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Naik 16 pCts Produkti- 
viteit Buruh Tam- - 

bah 10 pCt 

WN EPARTEMEN STATIS- 
D (NIK Pusat Sovjet Uni 

hari Minggu mengumumkan, ba 

hwa hasil industri Sovjet dim. 
triwulan pertama tahun 1952 te 

  

lah : kenaikan dgn. 
2167, dan proGuktiviteit tenaga 
buruh telah naik pula dga 10655, 
bila dibandingkar: dgn triwulan 
tahun jg lalu. Dikatakan, 

nja dapat memenuhi lebih “dari 
pada jang dirertjarikan, sedang 
5 lainija kurang dari paiia jang 

Kekurangan terbesar terdapat pa- 
da industri kaju, jang hanja dapat 
diselenggarakan 86”, dari rentjana, 
industri minjak 99,3”, dan jang lain 
lainnja industri pembuat mesin? be- 
rat, pertanian dan perikanan. Se: 
lain itu diumumkan tentang  kema 

NV ,Suara Mordeka Press” 

Purwodinatan Barat II - 26 Semarang. 

histr i Isi 2087 Semarang, ' 
Harga Lengg. (bajar dimuka) Rp. 10.— didalam kota. 
Rp. 11.— Juar kota, (ditambah 

80 sen per m.m. kol. Harga Etjeran 60 sen per 

: Soviet! 

dari | 

29 ijabang industri 20 diantara- 

tilp. rumah 1798 Semarang. 

  Rp. 0,30 utk. metan. 

       

  

  hu'uan itu. 

Sabtu. malam Minggu jl, bertempat di GRIS lelah Gam ka 
resepsi pendahuluan dari kongres Partai Demokrasi -Rakjat. Kong 
resnja diadakan pada tgl. 20- 21-22 April. Gambar: Resepsi penda 

  

  
  : (Ipphos). 

  

Djangan Bisa. Did   djuan industri perternakan dengan 
kenaikan 11Y4, ternak bertanduk 8Y/, 
dan kuda bertambah dengan 3576. 
Diumumkan pula, bahwa pembeli | 

an barang2 konsumen bertambah dg 
kp ba 

Sistim socialis lebih ung 
#0 gul dari kapitalis. 
Sementara harian ,.Pravda” dan 

»Izvestia” “dalam tadjuk rentjananja 
menjatakan,' bahwa itu semuanja 
adalah bukti tentang keunggulan sis 
tim Sovjet dari pada sistim kapitalis | 
dan di-Amerika dan Inggris taraf 
hidup terus 'makin turun, sebagai 
akibat perlombaan persendjataan, 
walaupun dalam pada itu hanja se 
golongan ketjil-tukang tjari untung 
mendjadi kaja berlebih2-an. Kemudi 
an harian? “ itu" andjurkan  supaja 
.kekurangan2 jang masih terdapat da 
Jam beberapa. tjabang industri Sov 

  

. Diketjamatan Kedunghalang 
dikota Malang, kini timbul 
gangguan tikus. Didelapan bu- 
ah desa tikus2 ini: menimbul- 
kan kerusakan pada lebih dari 

30 HA tanaman. 

  

Resepsi Permai. : 
ARI MINGGU MALAM H 

kongres ke-8 Partai Permai (Persatuan 
nesia) jg akan dilangsungkan 

dilangsungkan pertemuan resepsi 
di Gedung Keseniaw Djakarta 

sebaga permulaan 
Rakjat Marhaen Indo- 

tg. 21 April hingga 27 April 
Ja.d. Dalam pidatonja Mirggu malam itu ketua umum Per- 
mai, Asa, sesudah me'mbentangkan berbagai keadaan didalam 
negeri, mengemukakan usaha? penjelesaian sbb.: 

Surat Be- 
« ranting .-. 
Digunakan Sbg Alat 

Propaganda 

K AUM Komunis di Pilipina 
telah ' memperkembaag- 

kan suatu teknik propaganda 
baru, jg terdiri dari penjiaran 
surai2 beraniai Didalam su- 
rai2 ini kepada jg mehnerimanja 
diminia untuk mendoakan su- 
paja'- imperialis?2 Ame Ika 
tjegah untuk menimbulkan pe 
rang dunia ketiga daa melem-- 
parkan bom2 aiom”, Djika me- 
reka tidak mengirimkan surat 
ini kepada sedikii2nja sepuluh 
orangZ, -jg menerimanja akan 
mondapa: amarah Tuhan. 

  

Isa Anshary Ku- 

pas Kominism
e 

Menurut Isa Siasat f Kominis | Ialah 'Untuk 
- Mendjauhkan Rakjat Dari Golongan 
an Islam Dar Masjumi 

ALAM KARANGAN Isa Aruhary, anggauta pengurus 
k besar partai Masjumi jg dimuat dim madjalah bulanan 

»Aliran Islam” jg terbit di Bandung antara laiw citalis, bahwa 
strategi dan taktik tai komunis Indonesia ditudjukan uniuk 
melumpuhkan potensi dan energi ummat Islam, terutama jang 
tergaburg dim partai Masjumi. Dalam karangan tadi selandjut 
nja diandjurkan kepada segenap patriot? Irlcwesia, baik jang 
beragama Islam maupun Kristen, kaum sosialis atau nasiona- 

me 
dalam 

kaum wanita, pemuda, petati dan buruh agar waspada, utk 
5 Neng pesbantan teror di Midiun jg dilakukan 

tahun 1948, djangan samP3i terulang lagi. 

a 

Mengenai pemilihan umum, 
Permai berpendapat supaja se 
lekas mungkin pemilihan itu di 
adakan. Pemilihan umum. itu 
harus bersifat langsung dan 
tidak bertingkat seperti pemili 
han jang dilakukan di” Jogja 
baru2 ini. Pemilihan umumlah 
djalan satu2nja jang dapat 
membawa stabilisasi dalam po 
litik dalam negeri. 5 

Mengenai politik luar negeri 
dikatakan, bahwa Permai ber- 
pendapat, bawa - hendakaja 
Sungguh2 politik- -Igar- negeri 
negara kita itu bersifat bebas 
dan damai, Politik itu harus ci 

djalankan setjara actief. Ac- 
tief artinja supaja turut me- 
netapKan politik internasional ' 

dan supoja djangan mendjadi 
cbi'ek dari volitik negara2 'ain. 
Bebas dan damai, artinja tidak 
agressief tetapi atas dasar per 
samaar, dan saling harga 
menghargai gan supajg dja- 
ngan ada dan djangan- dibyat 
perdiandjian2 dengan lain9 ne 
gara jang merugikan lahir dar, 
bathin rakjat dan negara. 
Mudah2an djanganlah sedja 

rah ini berulang. ' 
Dalam menghadapi perdjan- 

djiar?2 dgn luar negeri mudah2- 
an pemimpin? kita djanganlah 
dapat dipengaruhi oleh mobil2 
Biuck dan Packard atau barang? 
kemewahan lainnja. Djandji: 
bantuan jg kelihatan sepiatas 
jalu bagus, tetavi jang achirnja 
meengikat lahir bathin rakjat 
dan menjukarkan negara hen- 
Iaknja harus dapat dihindar- 
kan. Diingatkasy kepada sedja- 

»rah tanah air kita sedjak dja- 
, man V.O.C. dgn politik penghi- 
isapan Belanda jg mengakibat- 

    
i TA 

Dalam karangan tadi jang mengu | mulai giat kembali, akan tetapi me. kan pendjadjahan 350 th. lama- 
! 

pas usaha untuk memperkokoh per 
satuan nasional antara lain dising | 
gung pula pengumuman P.K.I. pada 
tg. 25 Pebruari dalam mana oleh | 
partai tersebut diserukan kepada rak | 
jat Indonesia supaja mentjegah agar 
partai Masjumi. djangan sampai du 
duk dalam kabinet jang baru ini, 
karena .,partai ini menjokong gera 
kan2 D.I.” Menurut Kijai Anshary 
pengumuman P.K.I. ini dimaksudkan 
untuk ,,memetjah-belahkan ' potensi 
dari rakjat Indonesia”, dan pengu 
muman itu oleh ummat Islam diang 
gap sebagai ypernjataan dendam ter 
hadap agama Islam”. 

naa .. Musuh rakjat 
ane Indonesia, 

Dalam karangan tadi selandjutnjo 
diterangkan, bahwa anggauta?2 pa" 
tai komunis Wang diperintah oleh 
«markas besar iang  berkedudukahi 
diluar negeri” adalah musuh bukan 
hanja dari ummat Islam,“ Kristen 
atau agama2 lainnja, melainkan dju 

ga dari kaum nasionalis dani sosialis 
Indonesia jang,tidak mau tunduk 
akar: kemauan? kaum komunis itu. 
Sefandjutnja “dalam keterangan: tadi. 
sekali lagi diperingatkan akan per 
buatan teror jang dilakukan oleh 
kaum komuris di. Madiun, dalam ta 
hun 1948 jang telah membunuh se 
tjara kedjam beribu? anggauta2 um 
mat Islam dan partai nasionalis. Di 
katakan bahwa kedjadian ini meru 
pakan salah sebuah halaman jang 
terhitam dalam sedjarah revolusi In 
donesia”. Perbuatan, teror kaum ko 
munis ini untuk selama-lamanja tak 
akan dapat dilupakan oleh ummat 
Islam, demikian karangan tadi. 

Tjara2 baru karm 
5 - kominis. 
. Selandjutnja dalam karfngan tadi 
dibentangkan, bahwa dalam waktu | 
terachir ini kaum komunis agaknja 

reka kini mendjalankan taktik baru. 
Dewasa ini kaum komunis bermak 

| sud untuk melumpuhkan ummat Is' MUKARTO 
lam iakni dengan mengalahkan par 

tai Masjumi iarg merupakan salah 
suatu partai terbesar di Indonesia. 
Kaum komunis berusaha supaja rak 
jat Indonesia menentang partai ini 

dengan menjebarkan benih kebentji 
an terhadaprja. Disamping itu me 

"reka berusaha pula untuk menjebar 
kan rasa kurang puas terhadap pe 
merintah, Kaum komunis» agaknja 
berpendapat, bahwa apabila mereka 
dapat mengusahakan agar rakjat In 
donesia merasa kurang“puas, sedang 
kan partai Masjumi diasingkan dari 
pimpinan alat2 pemerintah, maka 
dengan Sendirinja pemerintah akan 
coztjang dan lemaht 

Keadaan ing oleh kaum komuns 
akan dipergunakan untuk merebut 
kekuasaan negara setijara illega', de. 
m k'an karangan Isa Anshary tad. 
Achirnja ja mengemukakan, bahwa 
partai Masjumi nstjaja akan turut 
serta membantu usaha untuk man- 
tjiptakan persatuan nasional di In 
Gonesia dan untuk mempertahankan 
perdama an nasional. Akan | tetapi 

tiita2 ini bondaknja hanja dianggap 
untuk me'indungi negara2 Indonesa 
terhadap tiap2 usaha untuk merun- 
tuhkan Republik Indonesa (Antara), 

  

A5AT?2 PERTANIAN 
UK PETANI 

Dari kalangan iang mengeta 
hui diperoleh keterangan bah 
wa tidak lama lagi pemerintah 

akin membagi2-kan alat2 per- 

tanjan kepada para tani dgn 

sjarat2 pembajaran jang Mu- 
dah. Alat9 itu telay, dipesan da 

ri luar negeri. Diharap bahwa 
dengan demikian produksi per 
tanian akan dapat dipertinggi 

Petani2 dewasa ini masih ba- 

njak sekali jang menggunakan 
a'at2 sederhana jg umumnja 
dibuat didesa2, 

SA ba   

'nja. 

PADA HARI RE- 
B0 KE DJAKARTA. 

Mukarto Notowidiguo, jarg 
telah ditandjuk utk memangku 
djabatan menteri luar negeri pa 
da hari Senen ini menurut rer- 
tjana akan tiba di Washington 
dari New York. Dari Washing- 
ton pada hari Rebo ia akan ber 
tolak dgn pesawat terbang ke 
Djakarta utk diangkat sumpah- 
nja sebagai menteri luar negeri. 

GUOTUM ORANG2 BLANDA 
JG DIPERBOLEHKAN MA- 
SUK INDONESIA HAM- 
PIR PENUH : .- 24 

Menurut kabar jang diperoleh PI- 
' Aneta, guotum 1000 orang Belanda, 
jang diizinkan masuk Indonesia da- 
lam tahun 1952 ini, hampir penuh 
dalam tiga bulan ini. Hal ini berarti, 
bahu mereka jang belum  menjele- 
Saikan surat2 keterangannja jang di- 
perlukan, tidak akan diizinkan ma- 
Suk lagi, terketjuali, djika ada alasan 
jang penting sekali. Dalam peraturan 
ini tidak termasuk orang2 jang ber- 
pergian dengan tjutji (perlop). 

GEROMBOLAN MASUK 
KAB. TJIAMIS 

Dalam hari2 ini didaerah bagian 
“Tenggara kabupaten Tjiamis terda- 
pat gerombolari2 bersendjata sedjum- 

“lah k.l..300 orang jang diduga bera- 
sal dari daerah kabupater T'jilatjap. 
Dengan pihak polisi dan Mobrig 
Rayon didaerah sekitar Pada-herang 
dan Tunggilis pernah terdjadi tem- 
bak-menembak, sehingga dari pihak 
polisi “ada seorang jang mendjadi 
korban, Dapat ditambahkan, bahwa 
gerombolan2 itu hanja kadang2 me- 
nembaki pos2 polisi atau  memberi- 
kan perlawanan kalan setjara kebe- 
tulan berdjumpa dengan patroli poli- 

'8h ! Ka wd ) 

  

Buick & Packard 
jadikan Pikatan Utk 

Pemimpin2 Kita Dim Adakan Perdjan- 
| djian 
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Menurut Hadikusumo 
gram jing urgent iang harus 

binet, iale) kemakmura1 dan 
penghapusan Unie Indonesia. 
Belanda. Dalam hal ini pimpi: 
nar PNI telah berikan 'in- 

struksinja kepada  menteri2 
PNI. 5 

Mengenai pendapat Menteri 
Dalam Negeri bahwa pemili- 
han umum Setjara langsung 

  
maupun bertingkat untuknja- 

| adalah sama, Hadikusumo ber. 

| pendapat bahwa menurut gua- 

besar mengjiendaki pemilihan 
umim setjara langsung. 

Menurut Hadikusumo pemilihan se 
fjara langsung d Inionesia dapat 
Gidiaankah walaupun rakijatnia s8 
bagian besar butahuruf Mongenaf 
beajanja menu'rut psrgalaman pe 
milihan di Jogja. pemilihan se!jara 

tan Bara! dan Timur masing2 mem 
punjai status propinsi, 1 
Mo sebaga" ssksi- daam. negeri par 
lemen- dapat - menje'udiui,. 
hgat perhubungah lalu-lintas ic sa 
ngat djelek dr 'Ka'iman'ah jang 
mengakibatkan , terlambatnja 'dia'ian 
nia pemenhtahan. : 2 

Ga 
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— Anggauta 

pro- | 

dikerdjakan sekarang oleh ka- 

ra anggota parlemen, sebagian | 

Ikia berarti 
| fillak penting lagi sebagai satu 

bertingkat iebih banjak memakan 
beaia. Be” # 

Mengenai suara supaja Kalmanf: 

Hadikusu 

mengif 

      

KN 

  

5. P.S. 
SN Pe Pap! 

    

         

dikusumo 23 

Ss HADIKUSUMO dnggota parlemen dan Dewan Partai | 
A5 PNI waktu di Jogja dalam perdjalanan ke Djawa Ti- | 
mur untuk menindjau soal2 pemerintahan daerah 

takan bahwa didalam Partai Nasional Indonesia kini terdapat 
ber sanga antara golongan tua dan muda akibat terboutukeja | 
kabinet Wilopo. Mengenai permberian votum kepada kabinet ba 
ra Hadikusumo terangkan, bahwa parfainja akan dapat mem- 
berikan votumnja apabila dalam keterangan Pemerintah “nanti | | 
ternja'ta banjak program PNI jang dikerdjakan olehnja, : 

Komentar 
»Manis” . 

“tjul Dim Penerbitan 

IK , manis” terhadap Indo- 
nesiy dimuat hari Saptu jl. Za- 
lam madjalah Inggeris (ming- 
gran /jang paling terkemuka 
»Economist”, Madjalah itu me- 
nolak anggapan, bahwa kurang- 
nja perhatian terhadap Indene- 

,bahwa Indonesia 

  
negara jang paling besar di 
Asia Tenggara”, Meskipun sega 
la sesuatu tidak berdjalan sa- 
ngat lantjar, kata madjalah itu, 

adalah jg patut dapat diharap , 
kan. : : i 

dikatakan. dalam. "Times" a- 

| binat Wilopo adalah tidak le- 
bih. dari suatu. pergeseran sa- 
ja dari kabinet jang lalu. Si- 
fat jang terpenting dari kabi- 
net. hi, kata “Economist”, ja-       

Kedaulatan: Taipeh" 
Atas Daratan RRT 

JW ENTERI LUAR negeri 
Tiongkok Nasionalis, 

“George Yeh, pada hari Sapiu 
menerangkan kepada pers, bah 
wa pemerintah Tiongkok Nasio 
nalis tidak dapa: menerima usul 
usul jerachir mengenai perdjan 
ri Tokio. Dikatakannja. bahwa 
djian perdamajan jang di 
terima oleh delegasi Djepang da 
hingga kini perundingan? tidak 
membawa kemadjuan, dan se- 
karang terserah kepada delega 
si Djepang untuk menentukan 
kapan sidang berikutnja anta- 
ra kedua delegasi akan diada- 
kam 

Menurut sumber2 jang me- 
ngetahui dalam notanja ter- 
achir jang disampaikan oleh 
utusan Djepang Isao Kawada 
kepada George Ych pada hari 
Saptu, pemerintah Djepang tlh 
menolak untuk mengakui ke- 
Gaulatan Tiorgkok Nasionalis 
atas daratan Tiongkok setelah 
mengenai masalah bekas keka- 
jaan2 Djepang di Manehuria ti 

dak terdapat persetudjuan an 

tara kedua pihak, 

  

PERANTJIS MENDEPONIR 
PIAGAM FRISCO 

Perantjis pada hari Djuw'at 
telah merdeponir piagam rati- 
fikasi Perdjandjiam Perdamaian 
dgn Djepang di state uepari- 
ment. Pierre Millet, kanselir ke- 
dutaan Perantjis, telah menjam-   paikan dekumer2 jg ditarda- 
tangani oleh pres, Awriol kepada 

f pembesar2 Amerika jg berhak. 

BUKU PUTIH DJERMAN TI- 
MUR DI AMERIKA. 

Kementerian Inar negeri Amerika 
hari Djumtat mengumumkan tentang 
fersiarnja - buku jang dikeluarkan 
Partai Komunis Djerman Timur. Bu- 
ku ini dinamakan buku putih ten- 
tang politik intervensi Amerika dan 
Inggeris di Djerman dan bangkitnja 
kembali imperialisme Djerman”. Ke- 
menterian tadi mengatakan, bahwa 
buku2 tersebut telah dikirimkan ke- 
pada perguruan2 tinggi dan orang2 
Amerika jang terkemuka oleh dinas 
propaganda dari Partai Kominis di 
Djerman Timur. 

MRKS. B.K. NEHRU DI 
DJAKARTA. 

Hari Sabtu telah tiba dari Singa- 
pura di Djakarta. dengan pesawat 
Gantas, Mrs. B:K. Nehru, keponak- 
an perempuan Perdana Menteri In- 
dia Shri Nehru. Mrs. B.K. Nehru 
kini sedang mengadakan kundjungan 
di Asia Terggara dan Australia dan 
kemudian akan meneruskan  perdja- 
lanannja ke Washington. Mrs. Ne- 
hru akan tinggal di Indonesia sela- 
ma kurang lebih seminggu tempo 

mana akan dipergunakan untuk me- 
ngadakan penindjauan “dibeberapa 
tempat di Indonesia all." Bali "dan 

| Gagal? | 
Rundingan-Toip“h-Dje-j »2an kabinet2 jang lalu sedjak 
pang: Diepang Totak | 

lah bahwa ia, dibandingkan de 

kemerdekaan paling banjak 

muda. Madjalam itu berpenda 
pat, bahwa Indonesia pada u- 
mumnja “berpengaruh mode- 
rat terhadap negara2 tetang. 
ganja dan boleh djadi gkan 
mempunjai bagiin penting da: 
lam perkembangan "Asia Ba- 
ran 

Demikian wartawan “Anta- 
ra” London. 5 : 

Operasi-Polo 
Dibalas Dga Serangao2 

Hebat Dari Ho Chi 
Minh 

ARI DESA2 jg mereka 
duduki kira2 15 mil se 

  

D 
belah Timur Hanoi sukan2 Ho Chi Minh pada hari Djum, 
'ai mengadakan serangan? pem 
balasan terhadap mmsukng Pe 
raatjis ig kini sedang mengada- 
kan operasi baru, ja'ni operasi 
rPolo” di Indo China Utara., 
demikian menurut kantor berita 

Pasukan2 Ho tadi memberi 
kan perlawanan seru terhadap 
kesatuan2 lapis badja Peran- 
tjis jang berusaha merebut ke 
dudukan2 pasukan2 Ho tsb. Pe 
Sawat2 pembom dan pemburu 
Perantjis gigerakkan djuga un 
tuk mematahkan perlawanan 
tetapi sampai malam Sabtu Pa 
Sukan2 Perantjis tak berhasil 
merebut desa2, iarg telah di- 
kuasai oleh pasukan? Ho itu 
Sementara itu UP mewartakan 
bahwa tentara Perantjis. pada | 

hari Sabtu, hari kedua dari 
! operasi “Polo”, mengumumkan 

' kerugian pi Ho Chi Minh 
dalam operasi ini berdjumlah 
147 orarg tewas dan 50 orang 
tertawan. (Antara), 

  
  

DITAHAN : # 
Tuan Tan Beng Hong, pe- 

mimpin redaksi harian Tiong- 
hoa, ,,Demoeratic Daily News” 
di Medai hari Kemis jl dipang 
gil polisi, eta 
Kebarnja ia telah ditahan dan 
sebab2n,a penahanan belum di 
ketahui :agi, Dapat ' dikabar- 
kan bahwa harian “Democratic 
Daily News” adalah satu hari 

an Tionghoa jang berhaluan 
pro Republ k Rakjat Tiongkok. 

INDIA DAN PAKISTAN SA- 
LING MENETRALISEER DLM 
LAPANGAN MILITER 

Irdia dan Pakistan saling 
menetralisir galam lapangan 

militer, dan djika masalah 
Kashmir dapat diselesaikan, 
maka India dan Pakistan da- 
pat menjediakan 700.444 orang 
Sebab itu harus dipertimbang- 
kan kemungkiran  masuknja 
negara2 ini dalam organigasi     

  

      

0... Jogjakarta, j pertahanan, 

Lembaga Kebudajaan Indonesia 
nKon. Batavisssch Genootschap 
van Kunstan en Natan: havoen” 

Si 

    
   

.Urgent”Jg Harus Dikerdjakan 
AN anna Sekarang SP “ 

Tidak Benar Dlm Kalangan PNI Terdapat Perpetja- || 
han Antara Golongan Tua Dan Muda: Kata S. Ha- | 

Le) : menerang | 
kan kepada .,Antara”, bahwa fidak benar kabar jarg menga- 

JgsPertama-Tama Mun- 

| Inggeris Thd Indonesia 

OMENTAR pertama jg ' | 

kemdjuan jang telah tertjapai 

: t 

|Ia namakan “absurd” apa jg" 

:ru2 ini jang menganggap ka- ' 

  

  

  

ita Indonesia 

Pn TO PE ANN ME B Ne Sin Te pa ME EA MA NIP DNA 2 PRE MIN TB AAA STP 4 RA da HPA EN ATAP ARTA 

Penting hari ini: »Hari Kartini” oleh Nj..Mr. Ma: 
ria Ulfah — Russia Akan kuasai udara — Kemak: 

.murcn dan pembatalan Uni program - jg urgent — 

6 rdjoangan itu pula, timbul sekarang generasi baru, 
5 La Na Be “kita. lebih merdeka: lebih intelligent: tangkas dan terampil dan sadar akan ke 
“dudukan mereka dalam masjarakat. Matjam generasi baru jang dengan tepat diwudjudkan oleh pri- 

Berkah Perdjoangan Kartini i. 
Berkah perdjoangan Kartini, emansipasi telah tertjapei sepenuhnja Oleh dunia wanita kita. Berkah k 

badi seorang pemudi Indonesia diatas ini. 

   saban esir- Inggeris 
Usul Terachi: Pihak Mesir Dim Usaha 

Penjelesalan Sengketa 
2 Pasal: Penarikan Segera Balabaniuan Jg Didatang 

kan Sesudah Pembatalan Perdjandjian 1956 Dan 
Pengakuan Farouk Sbg. Radja Mesir-Sudan. 

D 
London, Ia telah dipanggil oiehpemerintah Inggris 

UTABESAR INGGRIS di Mesir, Sir Ralph Stevensori, pa- 
da Saptu malam telah berangkat dgn pesawat terbang ke 

dim suatu 
usaha utk mentjegah terputusnja sama sekali perundingan? 
antara Inggris dam Mesir jang sedjak lebih satu bulan ini di- 
adakan di Kairo. 

Sebelum perangkat, Steven- 
son kerunding selama 20 menit 
dengan perdana menteri Mesir 
Hilaly Pasha dan telah mene- 
mui pula duta besar Amerika 
Jefferson Caffery. Sebagai di- 
kobarkan, selainnja Stevenson 
juga telah di panggil ke Lon 
don gubernur cjenderal Sudan 
Sir Robert Howe untuk perun 
dng dengan pemerintah Ingge 
ris mengenai perkembangan 
achir2 ini di Sudan, 

Tuntutan2 Mesir. 
Sementara itu harian Mesir 

“Al Ahram” mewartakan, bah 
wa duta besar Mesir Amr Pas- 
ha iang sedjak beberapa wak 
tu ini berada di Londo»r, telah 

membawa usul2 "terachir” da- 

ri Mesir untuk mengadakan pe 
njelesaian dalam sengketanja 
dengan Ingg?ris. Menurut su- 
rat kabar tersebut tuntutan 
pemerintah Mesir jalah: per- 
tama, pernjataan dari pihak 
Inggeris akan kesediaannja un 
tuk menarik kembali pasukan2 
nja dari gaerah Terusan Suez, 
dengan sekarang mulai meha- 
Trik kembali pasukan9 balaban 

tuan Inggeris jang didatang- 
kan didaerah Terusan Suez, se 

Itelay Mesir membatalkan per- 

:djandjian tahun 1936 pada bu 
lan Oktober iang lalu. Dan ke 
dua, pemerintah Irggeris ha- 

rus mengeluarkan sebugh pro 
tokol, dalam mana ia menga- 
kui Rad'a Farouk sebagai Ra- 

  

— Pada hari Sabtu telah berang- 
kat dari Rangoon merudju Peking 
utusay,kebudajaan Burma, jang ter- 
diri atas 15 orang, a.l. seorang wa- 
nita, dan jang dipimpin oleh menteri 
kebudajaan Burma, untuk mengun: 
djurgi RRT' selama 5 minggu. 

— Untuk pertama kali A.S. telah 
mengangkat seorang attache wanita, 
ja'ni letnan Francia Stonesifer, jang 
ditundjuk sebagai attache angkatan 
laut di kedutaan besar A.S. di Oslo, 
demikian Reuter. 

— Dinas penerbangan A.S. me- 
ngumumkan hari Sabtu bahwa telah 
sampai di A.S. pada hari Sabtu 6 
orang penerbang Djepang, jang akan 
mengikuti latihan2 dan mempela- 
djari tjara bekerdja Penerbangan Si- 
pil A.S. atas permintaan pemerintah 
Djepang. 

K3 

  
| 

Jb EPA 

djar Mesir dan Sudan, Dalam 
protokol ini harus ditentukan 
pula tentang plebisit di Sudan 

jang baru.akan diadakan apa- 
bila penarikan mundur pasu- 
kan2 Inggris dari daerah Te- 
rdusan Suez itu telah selesai. 
Dem kia: tarian “Al Ahram'. 

Dj. Ernskine diganti. 
Markas besar pasukan2 Inggsis d 

Timur Tengah pala hari Minggu 
mengumumkan, bahwa letnan dien- 
Geral Sir George Erskine dalam m ng- 
gu injf akan diganti oleh letnan dien. 
deral F. W. Fect-ng. Djenderal Erski- 
he sedjak tiga tahun ini telah men- 
djadi komandan pasukan2 Inggris di 
MesI, Menurut pengumuman terse. 
but dienderal Erskine akan berto'ak 
ke Inggris pada hari Kemis ja.d 
untuk menerima djabatannja baru 
sebagai kepala staf Komando Ing: 
gris Utara (Antara-Reuter). 

jang mentjiptakan suatu ,.matjam” baru pula 

Isa Anshary dan Kominisme —- Tuntutan? terachir 
Es Mesir dll. aa 

  
— Ipphos — 

PMRMS |, 
| Ditahan | 
Wairisal Ditahan | 
Belanda Di Irian IL 

    
EMBESAR2 BELANDA 
Gi Irian Barat telah me- 

sedjak bulan Nopember 1951, de 
mikian diterangkan okh P.W. 
Lokollo, jang menamakan diri- 
nja ,inenteri urusan perlengka-.   
“hari Sabtu di Darwia, N 
“UP. Lokollo selandjatnja me- 

fa 

i 
| 
| 

pan bahan makanan RMS”, nada 
pnaru 

ujatakan, bahwa ,,perdana heen 
teri” S. Wairisal telah ditahun 
bersama dgr ,,kol.” A. 'Tapaha- 
Yy, Gua orang ,opsir” dan ser 
bilan orarg serdadu”, Penaha- 
201 Ini dilakukan atas 

» besar? Belarda. 

L-okollo menjatakan, bahwa 
'Wak1 RMS” di Brussel dr 
Nikijuluw baru2 ini telah me 
ngirimkan surat karat kepada 
menteri luar negsri Australia 
Casey, dalam kawat mana 'ia ' 
menerangkan, bahwa “perlawa 
nan rak'ot Maluku Selatan ter 
hadap Djakarta, bukarnia pem 
berontakan”. Demikian UP da 
ri Darwin. ' ia 

Adjaran Islam 
Masih Banjak Terdapat Salah Faham 
Mengenainja : Djuga DI” Antara Ka- 

langan Muslimin Sendiri 
Keterangan2 Moh. Natsir. 

D 
sjumi. Moh. Natsir, jg dewasa 

ALAM PIDATONJA dimuka Lembaga, nasional di Karachi baru? ini ketua Dewan Partai Ma- 
Urusan Inter. 

ini sedang mengadakan perdja- lanan keliling ke negara? Asia dan Arab antara lain menja- 
takam, bahwa Indonesia adalah hegara Islam mengingat bah- wa sebagian besar penduduknja beragama Islam” demiki nas penerangan kedutaan Pakistan di Djakarta. Ne “ 

Dikatakan selandjutnja bah- 
wa walaupun tak ada pernja- 
taaa djelas dalam konstitusi 
Indonesia hahwa Indonesia ada 
lah negara Isiam, “tetapi Indo 
nesia tidak menj mpazg ggama 
Gari konstitusinja”. 

Mengenai penielesa'an usaha 
Pakistan dalam membentuk 
konstitusinja atas dasar faham 
Islam, Mch. Natsir mengata- | 
kan: ,,Kita harus insjaf bahwa | 
penghargaan tentang keadilan 
Islam sangat kurang diluar du 
nia Islam dan bahkan diantara 

kaum Muslimin banjak terda- 
pat sala faham tentang tudju 
an dan maksud2 adjaran2 Is- 

lam”. Menurut Moh, Natsir hal 
ini mungkin disebabkan kars 
na' pemerintahan asing jang 
berabad2 atas negara2 Islam. 

Satu faham jang paling ber , 

  

bahaja dalam Gunia Barat Ia 
lah bahwa hegara2' Islam se. 
perti Pakistan adalah hegara2 
theokrasi. “Malarglar karena 
tidak begitu terang kepada me 
reka di seberang Sana, apakah 
sebenarnja jg mereka memak- 
sudkan dengan iheokrasi”, 
Pemimpin  Masjumi itu me- 

ngatakan “Djika kita tidak 
memberikan apa? jang lebih 
baik kepada pemuda? kita da 
Yi apa jang mereka terima da. 
lam 'waktu silam maka kta 
akan pasti kalah. Kita sedang 
diambang pintu masa iang be 
sar dan kesempatar2 untuk 
bangkit lagi akan diserahkan 
kepada kita. Tetapi kita tak 
dapat bangkit dengan membu- 
al sadja. Kita dapat bangk't ha 
nja dengan bekerdjs dan persa 
tuan”. Demikian Moh. Natsir, 

nahan ,,pergana menteri RMS? 

perintah 
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AR Da gn an, ang mau dipind 

. Ia adalah PA sa 

Seperti dongeng. Inilan tje- 
rita seorang putera jang dju- 
djur dan hormat kepada orang   

-.nya. 

'wa ketika masih baji 

tuanja. Biasanja tidak demiki- 
n. Kalau sudah kaja-raja ma 

Djakarta banjak djuga jang 
Jantas lupa PAGa. ate 

'Rupanja ini seperti lain to 
djadian jong mengatakan bah- ' 

karena ' 

orang tuanja melarat terpak- 
sa. didjual 

sa terniata bintangnja terang j 

hingga mendjadi kaja. 

Sebagai diketahui peristiwa 
merdjual anak ini agak 

rah dikalangan rakjat jg seng | 

sara - hidupnja, Mudah2an | 

orang jang Suka membeli atau | 

memelihara anaknja orang | 

lai itu memang dengan mak- | 

sud dan tudjuan baik. Dan dji- 

  

— — — —A 

ber-, bazaar”, 
—— — — — 

Sjoangan 

agoklah di ,emper” rumah2 

            
er: 

  

“kini menjelahungi mereka itu, 

Hari Kartini. Pemudi2 djelita mi: endjual .bunga 

Kartini”. Gadis-gadis ketjil dengan pakai annja jang mi 

suaranja njating menjanjikan lagu Kartini”. 

be-,,rapat” ber- amal”, 
ulah kenjataan jg lazim kita dapati dalam pe- 

:rajaan Karimi djuga sekarang i 
tunja tjara utk. mengagungkan peringatan pada djasa-d. 

pelopor eroansipasi Warta Indonesia Hu? 
— — Tengoklahr ke dalam kamrong2 betjek! Tengok- 

dibawah samar2 sinar lampu di ringgir ajalan gelap! Te- 

'ngoklah “di seluruh tempat-tempat di-mana ,,underdogs” 

masjarakat Liga berlindung. Disitulah akan kita dapati masih 
gadis dan anak2 jg masih Gjauh 

€ 1g dari d Hjatan terang benderang jg kini.telah ditjapai oleh 

dunia Wanita kita, berkah perdjoangan Kartini itu. 

. -— Mengangkat mereka dari alam gelap-g 

  

ng Gan 

Para Ha sibuk 

ni! Tetapi apakah tu satu-Sa- 
an per- 

Te- 
dari 

di kampong Tionghoa. 

elita jang 

adalah satu2-nia tribuut jang 

terbaik dn mengagungkan Hari Kartini ini. Djauh lebi h utama 

    

    

   

  

   

   

  

    

    
    
    

  

   

  

   

    

   
   
   

    

   
   

  

   
   
   
   
   
   

    
    

        

   
   
   
   
    

   
    

    
         

    

  

            

          

       
   

POnKTeEnS: 

(ne. 100. 000 bagi siapa d Jebing MM | kebi ran 

lah lupa ajah-ibu, nenek .mo- 
“jang serta asalnja, malah di 

ane | 

  

uta- | sional main duit” 

   

  

aman si 

dinas Lot jang tt 
an , 

ka 2 ea is Takan   
lah bahwa ajah ibu Nana K3 

selalu di- |    

   

orang2 jang Dag 
hormat dan d 1 
sudah mendja 

atau diserahkan nja. 
orag lain. Tapi setelah dewa- | Buat mas s0 Sebetek 

Ti anom eno dan 
uan ke Pasar Baru jg .in 

Mamah aa kei sionalan 
itu, mengertinja Jalu ganberga- 

inter- 

| nationalmianded. Memang | tepat 
kata bang supir. Sebab. 

| kali orang jg ingin 
gita itu, Jalu t erlalu Arap 
|buang duit, dg akibat2nja jang 
| sudah biasa diketahui: 

£ saga: Sara “main  dui!”, 
ah au, ta 

   

| Dobbel rumah tangga. 
| Maka tepat sekali pedato sa 
jab seorang pegawai tinggi di 
! depannja Mas Menteri Anwar 
| Tjokroaminoto, jg antaranja ha 

| nja megatakan: 
Bagaimana usaha dan tjara 

pak Menteri nanti supaja pega 
wai2nja bisa tengeramn: Arus be 
kerdja dikantor ja 
meng-klop-kan Sa #T. ali- 
as rumah tangga. Ini terserah 
Bang Bedjat”. 

Looo, saut mulut ig usil: Ka 
Ijau beresin RT. sadja masih 
mendingan barg, ig pajah ka- 
lau suruh beresin RRT alias ru 
mah rumah tangga. 
Massa-allah......... njata2 ada 

benar dobel saman tangga itu. 

    

TIDAK IR UIK 

| Btsok pagi, Selasa, tg. 22 
April, hari miradj Nabi Moham- 

mad saw. ,Suara Merdeka” 

tidak terbit. 

KUDA2 SULAWESI BUAT 

PEMBIBITAN, 

Oleh Dewan Pemerintahan 

pinsi Djawa Tengah   
perluan pembibitan. 

  

Trusted by Mothers for over seventy years. 

“nat suaist sisa 
JACGOBSON VAN DEN BERG & Co. NY, 

tu, koran hari ini terbitnja ka- 

2 
telah diadju f- 

kan usul kepada pemerintah pusat, 

untuk mendatangkan kuda2 dari Su 
lawesi ke Djawa Tengah untuk ke 

Iman, Terima kasih!! 

:: Pa 

“rumah perawatan dikumpulkan dige- 

e
n
a
 

in
 

Ha
ib
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aa PS kepada polisi pera 

Kapal2 ini pada dewasa ini 
Ipagai pelabuhan. 

Setoiah kapai2 ini diserahkan, 
Surabaja akan mendjadi sub- 

pangkalan dari polisi peraran. 
Pangkalan pertama jalah Dja- 
Lean aa pimpinan komi- 

saris R.T. Soedargono. 
Dalam suatu per ujakapan. de 

ngan Aneta, komisaris Soedar- 
sono menerangkan, bahwa poli 

si perairan pada waktu ini ha 

nja mempunjai 14 buah kapal- 
motor 3 buah speedboot, 3 bu 

ah kapal pemburu kapal selam, 

T buah kapal motor pelabuhan. 

Verenigde Prauwenveren di Dja 
karta pada waktu ini sedang 
membuat 40 buah kapal motor 
dan tiga buah kapal pendaratan 
| untuk polisi perairan, 
Tud'iuh aja kapal kisi telah 

selesai dan setiap   
lisi perairan dibentuk pada 

tanggal 1 Desember 1950 dan 
anggotanja berdjumlah 190 
orang. 

Penjerahan kapal2 ini “okh 

AL kepada polisi perairan 

| barus dilihat sebagai akibat 

daripada pendirian, bahwa 

urusan? polisionil 

“bukan termasuk tugas ALRI, 

  
0 tetapi termasuk tugas polisi | 

Fa 3 ! Learn: Tugas jang pertama 

KOBAN TELAT. 
"Tadi pagi, sekali lagi terdjadi 
ii-down staking” di pertjeta- 

Ea ,Loeomotief” tempat Koran 
kita Ti-zet ilan di-tjetak, Staking 
beriangsung mulai djam 8.30 
samp3i ng Berhubung dgn. 

sep lagi. Banjak kemuugkman 
oleh karenanja, bahwa sementa- 
ra lengganan Juar kota, maupun 
didalam kota, tidak dapat mene- 
rina korannja dalam waktu se- 

peng. biasa. Untuk kesulitan? 
'ig sekarang menimpa Koran Ki. 
ti dan mempunjai sebab di 

Juar kekuasaan 2 Na 
horikan gertian an kesaba- 

ran an para pembatja budi- 

BIAKI KARTINI 

Sebagai perwudjudan dari tjita2 
bu kita Kartini, maka untuk menjong 

Ong hari lahirnja 21” April ini, ma- 
ka oich Panitya Hari Kartini 'kema- 
ren padi telah diadakan satu kesem- 
patan menghibur anak2 jatim piatu. 

Intik. 400 anak jatim dari berbagai 

  

bulannja | 

akan selesai satu buah lagi. Po 

DG 

diperairan | di, $ 

ig Tai Pe ke 

  

| 40 Perondaan jang 
(tapi eta ap 

   
kali, AL naN adanja p' 

“dilakukan. 

Aa Kalimant: 

Selain dari itu, M. Salim dan 
| Rusario, masing2 Sjahbandar 
dan pegawai Kantor Sjahban- 
dar di Terasan, sewaktu ke- 
duanja ada di Bandjarmasin 
menerangkan kepada “Antara” 

n Timur kepada 

  

  

an hari 1 Mei disana. Gaara ben 

          

       . “Dn itangan ali 
Tana Penjelundu pan Tugas Pertama: Tiap 

| Bulan Barat” Seharga 10 Djuta Dollar Straits 
| Diselundupkan. 

ADA pasa ini berada di Surabaja komisaris  be- 
Ta to, kepala reserse kriminil dari djawa- 

   Saris. kelas I R,T, Soedarso- 
ganaja ke Surabaja ini ber- 1 d 

Ni jaraan2 jg. akan dilakukan dengan kolo- 
I mengenai pegjerahan 22 kapal patroli oleh 

dari polisi perairan jalah pem 
berantasan penjelundupan jang 

. pada dewasa Ini sangat meradja 
lela di kepulauan Irdonesia. 
Setiap bulannja diselundup- 

ikan barang2 seharga lebih da- 
Yi 10 djuta Stra'tsdollar ke Si- 

ngapura dari Sumatera Timur, 
Kalimastan Barat dan kepulau 
aan Riouw, terutama karet, la 

da, timah dan kopra. Disam- 
ping itu diadakan penjelundup 
an Riouw. tedutama karet. la 
Timor ke Timor Portugis dan 
dari Sulawesi Utara dan Kali 
mantan Utara ke Pilipina. 

  

Fusi Pemuda2 
. Keristen 

LEH PANITIA Persiap- 
an Kesatuan Pemuda 

Kristen Seluruh Indonesia di- 
umumkan, bahwa kongres Pe- 
muda Krisien Seluruh Indone- 
sia akan dilangsungkan pada 
ig. 22 sampai dgn 26 Djuni jad | 
bertempat di Djakaria. Kongres 
iSb. akan dikundjungi oleh Per- 
satuan Pemuda Kristen Indone- 
Mw dgn. segenap ftja- 
ban 30 1ja ana ag aga Pe- 

Kristen ainnja eruta- | 
ma tergabung dim Masi 

Dalam kongres jang akan 
'melcksatakan fusi Ia 
Pe Kristen Seluruh Indo 
ne 'akan diberikan prae- 
2d diantaranja oleh Mr. 
Tambunan, Sutjipto dan Ds. 
Rumamhi. Selandjutnja mendje 
lang kongres tersebut oleh Pa 
nitia Persiapan telah dian- 
diurkan, agar supaja diadakan 
Goa “serentak dalam geredja2 
setempat diseluruh Indonesia 

pada tanggal .t5 Djuni jang 
akan datang, Demikian peng- 

umuman Panitya Persiapan Pe 
muda, Kristen Seluruh Indone- 
sia. 
  

S.K.Y, 140 TAHUN, 

Dalam bulan Djuli Ig akan dazang 
peikumpulan kasir Tionghoa -5.K.V. 
di Semarang akan merajakan genap 
berarinja 40 tahun dangan menga. 
dakan pertemuan selain itu djuga 
akan diterbiikan buku peringatan. 
SK.V, adalah pelkumpuan kasis 
Tonghoa ig pertama dan .satudnja 
di Indonesia, be'diri sediak tahun 
1912 dan sudah montdapat Trechts: 
persoon., 

WAJANG KULIT. 
Untuk menjongsong Hari Bu-   ' dung Ngesti Pandawa dimana mere- 

“ka diberi hiburan. Matjam hiburan 
| ini jang dilenggarakan oleh murid? 
" Sekolah Pendidikan Kemasjaraka- 
'tan, SKP, SR. Peterongan dil, ber: 
| langsung dengan lantjar dan teratur. 
"Beberapa “pertundjukkan patut kita ' 
| tjatat sangat bagusnja: panembra- ' 
ima, tari Djawa standen oleh anak? | 
Isekolah rakjat, tari Bali dll, semua- 
“ nja hasil menghibur anak2 jatim ser- 
| ta para hadlirin lainnja dengan me- 
# muaskan. Kemudian setelah selesai 
“rentjana hiburan, kepada anak2 ja- 

! tim diberikan sekedar minum dan 
makan. 

Pada malam harinja lagi untuk 
menjongsong hari lahir Ibu Kartini, 
bertempat dipendopo kabupaten Se- 
marang diadakan satu malam perte- 
muan, dimana para hadrin dapat me 
nikmatkan musik, klassik hidangan2 
orang mahaguru pada Music School 
Jogja dengan djuga beberapa maha- 
siswa sekolah tsb pula murid pri- 

1 vaatlessen dari mahaguru2 tsb. Ke- 
| dua mahaguru - itu ialah: Madame 

Renee Tafanos (jang bermain biola 
'Iserta menjanji djuga) dan tn. Geor- 
'hgs Kenney (piano), 
'I- Antara lain terdengar 

solo biola dari Nj. Renee “Tafanos 
dalam lagu2 Humoreske gubahan 
Dvorak dan Ave Maria, njanjian Nj. 
Rense Tafanos dalam Les Filles De 
Cadiz: permainan piano Nn. Ties- 
nowati Prawironegoro dan njanjian 

INn. Kustari Prodjolalito dalam la- 
|gu2 The last rose of summer (Rlo- 
tow) dan Liebestraum (Liszt): niar| 
an tener sdr. Djanat dalam Serena- 

permainan 

da, Mimpi dan sweet mystery of 
life: permainan piano tn. Gerald 
Keuney dalam. gubahan  Chopin 
Piude opus 10 no 3, etude opus 25 
mo 12: dan djuga permafnan piano 
solo #ieh nj. O. Prawironegoro. 
Consert berachir dengan kata utja- 
su terima kasih dari panitya penje- 

jam saggara kepada rombongan orkest 
dari Jogja ini pada djam 21.45.   

ruh 1 Mei j-a.d. di tempat pem: 
berhentian, otobis di pasar Djc- 
har atas usaha serikat buruh bis 
akan diselenggarakan pertun- 
:djukan wajang kulit, ambil tie- 
'rita: ,,Djiwa Murni”. Panitis 
(ketjil diketuai oleh sdr. Sardi- 
min mandor dari bis Petram. 

HIBURAN TENTARA 
Targgal 21-4 OK Melati Ku 

suma di Bn 428 Ungaran, Tgl. 
22-4 OK Melati Kusuma di RRI 
Semarang, Tgl. 24-4 OK Melati 

Bodjong, Semarang: tgl. 25.4 
OK Melati Kusuma di Mess DP 
LT Semarang, tgl 26-4 OK Me 
lati Kusuma di Corps Invali- 
den Semarang: tgl 26-4 pemu- 
taran film di DUT T IV: tg1l27 
April OK Melati Kusuma dan 
Sinar Tjandi d: DUT IV di Ba 
lai Peradjurits tanggal 29-4 
OK Sinar Tijandji di RRT Sema 
rang: tgl, 30-4 OK Pantja Ira- 
ma di RRI Semararg. 

PEMERIKSAAN AIR SUSU SAPI. 
Pemeriksaan air susu sapi dari 

  

jelis Pe- : 
muda Kristen Oikumenis. 

Kusuma di Staf Dekking Ki NI |. 

tjonto2 ig diambil daam bulan Pe- 
bruari 1952 dar, pemerahan22 dalam 

bahwa penjelundupan2 dan ba 
djak laut dari Filipina pasti bi 
sa dibasmi, kalau alat2 negara 
mempurjai alat2 jang: kompe- 
It dan sempurna. Ternjata pu 

la penjelundupan dan badjak 
laut tadi dimasa jang achir2 
ini sangat berkurang sekali, 
berhubung Sa adania pe- 
rondaan dari Alri jag mempu- 
njai alat2 ig agak sempurna: 

Selandjutnja | diterangkan, 
bahwa antara. penjelundup de- 
ngan badjak laut, hampir2 tak 
sada perbedaannja, dimana di- 
samping mereka sama2 bersen 
djata, pun taraf pekerdjaan ke 
djahatannjapun sama pula. Da 

lam hal ini diumpamakan, se- 
sudah mereka gagal mengada- 
kan penjelundupan, tak urung 

pula mereka terus pula menga 

dakan pembadjakan. 
Paling achir oleh M. Salim 

dan Rusario diterangkan ten. 

tang kesulitan mengenai tech- 
nik pemeriksaan penjelundu- 

  

Berkat Monda Oleh! Alri 
tan Kini Telah Berkurang 

»: DJAK LAUT .dan penjelundupan di Kalimantan Timur 
masa jang achir? ini tampaknja berkurang se- 

ndaan dari kapal Alri pada setiap wak- 

esungai? jang kerap-k 
i Pilipina. Demikian Datuk Madjo Oerang Resi- 

'Di Kaliman- 

bukan ha ja dilautan sadja, te 
1 didatangi oleh ba- 

»Antarg” 

knggauta2 
tPemberontsk? 
“Bat. 426: 2 NN, 
Gabusgkan Diri Dgo'T. 

LL: KeDjawaBarat ' 
Melalui Laut? 

N ENURUT BERITA2 dari 
Indramaju, sekarang su- 

dah dapat 
positisf, 

Gikatakan dengan 

bahwa para anggota 
Bataljon 426” dari Djawa Te- 

ngak jang memberontak itu su- 
dah merembes kedaerah Indra- 
maju: banja djumlahnja belum 
dapat diketahui dgn, pasti. 

    

Kompetisi PSIS. 
Kesudahan kompetisi sepak- 

bola” PSIS achir minggu jang 

“lalu sbb.: Union CETCS 

0—0. Poris — Garnizoen 6—1. 

Pertandingan Helikop- 
ier. internasional. 

Pertandingan helikopter in- 

Tenan ig pertama akan 
laka nada tanggal 25 Mei 

ji: 2 af Paris «demikian menu- 

rut pengumuman Aeroclub Pe- 

rantjis pada malam Djum'at. 

Pertandingan ini akan dseleng 

Karaan dengan memakai pera 

turon?2 International Aeronau- 

Tical Federation dan  nomer2 
ialah “pertardingan naik: dan 
pertandingan turun setjara me 
lintang. Sebagai. menara penga. 
was dalam pertandingan ini 

akan dipakai menara Eiffel. 
Hadiah2 sehiruhnja seharga $ 
11000 atau 350.000 frank telah 

  

man tadi,   Anggota? ,Bataljon 426” itu di 
duga datang dari djurusan laut 
kedaerah Indramaju itu Beri- 
ta2 isb, menjatakan, bahwa me 

reka ita berpakaian seragam. 
Sementara itu dari pihak pendu 
duk pun telah ada laporan? jg. 
menjatakan, bahwa mereka itu 

bukaniah berasal dari Indrama- 

ja karena bahasanja berlainan. 

Di Tugu (katjamatan Leles) 

Seorang anggota tentera per-   pon di Kalimantan Timur ter- 

utama di Tarakan, dan d' ha- 

rapkan agar kesukarary ini da 

pat diatasi oleh jaag berwa- 

diib. Ketika ditanjakan apa- 

kah jang dinamakan kesulitan 

dan kesukaran tadi, M. Salim 

daa Rusario tak mau mene- 

rangkan karena katanja soal 

ini, ialah urusan dalam. 

    

Indonesia. 

Kiriman2 sepeda  Djepang 

jang pertama sedjak perang 

ke Indonesia dalam waktu jg. 

Singkat akan Giselenggarakan 

oleh sebuah firma di Nagoya, 

demikian diterangkan oleh ka- 

langan perdagangan Djepang. 

Seribu coli akan dikirimkan 

s#melalui Hongkong oleh tja- 

bang Tokio Cotton Company 

di Nagoya. 

Paberik Pebeco di 

Paberik 
— Dengan disaksikan oleh banjak 

pembesar2 pada hari Kemis, waliko- 

ta Surabaja, tuan Mustadjab telah 

membuka dengan resmi paberik  Pe- 

beco di Ngagel, jang telah didirikan 

baru2 ini. Paberik obat gosok gigi 

Pebeco ini adalah kepunjaan N. V. 

Hagemeyer. Sampai sekarang na 

gosok gigi Pebeco ini diimport 

Indonesia dari luar negeri. Tetapi | 

permintaan akan obat ini telah demi- | 

kian meningkatnja, sehingga devisen 

jang tersedia untuk keperluan itu ti- 

dak tjukup lagi. Karena import atas 

dasar inducement akan meningkatkan 

harga Pebeco, maka dengan idzin 

dari paberik induk di Djerman, N.V, 

Belersdorfin telah diputuskan untuk 

mendirikan paberik Pebeco di Indo- 

nesia. 

  
Maskapai Pelajaran 

.Asian Lloyd” 

Di Djakarta pada tanggal 15 

April il telah terbentuk sebuah 

maskapai pelajaran nasional 

baru, “dengan nama “Asian 

“Lloyd”. Direktur djenderal mas 

kapai tersebut adalah Z. H. St. 

Pamenan, direktur I Rahmar 

K.R.A., direktur U R.M.A. Dah 

ram gan komisaris dienderal 

mr SM. Amin, Sekretaris djen 

deral jalah Zakaria Rg. St. S. 

Muda. 

  

RRI SMG. TGL. 21 APRIL. 

17.00 Pembukaan, 17.05 Ta- 

man peladjar puteri SGTK Ge 

dangan, 18.15 Rajuan merdu 

Seru Serodija, 19.10 Ibukota ha 

ri "ini, 1930 Peringatan hari 

Kartisi, 20.30 Rudjak ulek Se 

marang oleh Sikat dar, Sembur, 

21.30 Semenandjung Melaju, 

23.00 Tutup. 

SELASA, 22 APRIL 
06.45 Pembukaan, 06.50 Pe- 

ngadjian, 06.55 Bingkisan pe- 

njiar, 09.30 Klenengan pahr- 

gjan karawitan studio 611.30 

Serbaneka Ketimuran, 12.00 
Pusporagam Tossema, 14.00     kota Semarang, berhasil sbb.: 

1. Djatingelen .... 33 amat baik Ha Pulau Harapan, 14.15 
AG BOY MAN naa Di anta 'utup. 

3. Siem Kian Nio 31.6 p 
4. Rahaju .. ur Rei 812 N 2: 17.00 Pembukaan 18.00 Ma 

5. 4 aten DAN 31» » nasuka untuk Argkatan Pe- 
7 OeiDiieSah "309 Or |rang oleh OK Melati, 19.15 Du 
8. Be TjienKian 298 & nia olahraga oleh Insp. Pendi 

2g Dan SAE Man 2906 , Idikan djasmani 19.30 Hibu- 
, Gei Teng Tioe BN Uu : 

11. Kebon Klapa 285  Jran malam oleh Dendang Re- 
ta Tn PER Yaa 25, » Imadja, 2005 Riwajat Miradj., 

14. Leper des Heils” "18 0 120, 30 Ketoprak Mataram tjeri 
ti 1 Kok Pe 21 » Ita “Betal Djemur”, 21.00 Beri 

. PEMANASAN # ” 17. Bonebn “TN Ba 4 ta bah. 'Djawa, 23.00 Tutup. 
18. Sidoredjo Pa 26  tjukup 
19 SIeagot UAN 3 » UTJERAMAH DR, V, BLANKENSTEIN. 
20, BIOROtO ka 25, x Bertempat di Hotel du Pavilion 
21, Kwk Yong Tiay 25. 3 “ ruangan atas tanggal 22-4 besok pagi 
3g Lie “2 Peng 25 » | pada djam 1900 akan djadakan tle- 

. Tan Ing L ang 25 Tramah mengenai soal2 pagenas onal 
2 Moria..... 21,7 kurang al, oleh Dr, Van B-ankenstein 

! negurnja itu adalah kawannja. 

Sepeda2 Djepang ke | 

nah berdjumpa dergan  se- 

orang ,sergan” iang ndik se- 

peda. Ketika ,sersan” itu di- 

tegur, ia mengatakan bahwa 

ia adalah anggota ,,Batalion 

426” dan sebab2nja dia  men- 
diawab demikian, karena me- 

ngira bahwa tentara jang me- 

Tetapi kemudian terdjadi tem- 

bak menembak dan ,,sersan” 
itu tertembak mati. Ternjata 

Kuo Yu Hui di Su- 
rabaja dan Malang. 

Atas' undangan HOTNH Sutabafa 
baru2 ini team basketbali Kuo Yu 
Hu: Semarang telah me'lawat ke Su, 
rabaja dan mengadakan beberapa 
pertandingan. dengan  kesudahan2 
Sbb: (girlsy Kuo Yu — Lioe Seng 
Malang 19—21, Kuo Yu — Tsihg 

ien Surabaja 16—24, (boys) Kuo 
Yu — Tsing N.en :389—18.dan Kuo 
Yu — Tihing Sieh Bandung 31-26. 
Karena mendapat kemenangan dari 
team lak 2 maka Kuo Yu. memper. 
oeh piala besar  Kembarnja lalu 
mampir di Malang dan bsttanding: 
(gitIs)  Kuo Yu — Ma You 16 
lan (boys)  Kuo Yu — Ma You 
25—11, 

JAMES MASON AKAN MAIN 
DLM FILM TENTANG BALI. 

Bintang pilem Amerika, Ja 
mes Mason, telah diminta utk 
memainkan peranan utama da 
lam pilem “Pelantjong ke Bali” 
Menurut United Press pilem   

terdapat anak buah ,.sersan” 
tsb., jang melepaskan temba- 
kan2 djuga, sehingga anggo- 
ta tentera diatas terpaksa ' 

mengundurkan diri. (Antara). 

tidak djauh dari tempat itu | 
di Indon, Pd. waktu ini James 
Masor: sedang “mempeladjari 
manuskrip, jg didasarkan “atas 
tjeritera sandiwara iang dika 

| rang oleh Ellis St. Joseph dan 

jang dipertundjukkan di Broad 
way dalam tahun 1940. 

|Aneka Djawa Tengah | 
  

SALATIGA. 

Keachiian) seluruh Indonesia. 
“bertempat di Hotel Kaii-Tamah 
Salatiga, Konperensi berlajg- 
surg selama empat hari dengan 
pokok tudjuan untuk  membi-   tjarakan tentjana2 pendidikan 
DPPK utk. masa “depam dise-|" 
suaikan kepada tugas2 jg, lama 
Gan tugas2 jang baru jg. sangat 
erat hubungannj, dengan ren- 

ke | tjana umum pembangunan dan 
pendidikan Angkatan Darat. 

Mengenai status DPPK dite- 
'rangkan, bahwa jang semula da 
lam staf ,,A” Angkatan Darat, 
jg. sekarang dalam Adjudan 
Djenderal Angkatan Darat. Po- 
kok2 tugas jg. semula: menje- 
lenggarakan pendidikan  penge- 
tahuan umum dan vak dengan 
tudjiuan: 1. konsolidasi Tenta- 
ra, 2, persiapan demobilisasi 
Tentara. Dimasa jg. akam da- 
tang: menjelenggarakan pendi 
dikan pengetahuan umum dgn. 
tudjuan konsolidasi Tentara, 

Usaha2 pendidikan sampai se 
karang: a. Untuk mentjapai tu- 
djuan pertama: sekolah2/penge 
tahuan umum: 1. Kursus PHB, 
2, Sekolah Rakjat: 3. SMP: 4. 
SMA: 5. Kursus2 applicatief 
dari tingkatan SMP/SMA, b. 
Untuk mentjapai tudjuan ke- 
dua: Sekolah2 Vak ig. bersifat 
1. Techniseh: 2. Admmistratief : 
3 Economisch: 4, Juridisch: 5. 
Bahasa. Keterangan: Leergang 
dan program peladjaran sedera- 
djat dengan leergang dan pro- 
gram gekolah2 Pemerintah! 

Usaha2 pendidikan “dimasa 
jang akan datang: a, Sekolah2 
persiapan/pengetahuan umum: 
1, Kursus PBH untuk bawahan, 
2, Sekolah Rakjat untuk/benta- 
ra: 3. SMP untuk bentara/per- 
wira: 4. SMA untuk “perwira 
(pro 'memorie). b, Tudjuan: Se- 
kolah2 tsb. diperuntukkan seba- 
gai sekolah2 persiapan untuk 
berbagai ting$stan sekolah mi- 
liter: 1. Kttrsus PBH untuk tja- 
1on2 peladjar Depot Batalion: 
2. Sekolah Rakjat untuk “tja: 
ien2 peladjar Sekolah Kader 
Infanterie: 3: SMP untuk tjalon 
tjalon2 peladjar a. Sek. Koman. 
dan Pereton. b. Sek. Komandan 
Kompi. 4, SMA (pro memorie) 

(Sekolah Staf Komando Angka 
tan Darat), 

JOGJA. 

Jajasan ,,Guna 
Dharma”. 

Pada tanggal 13-4 jang lalu 
di Jogjakarta tlh. didirikan Ja, 
jasan "Guna Dharma” diketuai 
oleh Hamengku Buwono dan 
Prof, Sardjito.  Jajasan 

tingan asrama para mahasis- 
wa jang kini merupakan suatu 
magalah jang sangat mendesak 
untuk mendapatkan 'pemetjah 
cm. Sebagai Jangka pertama 
akan gidirikan gedung2 asra- 
ma mahasiswa di Jogjakarta 
dan Djakarta. i   

.“Konperensi DPPK. 
Dalam minggu jl. telah di-' 

adakan konperensi dinas jang ' 
ketiga dati DPPK (Dinas Pe-!| 

| njempuruaan Pengetahuan “dan | 

untuk tjalom2 peladjar SSKAD' 

SOLO: 

2 Ekor Harimau utk 

Sriwedari. 
Berhubung dengan maksud 

Pemerintah Kota Besar Sura- 
karta untuk mendatangkan 2 
ekor harimau dari Bengkulu Su 
matra'guna menambah isi Ke- 
bun Binatang Sriwedari. maka 
Panitya Pembelian Kota Besar 
Surakarta telah mengirimkan 
surat kepada Walikota Bengku- 
lu, untuk menanjakan tentang 
keadaan kesehatan, berat badan 
maupun umur dari kadua bina- 
tang tsh,:Kedua harimau tsb 
adalah sepasang .djantan dan 
betina, jg masing2 kabarnja se- 
harga Rp. 6.000.—. 

Kabarnja kedua harimau jg 
akan dipesan itu telah mener- 
kam beberapa orang penduduk 
Bengkulu. sewaktu mereka ma- 
sih belum tertangkap? 

SMP HI Djuara Pantja- 
lomba Daerah VI. 

Pada hari Rebo jang lalu di 
Solo telah dilangsungkan Per 
lombaan Pantjalomba Sekolah 

Landjutan Rendah guna mere 
but Djuara Daerah VI (Sura- 
karta — Jogjakarta). Sebagdi 
pemenang telah keluar Regu? 
Putera maupun Puteri dari S$ 
MP III Solo, 

gu Putera maupun Puteri SMP 
III Solo nantinja akan mewaki 

li Daerah VI dalam Perlomba- 
an Pantjalomba Sekolah Lan- 
djutan Seluruh Indonesia . di 

Semarang. 

KENDAL. 

Reorganisasi Krontjong 

Orkes ,,Sinar-Budaja”. 
Menurut rapat anggota tg. 

13 April 1952 Krontjong Or- 
kes “Sinar Budaja” di Kendal 

telah membentuk  pengurus2 
baru jang susunanja seperti be 
rikut: Ketua sdr: Hadisuro- 
to Wakil Ketua sdr: Djumron 
Sudibjo Penulis sdr: Suratman 
dan sdr: Husodo Bendahara 
sdr: Harun dan sdr Safuwan 
Pembantu jang djuga untuk 
bagian perlengkapan sdr: Sam 
si, Iksan, Niti gan sdr: Harso- 
jo Sebagai pemimpin orkes 
buat sementara sdr: Slamet. 
(BA).   

“tsb. 
akan berusaha mendirikan ge- ' 
dung2 terutama untuk .kepen- ' 

BLORA. 
Pan. perajaan 1 Mei. 

Sobsi Tjabang Blora baru2 
ini telah mengadakan rapat 
dengan tudjuan membentuk Pa 

initya 1 Mei, Panitya jg kemu- 
' dian terbentuk disusun seba- 
gai berikut: ketua umum sdr. 
Sonhadji, (PSI), ketua II sdr. 
Budi (PGRI) Penulis I sdr. 
Supardi (SBKP) penulis II 
sdr. Sutomo, (PTT). Bendaha- 
ra sdr. Sukardjo  (Sarbuksi). 
Program perajaan jg telah di- 
adjukan oleh SOBSI Pusat te- 
lah diputuskan untuk panitya 
setempat tsb untuk diadakan 

perubahan jg perlu, 

disediakan, demikian pen . 

ini akan dibuat tahun ini djuga , 

Dengan demikian, maka Re : 

   



    

NM 
besar diplomatik fir 

ingtoa psda hari 
na menteri 
Menzies dih 
ding dgn 
lam 1 
ingion pada 
1genai kemu 

  

    
   

      

jang telah dia 
Ng 2Serikat 4 

pula. Una pa ag, “harus 
ikut serta dalam organisasi 

pertahanan Timur Tengah, dan | 
apakah ikut sertanja -Austra- | 
lia dalam organisasi ini : 
berarti bahwa Australia mem- 
punjai hak untuk mendjodi 
anggota NATO, Achirnja. Ra 

besar tersebut menjatakan, ba 

hwa PM Menzies pada waktu 

ini ingin sekali mendirikan hu- 

bungan jang lebih erat de- 
ngan Amerika Serikat menge- 
nai politik gan In conomiaan 

kedua negeri itu € kerah Ta 

sifik. 

x 

  

Anwa, NN ana Da 
didatangi 

    
   

   

    

   

ti- kat gan sekutunja belum ter: 

     '5|ropah masih dalam tingkat 

Potensi Angka:an Mara Memung- 
(Haa Menduduki Manga Ar 

Dunia mekiska engha-'' 
dapi bahaja jang Ianason 
jakni bahaja bahwa perlomba- | 

an untuk menguasai udara | 
Lakan € limesrangkan oleh Rusia, | 

"jang menghasilkan dua kali | 

| sebanjak pesawat terbang da- | 
ripada negara2 Barat:das men 
Gjelang achir tahun 1954 akan 

mempunjai angkatan udara 

jang dimodernisir dan terdiri 

atas pesawat2 pantjar-gas. 

“Dalam pada itu menurut du 

| | gaan Amerika Serikat baru 
dalam tahun 1956 akan mem. | 
punjai angkatan udara sema- 
tjam itu, Perkembangan? da- 

lam lapangan atom di Rusia 

berdjalan dengan pesatnig dan 

merupakan suatu antjaman 

bagi keunggulan PE EA dila 

pangan ini. Armada kapal2 se- 

1 

  

$ udara. 
Kia tetapi sekalipun 1 demi- 

'kian keamaan Amerika Seri- 
L 

djamin, “Tentara pertahanan 3g
   

pembentukan. Pasukan? ini ti- 

Re 
300 

— dak tjukup untuk menghada- | lam Rusia mempunjai 

kabar tara Rusia dan mengha- buah kapal” dan merupakan 

| Ka ii suatu antjaman pula, antja- 
lang2inja, akan tetapi tjukup 

| kuat untuk membatasi suatu 

|agresi dan untuk mendjadikan 

serangan Rusi a sesuatu jang 

makan banjak ongkog., 

Ikabar Kota 
(siap PEM. DJAWA TENGAH ' 
TERHADAP AKSI SEBDA, 
- Terhadap aksi dari Sebda jang 
'akam didjalankan mulai tg. 23 

sampai 30 bulan ini, pihak Kan- 
tor Gubernur menerangkan, ba- 
hwa aksi itu tidak - akar, dila- 
rang, asal Sebda berani menang 
gung segala risikonja. 

Apabila aksi pemogokan itu 
itoh akan didjalankan djuga, ma 
-ika pemerintah Djawa Tengah | sn iang tjukup besar dari ba- 
jakan mengambil tindakan sbb.: | han mentah dan  diantaranja 

Kepada mereka jg mogok akan | menghasilkan bahan makanan 
dipetjat dari pekerdjaannja, se uetak diantaranja Djepang. 

  man ini akan dapat diatasi, 

Gj-.ka timbul peperangan. 
Eropah mempunjai suatu 

potensiil jang besar sekali, jg. 

misalnja tidak ada di Asia 'dan 

bangsa Eropah sedia untuk 
mempertahankan kemerdekaan 

mereka. . « 

Tiongkok nasionalis di Tai-   
1000 orang serdadu akan teta- | 

pi hanja 60.000 dantara mere- ! 

ka terlatih baik. Perlengkapan 

Tenggara regara2 seperti. Thai 

Indo China, Birma gan Indone 

sia akan hilang sama sekali ha 

gi dusia barat, dj'ka Inereka 

“jatuh ditangan komunis. Ne- 

gara2 ini menghasiikan sebagi 
  wa mempunjai lebih Jari 500. 

pasukan2 ini djelek. Di Asa 

TS 

Bertempat dilapangan Pein" d 
tisba membakar peti wang ( 
peti tsb. tahan melawan api" 
lah hasil produksi' Indonesia ji 

     

  

Haa baik sekalipun   tion Warshop Abdul Chamid: di Surabaia. 

Pemadam Kebakaran tn. P. Deeng sedang, memeriksa isi peti jg 

Lpp telah terbakar. 

    

     

       

  

     

     
    
    
    
     
     
    
    
    
    
    
    

     

   

am kebakaran Dj 
brardkast) ' jg menja 1 $ 

(brandproof) Peti wang tsb. ada- 
1 dibikin oleh »Indonesian Contruc- 

Gambar: Komandan ' 

     

(Ipphos). 

l anak gadis. Adat istiadat jang 

   

  

“Iwa gadis2 kita, 
  

Sendjat.? Dahsjat 
tiisa “ienghantjurkaa Segala #eradibaa 

Js Sekarang Kita Kenal Ini 

ALAM SEBUAH pidato to jg diutjapkannj 

para redaktur persurai 

Amerika Serikat. Rober: Loveti. 

dizntara alat2 sendjata perang jg 
uar biasa membinasakan, se 

tidak banjak jg akan tersisa dari 

manusi2” Ia tidak memberikan pendjelasan seterusnja menge 

“nai matjamnja Sem jang dimaksudkannja 

ID 

jang I 
dalam peperangan 

Rebut Lagi 

Y Palestina . | 
Tekad Basgsa2 Are 

EMIMPIN OPOSISI da- 
lam parlement Libanon | 

Camille Shammoun pada hari 
Djum'ak ketika diinterpia mene- 
rangkan, bahwa ,.bangsa Arab 

  

  IE dang mereka jg sudah bersum- 
: aDoring an pah sebagai pegawai negeri, me! Spanjol penting sekali untuk 

7 baik dikam » lakukan djuga pemogokan. itu, ' demokrasi? Barat, djika ditia 

hg Ha Senaa ana BN Te- akan dituntut dimuka hakim, | djau dari sudut siasat perang, 

5 Hendpeg oi ter 1 Timu Tandjong karena melanggar sumpahnja karena regara ini mempunjai ' 

' jak .mendjadi Ijadi terperan- Ian upah fidak akan dibajar se- | sumber2 alam jang kaja dan | 

3 ab” ketika Gd Freran lama pemogokan. . mempunjai tentara jang kuat. 

A0 tgl. 15 djalan 16/4 jl. membuka KOvGRES KE VI PARTAr Disebabkan alasan? politik 
5 pintu tu rumahnja karena terde- | DEMORRAT BAKIAT dan lainnja, belum . dia: ggap 

ngar Suara ketokan? dari Juar | Dari tanggal 20 s af”.29 waktunja untuk mengundar & 

dan tiba? melihat SE-EKOB Khan ai Semar meta “5 Sepanjol masuk organisasi 

aa DA nan kan kongres Partai Batara Pakt Atlantik, 2 
- 
“ 

Rupanja kali isi pak wali- 

Tkobs: Seperti diuga dengan 

jang sudah2 tidak kehila- 

ngan akal. Demi melihat tamu 
jang tidak diundang itu, ia se- 

| gera menutup pintunja kem- 

bali rapat2 dan lantas berita- 

hukan hal ini per Ta Tan 
da polisi. F 

  

Tidak lama antaranja kepa- 

la polisi Tandjong Balai da- 
tang bersama pasukonnja leng 

kab gengan -sendiata, dan se- 

teh ia ,Stellinzg” sebeniar E- 

binatang - buaja terus ditem-- 
bak mat? tengah mala itu ' 
djuga. 8 S4, 
Hala sekarang masih men | 

djadi pertanjaan orang ba- 
ajak, dari manakah datangnja 
buaja. jang tiba2 ngumpet ke- 

Y kota itu, sebab. pa- 
rit2 besar @#sekelilingnj ja tidak 

pekarangan ru 

mah: walikota itu sendiri bersih 
ba sg Nana bambu pula. 

   

      

Kakiat (Partai Banteng) Sab- 
tu malam dadakan resepsi, dr. 
Achmag dari dewan pusat mem 

beri pendjelasan arti kemerde- 
kaan, jaitu berdasarkan prokia- 
paasi 17 Agusus 19545 dan meng 
harap kabinet Wilopo merupa- 

Komentar Ma- 
.'nai Sophian 
Westerling ,, Dader"   kan kabinet- jang berar2 akan Ba 

membawa kemakmuran bagi Atau »Kroongetuige 
necara dan rakjat. | Dari Segenap Kedja- 

Lebih djauh telah diterima batan2” APRA dil 
“surat kawat dari Kementerian2 

Penerangan, Perburuhan, “PPK 
dan Urusan Pegawai jg mengha- 
rapkan agar kongres tsb. dapat 
berdjalan- langsung dan repda- 
patkan hasil2 jg memuaskan. 

PERINGATAN HARI 
KARTINI. 

RT Kr. Tempel Subuh/Djek- 
so bag. Wanita besuk pada tgl 
22 April 1952 sore dirumah R. 
Soeparto Gg. Subuh akcm mera 
jakan hari KARTINI dipimpin 
oleh Ket. Wenita R?Y iersebut 
(Ni. Sriwuian), dengan menga 

dakan tentcosstelling hasi ye 
kerdjaan para wanita Gan per- 
lombaan masak2an. 

F3 JURUBITJARA PNI. 
Manai Sophiaan, mene- 

rangkan kepada PI-Aneta bah- 
wa Westeriing, kalau bukan di 
anggap ,dader”, sedikit2nja 

kara2 APRA, Sulian Hamid. 
Sulawesi Selatan dil. Dalam hu 
buangan ini ia memperingat- 
ikan, bahwa pada waktu ini ba- 
njak jg meringkuk dalam taha 
nan karena disangka 
kut dalam perkara? tsb. diatas. 

Dan kalau Westerling tidak. 
djadi saksi dalam per- 

kar? tersebut. aka basa'na- 
na perkara2 itu dapat diadili, 

1 jane sudah sekian lamanja ter- 
geantung itu, demik'an Manai 
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“Timur, 

Kuta dutabesar' Sen, utk meng 
insjafi ae Ne” dan Pat    

   
      

   

  

hai ki keadaan 
lan bantuan 

Kanan setjara 

1 (tama dari manusia. 

dibutuhkan pada 
rang ini. or : 

bahwa teori ja       

   
    

Bat z 

Dutabasaa an. adan tn: a 
menjatakan 2 bahwa dunia 

baru mer- 
. mengin- 

rga da 

  

ja Bg Dunia 
erletak Di Afrika Seluruhnja 

— Barat Harus Menjesuaikan Diri Dgn Dynamiek Dari 

UTABESAR INDIA di Amerika Serikat, B.R. Sen, dlm. 
pidatonja dimuka Akademi Amerika urtuk Pengetahuan ' 
“pada hari Sabtu menjarakan, bahwa Program Pasal-4 

Truman mengenai ban'tuan kepada daerah? jang 
?. ,akan 'tertjatat sebagai salah satu tindakan ke- 

jang terbesar da lam abad ini.” 

. mengenai 

terd: dik » takan, bahwa seluruh Asia se- |. 

lakang doktrine Te ia. 
ng | akan terbukti menaank 

- prinsip2 Revolusi Perantjis dan 

Sophia yah. Mengenai tindakan 
untk mes 

Manai 
bahwa 

makin        4 trs 1 Belandi i 
mentjur: zakan pihak Indonesia, 

'apalagi djikalau dipikir, bahwa 
ya ja We sterling Sana 

y diy iindonssa itu yak aa 
Kata Sen. 

chiri 'keterangannja, . 

  

SPANYOL DITERIMA 
: DALAM PBB? 

Wakil presiden Amerika Seri- 
kat, Alben Barkley pada malam 

hari Djumw'at menerangkan, ba- 
hwa | meriurut pendapatnja sen- 
Giri 'menjukai tentang diterima- 

“ripada demokrasi. Nasionalisme 
Asia tidak membahajaka», dunia 
Barat, kata Sen, «Bahaja jang 

ti hania Eropah, 

tetapi djuga Asia dan seluruh 
'dunia “terdapat didaerah lain, 
'jait u di Afrika Selatan, dimana 
,rasialisme”- jang fanatik se- 

#dang berusaha  menghantjur 
kan hak2dan kemerdekaan2 per 

PBB. Ini diterangkannja dalam 
korperensi pers dimarkas besar 

5 
4 z 

Harapan kepada | | 
Barat. ' : 

Dutabesar Sen achirnja menja | 

   
   

karang sedang melihat "bagai- 

mana negara2 demokrasi besar ' 
x di Barat jang dididik dengar 

Revolusi Amerika itu akan | 

menggunakan pengaruhnja utk. 

a mentjari suatu penjelesaian da | 
lam masalah jang mahabesar 

ini.” Ditegaskannja, bahwa ti- ' 

dak mungkin ada perdamaian | 

- dtau kemadjuan didunia, apabi- | 

la kemenangan? dalam kemerde | 

kaan jang didapat disatu uae- | 

rah ditiadakan oleh penindasar. 

didaerah lainnja. Demikian du- | 
stabesar India B, R. Sen. (Anta |     

| rebut kembali 

adalah /kroongetuige” dlm. per : 

tersang-. 

| Hasan pertolongan militer Bes 
| Janda, demikian. .Manai menga- 

aja 'Spanjol mendjadi anggauta 

dengan suara bulat telah mene- 
| rima prinsip unfuk mengusir 
: bangsa Jahudi dan merebut Pa- 
lestina kembali?” Korespcaden 

| kantor berita Arab menanjakan 
| pendapatnja mengenai rentja- 
322 terachir dari PBB “untuk |- 
memberi banjuan kepada para 
pelarian bangsa Arab. ee 

Sihammcoun lebih lardiut me 
| nerargkan bahwa maksud me. 

Palestina itula 

untuk. sementara waktu 'be- 
, Yam dapat gilaksanakan kare- 
ina pelbagai kesulitan. Jang 
| penting diantaranja ialah ka-'| 
rena dewasa ini diantara 'ne- ' 

: gara2 Arab tidak terdapat per | 
| setudjuan tentangipolitik  de- 

4 

kabaran, me 

cg baru? 3 

AW 

Memurut Lovett maka tjara 

jang sebaiknja untuk -mentje- 

gah timbulnja neperangan ia- 

lah dgn tjara 'mempertahan- | 

kan dan memperkokoh 
ketentaraan. 

bl. sekarang 'ini diperpandjang 
lagi dengan -waktu. 24 bulan. 
Akan tetapi ia menambahkan, 

akan diusulkannja.. 
Mengenai alat2 

bhwa kita haris berdaja-upa- 
ja 'segiat2nja untuk mentjegah 
tintbunja peperangan, | berhu- 
bung: karena beberapa diantara 
tendjata2 tang “baru jang kini 
AN sedang “disempurnakan 
mempunjai kesanggupan luar 

: Tbiasa aatuk membinasakan se- 
oaia sean 'sehinoga sa- 
ag dis: 1 apakah masih 

1 para x suatu dari 
Na an "seperti jang 
kita Beban asn ini'..Lovett 
mengachiri dengan menjatakan, 
bahwa. kekuatan militer Ame- 
rika sansat bertambah 

ar sediak mulainja pepera- 

ngan di Korea, akan tetapi ba 
kekuatan ini masih belum 

    
Ta   | fisitif jang harus didjalankan 

' terhadap Palestina “demikian : 

| 

| Shammoun. 

  

69.660 PASUK: . POLISI 
RAKJAT” Di MAN- 
TIMUR, 

Per Tian Djerman Barat 
pada hari Santu mengumumkan, | 

bahwa 60.660 orang jg Merupa | 
kan 36 divisi pada waktu ini . 
mermdjalamian dinas dim pasu- | 
kan ,/Polisi Rakjat Djerman Ti- 

mu?” dibawah pimpinan ahli? 
Sovjet. “Selaingja itu kira-kira 
19696 crang Jagi kini seuarg di 

fatih utk pasukan? polisi tsb. 

F 

—, Argentinia tahun jang akan da- ' 

hwa k 
mentjukupi. UP). 

  

PERANTIJIS MENGADJUKAN 
SURAT? RATIFIKASI 

Perantjis pada hari telah me 

'ka, Pierre Millet, -karselir ke- | 
|dutaan besar Perantjis di Wash- 
lington, menjampaikan dokumen- 
|dokumen ini, jang dibubuhi tan 
'datangan pres. Auriol, kepada , 
La Amerika “3 Per 

  

tang akan mengirimkan Suati cxpe- 
ia ke Himalaya, “untuk “pertama- 

“Yama mentjoba alat2 jang dibuat di 
Argentinia, demikian diumumkan pa- 

ri Sabtu di BucnosAires. Ex- 

    

      

aa 

padi takan dinamakan presiden 

Peron” “dan. akam dibita Kbn diba- 
wah pengawasan federasi .olah-raga 
Argentinia dan tentara Argentinia. 

— Diwartakan bahwa seorang 
pendaduk St. John (New. Found: 
land) pada hari Sabtu telah melihat 
diatas pantai Barat New  Founland 
berda2 adjaib, jang biasanja 
makan piring terbang. 

— KB. Djerman “Timur 
mewartakan bahwa utusan buruh 
Berlin Timur ke  perajaan “1 
Mei di Peking pada hari Sabtu telah | 
berangkat dari Berlin dan akan me- 
ngundjungi RRT selama 1 bulan. 

— Sekretaris djenderal “ NATO, 
lord Ismay, mengumumkan “ hari 

Sabtu pengangkatan H.L. van Vre- 
denburgh, kepala utusan  Nederland 
ke konperensi Paris mengenai “ ma- 

sjarakat pertahanan Eropah, sebagai 
wakil sekretaris djenderal NATO. 

- 

ADM 

  

  

dina- 

PEMASUKAN FILM TJABUL. 
MESIR SUPAJA DILARANG. 

. Front Mubaligh Islam Makas 
sar teah desak dalam sebuah 
mosi kepxda Pemerintah dan 
Panitia Pengawas Pilem Dja- 
karta agar mengoreksi film2 
dari luar negeri dengan saksa 
ma, 'dan agar "melarang - -pema 
sukam film? Mesir jang tjabul 
ke Indonesia umumnja dan Su- 
'awesi chususnja. Alasan2 jg 
dikemukakan diantara lain, ba 
hwa film2 tjabul jang berasal 
dari Mesir nia timbulkan 
pubasangka” diantara ummat 
Islam di Indonesia uymumnja 
terhadap sdr seagama mereka 
dinegeri tersebut. 

Exposisi Persatuan Dokter 
Gigi Indonesia di Surabais. 

' Gambar: Menteri Kesehatan 
Dr. Leimena melihat-lihat ex 
posisi tsb. (Ipphos).   

  

ja dihadapan 
pertahanan 

menerangkan bahwa beberapa 
punjai akibat 

hingga apabila Naa abaa ! 
mn 

Ikat dan menekan djiwa dan 

tenaga ' 
Demikian pula : 

berdjuta2 dollar Gapat dihemat- : 

"ika wadjib tentara selama 24 | 

bahwa jang demikian ini tidak 

sendjata pe 29 

Yang jang baru dikatakannja,. 

ngadjukan surat2 ratifikasi per 
“djandjian perdamaiay den Dje- 
Ipang, demikian diumumkan oleh : 
(kementerian luar negeri Ameri- 

  

Tari 
"Ia 
Ba gatan Hari Kartini, 

masjarakat Indonesia seba 
maupua pemudi dan pem 

Mengapa kita raiakon Hari 
Lah rnja Ibu" Kartini itu, apa 
artinja Ibu “Kartini bagi kita 
semua? Ibu Kartini tidak per 
nah memimpin atau duduk da- 
lam suatu. organisasi Wanita 
|akan kan toch ia dipandang 
|sebagai “p niere” bagi emansi 
pasi ba donesia. Ibu Kar- 
Itini waktu masih gadis tinggal 
Idi Kabupaten Japara di didik 
setjara adat pada waktu 

      

  

dikatakan berpemandangan luas 
|Ibrat zaman itu. Ibu Kartini me- 
(rasa bahwa diadakan perbedaan 
Jantara didikan anak laki2 dan 

kuno sangat dirasai mengikat 
Igadis2 kita: Ibu Kartini sendiri 
diberi kesempatan beladjar oleh 
'ajah-bundanja, walaupun ting- 
kat sekolah pertama sadja. Ia 
tak tinggal diam memikirkan 
kemadjuan bagi gadis2 kita, 
ingin merobah adat jang kuno 
itu jang terutama menekan dji-   

Semua ini dapat kita ketahui 
dari surat2 Ibu Kartini jang 
kemudian, setelah ia wafat di- 
kumpulkan dan dikeluarkan se- 
bagai buku dalam bahasa Be- 
landa ,.Door Du'sternis tot 
Lieht” jang telah diterdjemah-   

fartini 
aa akh Nj, Mr. Maria Ulfah. 

EBIH DARI 40 TAHUN 

9 itu. 
$#| Walaupun ajah-bundanja boleh . 

  kan dalam bahasa Indonesia 
' Habis gelap terbitlah Terang”. 
Djika kita membatja buku itu 
teranglah, bagi kita bahwa “un- 

tuk zaman itu tjita2 Ibu Kar- 

tini itu boleh dikatakan revolu- 

sioner dalam arti — ia ingin 

erobah keadaan jang mengi-! 
, 

   

   
pikiran gadis2 dan Wanita In- 

donesia — ja ingin madju. ingin 

diberi kesempatan beladjar se- 

iperti jang “diberikan kepada 

anak laki2 Karena itulah Ibu 

Kartini dipandang oleh dunia 

perserakan Wanita sebagai 

“pioniere”, orang jang berani 
mengeluarkan pikirarnja  ten- 

tang keadaan? buruk dalam 

masjarakat (Sociale misstan- 

den). pada. waktu itu. 

“Sekolah Kartini” 

jg perum. 
Sesudah Ibu Kartini mening- 

galkan kita, “apakah jang ter- 

djadi dalam masjargkat kita 

terutama mengenai pendidikan 

gadis2 kita. Pada “tahun 1913 

didirikan sekolah rakjat melulu 

utk gadis2 Irdonesia, “sekolah 

rakjat ini diberi nama Sekolah 
Kartini dan mendapat bantuan 

(subsidie dari pemerintah 
Hindia Belanda”. Pun didirikan 

perkumpulan: Kartini (Kartini- 
vereniging) jang mengurus Se- 

kolah Kartini itu. “Sekolah2 
pertama lainnja baik jang dise- 
lenggarakan Pemerintah Hindia 
Belanda maupun oleh fihak 
partikelir djuga terbuka bagi 
gadis2 Indonesia. Wanita? In- 
Indonesia mulai berorganisasi, 
'dalam organisasi itu mereka 
berkumpul, bertukar fikiran dan 

  
ibekerdja bersama untuk ke- 
madjuan gadis dan ' Wanita 
Indonesia disemua :lapangan. 

| Gadis-gadis Indonesia ' mu- 
lai masuk sekolah Menengah 
Pertama (MULO) kemudian ke 
sekolah Guru. 'kesekolah Me- 

“pengah Atas (A.M.S.) dan 
achirnja pula kesekolah tinggi. 
Waktu zaman pemerintah Hin- 

—a 

dia Belanda pintu sekolah ter-i 
buka baik bagi anak laki2 man- 
pun gadis kita akan tetapi ha- 
nja sedikit sekali djumlah anak 
Indonesia jang dapat menun- 
tut peladjaran di sekolah2-itu 
dan masih "sangat kekurangan 
sekolah di Indonesia. Orang 
tua Indonesia pada umumnja 
tidak mampu menjekolahkan 
anak2nja. Buktinja pada Za- 
man Pemerintah Hindia Be- 
landa belum 1096 dari rakjat 
Indonesia dapat membatja dan 
menulis. Setelah kemerdekaan 
Negara kita, Pemerintah 
menaroh perhatian besar 
pendidikan rakjat 
Pada permulaan “sangat diper- 
sukarkan berhubung dengan 
masih ada perdjoangan bersen- 
djata dengan f'hak Belarda. 

kita 
atas 

Indonesia. 

»Hari Kartini” dlm. 

alam merdeka. 

Hari Kartini tg. 21 Apri! 
1946 kita peringati dengan se- 

tjara besar2an di Presidenar 
di Jogjakarta dan mendapa! 

perhatian dari segala lapisar 
masjarakat. Kesempatan ber 

| sekolah dalam negara kita 'jg 

telah merdeka “itu bagi anak 
laki? dan gadis adalah sama 
tinggal mempergunakan kesem- 
patan itu. Rintangan seperti 
dizaman Belanda misalnja 
uang sekolah jang terlampar 
tinggi. harus faham bahasa 
Belanda, tidak ada lagi: kesu- 
karan jang kita hadapi seka- 
rang adalah kekurangan guru 
dan kekurangan gedurg seko 
lah oleh karena ternjata bahwa 
disemua golongan ada hasjrat 
besar untuk  menjekolahkan 
anak?nja untuk madiu, untuk 
menambah pengetahuannja. 

  

1 

BL Sesudah: 
Bagaimana Kedudukan Missi!Dipioma- 
(S3 tik Kita Di Djepang Nanti? 

  

28 Aprii 

“Indonesia Akan Tetap Mempertahankannja. 

MI 
ISI2 DIPLOMATIK Indonesia dan Filipina di Tokio akan 
memperiahankan status mereka setelah perdjandjian 

perdamaian San Frarcisco nanti berlaka mungkin 28 April 

bitjara kementerian luar negeri 
hari Sabtu. 

Dikemukakan oleh djurubitja- 
ra tersebut, bahwa kedua nege 
ri itu telah  menanda-tangani 
perdjandjian San Francisco pa- 
da bulan September jang lalu, 
uan memang ada alasan2 sjah 
untuk nantinja terus mengakui 
misi2 diplomatik Indonesia dan 
Filipina di Tokio selama ratifi 
kasi perdjandjiar perdamaian 

Seruan 
Hirohito 

Supaia , Djepang Le- 
takkan Sendjata 

“AISAR HIROHITO akan 
menjampaikan pesannja 

kepada rakjat Djepang berke- 
na'an tigmi akan berlakunja per- 
djandjian perdamaian San Fran 
ciseo setjara sjah dan kembali- 
rja Djepang sebagai anggota 
kekeluargaar bangsa2, demikian 
dinjatakan oleh girektur-djon- 
deral kantor rumah tangga kai- 
sar Michiharu Tajima hari Dju- 
ma'at setelah berkonperensi dgri 
perdana menteri Shigeru Yo- 
shida, Dalam pesanrja ibu kai- 
sar akan berseru kevada rakjat 
Djepang supaja meletakkan sen- 
Gjata dad dgn demikian meng- 

  

  
  

  ra), 

    

aohiri perang dunia kedua. 

nanti, tetapi Djepang tidak dapat mengadakan hubungan di- 
plomatik. formil dgn kedua negeri itu sebelum mereka meratifi- 
Sir perdjandjiare perdamaian, Demikian diterangkan oleh djuru- 

Djepang. Hn Miyazaki, pada 

| ban Radin na mata ta 
-masih dalam pertimbangan ke: 
dua nggefi ini dan selama perun 
dingan4 ganti kerugian perang 

dengan mereka masih berlang- 
sung. Dikemukakan seterusnja 
oleh Miyazaki, bahwa dasar me 
ngenai ganti kerugian perang te 

   

ri perdjandjian San Franciszo, 
dan penolakan perdjandjian per 
damaian tsb. oleh Indonesia 
ataupun Filipina djuga akan ber 
arti terputusnja perundingan2 
mengenai ganti kerugian pe- 
rang. 

Akan tetapi Miyazaki dalam 
pada itu menjatakan, walaupun 
setjara tak langsung, bahwa 
andaikata terdjadi bahwa salah 
satu dari kedua negeri itu me- 
nolak. ratifikasi perdjandjian 
perdamaian.  Djepang, maka 

mungkin sekali Djepang tidak 
akan minta kepada negeri. itu 
untuk menarik kembali misinja 
di Tokio. Saran ini dikemukakan 
oleh Miyazaki, ketika ia menja 
takan bahwa Korea dan seha- 
gai halnja pula dengan. Sovje! 
Uni, tidak mempunjai alasar: 
jang sjah untuk mempertahan 
kan misi2 diplomatiknja di To: 
kio, tetapi walaupun, demikiar 

Djepang mungkin sekali tidak 
akan minta kepada kedua misi 
itu untuk meninggalkan, Tokio. 

(Aneta), St 

  

PENA TP AO GA ENI AG AU IA ANTA INA PAT AAN YAN 

  

h 195: 
Ibu Kartini telah meninggal dunia. waktu ia berusia 25 

tahun, Sedjak sebelum proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia, sudah diadakar 
: jaitu pada tiap? tanggal 21 April, Hari Lahir Ibu Kartini, 

itu mula? diadakan oleh duria pergerakan Wanita akan tetapi sekaran 
Tae Hari jang pantas diperingati oleh semua gol 

  

IKartini jang dibuat di Pusat, di 

:Imenudju 

lah ditentukan dim pasal 14 da! 

   

  

    

    

   

              

    

        

    

   
   

   

        

   

        

   

   

        

   

   

   
   
   
   
   

      
    

  

    
   
   

   

  

    

      

   

  

   

    

   

    

   

  

   

   

   

        

   

   

      

    
    

   

KTA On 

  

Peringa- A3 
g telah diakui oleh - 
ongan baik wanita 

Bunga Kartini. : 

Pada tiap2 Hari Kartini kita 

semua  peringati djasa2nja 

terutama untuk pendidikan ga- 

dis2 kita. Sudah mendjadi ke- 

biasaan dikalangan pergerakan. 

Wanita jang sekarang berben-. 
tuk sebagai suatu gabungan 

(Federasi) jang bernama 

Kongres Wanita Indonesia utk. 

mendjual pada Hari Kartini 

itu, bunga putih berbentuk bu- 

nga melati (enkel. — tidak su- 

sun) jaitu bunga Kartini. Ha- 

sil pendjualan bunga : Kartini 

itu diminta diserahkan kepada " 

Fonds Pendidikan Wanita. 

Mulai tahun ini, tahun 1952. 
Kongres Wanita Indonesia 

membuat satu matjam, Bunga 

Djakarta untuk didjual diselu- 

ruh Indonesia. Kongres Wanita 

Indonesia berpendapat bahwa 

peringatan Hari Kartini tiap2 

tahun pada tanggal 21 Ap 

itu, sebaiknja mempunjai ha 

jang njata, berwudjud Fonds 

Pendidikan Wanita” jang nanti 

dapat  membiaja bermatja 

isaha guna menambah pen 

tahuan “Wanita Indonesia: ' 

Pun dipandang 

Kongres Wanita Indonesia: 

membentuk suatu Panitya £ 

19 merentjanakan suatu t 

nendidikan gadis dan Want 

ndonesia jang menudju ke ke- 

ngrickaan ekonomi kaum 

an Inicnesia. Sampai 

  
| 
uar sekolah hal ii . 

Jiperhatikan. Sumber kesuli 

tan jang diderita oleh keba- 

tjakan orang Wanita “pada 

mumnja adalah karena meres 

ta. kurang mendpel didi 
ntuk dapat berdiri sendiri 
Mereka kebanjgkan menggar 
tungkan .nasibnja pada oran 
lain. Mudah2an dalam negar 
Indonesia. jang merdeka tjara 
pendidikan gadis kita segera 

kepada  kebahagiaa 
masiarakat Indonesia umimn 
dan kaum Wanita Indonesia 
chususnja. 

Penerbang2 : 
Indonesia 
Akan Dilatih Di 

Australia 

ASKAPAT: PENERBA- 
NGAN sipil Australia 

,Guantas Empire Airways” de 
ngan peranfaraan wakilnja di 
Pa NA Colvill & Co. . 

, Pp: 2125 Aj akan 
mengirim S. Bean aa “ 
narno ke Australia untuk bela- 
djar pada ., @uantas Training - 
School” di Sydney, guna penge 3 

LN ui tentang air traffic dan 
segala apa jg bersangku 1 
lalu lintas una esa 

Ini adalah tangkap Sartika 
dari '@uantas Empire.Airways” 
untuk mendidik Pena. g 
Indonesia dalam soal. Ea 
nerbangan sipil. Didalam wak: 
tu jang singkat. lagi gkan diksi 

rim pula ke Australia bebera- 
pa orang putera Indonesia un- 

ididik mendjadi meca- 
hic pesawat? terbang. 

  

    

— Jean Letourneau, menteri urus- 
an negara2 anggota Uni Perantjis, 
pada hari Sabtu telah berangkat dari 
Paris ke Saigon guna memangku 
djabatannja jang baru selaku residen 
menteri dan komisarisstinggi Peran- 
tjis di Indo China. 

  
— Pada hari Sabtu telah terdjadi 

dimuka pelabuhan -Songjin, pantai 
Timur Korea, tembak-menembak se- 

ru antara mefiam2 pantai pihak Uta- 
ra .dan kapal penjapu randjau kepu- 
njaan A.S, »Endicott”   
Kiba Sin
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Micemlah!. Ka asn La in 
£ | Ditanggu 100  PUAS — berseri”. berkat 

BERFAEDAH., NS ya : : PRODENT: - 
Perbikin dari bahan-bahan 

pilihan jang mengandung ba: 
“njak VITA MINI, 1 : 

£ Pabrik: | 
bo. 

La Kaban IN abah Mai nasa maa ta 

  

  
Tua Kembali Muda . 

Rambut putih djadi bitam 
Tjap Foto, Empat Bintang” —' 
Yanggung 10095 tidak luntur. , ! 

SHARE | 
5Gr. R 25,— Dan 3 Gr. R 15.— 
Special untuk Gidjual lagi 'ke-" - 
untungan bagus. | 
ps4 Terbikin oleh: 

00 TABIB AMIRODIN 
Depan Kusumojudan 95A Solo. 
Agen: 

| | Dji Ngupasan 12, Jogjakarta. 
e & KASIM DADA Kp. Melaju 30 

P3 » Semarang. 

—. GEESI MOTOR MESIN DJAIT 
" Bisa di pakai untuk segala merk Voltage 110—125 Volt 

“AC—DC Harga Rp. 450.— (Compleet). 

ELECTRON Sales & Service 

DUWET.30 — TELP. 734 —1SEMARANG 

Bi Ban Pn aa —nama 

    

  ALL WEATHER     

    

   
    

   

   

  

(Liburan Tuan atau bepergian untuk dinas 

1 e dengan berkendarain mobil, memang adalah 
suatu ketika jang memuaskan sekali djika 
mobil Tuan diperlengkapi dengan memakai 
ban2 jang dapat dipertjaja. 
Karena itu, ikutilah djedjak pengendara2 

. mobil diseluruh dunia....., 

Vi Lekeh jbonjak orang berkendaraan dengan memakal 
: ban Goodyear daripada lain merek 

  

7 

Uruk SEMARANG: 
TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, 
TOKO SELECTA, TOKO KAUW dsn 
SEMUA IMPORTIR? AUTOMOBIEL. 
Selandjutnja Agen-Agen diseluruh Indonesia. 
28-GY-5203” 

1 

  

: 6 “ 3 : 

. Pjagalan 6.45—8.45 (13th) 
A Ini Malam Premiere Besar! 

Metropole 5.-7.-9.- (13 th.| 

(DUNIA KIAMAT) 

   
     

   
   
      

     

  

   

Spectacle 
Never 
Before 
Filmed ! 

   
          

pet 2 

Pa eri 
ivi Malam D.M.B. 

Rex 5-7. 9. (17 tabuaj 
. Greer Garson — Robert Mitchum 

“ M-G.M' : esa sDesire Me" 
Perbatian: Besok Malam 

2 pertundjukan : 7.00 —- 9.00 
— Ini 8 Besok Malam pengab, ! 4 planeet raksasa membentur dunia ORION 5-7.9-1(1T tah.) ini, terdjadilah gempa bumi hebat, Esther Williams Van Johnson | Ombak tinggi Nan ng an 

Ai £ Tg. 3 rend negara2!!! Demikianla u- 
“mDuchess Of Idaho” | Senar amat LAI 7 M2G.M: in TECMNICOLOR | Petbetian: Muis, REBO MALAN £ Perhati aa Na 1 “S|Berbareng ORION: 5.—7.—9.— 0! Perhatian: " Besok Malam " 
3 2 pertundjukan : 7.00 « 9.00 

— 

Druk, VII No. 684/111/4/718 

dan -ketawa 

   
— Gigi bagus! gigi 

Seperti mutiara) - 

tapal gigi jang 

paling baik ! 

Tube sangat besar 

R. 2.50 

Tube sedang 

R. 1.75 

peri uT MATAR AM bino10 TE 

1 
w 
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Pai 

  

An Kan Ipa 

  

Pendaftaran: Mulai tg. 10 s/d 30 APRIL 1952 melalui Xepala | 
Sekolah dan disertai Uang Udjian Rp. 2,50, dialamatkan: 

Direkteur P. G. A. 
Sjarat2: Lulus S.R: VI atau Madrasah. 
Umur: Tidak lebih dari 15 tahun. 
Tanggal & tempat udjian: 27 s/d 28 Djuni 1952 di Magelang. 

(Mitra) 

| 

» Udiian masuk P, G. A. di Magelang | 

| 

Pemberitahuan 
  

  

Mulai ini bulan firma kami telah diresmikan mendjadi 

»RADIO DEALER” dari 
PHILIPS. — ERRES. — N.S.F. 

Mulai sekarang bisa dapat beli RADIO ,,BIN” dengan harga 
resmi. 

  
i 

Djuga sedia: 

Lain2 pesawat Radio dan onderdelen-nja 

Matjam2 lampu2 TL dsb. ta. 

Sudah trima lagi: as 

Matjam2 gramafoon-platen. 

sdaruda“ Radio Company 
, SOLO Tn | 

Dj. Slamet Rijadi 141. 

“ Djl. Guntur 197 Garut, agenda Sajembara no. 1062. 

'king lijst) akan dikirimkan kepada para penebak. 

  

ana ey men 2: pangan penerangan 

Dengen duka fjita: 
Mengabarkan bahwa pada hari Saptu tanggal 19 April 
1952 djam 22.00 telah meninggal dunia Suami, Papa, 

F Papa Mertua, Engkong kami jang tertjinta: 

200 YAN TJONG KOEI 
1. IN | 

SM! dalam usia 65 tahun. a 

: Hari kuburnja telah ditetapkan pada hari Kemis 24 
1 April 1952 berangkat dari rumah Djalan Kebon No. 23, 

agelang djam 8 pagi. 

Hz: 
Tadanja. . 

8 
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rap semua Familie dan Saudara2 mendapat tau    

  

Jang berduka tjita: : 

PTT Njonja TAN TIONG KOEI 
' TAN TAN Ana 

Tan Je Siet dgn kaluarga 
1Tan Ie An 5 AN an : 

1 jing dgn kaluarga Lie Tjien Ujien dgn kaluarga 
Tiane Lie Tjiat Hie. ,, 

Oei Khay Swie , 

   

     
   

   

    

Anak mantu: 

le. : 
1Yan Ie Lok dgn kaluarga 
“Tan Ie Ting S 

King Ar 
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Ia NA “3 

1 pe nita Pa 
pipet 

NA 4 

Pengumuman Istimewa !:!.! 
(DUIOWG 

HARGA KERTAS. dan ALAT? TULIS untuk DJAWATAN2 

atau KANTOR2 

| 

Banjak Turun ! 
Sebelimnja bikin pesanan kepada Jain Toko, 
TANJAKANLAH DULU pada: 

Pekodjan 50 — Tilpon No. 518 Semarang. 

PESANAN BESAR, DAPAT POTONGAN BESAR! 
" 2 

  

. . . $ . 

Afdeling Pertjetakan: 

Terima segala Pekerdjaan PERTJETAKAN untuk umum 

TJEPAT! RADJIN ! HARGA CONCURRENT ! 
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INNA LILLAHI WA'IN 

Telah meninggal dunia 

Nj. RUSLAN 
pada tg. 17/4-52. di P.R.S.R. Semarang. 5 

Kami keluarga Nj. Ruslan mengutjapkan banjak terima #4 
kasih terutama kepada Dokter R. Kustedjo/Djururawat #& 
RV, P.D.K.I, LP.D.LS, dan sdr2 lainnja atas bantuannja $ 
jang berupa tenaga/moreel maupun materieel. 22 

Jang berduka tjita: 
1. Ruslan 4, R. Andar, 
2. R. Marjadi 5. Sumo. 
3. R. Achmad Reksodidjojo 

Ae G : ES ni Bu 1 & 

      

" Pulang ke Rachmatailah 

R. PALGUNADI 
Bekas pegawai ex-A.D.D. Solo. pada ig. 

15/4-52 djam 7.00 dikediamannja Dj. Sedepmalem 7 

Bandang. Harap para handai taulan maklum adanja. 

: Jang berduka tjita: 
Isteri dan Kel. R. PALGUNADI 

Kel. ex-A.D.D. Solo. 

SNI EN TAS Kak DE BTPN EN 
  

PENGUMUMAN 
Kepada para penebak Teka-teki ,,SAJEMBARA ISTIME- 

WA” jang diadakan oleh Perusahaan Penerbitan ,,DEWATA" 
dengan ini diumumkan, bahwa pada tg. 17 April 1952 Pembu- 
kaan Sajembara tsb. telah dilakukan oleh Panitya Djuri de- 
ngan hatsil, tebakan jg. betul adalah, 

6 : s»LIDAH” 

Hadiah ke I djatuh pada. penebak: Sdr, Liem Tek Tjoan 
£ 

3 Pengumuman selengkapnja dari hatsil Sajembara (trek- 

Jogjakarta, tg. 17 April 1952 
Perusahaan Penerbitan ,,DEWATA"” 

“Pemimpin Umum: 
& BEBE u (S. HADISUMARSO). 
Diumumkan 

Oleh Tata-Usaha 
(Nj. RUSIDATUN) - 1 

    

, YA ng yayonppggga3aaaagp an ya DN 

“5 KOLESOMom POT 47 
Paras 'pergihpuan 'keliatan tua 
Gil, Penjakit kelemahan. Minum 
in: Anggur dalam sedik& tempo 
sudah tentu lekas keliatan fae 
dahnja. Baik untuk /lelaki dan 
perempuall, tua atau muda. 

1. ANGGUR OBAT KOLESOM. Ini 
Anggur Kuat terbikn dari 
Tjampuran Obat2 Tionghoa jang 

- berfaedah dan mahal antaranja 
Kolesom, dil. Obat jang sangat 
penak untuk tambah kekuataa 

buh dan darah, Ini Anggur 

tertjampur dng sarinja 
Buah Anggur jang terpilih. 
Amat baik bagi lelak' /perempu. 

   

      

    

   

   

-- ig. berbadan lemah. Kurang da Bas , 
rah. muka putjet air muka ke INDONESIA sLA semua lihatan tua dan lesu tidak ber. Bioeng jang bagan bacan 

» kaki tangan dingin, bid Ca rebah 
bua pinggang 2 uang linu, .REN AY” 

. suka pusing, Tnapas PESAPEN - pendek, . urat sjaraf lemah, se- PN 
3 era lak 2 kurang. 

P UR KOLESOM PO THAY. Amat perlu bagi agi perempuan jang St, perut. dan jang berbadan lemah kepala suka pusing sakit Ea Bean kaki bengkak dll, Sakit lemah dalam waktu bun. 
. Perlu diminumi sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehat 2 dan bali dalam kandugan tinggai waras. 

. Ta Ba OA SENG HWA. Perlu diminum perempuan sesu. ya rsalin. agar tinggalnja darah dalam badan mendjad: bersih, 
Sa Ka darah baru jang sehat. air muka mendjadi segar  me- 
It Dai Ja Na : Na menamban nafsu makan. Terutama ba. 

ah banja ini » : Sianlitkoi jak beranak ini Anggur SENG HWA 

- ANGGUR OBAT RHEUMATIEK, In: anggur obat Rheumatiek dibi. 
Kim Naa ag Jang sudah termasshur turun. menurun. Dibikin 

n a- Tongnoa jang mahal dan mandjur dengan d' 
tiampuri Kclesom dil. Ini anggur obat melulu untuk  semhuhkar 
ak rupa penjakit rheamatiek (HoNgsiep atau Entjok) baik ditu. 

Pa La apk ra 2 Tan badan, baik denga Kagak lama atau ig i , : Ae aa Sa Ona 
dan 6 botol SEMBUH nek Be ea Nanti kelihatan  mandjurnja. 

  Terdapat di TOKO2 OBAT da, KO2 P Pabrik Anggut REN AY & Can Sarabaja, Agent: TEK SING TONG” - Seriarang, ana 

& D. diseluruh Indonesia. 

  

Roy Rogers Bor 
— TES CACTUS KIP -MEANT WHAT Ta HE SAID ABOUT OFFERIN! A 

£ REWARD FOR ME I BETrEg 
ILL HIDE YOU HERE, TRIGGER, TALK TO HIM./ 
TILL I SEE WHAT THE BAD , 3 
NEWS IS SN ag TOWN LV 

  

      

      

  

23 Is 

    Ban IA IG 

— Gactus Kid sungguh mela 
kukari apa jang telah dikata- 
kan tempo hari kepadaku. Ia 
akan memberi hadiah kepada 
seseorang jang dapat menang- 
kap aku atas tuduhan pembunu 
han,  Sebaiknja aku menemui 
dia sekarang! 

(Didinding muka rumah Mars 
hal Cactus Kid kelihatan dipa 
sang sehelai kertas, dimana ter- 
tulis: 1000 Dollar untuk siapa 

    
— Kusembunjikan kau disini, 

Trigger sampai aku dapat me 
ngetahui kabar2 djelek dikota 
ini, , e 

jang dapat menangkap Roy 
Rogers, jang ditjari karena 
pembunuhan), 

NO, CACTuUS ! 
IM HERE TO 
FIND OUT WHY 
YOU THINK TI 
KILLED"A MAN! 

IVE GOT NOTHING . 
TO DO WITH THIS 
SHEEP- CATTLE WARI 

    

ROY1 S0 You 
PECIPED TO GNE 
UP AN! STAND 
TRIAL! GOOP/ 

LAW SAYS I GOT 
TO ARREST YOU... 
IM ONLY DOIN! 
MY BUTYZ HET... 
WATCH OUT 

.R..BEHIND. YOU 2. )' 

            

    

    

   
   

   
   

   

      
      

— — Hukum 
harus menangkap : kamu... dan 

—. Roy! K bermaksud mengatakan aku 
menjerahkan diri dan sedia di- 
adili, Baik!! . aku hanja melakukan kewadji- 
Te Tidak, Cactus Kid. Aku ke banku sadja! Hey...... awas di 
mari untuk menanjakan menga- belakangmu!! 
pa kamu mengira aku telah — Akal  sematjam itu tak 
membunuh seseorang. Aku sa- 
ma sekali tidak berurusan dgn 
perang ketjil antara penggem- - 
bala domba dan sampi! 

akan dapat menipu - aku, Cac- 
tus! Oof!!!   

  

“ 

Undangan Rapat Pesero 

NV...sendiko” 
Para pemegang sero diminta mengundjungi rapat-umum 

para pesero dari. Perusahaan Otobis N.V. »SENDIKO” 

berkedudukan di Surakarta, diadakan di SEMARANG : 

bertempat di ruangan atas dari Rumah-makan , LIDO”, 
Bodjong No. 23, pada hari RABU tanggal 30 APRIL 

1952 dimulai djam 10 pagi. 

  

Atjara: 

1. Pembukaan. : $ Ha 
Lapuran tahunan dan pengesahan neratja dan 

Laba/Rugi tahun buku 1951. | 

Menetapkan untung sero mengenai th. 1951. 

Tanja-djawab. 

Penutup. 

“
 

B
a
 
0
   

Sesuai dengan pasal 12 dari anggaran-dasar kepada para 

pemegang sero diminta mendaftarkan dan menjimpan 
sero-seronja pada Kantor Direksi di. Karangtempel 312 
Semarang, paling sedikit TIGA HARI sebelum rapat ter- 
sebut. : 3 “ 

Sekalian anggauta pesero dipersilahkan sebelum hari ra- 

pat datang memeriksa atau ambil perhatian tentang hal-. 

hal jang- akan dirundingkan, pada Kantor Direksi. 

Semarang, 21 April 1952: 

Mr. R, Djojopoetranto 
Presiden — direkteur 

  
    

    

PA LA LL 

Pemberi-Tahuan 
BANK NEGARA INDONESIA Rt ni 
BANK SURAKARTA 

INDONESIAN BANKING CORPORATION 

ditutup pada tanggal: 22 APRIL 1952 

dan 1 MEI 

Harap para langganan maklum hendaknja. 
. 

  

s 
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BADAN LEMAH KEKUATAN HILANG. 
HARUSLAH MAKAN PIL VIRANOL 

TANGGUNG 1067, MANDJUR 
Viranol Extra strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah 
sjahwat (Impotentie sexuel zwakte). Alasan penjakit badan le- 
kas tjape makanan tidak hantjur sering marah2 kepala pusing 
intjok linu2 muka putjet Kaki tangan dingin sering sesemutan 
mata kurang terang dan berkunang2 penjakit pikiran (zenuw). 
Maka dari itu kami bikin spesinl Pil Viranol buat menghindar- 
kan penjakit2 jang tersebut diatas harga 1 Botol Rp..25—, 
Djuga sedia lain2 Obat jang mandjur seperti: 

  

      

Pil Perempuan datang bulanan tidak tjotjok ......... Rp. .100.— 
Pil Gumbira istimewa huat laka gn Pa 
Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit 3 

28 keputihan V, “25. $ 
Mmjak Tangkur adjaib buat taki8iL. So AA ang TR 
Salep hilangkan hitaman dimuka panu kukul djerawat ,,/'10— 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur Ci 

Zgram , 10 IN 
Salep Aambeien Wasir «al ban SE na Pi ne Obat bikin hilang rambut dalam 5 menit Bersih...” 100.” 
Mn exceem koreng kudis luka2 ....... 2 5—. Ng 

at2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kiri 23 TABIB WAHID MAWN, YAMBLONG 40 BANDUNG 1. 
Agen2 Abdul Wahid, Prapatan Gambir 13a Djakarta. 

Toko Thio Piek, Djalan Perniagaan 10 Bogor. 
De Nieuwe Winkel Pasar Antri 1532 Tjimahi. 
Hotel Garut, Djalan Gunung Ladu 32 Tasikmalaja. 

CITY CONCERN CINEMAS 
LUX 5.—7.—9.— INI MALAM PREMIERE (17 tah. Edward Underdown — Maxwell Reed — Natacha Parry 
she Dark Mans 
INORA 5.—7.—9.— INI MALAM D.M.B. (17 tah. 
Isi Malan Maureen O'Hara Fa Paul Christian penghabisan YSGj JIVINCENT PRICE “eggegp usa 
Royal: 020 ss A GWMADs 

dalam Technicolor Gilang Gumilang 1 Pk 

sana Perenar ag Dn ROYAL 5.7-9. fu, 17 tahun) 8 
aa Pau unni dalam 5 “ ssudmmandos Strike At Dawn": 

Helbat dan Gempar | 

Grand 5.—7.—9.- Ini Malam D.M.B. 
Ali Jago — Gretiasi Hamzah 

Ampat Serangkai" 
AKAN 

DATANG: 9 

  

  

  Pe MANA 

Maa MAMA 

  

  

Iseg. umur) 
Siti Salmah —.& 

Film Indonesia baru 
Menarik dan Gempar! 

Ihe Story Of Molly X? 
Roxy 7:— 9.— INI MALAM premiere (17 tahun) 

»Liang Tze Hui", 

mes 

  
   


