatakan, 
bahiva kementerian agraria dalam ka- 
binet jang lalu kini mendjadi suatu | 
bagian lagi dari kementerian dalam 
negeri, dan untuk sementara bagian 
agraria tersebut dikepalai oleh Sari-! 
min. Tetapi karena Sarimin kini se-| 
dang mengerdjakan kewadiiban 

djabatan tersebut belum diisi, 

Atas pertanjaan PI-Aneta sekdjen 
mr. Sumarman mengatakan, bahwa 
bekas menteri dalam negeri mr. Iskak 
mulai tenggal 1 April jang lalu telah 
berpensiun. , 

apa 
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K. Sudarsono— 
—. ep Tjisuw 

Hp Ag at $ « 

  djadi runner 

Penting Hari Ini: Perdam 
berontak Bolivia menang 
lesai — Hwa Nan Tourne 

Amerika dlm sengketa In 

atan lebih dekat — Pem- 
— Konperensi Moskow se 
oi — Saran kompromi 
ggris-Mesir — Irigasi ha- 

rus diutamakan dll. 

  

  
Ketje Sudarsong dan Ta n Liep Tjiauw digambar bersa 

ma setelah pertandinga n berachir. Ketje tahun ini men 
up Sing'e laki2. (Ipphos), 

| 

  
  

  

Djepang Tjari Me- 
hangnja 

| Akan. Tindjau: Kembali Soal Djumlah 
"Sendiri 
di 

0. Ganti Kerugian Perang : 
Karena Produksinja Merosot: Katanja. 

. am ENURUT SURATKABAR Djepang ,,Nihon Keira?” pada 
1 hari Senen, pemerentah Djepang bermaksud unjuk meni- 

lik kembali setjara mendalam poiitik pengganti 
rangnja, berhubung dengan terdjadirija kemerosotan pada se- 

kerugian pe- 

bagian dari perindustriannja achir?2 ini. Pada minggu? jg lalu, 
ini, industri? tekstil Djepang mengalami kemerosotan. Oleh 
karena kedjadian2 ini, maka perkiraan tentang eksport Djepang 

#euk tahun 1952 telah dirobah dari $ 610.000.000 sebagaimana 

“semula mendjadi $ 270.000.000 
Ketjuali itu, diduga bahwa produk 

'si akan merosot 4. sampai 5 a) angka 

dari angka index pedoman jang di 

tetapkan sebagai 140.6. 

Index produksi'ini berdasarkan 
angka-angka rata-rata 1934—1936. 
Menurut ,,Nihon Keizai”, perkem! 

bangan2 ini memaksa pemerintah 
Djepang untuk menindjau kembali 
politik pengganti kerugiannja.  Pe- 
ruadingan mengenai  pembajaran 

SEL 5 4 3 3. 2 ke 
i pengganti kerugian tidak mentjapai 

bagai gubernur Sunda Ketjil selama ' kar 
maka. 

kepala bagian agraria sekarang di-: 
tbakili oleh Singgih Praptodihardijo. | 

kemadjuan, semendjak dilakukan pem 
bitjaraan2 pendahuluan di Manila, 
ketika bulan ig lalu. 
|Akan tetapi, para pembesar Dje 

pang mengharap supaja perundingan 
tadi dapat dipertjepat, jaitu apabila 
rombongan penjelidikan dari Filipina 
sudah tba di Djepang, tidak lama 
lagi. Maksud rombongan ini ialah 

  

Potensi K.-Utara 

Masih Ada Harapan utk 

njai kemampuan lebih besar 
melakukan suatu offensif besar?-an,   dakan penjerbuan demikian itu kini 

    
atu krisis internasional. 

Inj diterangkannja “sebagai dja- 
waban atas kritik pembitjaraan ten: 
tang Indo Tjina ketika diadakan de- 
bat mengenaj ditambahkan atau ti- 

jemleh”80.000 djuta franc 
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J 

namun ,,kemungkinan untuk menga 

h 

Bisa Lantjarkan.Offensif Besar2-an 
Lagi: Kata van Fieet 

»Gentjatan-Sendjata” 

Terhormat” 

pe Tentara ke-8, djenderal James Van Fleet, da 
lam konperensi persnja pada 

bahwa. pasukan? RRT dam Korea Utara mempunjai kemam- | suat: soal penting. Seperti diketahui, 
puan untuk melakukan suatu offensif besar di Korea. Djenderal Burma tidak hadlir dalam konperen 
Van Fleet jg memberi keterangannja itu kekenaan dgn tepat si San Francisco dan oleh sebab itu 
satu tahun ia memegang komando pasukan? PBB di Korea, se- masih harus mengadakan perdjandji 
landjutnja menjatakan, bahwa pasukan? Utara itu dapat mela- an perdamaian dengan Djepang. 
kukan suatu offensif ,,jg sama umurnja” dengan penjerbuan2 
oleh pasukan? Tionghoa jg telah dihalaukan oleh pasukan? 
Tentara ke-8 pada bulan April 

Selandjutnja dikatakan, bahwa wa 
laupun pasukan? Utara kini mempu 

untuk 

dan Mei tahun 1951. 

telah berkurang”. Setelah memberi 

pandangan tentang pengalaman? per memberitakan 
tempuran2 di Korea selama satu ta 

n jg lalu ini, djenderal Van Fleet Srvedia. Menurut keterangan ini, se- 
mengumumkan daftar kekalahan? pi $ 
hak Utara selama waktu tsb. 

telah menewaskan 314.171 
Utara, melukai 188.588, dan 
wan 27.937 serdadu Utara lainnja. 

Selainnja itu alat2 perang Utara 
jang dirampas atau dihantjurkan oleh 
Tentara ke-8 ialah 9.508 

meriam, dan 760 kendaraan 

badia dan kendaraan2 bermotor. 
Djendera! Van Fieet mengachiri ke 
terangannja dengan menjatakan ke 
pertjajaannja. bahwa suatu  gentja- 
tan-sendjata ,,jang terhormat” achir 
nja akan dapat tertjapai di Korea, 
Akan tetapi andaikata pihak Utara 
mengadakan sesuatu gerakan di se 

/'pandjang medan pertempuran, maka 

Mungkin L 

kita telah bersedia, demikian ia me 
nambahkannja. (Antara—UP) 

: suatu konperensi pengganti 

i- 

Jg   hari Senen menjatakan, 

Menurut djenderal Van Fleet, se 
ama satu tahun jl ini Tentara ke-8 | 

serdadu f 
mena 

senapan2 ! 
mesi: berat dan ringan, 12.600 sena 
pan otomatik, 57.730 senapan, 6.800 

lapis 

  

anfuk “menjelidiki kertmpuan — Dje- 
pang untuk membajar hutang? peng 

ganti kerugiannja kepada - Filipina. 
Menurut dugaan .Nihon  Keizai", 
kundjungan ini akan di-ikuti oleh 

   lagi antara Djepang dan Filipina" di 
Tokyo, dalam waktu jang tidak lama 
lagi. 

Indonesia, Indo- 

5. 1 ME Yan KUE RPELAA EK NG K3 
Pa aa 

|. Hwa Nan Dibu- 
barkan 
U:M.S,—Tionghoa 2—I 
CHTCS—U.M.S. 1—0 
UNION—Tionghoa 0—6 

Periemuan antara kes ..Tiong 
hcoa” Surabaia dan UMS Dja- 
karta sedjak dahulu memang 
merupakan suatu big-mateh jg 
ramaj dan dimana sadja pertan 
diagan itu Milangsangkan " sela 

| Ju menarik banjak penonton. Ka 
li ini Stadion Semarang mulai 

| djam 8 siang pada hari Saptu ji 
dibandjiri perontou, sedang per 
mainan baru dimulai djam 4.30 
Perhatian begitu besar sam 
ada jang tidak kebagian tempat 
duduk dan mau sadja berdjong 
kak diatas rumput ditepi lapa- 
ngan: Pendapatan darj kartfjis 
loket dan voorverkoop dianta 
ra Rp. 27.000 bual: sore hari itu 
sadja. 3 

Diantara para pembesar mami 
pak Panglima: Divisi Diponego 
To Overste Moh, Bachroen dan 
residen Milono. . Pun penonton 
dari luar ko'a mampak besar 
djum'ahnja, imi. dapat edin'ata 
kan dari djumlah mebil diluar 
lapangam. 

Pertandingan amtara kedua 
rivalen ini dimaksud sebagai 

| suatu pertandingan wtuk me 
njelesaikan perisiiwa perselisi 
ham (verzoening) ontara kedua 
kesebelasan itu pada dug tahun 
jang lampau di Surabaja dam 

djuga kali imi adalah pertandi 
ngan jang terachir dalam sedija 
rah Hwa Nan. - ja 

Dalam pertandingan ini UMS 
menang. 2—1 waktu halftime 
£ ang masih 0—0. Kemenangan 
Djakarta dibikin. oleh kanan u 
ar Tek Hien dan tegenpunt da 
ri Surabaja-oleh San Liong da” 

ri penalty 12 pass. : 
Dengan berachirnja peran 

dingan iri, 'maka. berachir'ah 
sudah peristiwa insiden dua ta 
hun jang lalu berka: ' goodwill 
dari kedua pemimpin kese asan 
tadi jang berhasrat sungguh2 
untuk menjelesaikan' perselisi 
han itu. 2 5 : 

. Hwa Nan di bubarkan. 
Dalam rapat umum anggau- - 

ta dari Hwa Nan jg diadakan - 
pada Minggu pagi digedung Uni 
on Seteran dan dipimpin oleh 
ketua “mr, Gouw Soey Tjiang 
Szria dikundjungi oleh 19 wakil 
dari 11 perkumpulan jang meng 
gabungkan diri pada Hwa Nan, 

  

  dgn. 9 suara voor dan 1 blan: : 
' 20, itelah diambil putusan. per 

| serikatan sepakbola Tionghoa 
China, Birma. ' Ewa Nan mulai harj itu, telah 

Seterusnja surat-kabar Djepang ta 
di tulis, bahwa perundingan dengan 
Indonesia sementara ini terpu- 

tus, berhubung dengan penggantian 
kabinet R.I. ketika bulan jg lampau. 
Pemerintah Indonesia jg lalu telah 
menetapkan supaja dalam bulan Mei 

jad. diadakan pembitjursan menge 
nai pengganti kerugian untuk kedua 
kalinja: pembitjaraan ini akan diada 
kan di Diakarta. Tetapi soal. ini se 
karang masih tergantung di-awanyg2. 

Dewasa ini Indo-Chira dan Burma 
belum lagi mengadjukan tuntutan 
pengganti kerugian perang kepada 
Djepang, akan tetapi menurut duya 
an ,Nihon Keiza!” kedua negeri ini 

akan mengadjukannja tidak lama se 
sudah perdiasdjian perdamaian San 

Francisco mulai berlaku. Menurut 
dugaan pembesar2 Djepang, dalam 
perdjandjian perdamaian jang akan 
diadakan antara Burma dan Dje 
pang, soal clausule pengganti kerugi 

an perang akan merupakan salah 

(Antara—UP) 

  

SENDJATA TJEKOSLOVA- 
KIA UTK. RRT 

Siaran radio Swedia hari Minggu 
keterangan orang2 

kapal Polandia jang kini berada di 

mendjak lama Tjekoslowakia  me- 
ngirim alat sendjata ke RRT. Dika- 
takan, bahwa 20 buah kapal jang 
berlajar dengan memakai ' bendera 
Polandia dengan tentu. bekjar ke 
Tientsin mengangkut alat sendjata 
jang dibeli di Tjekoslowakia. Teta- 

pi alat sendjata ini dimuatkan ke 
kapal2 tersebu' di pelabuhan2 Po- 
landia, Pada achirnja dikstakan, 
bahwa pengiriman alat sendjata ter- 
sebut mengambil djalan jeng sangat 
djauh dengan maksud supaja tidak 
menarik perhatian. 

  

— Dutabesar Bolivia di Chili, Se- 
nor Alberte Sotra Gutierrez, hari 
Sebtu isi telah meletakkan djabatan- 
nja karena pendirian politikaja ' ber- 
tentangan dengan prinsip2 jang di- 
anuti oleh Gerakan Nasional -Rs:- 
volusioner Bolivia, jang berkuasa 

' sekarang. 

epaskan Indo-China 
jakni kl. 30.000.000 dollar kepada 
perongkosan perang di Indo Tjina 
selama tahun jang lalu jang sedianja 
ditetapkan 283.000 djuta franc atau 

1 283.000.000 dollar. Menteri Letour- 

|neau jang minggu depan akan berto- 

lak ke Indo Tjina untuk memangku 
djabatannja sebagai komisaris tinggi 
merangkap menteri - untuk Indo 
Tjina memberi kejakinan pada sidang 
bahwa ia akan mempergunakan seti: 
ap kesempatan untuk memtlihkan 
perdamaian di Indo Tjina. 

DIBUBARKAN uniuk menje- 
suaikan diri pada keadaan daa 

| suasana dewasa ini dan akan ' 
| bernanng dibawah bendera PS 
SI, Alasan? tentang pembuba- 
ran itu lebih landju: tidak akan 
Gjumumkan disini, karena akan 
Giberikan pendjelasan setjara ko 
minike oleh pengurusnja jang 

Ea 
kini dalam likwidasi 

Pertandingan2 selan- 
djutnja. 

Pada Minggu sore kesebela 
san CHTCS (djuara PSIS) ber 
hadapan dengan UMS dan ber 
kesudahan 1—0 untuk Sema 
rang, dan pada Senen sore kes. 
Tionghoa Surabajg bermain me 
'awan Union Semarang, tapi 
kali ini Union tidak berun 
tung. karena telah dikalahkan 
dgn 6—0 waktu pauze sand 
nja 40 untuk Ticjighoa. 

Minggu ma'am digedung TG 
S diadakan malam gembira, se 
kalan o'eh ketua mr. Gouw 
Soey Tjiang diterimakan pia 

Seruan Paskah 
, Dari Paus 

iBestaklah' ,, Tentara- 
Pengabdi “ Raksasa 

Agar Manusia Kembali 
» Menjintai Tuban 

ADA HARI MINGGU 
berkenaan dgn, hari2 

Paska. Paus Pius XII telah me 
njerukan kepada 4009 djuta um 
mat Katholik “diseluruh dunia, 
supaja membeniuk tentara pe- 
ngabdi raksasa.guna mengusa- 
hakan agar bangsa? didunia di 
kembalikan lagi sebagai bang- 
sa2 jg menjintai Tuhan, 

Dari balkon geredja St. Pe- 
ber Paus Pius XII jang kini 
telah berwmmur 176 tahun itu 
memberi selama! kepada bera- 
tus-ribu djema'ah2 dan pendu- 
duk Roma jang 
terbuka berlutut 
Utjapan selamatnja 
jukan pula pada 

bangsa? didunia, 

  

  

tadi ditu- 
segenap 

  

  (TEROR DI DAERAH NJAM. 
PANGKULON, 
Kurang lebih 40 orang ang- 

'Bota dari gerombolan ,,Tjita- 
rum” pada hari Selasa malam 
telah memasuki rumah — lurah 
desa  Tjipeundtuj didaerah 
Djampangkulon. Seorang : ang. 
2012 organisasi pemuda desa jg 
sedang berada dirumah itu, di 
bunuh. 

  

 



    

  

   Seng a tingkas penghidupan r 
Na aa bahan masanan ga 

Kenaga Ir. Suwarto Menerang- 
Pekerdjaan Umum mengang- 

al Kon Singa Lis Pena, dan 

“kabine, ba tang 

    

   

   
Menurut. perhitungan, ren'ja 

na perluasan irigas: terdiri da ' 
ri berlyasan irigasi untuk sa- | 

. Wah 200.090 ha. dan untuk la 
r Garg 150.000 ha, Di Djawa ke 

      

   
Aan 'biasa Snake nih Ka 
40.060 .ha., akan telapi dsam 
ping iti bisa diadakan waduk? 

k jang mempunjai etek NP sa 

      

   

    

    

    

   

Bapak, an 
klalam waktu 
rehahi' itasi 

    

  

   
biaja Di Djawa. rentiona pembik' nan 

gkan waduk dalam 4 a 5 tahun ini, 
ukan menurut — perhiungan bisa 

menghasi 2 150 €: uta au ek 

   

    

   
  

SEMARANG 15 APRIL 1952. 

K onperensi Moskow 
Dengan purba-sang ka jg dapat dimengerti, pihak 

| Barat terutama Amerika, sebelumnja sudah mendengung- 
de an terlebih dahulu, bahwa konperensi ekonomi di 

Moskow itu adalah mpropaganda-stunt” belaka-dari Russia, Tak 
0. ada faedahnja untuk mengundjunginja. Tak ada gunanja pula 

—. untuk memandang konperens: tadi dengan kesungguhan, demi- 

— kian anggapan pihak Barat semula. 
Tetapi kini, menurut berita2 jg menjisip keluar 

- dari medja konperensi tadi dan melalui saluran2 kantor2 berita 

— pihak Barat sendiri, -teinjata, bahwa komperensi tadi memang 

| benar benar merupakan konperensi ekonomi jg sungguh-sung: 

.guh. Setidak-tidaknja merupakan konperensi orang2 jg dengan 

niat baik dan kesungguhan hati, mentjoba mentjari djalan utk 

“ai melantjarkan perekonomian dunia, jg sekian lama ini te- 

lah dihalang-halangi dengan sekian banjak ,tirai-tirai”, em- 

"| 4 bargo2 dan lain2 hambatan lagi. Soal politik, ara lagi /hetae” 

Bra: terasah sesuatu negara, sekali-sekalipun tidak pernah diusik- 

Ko “usil, 

    
  

Pa mm ma mma mama 

  

aa ana na 

   

   

  

   

    

   
   

   
   
    

   
    

   

          

    

  

        

     

    
   

    
    

    
    

    
    
  
  
   

    

......r 

— ———— Dengan demikian, kundjungan delegasi tidak 

resmi Indonesia ke konperensi Moskow tadi, sendirinja- mem- 

punjai faedah jg besar. Bukannja sadja mereka dalam suasana 

jg murni bebas dari ,,politik” bisa men: indjau, mendengarkan, 

bertukar-fikiran dalam hal2 jg mengenai lapangan mereka dan 

dengan demikian memperluas pengetahuan serta »economical- 

Ka na how” mereka sendiri: tetapipun pengalaman dan kesuda- 

dekilangenngnia konperensi Moskow ini, jg djauh berbeda 

sesali as 2 diramalkan oleh Barat, member peledjaran jg 
' gi seluruh rakjat Indonesia umumnja. Jang 
Sena wa tidak semuanja keburukan jg dika- 

takan “Tah Nan Barat tentang Russia itu, benar seluruhnja. 

an sebaliknja sebagai konsekwensinja, kitapun harus bisa 

g bahwa djuga segala kedjelekan Amerika jg sering di- 
gan oleh Russia itu, belum tentu benar djuga semua- 

— nja. -. 
—— — —— Sendirinja pengalaman jg didapat di Moskow 

tadi, merupakan sumbangan jg berharga bagi kita untuk lebih 

memperteguh sikap kita dalam mewu djudkan - politik-bebas. 

Kita tidak boleh ber-pra-sangka terhadap blok manapun. Kita 

pun tidak boleh dipengaruhi oleh pihak mana djuga untuk ikut- 

Ikut, membentji dan mendjauhi sesuatu pihak. Sebaliknja kita 

n harus berani mendekati pihak manapun untuk mengam 

bil tjontoh dan meniru mana jg -bisa memperkaja kebudajaan 

“dan tjara kehidupan nasional kita. Dalam pada itu tak ajal 

pula untuk mendjauhkan segala jg bisa merusak atau membe- 

“lokkan kita dari tjita2 nasional kita jg murni. 

—-———ilah peladjaran jg bisa kita tjuplik dari kon- 

perensi Moskow tadi. Semoga peladjaran ini di“amalkan dgn 

sebaik-baiknja! 

bantu pula oeh saudara2 dari 
jangkatan Perang, baik baniu- 
a1 dari bawah maupun dari 
'a'as nistjaja segala sesuatu 

an lebih berhasi. Demikian : 
Singkoinja djalan penyerahan : 
“pimpinan Kepala Staf D.p. P. 
Diponegoro dari Dr. Suhardi se 
aku acting Kepala Staf kepa- 

da Overs:e Saragih sebagai ke | 
pala Siaf baru, 

| HIBURAN TENTABA. 

Tanggal 13—19 Apri! O. K. 
Mela.i Kusuma di RI 15/ST 15 
Surakarta: tgl 14—23 Apri! pe 

KING 
— Kepala Staf 
Div. Diponegoro 
Tadi Pagi Dilakukao Tim- 

bang-terima Resmi Ke- 
dadukan Tsb 

Tg ADI PAGI tepat “Sat 
! 9.15 bertempat diruangan 
“ Dip. P, Diponegoro telah dilang 

sungkan upafjara penjerahan | Terr, IV Seluruh Djawa Te- 
an me Staf en ea ngah: tgl 17—30 April pemura 

TV Surakarta: tgl 18-4 OH 
/Pantja Irama di RRI . Sema- 

mn | yang: tgl 19-25 April OK Si- 
Imar Tjaondi di RI 13/ST 13 Jog 

Rentjana Ada 

irigasi. | 

jang | 
tlah Lk, 75 djuta itu, kekurang 

1 an beras makin 

“itu adalah « 

mutaran film B, di Kamp2 T. ' 

ran fiim A di RI 15/ST 15 OH. 

    
Dasa) 

wah, Djadi den 

luasan Hu, mena 
akan didapat sawah2 1 seu 
as 65 1000 ha, ks 1 

& Beberapa aobih kek 

|. rangan beras. 
'Monteri Suwarto selandjut 

nja mengemukakan . beberapa. 
aigka kekurangan bahan : 
.kangn ferutama beras di I 
| nesia, Di-erangkan tab pen |   
duduk Indonesia 

   

an beras sebanjak 700.000 ton 
seligp. tahun, Untuk menutup 
kekurangan itu oh :pemerin- 
tah didatangkan. beras dari lu-. 

duk 

orang, maka setiap dibu : 
tuhkan tambahan 15. .000. The 

  

S1 

ar negeri, akan tetapi oleh kai r, 
rena tiap tahun djumlah pendu |“ 

berambah Te 750.000 | $ 

  

  

  

     
     

   

    

       
   

    

    

  keadaan stationair, kekurang- 
bertambah. 

Menurut Menteri 
ika au terus harus dida 

beras dari luar negeri, 

Suwarto, 
atangkan 

er maka 
suatu 

'fidak baik. Produksi an 
“laruh dunia naik sampai 34, 
| akan tetapi jang makan beras 
pun makin bertambah dengan 
1596. Dan untuk men: 'jukupi 
“Kebutuhan kita kita tidak da 
pat menggantungkan diri pada 
dunia juar. Demikian Suwarto, 

Sebagai seorang bekas Men- 
teri Per.anian, Menteri Suwar 
to menerangkan, bahwa jang 
terpenting jg harus dilaksana 
kan ja'ah memperbaiki djens 
padi dan. untuk keperluan ini 
pertanian rakjat mempunjai 
rentjana :membikin kebun? bi- 
bit. Dalam, tahun ini ada 100 
tempat kebun2 bibit jang telah 

| dikerdjakan dan da am tahun 
11953 akan dibuat lagi:100.tem 
pat bibit. Kehun2 bibititu da- 
pat memberi bibit utk 100.000 

“ha, sawah. Dengan tjara ini, di: 
i harapkan dalam tempo sesu- 
' dah 4 a 5 tahun bisa memper- 
: baiki 3-djusa ha. sawah dengan : 
| produksi tambahan 600.000 ton 
“beras kalau dibandingkan dgn 
“bibit beras, 

- Disamping: perbaikan bibit 
itu, didja'ankan pula rentjana | 
perbaikan dengan pupuk dan 

  

  

bisa menghasilkan 120.000-ton | 
- beras. 

Perluasan djalanan2. 
Mengenai pemb kinan djalanan2, 

Menteri Suwarto terangkan. kalau 
diamb 1 setjara globaai, maka dise 
luruh Indonesia harus didjaankan 
rehabilitasi dan pembik nan djalanan2 
baru, terulama pada tempa'2 jang 
memerlukan lalu . lintas perekono 
man jg lantjar. Biaja uik rehabli 
tas dan perluasan djalanan ini di 

: ir Lk, 4,2 mMard rup ah. Kesu 
katan2 jg dihadapi, menurut Mente 

Iri Suwarto, selan biaja ig besar itu, 
Gjuga terleiak pada kekurangan ahli 
ahli tehnik. Kalau Tentjana ihi da, 
pat disetudjui oleh pemerintah, ma 

ika selekaslekasnja akan dilaksa 
nakan dgh mempergunakan pembo 
Yong2 baik dari dalam negeri mau 
pun dar' luar negeri. 

Monurut Menteri Suwarto, Kemen 
terian Pekerdjaan Umum dun Tena 

ga pada waktu ini hanja mempu 
nja Ik. 30 insinjur tersebar  diselu 
ruh Indonesia, sedangkan - sebelum, 
perang terdapat Ik. 150 orang. 

Achirnja Suwarto terangkan, bah 
wa dalam ' mendjalankan renfjana 
kementeriannja ' mengenai penamba 
Kan hasil bumj ini, senanf'asa ada 
kerdja, sama. dengan. Panitia Panam 
bah Hasil Bumi, 

ma 

PERAJAAN ISBO'MI Pa 
NABI MUHAM pa 01 € 

Oleh GP. tjabang ' Kota Be- 
isar Smg akan diadakan peringa 
'tan setjara besar2an: pada tgl: 
:21/22 jad. ini, ialah berhubung 

     
dengan Hari Besar, Isro” Mi'rodj: 
Nabi Muhammad s.a.w. Peringa 
tan ini akan dilangsungkan dige 

i dung Gris pada. malam tgl. tsb. 
|Dalam perajaan tsb akan badir 
(Hamka dari Djakarta dan ang- 
|gauta2 P.P. GPII. Disamping 
ini peringatan tsb pada malam 
itu djuga Pan diadakan tjera- 
mah. , 

SEDIA TJUKUP :. 
AUTO-ONDERDELEN & 

““Toko 

Kalau penghasilan tetap dalam | 

2 "Biro Sobsi 

F gkan soal hari 1 Mei. Gambar: 

    
   

    

telah bertemu dengan 

olan 

La Indonesia Pa 

R    
   

  

     
   

     

     
    
    
    

    
    
    
     

     
    
      

   
    

(bersendjata panah 3000 serdadu 

paling sedikit diketahui oleh 

Ia kglakan juga ai Te    

  

     

  

      Pe 
Na . (Tpohos 1 

urnooid 
n Liep Tjiauw Diana, Single Laki2, Aa 

Can Siauw Khie Djaara Siagle Wanita 

  

idiSemarang 

Ds TG. 10 sampai 14 April di Semarang dilangsungkan 
| Pein tennis seluruh Indonesia, Perhatian besar, 

oleh Djakarta. 

Pada bagian wanita ahun 

Gan nj. Schoon fidak ikut main, 
terapi djago2 muda. telah mun 
tjui tahun ini, jaitu peladjar 
SMA Tan Tiauw Hian dan dari 
Surabaja terdapat Henry Tjioe 
dan Liem Hok Tong, pun djago 
lama Sie Bok Kien dari Sema- 
rang tahun ini ikut djuga. Pa 
da hari2 pertama dan kedua 

hanja dimainkan rorde2 permu 
laan. 

. Karena tempa: tak mengid- 

sadja ki'a mua. ikan kesudahan 
kesudahannja pertandingan itu 
sebagai berikut: 
Singie wanita: 

Pra Hasil2. 
Nora Tan Kim Seh (Tj're- 

“bon) dengan mudah dapat me 
ngaahkan ni. dr. Sulianti (Jog 
ja) dengan 6—2 6—1, nj. Gan 

| Siauw Khie (Semarang) mem- 
“peroleh kemenangan 6—0, 6—2 
atas nn. Toeti dan nj. Liem 

(Kiem Lien (Surabaja) pukul 
nj. The Bing Liang dengan 

Single laki2: 

  
dah mendjatuhkan dua 
jaitu Tjan Khing Siang dan 

Tan Piang Soen dengan 6—1, 
62 dan 6“. 60. Ketie 
Sudarsoro. menang 6“ 6—3 
terhadap W. Keuls. Pemain Die 
pang Haruo Kodera jang telah 
memperoleh kemenangan dua 

kali, dalam kwartfinale meng- 

hadapi Koo Hong Bing dan da 

lam semifinale dengan Ke'je 
Sudarsono, Pemain Djepang ini 

bermain dengan tangan kiri de 

ngan tjepat sekali. Kandidat2 

buat fina'e adalah Tan Liep 

Tjiauw, Sudarsono gan Haruo 

Kodera. Dalam pertandizgan 

demonstrasi Sudarsono telah 

pukul Kodera dengan 8—. 

  

KONP, PHI, SELURUH 
DJAWA TENGAH. 

Sedari tgl 13—14 April jang 
baru lalu ini di Semarang telah 
dilangsungkan konp. “Panitya 
23 Indonesia seluruh sDjawa, 
engan Mn gjip Aa ana Date D 

jawa Tengah, dang- 
as dari p isat hadir pua H. 
Abd, Manaf, K.H. Dahlan, K. 
Soes ag beberapa W-usan 
dari HI Djawa ur. Dajam 

   
          

'al pekerdjaan PHI tahun ini, 
“agar perdja'anan tjalon2 Hadji 

jang akan berangkat itu dapat 

“berdjalan lantjar, 
Seain dari ini ditegaskan, 

“bahwa pada dewasa ini, selain 
“dari PHI tidak ada satu badan 

lain lagi jang chusus mengu- 
” rus soal Had, tersebut 

ACCBSSOIRES: 
Pe & IMMITATIELEER ! 
juga sedia H. D. Motorfiets ONDERDELEN dll. 

"SELECTA" 
BODJONG 80 — ELF. 594. — SEMARANG. 

LN AH MAN MANA ATI MANIA 

| ini sajang nj. Tan Liep Tjiauw 

zinkan, maks setjara singkat 

konp. tersebut Sen ingkan So. 

karena djago-djago tennis dari berbagai tempat telah datariy di 
Semarang ambuk merebu: kedjuaraan. Paling besar djumblah- 
nja adalah pengikut? dari Djawa Tengah, 

Timur sebagian besar diwakili oleh Malang. dan Dj jan 
sedangkati Pan 

Barat 

Pasangan. Djakarta | 
»kesandung”. 

Mired-double: 
“Pasangan, dari Djakarta da- 

Tam babak permulaan telah “ke 
Sandung” hingga uitgeschake d 
buat pertand ngan seterusnja. 
Pasangan Semarang Panar:o— | 
nj. Saroio mendjalirikan pasa- 
ngan Djakarta KF, Dumpel—Nj. : 
Tinargon dengan 8—6, 4—$,.! 

Siang | : 62... Pasangan Oei 
Tjien—Nn. Tan Kiem Seh dika : 
lahkan dengan 9—7, 64 oleh 
pasangan Panarto—nj. Saroia, | 
sedang paSangan Yangeran Sur 

johamidjojo—Nj. dr. 

nj. Sick Tjien Hoo. : 
Double laki? 

Kesudahan double 'aki2 sbb: 

Kodera—Siek Tjien Hoo. me- 

nang 6—0, 6—1 melawan Tan 
'Kiem Khoen—Ang  Tiauw 
Djien dan melawan Sumar'o— 
Puspawidjojo menang. 63, 
6—. 

Tan Liep Tjiauw dengan mu : & 
lawan 

Djuara2 tennis tahun ini, me 
nurut kesudahan finale kema- 
ren sore Single laki2: djuara 
Tan Liep Tjisuw, runner Ke- 
tje Sudarsono. Sing'e wanita: 
Gjuara nj. Gan Siauw Khie, 
runner udb nn. Liem Giok Pik. 
Double laki2: diuara Panarito/ 
Ko Tjing An runner up Ketje 

xed doub'e: djuara Ko Tjing 
An/nj. Sarojo, runner up Pa- 
nar'o/rn. Liem. G'ok Pik. 

(Bersambung). 

  

SIARAN BRI SEMARANG. 
Tg, 15-Apri '52. 

17.00 Bb 1705 Men 
djelang sendja oleh Seru Sero 
dja, 18.00 Pi ihan Angkatan Pe 

rang (ph), 19.10 Ibukota hari 
ini 19.15 Dunia osah raga, 
20.05 Siaran pemerintah, 21.00 
Berita bah. Djawa, 21. 15 Mana 

ta berita terachir, 23.00 Tutup. 

Tg. 

nengan tjimen karawitan stu ' 
dio, 07.15 Pengumuman dan 
warta daerah, 08.00 Tutup. 

12.00 Pembukaan, 13.00 Tan 
da waktu pengumuman, 13.15 
Gending2 Djawa Timur. 14.00 
OK Irama Baru, 14.45 Tutup.     

Su ianti | 
menang 6—3, 4—6, 8—6 terha ' 
dap pasangan Tan Hoan Kie— : 

Djuara2 tahun ini. : 

Sudarsono/Liem Joe Djien. Mi- 

Suka oleh Tessema 22.00 War 

16 April 52, 
05.55 Pembukaan, 96.15 Ke: 

atom, Menurut 3 
untuk tawarkan. Aan knlan2 

- 

dan negara2 demokrasi Barat 

serta akan beri kesempatan 

untuk mengusahakan uranium 

di Ceram itu. Tapun tawarkan 

serdadu2 unuk Mac Arthur 

guna PeRp rana di Korea. (An 

tara). 

“berkata selandju! nja, bain 

wa BN nntadrnda" telah me- 

njerukan kepada, Perserikatan 

| Bangsa2 supaja "Republik Ma 

Puku Selatan” diakui.. 

| 

  
Menurut Lokollo ia berdio- 

ang, untuk kemerdekaan dan. | 

' hak: 'menentukan nasib sendiri 

|.dari 
| tan”, jang telah memproklamir 
kan: da'am tahun 1950, sebagai 

anggota federasi Indonesia. 

Menurut keterangan Lokoilo 

dalam pertempuran2 di Ceram 

tentara Indonesia mengguna- 

| kan "tank2 jang dikemudikan 

oeh orang2 Djepang”. Kata 

| nja djuga ada “banjak satuan2 

tentara Tedonesia jang: dipim- 

"pin oleh orang2 Djepang......... 

mukan uyanjum, Senagai 
ketahui, uranium adalah ba- 

Tt diperlu- | 
1 at bom 

'udara dan laut kepada Las 

"Republik Maluku Sela- | 

  

Lokollo 
“Di Ceram. Ada ,Uranum" Katanja 

Orang2 Djepang Dim 

Operasinja Di Ambon”... : 

EUTER KABARKAN dari Darwin, bahwa Pieter Lokol- 
lo kini ada di kota itu. Ia meramakan diri ,,menteri ba- 

han makanan dan persediaan RMS” dan katakan, bahwa, der 
dibawah pimpinan seorang ko- 

lonel serta 20.000 orang Alfuru sebagai gerilja dua jahim lama: 
nja berperang melawan Republik Indonesia, peperagran ja 

Cunia”, 
ng 

Yatiike ama Kali. 
Sedjak: 340945 Akan 

Tinggalkan? Sikap 
| Opposisinja 

Sp UNG YOMO, bekas djen 
HP dorat. k 

nudak” dulu dan kini penir- 
pin Partai Bakjar Indonesia nja 
akan bahwa unjuk perlamp ka 
iinja dlm. sedjarah RI sedjak 
1945, kini, berhubung ugn ter. 
bentuknja, kabinet, Wilopo, ia 
akan menjaggalkan sikap oppo- 
sisi dan, terwama akan turut 
berusaha mengembalikan satu 
hal jg paling perlu dikembali- 
kan, jaitu: kepertjajaan. rakja' 
pada jgezag” negara, Fe:api, 
kata bung Tomo, sikap ini akan 
berubah kembali mendjadi s'kap 
opbosisi apabila . noli'ik bebas 
gitirggalkam oleh kabine:. se- 

| karang. 
i "Tentang kabinet2.jang lalu.!a 
#jeritakan tentang Linggadjati- 
nja Sjahrir, Renville-nja Amir 
Sjarifuddin, K.M.B.-nja Hatta 
dan Frisco serta MSA-nja Su- 
kiman—Suwirjo, jang semuanja 
menjebabkan ia bersikap or 
sisi. Kini ja menaroh kepertja- 

jaan pada figuur2 jang duduk 
dalam kabinet Wilopo. Disam- 
ping Wilopo sendiri, ia sebut2 
nama Sumanang, Sumitro, An- 
war Tjokroaminoto jang menu- 
rut pendapatnja »tidak akan 

  
    

    

Barisan Pemabe- 

  

  

: 3 TN . 

TI, Beraksi" 
bekas |iPejawai Kehu- 
tasaa Pimpia Gerom. 
bolaa Dim jVaarcoa- 
tact Lawan Ceatara 

Kita jDi Cjisegel 

UA KREGU TENTARA 
dai Sursh VI Ba.aljon 

505, setika sedang mengada- 
kan pa-doli d.kempunig Whsegel 
(Kevedaran segalaherang. Se- 
katan Subang), Lelah Pa an 
pai gor umbejan 'Tenkara Yslam . 
KIusde da” jang terdiri afas 100 
orang bersondiaa lengkap: an- : 
dasanja ada jang bawa senapan 
Inesin besar watermantel bren- 
dan lain?-nja. 
Daiam tembak-menembak .jg. 

kemudian terdjadi, tentara ea 
paksa, mundur untuk menga 
bi! balabantuan. Kabar ana 
Gjutnja merjatakan, bahwa 
gerombolan “ jang besar djum- 
lahnja itu ada dibawah prapi- 
nan Danu. Menurut ketera- 
ngan, Dang itu dulunja bekas 
pegawai kehutanan dan ber- 
asal dari kabupaten Indrama- 
ju. Setelah hidjrah, maka Da- 
nu mendjadi pemimpin gerom- 
bolan TII dan biasanja “ber- 
aksi” didaerah. Indramaju. 

  

   
    

  

   

.Pendjabat kehakiman 
Darul Islam” tiwas. 

Dalam pertempuran jang terdjadi 
baru2 ni dikampung Heubeulisuk 

(Madjalengka), antara tentara dari 
»Bataljon 11 April” dan sebuah ge- 

rombo'lan DI. maka darj pihak ge- 
rombolan, ada 3 orang jarg mati 
tertembak. Diantara korban getom. 
bolan itu, setelah diperiksa. ternja- 
ta terdapat majat seorang jang “ber. 
nama Rosid. Orang ini adalah ,pen.,. 
djabat Kehakiman Dar Isam”.   

! stempel. ,,kehakiman 
! perlempuran 

| ga mens ta 

Pada dirinja dketemukan sebuah 
D.I.” Sehabis 

tentara berhasil dju- 
3 helai bendera ..bin- 

tang6bulan” uaNe tunai sedjum ah 
Rp. 600— dan sebuah tas jang ber. 

isi (uniform. , (Antara) 
Lea PANEN NPO 

berbuat sesuatu jang tiapat. me 

rugikan rakjat”. Ia terutama 
harapkan, supaja politik bgpas 
dipert " ahankan. (Antara). 

  ga 

  
      

  
FILMA ADALAH HEMAT 

setelah disaring dengan 

kain dapat dipakai kembali, 

sesudah tiap pemasakan. 

  

bersih dan sehat. 

2 KALENG - HASILNJA SAMA DJUGA BAIKNIA 

  

| 
  an 

LELANG 
BEBG tg. 16/4-52 di MERAPIWHG 12 (TJANDI), 

! rumahtangga jig. terawat bagus. kepunjaan tuan HK. SM 
(Hoofd Insp. 'v. Politie) diantaranja: mooi-Manilla LG Dean 

Perabot 

  

Nah, itu dia! pisang goreng! 

Seminggu lamanja, kerdja mereka. tak lair. 
dari pada memamah, 

Tak heran, mereka sangat dojan, sebab 
pemasaknja ialah minjak Filma, bening 

  

PT, x 

51 FI-M 

  

    

Dalam kata sambutan : Mu   
      
     

  

    

   

   
   
   

    

    

   
   

   

     
    

    

    

  

.. Overste Bahrun, al, diterangkan, bah 
- wa dengan 'adanja kepala ... 

' berarti pula suatu ke-suntungan be- 
' sar bagi Dip. Diponegoro, karena 
| Overste Saragih, adalah seorang per 

| wira dan belakangan ini. -mempunjai 
“pengalaman banjak, sebagai nang 
dant dari salah satu Brig, jang mela 
kukan tugas di Tasikmalaja. 

Seanduta n Kepala Staf, ' 
— Dr. Suhardi dalam kata sambutannja | 

| menerangkan, bahwa selama itu pe 
kerdjaannja sehari-hari untuk melan- 
tjarkan tugasnja, belum lagi dapat 

| dikatakan memuaskan, karena banjak 
, Hmbul kesukaran2, akibat beberapa 

Staf baru ini, beliau jakin pimpinan 
tsb akan lebih bertambah lantjar. 

. Achirnja dalam kata sambu 
“ha oversie Saragih al. 

rangkan, bahwa beiau x 
Jam. lapangan 1 Sta ini, 

" Sa: walaupun Semi de- | 

  

    

     

“Jakarta. 

KETJELAKAAN BUS. 

Minggu petang Ik. djam 
116 30 telah terdjadi suatu ke- 

tjelakaom bus di Ungaran. Sa 

tu bus Adam penuh penum- 

pang jang akan menudju ke Se 

marang waktu melewati Ru- 

mah Gadai di Ungaran me in- : 

“| tasi bus Adam lain. Entah se 

bab apa waktu melintasi itu, 

bus terrumbuk dengan keras- 

nja kepada paal listrk. Karena 
kerasnja schok, daal membeng 

kok, sedangkan busnja sendiri 

'seakan2 terbelah dua. Seorang 

perobahan. Dengan adanja Kepala! Penumpang tewas seketika itu 

11 orang  lainnja luka2 

Pa dan sedjumlah lain luka2 

ringan. Peru di-erangkan, bah 

wa pada waktu ketjelakaan ter 

“djadi, bukarnja sopir aselinja. 

a- jang duduk dibelakang stuur, | 

| da: | me ainkan orang lain. Sopir sen 

diri selamat. aan SDA 

a memberikan stuur busnja 

Ih dikota, | “pada Ta lain belum         adi (hui, 

ADALAH SEBAGAI BUSUK MABAN KAJU? 
Penjakit JIRIAN (Spermatorrehoea) IMPOTENTIE Tanda? 
penjakit selalu marah-marah, muka putjat makanan kurang 
hantjur, perut kembung, kepala pusing lekas tjape, tidak bisa 
tidur, kaki tangan dingin, semut-semutan pikiran tidak tetap 
dan takut, djantung berdebar-debar, selalu Ba itu. 
semuanja 'kami sediakan OBAT JANG: DITANI " MU- 
DJARABNJA. 
JARIANOL, Harga B. 20,— 
Obat BIKIN 

2gr. BR. 
Obat Minjak SUARGA DUNIA untuk laki-laki p.b. R10. 
Obat ZALF FACE CREAM (t: Pena untuk ar 
item2, djerawat dimuka dan kekelotan OVi 
ZOL special untuk perempuan R 40.— SELPAN 
langkan gatal, kudis, koreng a 

seneeneagarnengerenenananunananan 

    

   

   

  

Harga R. 5,— per botol. Obat-ebat dikirim | 
SIA. Warig dimuka tambah ongkos Aa aa ana se-( 
gala penjakit, luar atau dalam, Sakit Mata, Kentjing Manis, | 
Kentjing Nanah, . Mati Badan, Linu-5 “(Ast 2 

bulanan Ke-    Sakit Gindjel, T.B.C., Perempuan tiada acooord hi 
putihan, Wasir (ambeien): Bidjamin 19 hari sembuh dan ke- 
luar akar2nja tidak de Or & (Potong). Semuanja pe- 
njakit diobati samy ai bi Pai buat hilangkan ram- 

    but. Ling tema Dana 8 3 Ri dO-— 

Se Tip 8804 Gmb.   H3 anakan batal, 

  

LA akan 10056 tidak Tantan 5. 2 Na —! 

lemari buku-Singernaaimachine-Pendule-TOILETTAFEL MET 
GR: R. SPIEGETLrspiegelkast- lemari2-etenstafel. m. Lan -SER- 
Yyins 
V2ES - GLASWERK - KEUKENGERE! dil. Ta banjak di- 
sebut satu-per satu). 
Kese Tan melittat, ING HAKI djam In SOTO. 

'Bemimpin Lelang: F. van LOO, 
Karangasem 11 — Semarang. 

  aman 

  

   

   
   

   
   

     

    

      

LINA, geAT BAN LENG 
Sita Da patah menjembuhkan, batuk baru 
Pn tenggorokan sakit perut dil, 

kudis2, gatal3, digigit binatang ber. 
1 ant, dapat lekas hilang dengan digosok- | 
Apbh 03 Inttasa lelah atgu salah urat: dari | | 

sport atau d dapatlah Ban Leng digosokkan | ! Mg 
(dipidjet) dan diminum, semua itu penjakit lekas | ' 

Ie Sembuh. Karna: Ban Leng telah dapat banjak seka. 
li surat pudjian dari Tuan9 jang terkenal, jang 

aj sudah disembuhkan oleh Ban Leng inj, dari ma- 
ul Liam? menjakit, Kalau Tuan suka batja surat2 bu. 

| djian tsb. Karag bisa. kirim sama, Aa 5 

     
kalau tfada: boleh kirim Rp. 6,50. Kam 

Kiri 1 botol Same Tian bkan "“pertintat, 2 
Dikeluarkan oleh: Rumah Obat Tjeh She Tong. 
Dp, Bawean mo, 39 TUp no. 4207 5. Surabaja.,     
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   se mg an inze 1 (jai 

kini ada di'uar ala Vie tor 
Estenssero. menjatakan di 
Buenos Aires, bahwa ia telah | 
mendapat kabar dari La Pas | 
jang berisi pengumuman ten-. 
tang kemenangan kagum pem- 
beron ak, Menurut kabar itu, 
didaerah La Paz kini hanja 
terdiadi pertempuran / Aka 
an, sedangkan sementara 
perundingan? berlangsung I 
rus yrsuk PER pertem- 

bg 3 hari diibukota Boli- 

|iacios sebagai Te mi 

4 se. |lah dikabarkan, ( 

    
    

  

» Karaa “ : Dagtp Tips Hak Sendu. 
(04 "Fahuy "3 | i Usia Bolivia     

Radio Ta" “ ATU, 
telan kena ini    

  

   
Ta lapgniggn Tn 3 Alto?. 

“wan kasian MANA Giro. : 
bohkan dgn kekerasan. 

Setelah ,pertumpahan darah 

  

“Jupiter 
Taj » Rehasia2. " “aja 

  

via, maka ma'am Minggu Her- 
nan Siles — presiden semen- Gjana2 Russia 

  

    

    

    

  

er- |tara — Sepandjang malam me ULI? LMU BINT 5 1 ANG 
da |egadakan . pembitjar 1 em Aa Busia jelah ' menjelidiki 

li- | agan pemim politik Satituk | ba ahwa, planet. Jupiter un uk 
1 membentuk ka binet asiona' 2030, terdiri dari zad air Dilan |sajap-kanan. Siles' menundjuk | Der. dgn, nosur? Pr an 

| Kolonel C-audio: Morendo Pa- Kk i aa 

'iter dari revolusi, Seperti te- 
rakan Re- 

volusioner Nasionalis (MNR) 

berhasil merebut kekuasaan 
|dengan kekerasan darj tangan 
pemerintah jurta milite, jang 
dipimpin oleh Presiden Hugo 

| Ballivian. h 

Para ahli Rusia te'ah mene 
NI bahwa zat dir di Jupi- 
ter berada dibawah tekanan be 
sar. Sa'urnes menurut ahli? Ru 
sia itu terdiri dari bahan seper 
# Jupiter, tetapi Uranus dan Taksiran jang tewas: 459- 

1.900 di Lapas. 
Sementara itu dilaporkan. 

bahwa djumlah orang jang te 
WaS da am pertempuran  di- 
“Ibukota Bolivia, Tia Paz (arti- 

Neptunus ada'ah “pertengah- 
2nd antara Jupiter dan Dunia 
Mereka agaknja terdiri dari pa 
duan zat air jang tjoir. 

  

      ptran “ 
Dk Estenssor 

hari Djum'at Pata. Br. 
Herman Sies Basa telan d- 
prcklamirkan sebagai ,,pres'- 
den Sementara” Bolivia dalam 
suatu npatjara singkat jang di 
'angsungkan diseramhi . muka 

» istana presiden. N: 

pete p ka 
Na telah snap, 

hari Sabin, 
uan bia 
pertiga : 
5 bulan. Dim. suatu revolusi ig 
menumpahkan peak 
darah dlm. sedjarah Bolivia j 
telah berumur 404 tahun Da 
kaum ak pada hari 

   

nangan per-:| 
Yompuran sengi 3 hari lamanj KR. 

Pemerintahan Waberan 

seluruh negeri. ' 
Dr. Victop Paz Estenssoro, | 

pemimpn Pemerintahan pem- ' bagi 3 oranzs 
jang kini jaan jang tinggal diluay ta 2ro” tak ha Bolivia. 

ada di Buenos Aires menga- geri. Menurut 
takan pada hari.Minggu, bah- 
wa pesukan2nja ', 

Bolivia sepeni uhnja” - Menu- | 

ran di La Paz (ibukota Boli- | 
via) jang berlangsung 3 hari ' 
itu, 2.000 oran» telah tewas. 

D'duga bahwa Dr. Pas beri 
Senin kemaren terbang ke La 
Paz, sesudah2 8 tahun “amania 

Can Uruguay. 
Pa 

pemberon': 
Djum'at telah mentjapai keme- Bolivia. 

seklah 

| gca 
mengumumkan ketika malam 

tak” Bolivia: menguasai  Sab'u bahwa pemerintah ba- 
2 ru akan berusaha, supaja eko- 

nomi Bolivia menguntungkan 
hangsa Bo ivia dan bukannja 

! ! 
i perniataan iri ditudjukan ter- Djug a di Oruro ter- | 

| 
' 

| 

,menguasai 'hadap konseru2 besar jang me | 

nguasai tambang? timah Boli- | 
rut.laporan2 jangditerima “di via jsitu Patiro, Aramayo dan 
Argentira se'ama pertempu- ' “Hosehi'a : 

bahwa ekspor: 

ke Amerika Serikat telah di 
tunda selama hampi, satu ta- 

bun karena tidak 

terpaksa tinggal di Argenti na persetudjuan tentang nngga, 

: ata. 

KGMUNIS AMERIKA TEN- nja: .,Perd P d 450 J Peer Jana TANG EISENHOWER.   
   

s'hannja terhadap sisa? pasu- 
| kan jang setia kepada  junta 

   
  

  

Aa bore 
di "ana 2. 000 orang. tidak fermua 

Disetemukan Meh Ser. || 

senhower merupakan orang penting 
alam Perean untuk djabatan pre- 

     

   Pada tgl. 2 
di nga 

      
   N 

' a
n
a
 

rp 
I: Pemiii 

iadakan pada 

menteri dalam 
negeri Meraghy itu ialah tan- 

Pengu Muman 

Ann en Amerika. Serikat. Dienderal da resmi jang pertama, bahwa mililiter, J 
B . kam: | adalah seorang reaksioner dan | pemerintah Hilaly Pasha her- agamang nasib tim seorang imperialis jang agressif. De- | maksud merobah 'undang2 pemi Bolivia? | mikian dikatakan dalam surat tadi llihan sekar ang. Menurut ming- 

, jang memakai tanggal: New York, 'gian Mesir Akhbar el Yem" Sal s soal ang te n 7 near 9. : 3 Kk 1. LUdI z ah Suatu Jang 7 2 April 1952 dan ditanda-tangani | PM Hilaly « Pasha bermaksud ting jang dihadapi o'eh peme- 

rin'ah baru ini, ialah apa jang 
akan dGiperbuatnia dengan in- | 

oleh William Foster, 
Komunis Amerika Serikat. 

ketua Partai merobah .seluruh alat pimp' mar 
pemilihan 12 umum” im, 
Suk hal? jang me mungkisi      dustri per'ambangar timah pu j 

tih urat radi perekonomian Berita dari Buonos Air 

ngatakan, bahwa sk. 
3 ero on di Argentina .,La 
hari Sabtu .m Pan 

gan MNR di Baliv 

kemenangan 1 
molitik 
akan bahwa 

Seraaa Si'es diangkat seba- 
presiden sementara. ia       

      
an supaja harga. Panahan ja 2 

   
penghisap. keka- : 

ne- | 
UE: Bi

 
na 

1 

orsen jump: un 

  

wartawan 

djadi pertempuran2 
Menurut berita UP dari Arica 

djuga dikota 
bancan Oruro (Bolivia) 

bar. pertempuran 

  

    
perta 

telah 

     

  

Perlu dik€mukakan disini, 
timah Bolivia 

  

tertjapai 
diik sip:1 telah 

  

Gerakan Nasional Bevolusio- N " 
ser aa 3 ana Cipimpin oleh £ 

Na Bean ye Ii 
jang 
Mei 1951 berhasil mebtanan ha ke- | i 
menariyan, akan tetapi belum ! 
sampai membentuk pemerintah | 
an karena junta militer jang di: 
pimpin oleh Pjerderal Hugo | 
Balliviar dengan tjepatnja me! 

    

  

djawab deryan NE Pan di 

  

ros Airss pada hari Min 
diterangkar: bahwa penjelesai 
an djalan buntu, j 

    

rara Bolivia dengan | melakukan timbang terima dari 

abal itu, sekarang le 
jabat Megan jang su-! kekuasaan unik ru 

| tanggal mulai beriakunja r- 
Amerik 

dapat 
! djandjian 

8 |karena pega 
hunggu dengan pen 
Tat2 ratifikasinja k 
imenterian luar nege 
'lima negara 

$ | serta. 
1 | perdjandjian 

  

akkn Ik Pasu- 
kan Da ulang, 
   

! ran radio, jang “me 
1 da | njolenggarakan'" perhubungan 

| | Lag sri tadi. agtara RRT dan orang- 
hari Ming dersikian akan mer upa orang Tionghoa di Bang- 

pasu-. gara ke-anem. Angka in i harus, kok, pada hari Sabtu lelah di- 
Air ditjapai untuk Png 8 ' gerebek ol polisi Muang 

Mong- sahkan perdjandji rdamu: Thai. Dim, nggerebekan seta 
Kata 1g Ke an Gergan epang itu..hi2- siung radio illegal ini. jg ferle- 

"5 Ongma 46. geris, Asistralia dan N SEN tak di pusaf koa Bangk ok Ga- 
as : . “Jomd telah menjerakkan doku- jam kampung dagang, telah fu- 
China, Bh Burma Ha- mon? ratifikasinja m masing2. Da: rut serta 399 orang polisi dan 
ng e and ja lam.minggu depan kementerian, tertangkap 3 orang Tionghwa. 

nja | terdi. Inar negeri Amerika men 
: | dan gu dokumen2 dari Pakistan Djenderal ' Phao Sriyanen, 

berat, : dan Kanada setelah mana kepala kepolisian Muang Thai, 

kak Panya jane G5 
, ae Kan two Na 

  

    

   

   
   

  

Diwarta- 
PA 

      

  

   

  

2 Laut dan k ekajaannja jang |dliri oleh perdana menteri Burma 

dipeleng) 5 radio, ag Sale Pentet" Dik Ta dan pembesar2 Burma lainnja. Pers 
dangkan sat Sa- tuntutan itu perusahaan tsb. (dana menteri Burma kemudian  ter- 

Ta 1“ minta sunaja  pensitaan jang bang kembali ke Rangoon berhubung 

Tasongd Bapa oleh prana di- |dengan perajaan hari tahun baru 
Be MAP Geli 

ku Amerika sebagai negara 

“enam akan menjusul. 
“me- dokumen? tadi semuanja 

“diterima, maka . 

|berlakunja perdandjian 
maian Dina ng “ear 
kan. 

  

tion, jani perus 

| pada hari: 
kan Yuntutan 

'Achir! “Bulan Ini 
Mungkin Pard andjlan Perdamalan 

Disp:ug Sudah Berlaku 
ARA PEMBESAR Amerika pada hari Djan at mege- 
rangkan bahwa perdjandjian perdamaian dgn, Sean 

aan pasii akan mulai berlaku pada 2chir bulan ini, 
Bt | resmi mengenai hal ini Pa akan aebmtag” 

mm  Ininggu depan, Para pembesar Djepang 
" pasg indera Paper terle-bih dahulu telah akan diberita- 
hukan bilamara perdjandjian tsb. mulai berlaku unjuk mem- 

dala 

dan ber ag KA 

i kesempatan kepada mereka mengadakan persiapan? untuk 
Kang pemerintahan ana tsb... 

2g 

Radit Gelap 

Di Muang Thai 
Sig 

Te at Djaga Kirimkan 
telah Sa Berita2 Ke R R T 

Lesnar IDUGA SETASIUN sia. 

   
“Jang dewasa ini rx nian 

  

itu ialah 
Ya AMA     

    

   

   
jang 

Aa 
tersehui 

dalata 

     

  

    

    

   

    

   

   
   
   

            

   
   
   

  

      

  

kes menerangkan kepada pers bah- 
wa penggerebekan tadi dilaku- 
kan setelah' didapat ketera- 
ngan bahwa orang2 Tienghwa 

- di Bangkok. memberi laporan? 
ke RRT tentang gerakan i 
komunis, jang. 
polisi Thai. Kalangan I: 

Apabila 
ve lah 

cal nii! Ia      

    

   

  

   

  

  

  

  

kmren ngatakan bahwa setasit : 

ke Muang Thai BIMBRINYAN AMERIKA hanja digunakan  natuk 
adakan .perdja'a- DIT IT OLEH U.S. njiarkan keterangan menga 

anna hari. STERL CORP. nsi perdaganga?. (Satara-UP 
United States & ata 4 

  

   
   

    

— Pesta pada hari-Minggu telah 
dirajakan diseluruh. Burma, “al. “di 
kota Moulmein dimana pesta tsb. di- 
selenggarakan oleh negara dan diha- 

Yarbe ss2r di 
Djum at meng 

kepada Mahka- 1 
eral untuk mendanat-        

  

es me- 
kaum 

Ervea” 
ut keme- 

3g Ati ker . 

  

1engemis-ngemis ap Tru- 

antara: 

h imenfara ia 

Kah MENATA 

»korupsi volitik dan 
Ian kursi?” Sumber? ia: 
ngetahui di "Kairo se 

itu menjatakan, bahwa: : 
(Kemungkinannja bahyi $ 
lihan2 u akan dapat 
langsungka sebsiz 
"ontok tahun ini, kz 

    
   

beberapa bulan “untuk menga 
dakan amandemen? itu. 

Pertamuar langsung Hilas 
! IyEden?. 

AL 
Ahram" pada hari Saptu menjatakan, 

menurut pendapat kalangan2 

Dalam pada itu Harian Masi 

bahwa 

| iang luas di Kairo, dutabesar Aniir 
“1 Pesha'akan membawa sebuah: rsul 

| baru: dari PM Hi: ilaly. Pasha ke- 
t pada menfer: Iuar negeri Inggris, 
| Anthony Eden, dalam usaha 
| mentiari dijalan keluar dalam djalan 

St13 iri 

' bunta diplomatik “antara Inggeris 
dan, Mesir. sekarang "Ini Se 

harian partai “Wafd 
| sAI Misri” mewartakan, bahwa me. 
nurut “ sumber2 jang mengetahai 
Inggris telah menjusun sebuah ren 
fiana baru untuk mengadakan perur: 
Pagu langsung antara PM “Hila- 
ly Pasha dani menteri. luar negeri 
Eden., agar dengan demikian Ameri 
ka Serikat tidak akan mempunjai ke- 
sempatan untuk mengadakan peranta 

raan atau tj jampgp PON 

BISKOP TJ EKOSLOw 
DITAHAN DIM, RU NYA. 

— Harian Vatikan... Oseruatore 
Komang " pada hari Duri at sg Ar 
taka, bala Tosef Hicukk, biskop 
5 2 Bi dejotico di Tickoslowakla te- 
ah di Ann dari tempa" pekerdjaan- 
nia dan ditahan ' dalam “rumahnja. 
Menurut harian, tersebut. monsinjur 
Hlouch ditahan diluar daerah Bude- 
jovice dengan alasan, bahwa sikap- 
nja adalah tidak pasti mengenai hak 
dari geredja terhadap Republik: Tje- 
koslowakia. 

    

  

Gambar abas Gerombolan ig. 
dipimpin oleh Mad. Senan' 
Mad Rata jang mengatjau sc- 
kitar  ketjamatan ' Mantjak 
(Banten) berdjumlah 68 -rang 
beberapa waktu jl menjerah- 
kan diri pada tentara di Se- 

    
rang” berikut “ sendjatanja. 
Gambar bawah: Gerombolan 
jeng dipimpin oleh  Djasna- 
wira berdjumlah 30 orang ig. 
mengatjau didaerah Pabuaran 
(Banten) pun menjerahkan di- 
ri kepada. tentara di Serang 
berikut sendjatanja. (Ipphos).   

  
kp ki Na 

pril di Makale (Makassar) Ni bemika perun- 
mengenai pemasukan ex. C.T.N. kedalam Angkatan Pe- 

rang. Gambar: Pemandangan pada perundingan tsb. Kanan tam- 
pak Letr Kol. Warouw Kepala Staf T.T. VII sebelah kiri rambut 
PET an Andi Sose. Komandan Bn. Harimau ex. C.T.N. 

1 i ke-9 2 Ke EDAkan eng: Ju Kn Dalam Kgngkes ke-22 dari Partai Th Maa dekrit mengenai penund 
Pa. (STONE. MET | Kors Inggesis hari Mingga an. | lah ditandatangani oleh Kena Farouk 

nurut taksiran lai», jang ve tara jain dibarihkan surat pemberian | Negeri Mortada Maraghy, unjuk me “was ada kira2 1.000 orang jg. is 2' dari Partai Komunis Ame- | baru akan diumumkan setel 2g luka2 3.000.  Pafroli2 malam | r Serikat. Dalam surat int di- (urdang2 pemilihan, 
Minggu meneruskan” pember- | katakan djuga, bahwa djenderal Ei- « 

  

2 Baca Utara jg 1 
(rah. telapi jg jida, 

2 te 

merintah 'akan era babak) kari 

panjel diduga dalam minggu ini akan 

  

  
i 

ikatan udara dar jaut di Sepanjol. 

  
   

       

  

   

    

    

     

  

    

        

   
    

  
ik 

ual jang 

pat bahwa pasal 55 dalam 

dan sosial”. 

   

    

kut: 

    
    

   
        (Gambar Ipphos). - 

han Mesir 
Ditu.da Utk Menghilangkan Kemungki- 

nan2:, Korrapsi “ Pemilihan 
Hilaly Akan. Berubdipe Langsung Dgn Eden? 

Ka MESIR pada hari Saptu telah memutuskan. 
menunda, pemilihan? umum jg menurus renijana 

tg. 18 Mei hingga waktu jg belum ten- 
Pen Inang itu ie- 

Eng    
    

diadakan emendomen” terhATap 4 

  

Saji Stassen 
Guaakan Pasukan Tai- 
wan DiiKorea: Utk 

Gampangkan Serdadu2 

  

    
   

  

   
    

    

Menjerah ane 

    

kan2 Tiongkok N 9: 
tuk mempe 

  

    

    

   

  

    

i intervensi Menurut Stassen, 
BB di Korea m erupakan SEsu 
en | salahan. Dikata- 
tan, bahwa tentara Korea. Uta- 
za, severti tentara Rusia, keba- i 
tiakan terdiri dari orang2 bu-4 
tan Kon Mereka ini hen-' 

menjerah, tetapi k ara 
kalan harus menjerah 
Serda kulit pe hi. Nm 
Stassen, tjalon repup!! 
“3m pemilihan presiden 
ka, (Antara-UR). 

— 8. 

SUPHRATES BANDJIR. 
Sungai Euphrates pada hari 

Minggu telah bendjir dan 'air 
kini menggenangi daerah2 per 
tanian jg sangat luas di Syria. 
Penduduk. desa2, jg terantjam 
bahaja bandjir, telah mengung 
si dgn. bantuan tentara dan de 
tasemen2  gendarmeri. Syria, 
Pembesar2 Syria telah mengi- 
rim permintaan kepada pembs 
sar2 Irak supaja Ibih banjak 
lagi. pintu-air dari Buphartes 
dlm. wilajah » Irak Segera  di- 
buka... 

dak 
    

  

   

     
Pa 2 MENJITA 
1.6 ) Pp Rab IG 21 

DISINI vi 
MALAYA, 
Polisi Ming Thai 33 me- 

njita 27.000 butir peluru, jang. 
hendak diselundwpkan ke NG 
laya, demikian diumumkan 
Bangkok pada hari Saptu. As, 
siu tadi diketemukan baru? ini 
dalam sebuah 'bus di Beteng, 
Muang Thai Selatan. 

  

— Penasehat2 militer A.S. di Se- 

mulai mengadakan pembitjaraan2 
ai ang pemgkaian baptuan AS. ke- 

da Sepanjel sebesar $ 100.010.000 
bpumlh ini telali: disetudjui oleh 
tongres ALS. udtuk diberikan kepada 
Sepanjol sebagai bantuam militer dan 
Tuna penginasan pavgkalan2 ang   

  

»Bahwa bangsa? dari berba- 
telah berhimpun 

sSoal2 
ekonomi dan tidak soal2 po'i- 

me- 
pe- 

Ingertian iang lebih baik. Hal 
ini dapat menimbulkon suasa- 
ha jang lebih baik untuk mem- 
bitjarakan pertentangan2 po 

gai negara 

untuk  membitjarakan 

'tik tentulah akan dapat 
rupakan sumbangan bagi 

mengatakan, bahwa konperen- 
Si ekonomi itu memperlihat ke 

akn. '|hendak semua bangsa jong ti- | 
dak  menjetudjui rintangan2 '$ 
buatan manusia jang dapat 
menimbulkan peperangan. Mou 
kerdji ja:g memberikan kete- 
rangan tadi atas pertanjaan 

”Literary 'Gaze!'te” selandju:- 
nja menjafakan bahwa konpe- 
repsi tersebut dapat memberi-   

ib bah Korea-Utara Jg Mau 4 aa aa 

   
   

  

    

sedangkan 

" memadjukan 

.ngadakan transaksi2 

  

kan banjak pengertian kepada 
perkemba- 

ngan perhubungan dagang ada 
Tah dialan” "paling effektif  un- 
uk memper!inggikan taraf hi- 
Tn terutama di .negara2 .ter- 
seba laking. 23 

Komisi utk memadu. 
djukan perdagangan. 

Seterusnja — konperensi  'Moskou 
tadi telah memutuskan untuk mem- 
bentuk suatu komisi, jang bertugas 
“ikut serta memadjukan perdaga- 
ngan internasional. 'Komisi.ini akan 
terdiri dari "35 anggota: tiap? aa 
ri “besar diwaki olb 2. orang, 

"Hap negeri ketjil aa 
kily" oleh seorang. Kepada" kaum 
pengusaha, ahli2- ilmu pengstahu- 
an, ahli2 tehnik, serekat2 buruh 
dan koperasi2. diserukan,” untuk 
menjokong segala initiatif jang bera 
tudjuan memperluas tukar-menukar 

   

perdagangan dan menghapus segala: 
penghalang2 tudjuan “ini. Diseru- 
kan supaia PBB dan pemerintah2 
nasional bertindak. 

»Reuter" Sementara itu menga- 
barkan. dari Moskow, bahwa...dim 

| Sidang penghabisan dari konpsrensi 
ini tlah dipilih suatu panitya guna 

perdagangan 'internasi- 
onal, terdiri dari wakil2 22 buah 
negeri diantaranja India, . Pakistan 
dan 'Djepang. Telah, diterima baik 
pula sebuah amandemen terhadap 
resolusi tersebut belakangan ini, jg 
mengatakan bahwa perdagangan se- 
dunia itu “harus diperkembangkan 
berdasarkan kesamaan bagi pcserta2, 

Transaksi2 seharga £ 16 
djuta dgn Inggris. ' 

Kepala delegasi Inggris, 
Lord Boyg Orr, menurut AFP 
menerangkan di Moskou pada 

. hari Sabtu bahwa se'ama kon- 
perensi ini Inggris berhasil me 

dengan 
berbagai negeri, jang meliputi 
harga sedjumlah £ 16.000.000. 
Sementara itu seorang anggota ' 
“delegasi Inggris Douglas Lori 
mer, mengatakan setibanja di 
London bahwa  djanganlah 
orang segera mengharapkan 
hasil2 dari pad, persetudjuan2 
pertjobaan, jang telah tertja- 

pai antcra, delegasi RRT dan 
utusan2 tidak resmi dari Ing- 
geris, Kata Lorimer, Segala pe 
rundingan di Moskow ini hanja 
lan kontrak2 perdagamgan per 
Seorangan dan terpisah sadja, 
dan sudah barang tentu akan |. 
mendjadi soal bagi badan pe- 
ugawaSan lisensi eksport, 

  

Dalam pada itu Lord Boyd 
Crr, delegasi Inggeris dalam 
kenper rensi ekonomj internasio- 

.nal dalam statementnja jang 
diumumkan. harian »literary 

' Gazet.e" hari Sabtu demikian 
| kawat Reuter dari Moskou, te- 
Iljan menerangkan sebagai beri- 

litik" 

Keterangan Prof. D. 

Moukerdji. 

Anggota delegasi India, 
Prof. D. Moukardji hari Saptu 

! Andjuran Pada p33 Untuk. Tunaikan.iT |... Mempertingai Taraf Hidup Manusia Tak Ada Soal2 Politik Jg Disinggung-Singgung: In ggeris » Tutup” ek 
Perdagangan Sedjumlah 16 Dj juta Pound: RRT Teken Perdanagaan 

| Seharga Berpuluk-Puluh Djuea Dollar, F 
ONPERENSI PKONOMI Indernasional di 

? Ae mengambil Halang me menjerukan NN akal 
Pe Sh Tmaksud memperluas perdagangan internasional  sey: $ kin” Selandji £ kodeatani Moskou tadi # Menanam, 

kedua sebagai lan dj 
seruan kepada PBB tadi antara lain dikatakan 

elah membentuk 

Piagam PBB Baar aa! djakan taraf hidup. memberan tas pengangguran dan menjokong penangan ekonom 

  

  
  

| delegasi? Djerman Timur, RRT 
|dan “Sovjet Uni. 
en man ini 

    

di Moskow hari Sabtu jl. telah. Bia 
mengadakan suatu Ienpron 

panitia untuk mengadakan konperensi ekonomi Ha 
tan komperensi yang baru Sadja Naa Menurut AFP. 

bahw. »koapgrensi ekonomi Moskou berpe: 
kewadji han kepada PBB    

RRP akan mengimport 

seharga $ 89 djuta 

dari luar blok Soviet. 

  

Djurubitiara delegasi RR: F 5 1 2 
dalam kenperensi ekonomi in'or | ESA Z #ISENHAUSEK, ! 
nasisral mengatakan hari Ming t4 (Statigari) kini terpak 
gu, bahwa BRT telah mengada 
kan persebudjuan? dengan dole 
gasi2 negara kapitalis, untak 
mengimpert bahar” seharga 
$ 80.060.000. Pesanan jang ter- 
besar akan didatangkan RRT 

dari Irngeris, sisanja "dari Pe- 
ranfjis, Swis, Belanda, Belgia, | 
Ceylon dan sekarang: sedang di 
rundiagkan dengan Italia dan 
Finlandia, 

sa memilih wali-kdlanja jg bu 
ru, karena jg lama jelah me'e. 
takkan | Mebaban Se 
nerima pekerdjaan pas 
PENDJAGA DJALAN-RAYA 
di Djerman. Sebakaja Ta a 
bahwa pekerdjaan « ini: ihagi It 

menghaslkan lebih banjak lagi 
daripada gadjinja jg Lara 

petani. berumur. 28 | 
dipilih sebagai pengg: linja. 

ETIKA GERBONG. ne 
K: wan kereja api sampa 

disetasiun Heldeihoae aer. 
man) dan dibuka oleh pegawai? 
setasiun tsb. mereka tentje- 

  
3 persetudjuan barter 

dgn. Perantjis. 

Bernard de. Plai,. dari Peran 
tjis, menurut ,,Reuter” telah 

    

mengatakan bahwa rombongan | ngang melihat adanja. Sita Ahok | 
Perantjis dalam konperensi ini | unta dan. tidak seekor sad, 
telah mengadakan 3 persetu- bagaimana , terijantum. 
djuan barter terpisah, jaitu'dg. surat pengantarnja 

MX enurut surat pengantar ta 
i, pada hari itu Ben in dg. 

ang seharg: Kesan ialah. unta ina 

NN  n 
gag La ne un Ka t ana Ban 

alat2 kedokteran dan lain2nja, | tata Heidelberg untuk dika- 

sedangkan RRT akan kirim su- winkan dengan unta dikota ter- 
tera, teh, dil. |sebut. Ternjata kini, bahwa 

'dalam perdjalanan, "unta bet. - 
na tadi telah melahirkan anak- 
nja. Para pembesar' kebun bi- 
natang Gelsenkirchen dengan ' 
,muka merah karena malu” 
mengakui, tidak mengetahui 

      
Persetudi juan Ta 

akar Mae 

  
Ceylon beli mobil, 

Sovjet karet. 
Kari - Kasmann, direktur 

“Contirental Film Disiributors 

Coy'. dari Ceylon, menerangi bahwa Soeleika ketika, dikirira- 
kan kepada “Reuter” bahwa | kan ,,hampir mendjadi ibu". 

  

EPA MABA MPA. rombongan dari Cey'ion telah 
mengadakan kontrak utk men 
datangkan mobil dari Sovjet, 
mula2 30 buah. Sebaliknja So 

vjet ingin “beli karet Ceylon, 
dan menurut Kasmann apa jg 
dipertimbangkan untuk didju 
al ke Sovjet itu “akan djauh le 
bih besar harganja denpada| 
import mobil ke T on. 

jaminan, Ingderisi 
Bantuan “Kepada Negara2 Eropahi 

rat Kalau Terdjadi Serangan | 
Negara2 Pakt Brussel Ditambah Dgn DNjerman-Barat 

Dan Italia. 

ILA TERDJADI suayu serangan. maka Inggris riskan A 
memberikan bantuan istimewa kepada perse' “dilan 

tahanan Eropah, termasuk Djerman Barat dan Tata, d 
didapap kabar pada hari Djum'at dari kalangan 3x “inang 
mengetahui di foto. Ini adalah effek dari pengluasaan 
minan bantuan militer jg ofomatis gerhadap suatu agresi 
dimuat dlm. naskah pakt lima negara di Brussel antara Tg 
gris, Perantjis dan negara? Benelux. 

Dalam Pakt Brussel ini Jite 
tapkan bahwa setiap negara di 
haruskan memberikan bantuan 
militer kepada negara2 lain jg 

menandatangani pakt bila ter- 
djadi Suatu serangan, 
Dokumen tersebut dalam ma 

na didie'askan mengenai hubu 
:gan baru Inggris terhadap per 

sekutuan pertahanan Eropah 

selandjutnja akan memuat pu 
la keterangan tentarg kepenti 

PROF. LOMBROSO 
MENINGGAL. : 
Hugo Lombroso seoran ahti 8 

ilmu djiwa Italia md ter “5 : 
telah meninggai : 
Genca, Italia, Pagu Bi 

Djurw'at, “P adalah aan 
mahaguru ai Perguru- 
an Tinggi Genoa. Lombroso . 
meninggal dalam usia 75 Uas 23 

    

Tunisia 
Soalaja Akan Diadju- 
kan: Ker Sid Bb Menpan 

ARA DELEGASI. Dami 
FF negara Asia, unta” : 

dalam pengun 
malam Sapta Dp ia ala 

  

T wa mereka kini sedang ngan Inggris. dalam integritet : 
ladjari kemungkinan untuk. dari persekutuan, tersebut. Ben i Ikon ja Tai geng 

tuk daripada, 'kewadjiban Ing- 
'gris jang baru ini di Eropah se 
djak beberapa waku telah men 
Gjadi pokok: pembitjaraaan an- 
tara negara2 jang bersangku- 
tan, Hal ini mungkin akan ag 

umumkan sesudah hari Pask Dena Dn 

en na “PBB itu diperlukan bantara da 
— Menurut sk. ,Hindustan Stan- | ri 3T anggauta PBB (Antara). 

dard", Partai Sosialis India telah - 

mentjalonkan Sumetri, Devi,. seorang | 
wanita dari, sebuah suku bangsa ke- | 

Sidang (Umum PBB untuk mem 
jara, masaalah Tunisia, 

Dikabarkan selandjuinja bah- 
Y N telah Tanpa instruk- 

2 kepada pemerintahnja ma- 
sing? mengenai fal itb. 
Untuk minta diadakannja 

  

    

- Constantine' KA tapak 
Gestapo di Belgia dan Perantjis Uta- 

tiil di India, sebagai tjalon presiden Ira dalam perang dunia ke-2, telah 
data pemilihan j.a.d. Sumetri Devi | dibebaskan dari hukuman kerdja pak- 
berumur 45 tahun: ia seorang jang sa selama 20 tahun, jang didjatukkan giat dilapangan pekerdjaan sosial. — terhadap dia dalam tahun ji. 

Lelang Kaju 
Pada hari Rebo tgl. 23 April 1952 akan diadakan lelang besar | 

untuk umum, berupa kaju djati pertukangan dari daerah hutan : 

Gundih dan Telawa jang terletak di penimbunan2: 

Sular, Kradenan, Panunggalan, Toroh, 
Menggot, Telawa I dan Telawa aa 

Lalang dimulai 'djam 9 pagi, bertempat di gedung! 

Chuan Min Kung. Hui 
Sorogenen Solo 

Daftar kapling dapat diminta di Kantor? Daerah Hutan Gun- 
dih, Telawa, Surakarta Timur/Barat, Inspeksi Naaah Lag 

ki Bandung: dan Bag, ke 1 1 Pee 
“p 
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    JNDIAN UANG 
! Sebesar Rp. 2.000.000.—        

   
    

        

        

| terbagi atas 200.000 surat undian A Rp. 10-— jang bernomor 
8 

“10.001 sampai dengan 210.000 dan selembar surat undian ig e 10 
| terbagi lagi atas surat2 undian seperempat 4 Rp. 2.56 guna : Tn | l : 

1 3 PENGURUS JAJASAN: . 1 :1 - i : a a uh wah : 
XM DANA BANTUAN DI DJAKARTA“ ST #N e Ta : : 

Pe sena met ki ea ae —. : Ea j PE 2 Ye » $ RN 2 3 5 i . y EA 

: " Pjumlah hadiah besarnja Rp. 1.000.000.— jaitu: | : Masa : Nae Anta Sedari zaman purbakala wanita tahu bagaimana. 

e Kat 1 hadiah dari Rp. 125.000.— Rp. 125.000.— ! M1 3 pita Ong Wretala tjaranja menghias diri. Djuga nona akan dapat | 

don MN aaooa 100000 Iv DE PE Do IA» Suportor Osatty menandingi puteri? dongengan nenek-mojang 
aah man ea ai 21 Oo0— Pa na # Poling Baik. kita dengan memakai sabun Colibrita jangjgge: 
Pa Aa KO RAB — ri 1 GROO0.— TOURER & SEDAN MINOR dan OXFORD YA #Paling disykal. ngandung tjampuran wangifan pilihan, sehingga 

Su aa 5 Mengenang UN MasI BISA DAPAT Taat PN Naa kulit nona memantjarkan harum semerbak jang 
DI-PURWOSARI “No.30 SURAKARTA 

   
s 

mendjadi rahasia daja penarik wanita. 

CS : 

3 

  

an 2 Te Ki £ y va di mma £ : " 

merana 3 Ho hh aa aa : Wikan | ! 

MERA: rtonabenp Mer se ASN Ne ea DAR! PERSEDIAAN Dionanting | MAROS PUS 

surat2 undian dapat diperoleh: 13 bi SERFAEDAH. 
aa : ( 

2 "& . . Au 21 23 2 SAN TI TENT TN Terbikin dari bahan-bahas | 

“pada kas2 dan bank2 jang tersebut dibawah ini, a- DENGAN INDUCEMENT Gt Na en 
ke n uang 2 sah: ' aa Djuga dapat dilever dengan prioriteit B dan C. pilihan jang mengandung ba- 

    

     

  

     
    ajak VITAMINE H Gea ark contant dengan uang jang 

Diakartalota ik diatitan perijutan), Banding 15. (NW. TOKO Kauw”" D Da mean a | 

  

 COLIBRITA. 
  

      
  

  

|. kassar, Medan, Menado, Padang, Palembang, Semarang, MS na Na SOLO. Ta 
|. Sibolga, Surabaja, Tegal, Telok Betong dan Tjirebon. DJ. DEMAK 5 TILP. 2176-1550 SEMARANG le, “ SABUN WANGI R NP 
F pa DS JAVASCHE BANK di Bandjarmasin, Malang, Pon- aa emang nm . Besok malam premiere besar! ar 

PE HL NM 0 “, : 
, 3 Nara 

| 2. Setjara »pengiriman tertjatat" melalui pos, paling banjak | TELAH BERTUNANGAN: in ) Maa 5-7-9A17 thl TEE AE 
2 surat undian buat seorang atau se-alamat, hanja dengan & | otro ? st : 223 

| | Xpengiriman poswesel” kepada Escomptobank NW. Dja- Mobamea Ab Sean GSM 20 maaf 
ks. apl ea 58), Bandung, Manar, Medan, Sri Soenarsri SE aa ine maa BI eny 2 ngan Dn “PH Sp mina ir NEON AA UD 

(000 Menado, Padang, Palem , Semarang, Surabaja, Sibolga, ai rjistibarana) 5 
E BN an Peta Matana es Men Gala Brebes (Djatihangag) ——. 14 April 1952 

  

«Untuk tiap2 satu surat-undian.penuh atau bahagian dari ' semarang 
' satu surat undian penuh harus dibiibuhi Rp. 1.— guna bea ' Ne Aa 
#gdministrasi dan pengiriman. — Asam Den Haa 
Djika djumlah surat undian jang disediakan untuk dikirim . , 

2... telah Tan an Bose Roro #embekgragg jang Haa 9 Menghaturkan banjak terima kasih atas bantuan Saudara2/ 
-... suda h itu dapat ditahan untuk undian uang jang berikut- ME Ate Pa HA ini Sa a 

|. «ja, tetapi demikian ini dilakukan menurut pertimbangan Fan Ibu waktu mepinggalnja Susmi/Ajah. kami. jang ter 

, AA tobank N.V. jinta: 

     
   
   
   

      

     

   

     

  

   
   

    

  

$ Esther W! 

N di DJAKARTA PADA 30 dah 31 MEI 1952 : Yan JOTNSON 
—- dihadapan Kantor Notaris R. M. SOEROJO, ketjuali djika ' RK... KORSOR MO Jah LUND “D
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PENGUMUMAN 
k »—-. tanggal ini dipertjepat oleh Menteri Sosial. Djikalau surat2 pada tanggal 13 April 1952 sampai ke makam. 2 s 

ika ka dian $ Yaa Be habis, maka hadiah2 akan dikurang- : Semarang, 15 April 1952. Ao Ted rom 3 Panitya Uta md Kendaraan Bermotor 
Kan me: Pen i Bus Keluarga: KOESOEMOWIDJOJO — ELANG PON Gi 5 

ETLAI PENDJUALAN ME1 : : Lemahgempal No. 85, Semarang. 4 "     Kepada SEMUA dealer dan PEMEGANG Surat Idzin Pembelian Kendaraan Bermotor di-| | 
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Kiai 
— an - san PR AN DA daan Ho : : 3 " beritahukan, bahwa: 5 | 

: ) : INI MALAM D.M.B. | ana | 

| sara 
sa IRex  7.-9-  (II7 tahun) 8. BER hama DAPAT diperpandjang djikalau di SEMUA “dealer setempat, tidalt adal 

ID S7 Yus. O. Bleanor PARKER — Patricia NEAL kendaraan jang dimaksudkan pada S.LP. itu, didalam tempo jang telah ditetapkan. | | 

S3. ih 3 : Three Secrets" b. Dalam satu bulan sesvdahnja umurnja S.LP. telah habis berlaku, segi II (kedua) « 

4 . 
dari S.IP. tersebut h:ru iteri Panitva : Ta PA 

dihndungi akan karai Djagalan 6.30—3.45 (17 th) BAN 
Pa en tor jang mengeluarkan S.IP. 

Na s2 Jusuf Wahby Bay dalam 
Tjat-besi METANOL mengandung logam halus? ATTARIOUL MUSTAKIM” Kan 4 

bagaikan sisik jang tidak terhingga banjaknja. 1x € dan Pa 3 Nala Tn Na 

METANOL merupakan kulit-pelindung jang kekal Film MESIR jang Paling Baru jakarta, 10 April 1952. ' 

dan tidak”akan berkarat: selamanja tersedia Ini Malam PENGABISAN: ea 5 

'dalam berbagai-bagai warna-sinar-logam. ,ORION" 7.—9.— (17 tahun) | k LI 

Ia, jang Pain Kn ae emtuk, Na PING PANITYA UTAMA UNTUK PEMBAGIAN 

naakat terdiri daripada loodmenie. METANOL 
dan | 

.»I Walk Alone” 

.Mystery Street 
Ma at 

erdiri 
KENDARAAN M peni 

ANOLGROND mempunjai kekuatan. 
Me an na 

pengulasan dan penutupan amat besar. Maka. 
me” bi dari itu pakailah selamanja #8 

dan hanja 

R. ABDULWAHAB DJ OJOHADIKUSUMO.        

  

Mana memar ara en ar N Na 

    

    

  

  

Didjual segera 
1 MESIN SINGER kaki madju- 

mundur 10045 baru Rp 1625.—. Me ee 

BN DATA WEI OOT | Aam Sena 3 Pn 
an 

Rp 600—. DJAM TEMBOK | ., : 

MAINAN bagus Rp 75.—. Be- H : 

berapa DIVAN KAJU KUAT,| #4 ata sen 

bekas dipakai Hotel. BAND 

METANOL diatas METANOLGROND 
. tiat pelindung-besi jang menguntungkan 

    

  

  

        
  

  

  

   

      

Verkooporganisatle Lindeteves N.V, MOTOR 1 luar Galam baru Arts Dil - Sa 

Be ERA menetap (0. Tjandi Baru Za Jilever dari persediaan 

Sa 5 A “ i ! Udj Kintelan ba “ 

ne TAN - MI. S, RAHA "EF LN Hu TA Sen Ea, NB Tn AG TN Te Pan Le “ge wae Pe- FORD 18 OE LUXE Prioritei 

Buja #RAKTIIK Me bag TA aan na Terma" dipondoki pela- njakit djalanan kentjing. ForDos ioriteit (klas A) 

Seteran 109 — Telf, 1123 djar2 Putri 5—$ orang. Djam bitjara: ( 9—10) 

1 OEI BIE TJOE SEMARANG. Lela “ Umum Ber angkatar Hi | (17—18) : C ON SUL FOR2OR Tabib jang paling terkenal di In- 
SEDAN 

  

Dokter Gigi donesia dan dapat banjak pu- Pada hari KEMIS 17 APRIL 1952 djam 4.30 “ore, Prioriteit (kias'B) 

F3 La E3 djian. Specialist untuk Wasir 2 : 

Ap Layan aan aa 14. (Aambeien) ASTHMA KEPU- bertempat di Djalan Dr. Muwardi 33, Solo 

Na Nan N, IM TI dan lain2 : an 

. Pagi — Purusara Penak aan Natan Barang? kepunjaan Tuan MOZES BOUWMAN, Administrateur 
Rn v Bb ng ae 

: V.Hand. Mij. HIN YOE 
€ Di. biti: (Pagi 9—12 »BLIMA” Solo, barang2 perabot rumah-tangga jang terpeliha- 

3. bitjara (Sore 5— 7| ra baik2 diantaranja: KOELKAST RADIO (Erres dan Philips), 

    
     

   
    
    
    

   

    
    
   
   

  

   

           

paman PAN ppap an na SEPEDA, LAMPU2 dll. barang? jang bagus2, Stelan servies | .£ j Tg Ford Importeurs Midd 

—. Tua Kembali Muda DJANGA) or makan, Servies Teh, Servies Kopi dan Ontbijtservies. 
n Java 

EP Sa 3 
: 

Padangan Ketika 3 

: a Rambut putih djadi hitam NOTE ne Hdri periksa Penguasa Lelang 
eyang Te ielefooa 20 0 — Semarang 

| Tjap Foto ,.Empat Bintang” ASIA 16-4-52 (Rebo) Sore. ADHYTANOJO | Filizai: Kesunean 23 —  Telefoon 609 — Tiireb f 

Tanggung 1007, tidak luntur. |Blakang Kebon 1 ya Telf. 1554 mn ea aan 5 5 MAA RI PA En Ta : L on 

HARGA: SEMARANG. ea “TT BA ana 
| 

tin 
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3 Gr. R25,— Dan 3 Gr. R15— || pROF. DR. SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO: 
        

    

  

  

  

  

    

  

  

  

  

Special untuk didjual lagi ke- z 2 $$ Mn an pa 

untungan bagus. “bunga Kampal Ekonomi 
| 

£ & an Ni Berisi 22 karangan? mengenai masalah? ekonomi jang pada waktu ini dihadapi : CITY CONCERN CINEMAS —— 

AMIRO kita. 
| Lana 

Depan Kusumojudan 95A Solo. IP selain Baca Jatar telah termuat dalam pelbagai surat kabar djuga memuat pandangan2 LUX 5. —7.—9.— INI MALAM Premiere Ju. 13 tah.) 

Agen: 1 | M baru dan belum pernah disiarkan a.l. | James Craig) / | Ii Ik 8 « 

Dji. Ngupasan 12, Jogjakarta. L Sudut2 Ekonomi dari soal Indonesia XV. Perdagangan dengan Eropah Barat | Ludille Balli) d By 8 aUn Heibat dan Gempar ! 

KASIM DADA Kp. Melaju 30 II. Pemulihan produksi di Indonesia | XVI. Struktur perdagangan di Indonesia 
A2 ” “Semarang. IV. Pentingnja Asia Tenggara XVI. Kredit dan Ekcnomi Rakjat Grand 5—7.—9.— Ini Malam LD. M. B, (17 tahun) 

2 Saba | Tebal buku: 280 halaman, didjilid dengan samak kaku, balut linnen hitam dan tjap emas. ihPremiere: James Mason — Marta Toren — Dan Dureya 

at Ukuran: 131—20 cm. Kn 5 
4 

5.5.5... 3 5 tambah dengan 1076. | One Wa tr t 
Harga: Rp. 22,50, luar kota di a g 

| Ce ga 

Pasanglah Tpapat dibeli pada Penerbitnja: 
2 y HEIBAT— GEMPAR 

. "naa 3 IN DIRA, Djalan Asam Baru 31, DJAKARTA. | “ Ni 2 7. 9m IN MALAM D. M. B, (17 tah.) 

Fe alam Harian : : Lo |“. KOMALASARI : 
Lork Toko Buku: 1 ex — 10 — 2076 : « 

! .SUARA MERDEKA" PN PEN GEN La 3 2 5: ms R. Mochtar oo 3 IN Ts Uu 

San | Ahn an Film Indonesia Baru! ') MENGGEMPARKAN! 
3 in Akan'datang: See HITLER Murdered!   
    

  !g 
,Ihe Magic Face Menggemparkan ! 

Royal 4415—-7.—9.15 Ini Malam D. M. B. (17 tahun) 

Pul Kel, Secret Code 

  

  

     

          

         

    

    
    

        

   

boy Ro gers 502 aa 

     

  

  

     
    
  

PT 3 | 
AT Sheeey ROSS'S5 SULEP CAMP, KOY FACE TA PTM THE U.S: MARSHAL SOME FRIEND/ Nie you NTerrere, 

- ARKEST BY TME CACTUS KI ir Bee Te ORA A9 Pa, Bea Ker YOLLL 
“aa : » X0 1 Uu 2 OVE ROYIS IN. 7 A x € In « : 

Ser AK FAP TEA, Aro Ba CANOOTe an #3ICOLUMSIA SUPER SERIAL Bagian Ke ll Tamat 

susi i U WARRIN! 
. MEA, 

Gn aan Oa SHEEPHERDERS/ 
ikan datang: Kil B s kill d 3 

Ban-ban truck  GOODYEAR ,,ALL- Laurence Tierny dlm. $ O r 2 2 

WEATHER” istimewa kuat konstruksinja , OK YP ym 9, lai Malaga UM Tu Peng   isi daia- : " terbi 

MAN ea wak bakalofeh oC "POH MIN CHIA REN" 
Hal ini telah dibuktikannja oleh pentjata- 

tan2 pada tiap2 tahun, | : Saur | 1 IN D UU 

VC / njuk muatan? berat diangkut dengan 

memakai ban-ban GOODYEAR daripado 

    

  

    lain merek ! 

ndjabat -« Kaukira aku akan diam sadja GO CP D/YEAR 

LS LS LS LL SL. La LL sy   

        

    
     

    

       
  

Ke Fe: UREs SYNDICATE, Ine. g 
: BA # 

» - —. 
$ Ta, i " 

pat Sherty Ros iba2-nja, Roy Rogers ditang mg | 
| Lg NN ag SOLO Mulai 1 April 52 

oleh Cactus Kid, temannja lama tetapi jang kemudian djedi Marshal pemerintah: dan melihat Roy ditangkap, berdasarkan (ae ) Tipa2 hari Dj. 105 m1 m9 Premiere Besar 

'arshall didaerah tsb.... kamu adalah temanku, 'hasutan Spur Gaines? Untuk SEMARANG: | V M. G M3 Techsicolot ,K.I. Mg 

11m Roy, dengan ini kamu kutangkap atas pembunuhan , mengenai Roy. Tetapi hukum ting  — Djika kamu tjampur tangan d TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, | uaansae Errol Flyna — Dean Stockwell ' 

“diri seorang pemilik ternak, Cy Adams. Spur Gaines dan Gopher gal hukum. Setiap orang lam hal ini, itu malahan membukti TOKO SELECTA TOKO KAUW dan semua | 1 Pendjelmaan dari tjiptaan Rudyard Kepling tentang 

telah melaporkan kepadaku, bahwa mereka keduanja telah melihat ig berbuat salah, mesti di kan bahwa Roy bekerdja-sama dgn IMPORTIR2 AUTOMOBIEL Selandjutnja At RAI GA Jago Moves | spidinase jang menggemparkan ! / 

sehdiri kau melakukan pembunuhan itu. hukum | kamu, merentjanakan akan menim Agen-Agen diseluruh Indonesia. $ " Pe Aan Na 

mMereka berdusta, Cactus ! bulkan kekatjauan antara penggemba « Ma 

la2 domba | An Kn ng Druk, VII No. 584/11114A/118 

   


