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    puh Djalan Baru . 
ja disampaikan kepatia-pers CC.PKI 
'KI, lepas Cari persoalan apakah | 
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ng Bogor bagian Pendi- | PKI ikut duduk atau tidak dim kabinet  Wilopo- dgi djudjar in, gu bertempat di cuatan PKI bersedia memberikan soko annja kepada kabinet Wilopo | SMA teleh diadakan tjeramah | itu, asal sadja kabinet ini merdjalankan haluan politik baru sa- ! Nn, Murjati, guru bahasa Ingge- ma sekali, dan melepaskan politik lama. Jang dimaksuikax dgn | ris di SMA, jg baru? ini telah politik Jana oleh PKI ialah ,politik perang dam politik fasis jg merapat feliowship mengikuti anti-nasiona?” dan politik baru itu ialah ,,politik nasional jari: 
| kursus bahasa di USA serta te- | berazaskan demokrasi dan perdamaian”. Aan a : RR G S3 5 san 

lah meni at kesempatan menir | “2 | , Si: Ta Herknung denga 3 Kena, ka (3. seprako “Brorodiredio Keaan Nag pertama Dergakan Tenggi 3 Cjau pelbagai object pendidikan Aa Berdasarkan pengalaman? di mu Kepolisian, pada tgl. Ci perguruan tsb. dilangsungkan sekedar perajaan. Gambar: Wa 

      

di Amerika. 

Dalam pidatonja Nn. Murja 
ti menerangkan, bahwa tidak 
benarlah pendapat orang jang 
menjatakan semua penduduk 
Amerika - itu kaja-bahagia 
umumnja. Dikeberapa tempat 
banjak pula terdapat daerah2 

dimana penduduknja -sangat 
pajah hidupnja. : TE 
Mengenai radiskriminasi dite 

rangkan, bahwa di USA. bagi- 
an Utara hal ini sudah tak 
nampak lagi tapi dibagian Se 
latan -masih terdapat suatu 
tempat “for the whites only”, 
hanja buat orang2 berkulit pu 
tih. ' : 

Ketika Nn. Murjati berkeliling 
mengadakan tjeramah2 di USA ba 

jadjukan pertanjaan2 
en: Indonesia.  Ditanjakan 

apakah Indonesia pro-Amerika, ba 
ga mana komunisme di Indohesia, 
apakah orang Indonesia semua ber 
istrj lebih dar” satu, dsb. Kesimpu 
lan Nn..Murjati alah. bahwa di 
Amerika kurang sekali diadakan pe 
nerangan tentang keadaan masjara 
kat 'a. Kalau sekiranja ke 

ad Indonesia £ USA dipertam- 
bah lagi tenaga2 stafnja. maka da 
patlah dperluas usaha2 porerangan 
mengenai: Indonesia. demikian dsa 
Tankan oleh Nn. Muriat' . 

Sau Kantara) 

@UIRINO MUNGKIN DJULI 

Presiden Pilipina Ouirino - menja- 
takan, bahwa mungkin sekali ia 
akan berkundjung di Indonesia da- 
lam bulan Djuli jang akan datang, 
tetapi inipun'belum tentu. Ia belum 
fahu apakah ia akan dapat pergi da- 
lam bulan itu, demikian UP .Mani- 

la. Sebelum itu ada kabar, bahwa ia 
akan pergi ke Indonesia dalam bu- 
lan Djuni, tetapi kemudian ini diang- 
gap tidak mungkin karena bulan itu 

rertepatan-dengan Puasa. Sebagai 
diketahui, perkundjungan jang  di- 
maksudkan itu adalah sebagai ba- 

lasan atas perkundjungan Presiden 
Sekarno ke Pilipina tempo hari. 

NINGGAL DUNIA. 
Menurut berita AF.P. dari 

Leurich, sir Starford Cripps pa- 
da hari Senin malam djam 11 
telah meninggal dania, dirumah 
saxit dikota tersebut. Almar- 
hum menteri keuangan Inggeris 
ini sedjak tahun 1951 dirawat 
dalam rumah sakit itu, akan te- 
tapi beberapa waktu kemudian 

- jangka kelahiran jang tinggi di 

Suatu pemandangan 
sedang dipersiapkan 
pemogokan oleh buruh" 
pe waktu jang lalu.   

Mm 
hui, desakan tadi termuat dim 
sar Ridgway, jg ketika tg. 7 

Okazaki, menteri urusan luar 

itu: $ 

Penduduk 
Dunia ... 

Dim 30 Tabug Isi Akan 
Meningkat 500 Djuta 

(WK ENURUT ANGKA? jg 
: diumumkan oleh PBB. 
Galam tempo 30 tahun ja.d, ini 
djumlah penduduk dunia mung- 
kin sekali akan bertambah dgn 
Manga 500.000.069 dijiwa 
atau sebanjaknja 1.200 000.000 
djiwa. Ketika tahun 1950, um- 
mat manusia seluruhnja ber- 
djumlah 2.400 909.090 djiwa. Se 

  

duk dunia telah meningkat de 
ngan 504. Kenaikan djumlah 
ini terutama disebabkan karena   ta jg 

lagi oleh karena keadaan 'kese. 
atannja tampak semakin bu- 

Asia. Akan 'tetapi. sebaliknja 
pun di Asia pula terdapat ang 
ka-kematian jang tertinggi dian 
tara benua2. 

  

Tuntutan Terha- 
dap Westerling 

Oleh Kehakiman Belanda” Hanja : Aken 
Diadjukan Jg Bertjorak Sipil Sadja 

ENURUT BERITA jang diperoleh ANP kini belum di- 
tetapkan tanggal akan diambilnja keputusan oleh komis- 

saris hakim di Amsterdam tertang apel jg diadjukar bertalan 
ign keputusan pembebasan dgn sjarat dari Westerlirg., 
tetapi orariz mengharapkan bahwa masalah. ini akan diperbin- 
tjangkan pada achir minggu ini atau pada permulaar( xinggu 
depan, dimana kemudian ditentukan hari diambilrja keputusan 

M 

dim hal ini. 

Westerling sendiri belum Ia 
gi menundjukkin seorang pe- 
ngatjara untuk waktu apabila ' 
dilakukan perkara, Akan teta 
pi mengenai masalah penjerah 
an dirinja kepada Indonesia 
kabarnja ia'akan dibela oleh 
Jhr. Mr. C. H, Beelaerts van 
Bolkland di Den Haag. Menu- 
rut berita jang disampaikan 
oleh djawatan penerangan dari | nja suatu badan kehakiman mi 

'litersah jang berkuasa :untuk 
| mengambii , keputusan dalam 

kementerian luar negeri Belan 
da kepada ANP, maka oleh Mr 
Susanto Tirtoprodjo tidak di- 
ambil sesuatu langkah menge- 
nai penjerahan Westerling se- 

djak ia mengadakan pembitja- 
raan dengan menteri Stikker. 

Tuntutan2. hanja sipil. 

| Lebih djauh menurut kabar 
jang. (diperoleh A.N.P. perhati- 
an Tihak kehakiman  dinegeri 
Belaniz dalam soal Westerling 
semata-mata, 
tingkah-lakunja . sebagai 

  

   

orang preman dan bukan seba- 
gai militer. Sebagai diketahui 
soal mengadili kegiatan?njn se- 
ba ma ber: sa diluar 
kompetensi hakim sipil. Aksi jg 

dilakukah ng dalam bu 
lan Djanuari 1950 diaaggap sc- 
bagai sesuatu jg bersifat sipil 
dari Westerling. Memarut fihak 
kehakiman peristiwa itu telah Mi 
« “larikan oleh pengikut? Wes- 
terlmg dari kalangan tentarsy Ke 

oleh finak kehakiman sebagai se 

| d'adjukan tuntutan2. Hal 'ini 

-hanja mengenai 

Akan 

pemimpin rja dahula sebagai 
dianggap AP,  Westerling 

orang preman, : 
Sebaliknja mengenai tirdak- 

an2 Westerling di Sulawesi Se 
latan dan. Kalimantan dahulu 

kalangars kehakiman tidak 
mempunjai perhatian, berhu- 

bung ia pida waktu itu mem- 
punjai status “militer dan ha- 

hal tersebut. Ta 

“ Terhadap Westerling tidak 

baru mungkin, apabila nanti 

dalam pemeriksaan pendahulu- 
an akar ternjata bahwa terha 

   

pada suatu pabrik badja di 
akan" dituta 

industri badja di seluruh Amerika bebera 

Supaia Djepang' Lekas: Lekas 
Persendjatai Dil 

ARKASBESAR DJENDERAL Ridgway telah mendesak " supaja Djepang memper tjepat usahanja, 
sendjata diri kembali. Menurut keterangan pihak jg mengeta- 

a ketik April jl. disampaikan oleh Letn.- Gjenderal Does @'Hickey (kepala staf Ridgway) kepada Katsuo 
t negeri Djepang. Diterangkan bah- wa surat dari maskasyesar Ridgway tadi muat 4 buah pasal, ja- 

djak tahun 1990, djumlah pendul 

Imgan atas pembuatan sendjata. 

Iran, Mesir Mareko,, Tunisia 
“dll — dsmikian statement itu - 
“dapat ditarik peladjaran dan 
kesimpulan bahwa negeri2 im- 
perialis tidak akan memberi ke 
Sempatan pada suatu pemerin- 
tah ang bukan-bonekanja. 
PKI berpendapat, bahwa impe- 
rialis' Amerikys dan Belanda 

"akan berusaha keras untuk 
mengebiri kabinet Wilopo de- 
ngan melalui Saluran2 ekorb-   

   

Cleveland, jang 
R- berhubung dengan" antjaman 

mi, politik dan diplomasi, se- 
hingga pemerintah Wilopo men 
djadi lumpuh dan tidak mem-' 
punjai daja apa? untuk menen 
tukan sendiri pekerdjaan? jg 
penting untuk melaksanakan- 
nja apalagi untuk berbuat   

Desak 

utk memper- 

seputjuk surat dari markasbe- 

£ 1. Pemerintah Djepang dja 
ngan lagi menganggap soal per 
Sendjata kembali. sebagai 
Suatu Foal teoretis belaka. 
& 2. Undang? dasar Djepang 
harus dirobah: dikehendaki su 
paja pasal jang berbunji bahwa 
Djepang: tidak akan berperang 
dan tidak akan membentuk 
angkatan perang, dihapus (dil 
batalkan). 
# 3, Penindjauan kembali un 
CGang2 dasar Djepang ini harus : 
didjalankan selekas2nja. 1 
& 4 Perdana menteri Yoshida ' 
djangan lagi berkata2 bahwa ' 
Dj-pang tidak mempersendja- ' 
tai diri kembali. Djanganlah j 
menjembunji2kan hal? iang se | 
Sungguhnja:, harus diterang | 
kan balwa “kevolisian tjada- 
ngan” Djepang jang sekarang 
i-i sudah dipersendjatai. 

Kembali keperin- 
, dustrian perang. 

Sementara itu wartawan UP 
di Tokyo, Inoshita, mengabar- 
kan pada hari Senin bahwa ka 

um industrialis Djepang kini 
kelum lagi berkejakinan, bah- 
wa Sekarang sudah tibakxh sa- | 
atnja nntuk . membangunkan ' 
kembali i:dustri Diepang. Usa 
ha untuk -membangkitkan in- 
dustri perang adalah suatu pe 
kerajaan jang lambat dan ti- 
dak ketjil pembiajaannja. Pa- 
da waktu ini, Djepang memb 

at dan mendjual alat2 perang 
tersebut dibajwah ini kepada 
pasukan2 PBB di Korea: moz- 

  

tir, granat, bagian2 meriam 

Amerika Srikat. 

Sementara itu pabrik2 jang 
dahulu kala menghasilkan me- 
rjiam2, sudah mulai memanggili 
insinjur2 dan tukang2-nja, be- 
kas2 pabrik pesawat terbang 
bermaksud ' hendak melatih 
orang2 baru. Banjak pabrik2 
sekarang mulai menjusun kebu- 
tuhan2nja utk. masa depan, Su- 
rat2 kabar Djepang sudah mu- 
lai meramalkan. bahwa Dje- 
pang akan mendjadi ,,gudang 
sendjata Asia” ketika Djende- 
ral Ridgway pada tanggal 12 
Mare: jl. membatalkan . lara- 

Pemudjaan ,,Yasukuni 
Jinja” hidup lagi. 

Hari Senin kelenteng serda- 
du2 Djspang jg telah tewas da 

otak mendapat - 

| teror Darul Islam dan gerombo 

sungguh menguntungkan rak- 
ja 23 3 

“Djika' imperidlis Amerika | 
tidak berhasil mengubah be. 
leid kabinet dengan djalan ha-' 
lus, maka dengan djalan jang 
kasar dan djahat Amerika 
akan berusaha menggulingkan" 
kabinet Wilopo dan mengganti 
nja dengan kabinet boneka”, 
Gemikian PKI jang selandjut- 

— Tidak 
' Mungkin 
Kalahkan Ho Chi Minh 

ARA PEMBESAR dari 
Markas Tertinggi Ne- 

geri? Serekat di Eropa (SHA- 
PE) berpeudapat, bahwa Perar, 
tjis serta Vietnam (Bao Dai) 
tak mungkin akan dapat menga 
lahken pasukan? Ho Chi Minh 
di Indo-rhina. Dixjatakannja, 
bahwa pasukan? Perantjis kini 
terpaku di Indo China untuk 
Ie jg belum dapat ditentu- 

n, 

hanan Eropa keadaan jang se- 
matjam itu tak akan memakan 
ongkos berdjuta2 Frar@mbagi 
Perantjis serta tak dapat dipa 
kainja beribu2 orang tentara 
Perantjis oleh SHAPE, tetapi 
djuga tentara Perantjis di Ero 
pa denga demikian tak hen- 
dapat komandan2 serta pasu- 
kan2 resmi ' (professional     nja menjatakan, bahwa “kegia | 

tan kearah ini sekarang sudah 
nampak “ didalam dan diluar 
parlemen”. 

.PKI tidak menghendaki kabi' 
net Wilopo. “dikebiri" atau 
gulingkan” atas perintah Ame 

    

    

   

    
    

    

   
   

   

  

puh haluan rolitik baru, mem j: 

- rakjat. 1 

Sjarat2nja. 

dari rakjat. kabinet Wilopo ha 
ruS menjusun program jang 

Gielas: mengenai politik luar: 
negeri jang benar2 bebas, me- 
ngenai pembatalan persetudju 
an Frisco dan penolakan MSA, 
mengenai pembebasan Ir.an Ba 
rat, pembebasan gerombolan | 

lan2 anti rakjat lainhja. pemba 
talan SOB, pembatalan undang 
undang Tedjasykmana, pelak- |   Sanaan pemilihan umum, dgn 

djudjur menudju nasionalisasi ' 
perusahaan2 vital dan menu- 
dju pembatalan  persetudjuan 
KMB dll. Demikian PKI jang 
selandjuatnja mengemukakan su 
aja pemerintah  mengada- 
an penghematan besar2an, dja 

ngan mengeluarkan Satu peser , 
djika tidak perlu, tetapi disam , 
ping itu harus mengadakan pe . 
ngeluaran2 untuk membangun 
ekoriomi-industrialisasi rakjat, 

untuk mengembangkan kebuda 

jaan dan pendidikan rakjat. 
Oposisi di parlemen akan sa 

ngat berkurang — demikian 
statement itu pada achirnja — 
djika bemerintah Wilopo bisa 
membukt'kan, bahwa ia sung- 

guh2 berbuat baik untuk rak 
jat. (Antara). : | 

  

sudah. Sakali ini akan dilaku- 
kan pemudjaan terhadap abu? 
serdadu2 Djepang. jg belum Ia 
ma berselang ini dipulangkan 
dari Iwojima dan kepulauan 
Ryukyu. 

,Asahi Shinbun” mem- 

peringatkan. 

Harian “Asahi” hari Senen 
pagi memperingatkan ... supaja 
rakjat Djepang sesudah merde 
ka kembali djangan lagi men- 
tjoba2 bertirgkah sebagai sua 
tu negara “besar”. Dalam. za- 

man icng lampau, sikap “her- 
negara besar” inilah jang di- 
bentji ole bangsa2 Asia lain- 
nja, Seterusaja dikemukakan, 

bahwa Djenderal MacArthur 

pernah mengatakan dimuka 
Kongi:s"Amerika, bahwa wa-   lam peperangan mendjadi pu- 

sat perajaan lagi jg kedua ka-) 
linja selama Djepang diduduki | 
Amerika. Sekali . ini perajaan 

mm
m   dap Westerling perlu dilaku- 

(kan penuntutan. 
masa 

ELEGASI Indoresia 

es : 1 : aa 

Ta pagian terbesar dari 12 ne 

ta UNO iang telah mendapat 

instruksi dari “ pemerintahnja 

masing2 untuk mendesak Supa 

ja gadakan sidang umum isti- 
mewa UNO guna meruriding- 

kan soal Tunisia, demikian ka 
bar wartewan AFP di New   Janda. Djuga dalam djabatan- York jang mendapat keterang 

  

dan India adala anta. | 

gara2 Arab dan Asia anggau- | 

akan berlangsung 5 hari Jama- 
nja, bukan 2 bari seperti jang 

an dari sumber jang dekat go 
longan tsb. Dalam pada itu 
Reuter kabarkan, ybahwa golo 
ngan Arab-Asia Balam “ PBB 
ini hari Selasa telah mengada- 
kan pertemuan mengenai soal 
Tunisia itu. Sebagai diKetahui, 

usaha mereka supaja Soal tsb 

masuk dalam agenda Dewan 

Keamanan minggu jang lalu 
telan «gagal karena sebagian 

tak orang Djepang ialah "suka 
tunduk atau merendahkan diri 

8: 

run ha 

dit 

G 

troops) jang sangat - dibutuh- 
kannja. e 523 
Dewasa ini djumlah pasukan 

pasukan Perartjis jang bertem 
2 Ipur melawan kaum Vietminh 
di fdi Indo-Tjina adalah lebih be- 

PET L Isar Garipada djumlah pasukan 
rika. PKI menghendaki supa-f -£ ka 
ja kabiret Wilcpo jang menem $. 

aSukan Amer'ika jang bertem 
pur di Korea, demikian dite- 

» ( L, Mem frangkan oleh menteri urusan 
punjai umur jang pandjang seb 
hingga ada manfaatnja bagi |: 

ea dan tjukai New Zealand, 
arles Bowden, pada hari Se 

Inen. Bowden jakin bahwa ha- 
nja satu negara jang bertang- 

melumpuh- |- id duka “untuk 
kan semangat serta perekono- 
mian negara2 Barat. 

Pertempuran 
Berkali2 

Dari Daerah Sindoro 
Pemberontak Lari Ke- 

arah Bodja 

EROMBOLAN pemberon- 
tak jang achir2 ini mema 

suki daerah Keau, ternjata tidak 
seberapa lama kuat bertahan di 
daerah Worosobo. Seperti jg ki- 
ta ketahui, rakjat Woosobo ini 
telah banjak memberikan ban- 
tuan atau djasanja Cidalam usa- 
ha kita merindas gerombolan 
pemberontak, hirszga ajatuhnja 
bekas Kapien Alif dgn gerom- 
bolannja pada waktu jg lalu itu 
tiaak sedikit disebabkan karena 
baxtuan dari rakjat daerah Wo- 
Kesobo pula. ' 

Didalam gerakan operasi ki 
ta didaerah Wonosobo pada de 
wasa ini, tidak sedikit pula 
bantuan jang telah mereka be 
rikan. Selandjutnja didalam pe 
ngedjaran terhadap gerombo- 
lan pemberontak jang melari- 

telan terdjadi beberapa “ kali 
pertempuraa hingga sebagian 
dari mereka terpental daff ge 
rombolannja dan melarikan di 
ri ke daerah Bodja. 
Adapun pertempuran jang 

1952 di Sigedang (Suku  gu- 
nung Sinoro sebelah Utara) 
gerombolan pemberontak men 
derita kerugian 4 orang mati, 
10 crang luka2 dan seorang 
tertangkap. Sedang korban ki- 

ta nihil Kemudian mereka me 
larikan diri lagi kedaerah 'Te 
manggurg, demikian berita da 
ri Div, Pangeran Diponegoro 
tanggal 23 April. 

TEMBAK-MENEMBAK 
DENGAN GEROMBOLAN. 

Sebuah patroli militer dike- 
tjamatan Indihiang (Tasikma- 
laja) jang sedang bersembu- 

  

  kepada pihak iang kuat, teta 
pi argkux terhadap pihak jang 
lemah.” 

pat, supaja DK. tidak mengada | 
kan intervensi dalam soal ini. 

Dalam pertemuan hari Selasa 
itu, kabarnja ada dua soal jg 
dipeladjari: : 

Pertama, apakah DK akan di 

desak lagi supaja membitjara 

kas soal Tunis'a ini kalau ke- 
adaan di Tunisia itu mendjadi | 
bertambah buruk. 

Kedua, baga'mana untuk me 

nji, melepaskan tembakan2-ter 
hadap suatu gerombolan jang 
tidak diketahui kekuatannja. 

Instruksi Baru Untuk Palar Ttg Soal Tunis 
ri PBB bahwa perlu sekali un 
tuk mengadakan sidang umum 
guna membitjarakan soal Tu: 

n'sia. LN, Palar dari Indone- 
sia, jang mendjadi djurubitja- 
ra golongan Arab-Asia ini me 
“Srangkan kepada pers, bahwa 

beberapa delegasi dari golong- 
an tersebut telah mendapat in 

- struksi dari pemerintahnja ma 
sing2 untuk mendesak diada. 

besar gari badan tsb perpenda | jakinkan anggauta2 lainnja da | kanaja sidang umum istimewa, 

   Lembaga Kebuday 

nKon. Batay sasch G 
'anenWata 

an Indonesia 
"nootschap 
Aschanban” 

  

   

  

   

Perantjis Tak Akan Bisa 

Dipandang dari sudut perta | 

kan diri ke Sindoro Complex, 

terdjadi pada tanggal 20 April | 

  Prof. Sunarjo Kolopaking. 

  
Pp 

h 

Perdana Menteri Wilopo 

Upatjara peringata: dibuka 

Gengan batjaan surat Akjur'an 
oleh Tubagus Mansjur Ma'mun 

dan p'dato Menteri Agama K. 
H. Fakig Usman. Kissah gan 
hikmah Isra dan Hirai' Nabi 
Muhammad s.a.w. diura kan de 

  

ngan pandjang lebar oleh H. 
Agus Salim, 8 

Presiden Sukarno dlm ama- 
natnja digedung Istana Nega- 
ra dimana hingga kini sudah 3 
kali dilakukan peringatan Isra 

.menggemparkan..Gunia....JJezus..| 

tu toast. Sebelah kanan tambak kom. besar Djen Mohammad, Mi 
isphosJ 

.'') Mu'djidjad Tuhan 
Jg Mendjadikan Kemenangan Kita Atas Belanda | 

Pidato Presiden Pada Peri ngatan Isro” Dan. M'radj. 

mempunjai bambu runtjing. 
Teni dengan bambu runtjing 
itu kita dapat menghadapi ten 
tara Belanda ja:g berdjumlah 
Ik.. 200.000 lengkap gengan 
tank kapal terbang B25 dan 
Mustangnja. Kemenangai kta 
menghadapi Belanda it, ada. 
lah Cjuga mu'djidjat dari Al- 
lah. Demikian: Pres'den. 

Sehabis. pen'erahan kedaula- 
tan, kita menghadapi perist - 
wa Apra, pemberontakais di 
Makassar, pemberontakan “gi 
Ambon dengar RMS-nja. Tapi 
Semua itu Gapat' kita lehjap- 
kan, berkat adanja mu'djidjat 
Ala, kepada kita pula. 

leh Presiden diterargkan 
sSeteruSaja, bahwa didjaman du 

lu ummat Islam dengan 40 p:- 
nganutnja dapat menggempar 
kan dunia. Budha dengai 20 
crang peng kutnja pun dapat 

met zijn 12 apostelen duga da 
pat menggemparka: dunia Se 

“Drs. Subroto, Nj- Suka 

kan amanat pada upatjara per- 
diadakan Selasa malam di Istana Ne- 

fo para Menteri, para perwakilan ne- 

resolusi? -iang anak   mua itu adalah karena kejaki- 
nan Sepenuh2nja dari para pe   Gan Mi'radj mengutjapkan sju 

kur. alhamdullilah kehadirat 
Allah dapat kembali menghadi 

Ii. peringatan itu.  Diperi- 

ngatinja kembali hari Isra dan 

Mi'radj di Istana Negara ada- 
lah suatu tanda, bahwa kita 
adalah bangsa jang bernegara, 
demikian Presiden Sukarno, 

Dikatakan selandjutnja, bah 
wa Isra dan Mi'radj adalah su 
atu mu'djidjat Tuhan kepada 
Nabi Muhammad.  Sekembali- 
nja Nabi Muhammad dari Isra 
dan Mi'radj makc ia d'kuljak.n 
atas segala perintah Allah. 

i 

hgati malam ini, demikian Pre 
Siden. 

Seterusnja. dikatakan oleh 
Presiden bahwa Nabi Muham- 
mad adalah Nabi jg terachir. 
Tapi apakah dengan berachir- 
nja Nabi terachir itu, mu'dji- 

ldjat Allah djuga akan ber- 
achir? tanja Presiden. 

Selama” Tuhan tetap 
ada selamanja ada 

Muw'djidjat 

Djawabnja tidak, selama Tu- 
han tetap ada, selama itu mu 
djidiat pun tetap ada. Dan mu' 
djidjat itu sekarang d-berikan 

Allah kepada kita sekalian. Ki 
ta sedang dalam kedjajaan. Se 
muanja Gatongnja dari Tuhan. 
Sang Garuda dengan tunggal 
'Ykania ' berkibar “didinding2, 
Sang Merah Putih berkibar di 

seluruh pendjuru. Wakil2 kita 
duduk . berdampingan “dengan 
wak | regara? di Perserikatan 

| Bangsa2. Semuani, itu adalah 
mu'djidjat Allah kspada bang- 
sa Indonesia, Kita harus jakin 

bahwa kedjajaan kita itu ada- 
lah karena mu”djidjat Allah. Pa 
da Saat proklamasi kemerdeka 
an ditahus 1945 kita hanja 

    

“Ia katakan, bolehlah dianggap 
bahwa semua telah mendapat 
instruksi serupa itu, 

Ditanja, apakah keadaan di 
Tunisia 'mendjadi bertambah 
buruk, Palar katakan, bahwa 
ia belum dapat memberi djawa | 
bar atas pertanjaan itu, tetapi 

golongan Arab-Asia tersebut 
kini meneliti benar segala per- 
kembangan di Tunisia, (Anta- 

Dan inilah apa jang kita peri- |: 

'jis Nederi Turki 

YV SETAWAN kita HE New 
kil2 negara2 Asia din 

Tunisia kedalsm atisra Desn 
Bangsa telah 
Indouisia u'k 
al Wakil2 kesebelas negara 

Per2atjis, Inggris, Nederland 
, 

kan pemungatan suara. 

Utusan s uxistan, proffesor 
Ahmed 1: chari dengan pedas 

men 'atakan keketjewaannja. Ia 
me-erangkan bahwa penolakan 
usul itu sesungguhnja berarti 
bahwa. negara2 Asig telah 
“diperdom” pada waktu selu- 
Yuh As'a minta bantuan dari 
Perserikatan Bargsa2 Utusan 
lain  menjatakan kebentjian 
mereka bahwa keenam negara 
tersebut tadi, jang telah. me- 
njebabkan kandasnja usul ne. 
gara2 Asia itu tergabung da- 
lam Pakt Atlantik Utara dan 
djuga mendjadi anggota2 PRB 
Menurut pendapatnja hal 

ini menimbulkan perasaan, 
bahwa Pakt Atlantik Utara itu 
merupakan suatu organisasi jg 
bertudjuan untuk membela 
status guo dari 'kepentingan2 
jang sekarang ada hari mere- 
ka, disamping usaha untuk me 
njusua pertahanan bersama. 

Menurut wartawan kita pa- 
da “dang hari Senin dibitjara 
kan soal apakah negara2 Asia 
dan Arab akan meminta sidang 
istimewa — dari Perserikatan 
umum PBB untuk membitjara 
kan masalah Tunisia ini. 

Bagaimana Am. Selatan? 

Untuk meminta  diadakan- 
nja sidang ini diperlukan 31 
suara, jarg mungkin dapat di 
tjapai apabila' negara2 Asia 
dan Arab diperkuat oleh se- 
mua negara2 Amerika Sela- 
tan, jang .kebanjakan telah 
menjatakan simpatinjag terha- 
dap aksi dari kesebelas negara 
Asia Gan Arab tadi. 

Sebaliknja beberapa utusan 
dari blok negara2 Asia.Arab 
menerangkan atas pertanjaan, 
bahwa mereka ragu2, bahwa 
negara Amerika Selatan akan 
men okong sepenuhnja mak- 
sud untuk mengadakan rapat 

: s Arab, jang Gtn mi 
terah gagal dalam usaha mcroka utk 

bermusjawarat pada hari 1 meinbitjarakan tirdskan? jg harus diambil sek:- 

'zan keketjewaan mereka ternadap sikap wakil? 

nolak at»: tidak turut memberikan suaranja pada waktu diada- 

melaksanakan keingitian     ra), Persidangan Umum PBB ini. 

  

  “     

   

ADA SAAT proklamasi kemerdekaan dikahun 1945. apakah jaag kita miliki ? Djawab 
M2. tidaw 004 ana? jang kita sniliki melainkan bendeta Sang Merah Putih, satu mi- 

crofoon, dan setu kejakiran serta kesatupaduza, Kejakinar kita wakiu itu jajah akan men- - 
| #japai kemerdekaan Jan ini aCalah salah satu daripada mx djidat Allah kenada kita”, 'de- 

mikian antara lain kata Presiden Sukarno dalarn memberi 
ingatan Isra dan Miradj Nabi Muhammad saw, jang 
gara, Peringatan malam itu dihadiri oleh ribuan ummat Islam. Antara lain? 

Wakil Perdana Menteri Prawo 
gara? Islam dan para terkemuka lainaja. 

tampak hadir 

ngikutnja. Dan apa jang dapat 
kita perbuat sekarang ini? ,Ki 

,ta jang berdjumlah 15 djuta? 
| Ummat Islam jang berdjumlah 
ratuSan ribu? Demikian tanja 
Presiden. hip 

Marokko kelum merdeka, Tu 
nisia belum merdeka, Mesir be 
lum semvurna kemerdekaan- 
nja, dan kita sendiri belum pe - 
nun merdeka, karena Irian be 
lum ditangan kita, Dalam hu. 
bunga ini. Presiden menjeru- 
kan supaja kita bersatu, Dan si 
Insjaallah,” dengan persatuan 
dapatlah kita mentjapai mak- 
sud2 kta. demikian Presiden, 

Peringasa: Isra Gan Mira 
Nabi Pesar Muhaxmad Saw. 

    
    

dilangsungkan di-ibukota Dja 
karta dengan rapst: umum pa 

da pag' hari distadion Ikada 
jang disaksikan oleh ribuan 
Ummat Islam, Rapat umum,ter 
Sebut telah mengarbil 'sebuaki ' 

Jain me. | 
n'atakan simnati a-2nja 
terhadap perdjya' gan kemerde 
kaan kaum muslirt: 

  

        

   

  

(Antara). 

Blok Asia-Prab 
og Tadjsm Kritik Siksp Usa I: gger. Peran- | 

Juneni Dim Soal Tunis 
11 Negara Bermusjawarat Dikedutaan | 

Indonesia di New York. 
York mergabarkan, bahwa wal 

Lan. jadian 
memasak mx: 

Keamjinan Perserikatan Bs 3 
Senen ai kantor deleg si 

       
   

  

itu telak menjalakan dgr terang 
Alnerika, 

Turki dan Junari, jg telah me- 

Ta 

Mereka menundjukken, ba- 
hwa Amerika Serikat dapat 
mengadakan tekanga pada 'pe- 
merintah pegara2 Am?rikg Se 
latan, dan bahwa. dalam hal 
ini Wash'ngtoa mungkin akan 
berhasil mejakinkan negara? 
Amerika Selatan bahwa pen- 
dapat Amerika dan Perantj's' 
urtuk memberikan waktu le. 
bih lama 'agi guna mentjari 
pensersaian setjara damai de- 
ngan . kerdja-sama dengan 
orang2 Tunisia itu, harus ' di- 
anggap sebagai suatu hal jang 
perlu untuk sementarg ini. 

Tetapi djuga ada utusan2 ig 
beranggapon, bahwa kritik pe. das jang kini terdengar di 
Amerika sendiri terhadap si- 
kap Amerika di Dewas Ke. 
amanan itu, merupakan “Suatu 
tanda jang memkeri hara: 
baik. v T Png 

Dalam hubungan ini mereka menundjukkan' pada pernjata. 
an2 dari beberapa pemimpin 
buruh daa pemuka2 lainnja, se 
perti njonja: Eleonor Roosevel: 
Jang Menurut pendapat utusan 
utusan ' itu menggembirakan djuga. Mereka menjatakan, ha hwa apabils, . Amerifa Serikat 
tidak menjokong diadakannja 
Sidang istimewa dari Persidang 
an Umum PBB, maka ia seku- 
Tang-kurangnja tidak akan menggunakan pengaruhnja jg 
akan memburukkan hasil usa 
ha ini, 

Walaupun bagaimana djuga 
— demikian keterangan jg diper 
oleh PI-Aneta di kalangan-kala- 
ngan Indonesia — delegasi Indo 
nesia -- delegasi Indonesia akan 
teiap memberi bantuan jg. ak- 
tif kepada kaum nasionalis Tu 
nisia pada PBB, selama mereka 
minta bantuan dari Inar untuk 

dUSrEs 

Ka jolag sah. 

Tunisia. 
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Sebelah hari ini, mulai 
De Praktis 2 

k kesulitan jg sekarang 

KRTAHAN AN Major Bahtar Lu 

Antara” 

1 pada soal reorganisasi dan pem : 
Senai soal reorganisasi itu : 

dan oleh Angkatan Darat direr- 
sampai kl. 100.600. 

ting iang termasuk didalam gi kaum tr. 

1 | murut Major Bahtar Lubis, ja- 
Hah pengiriman anggauta ten. | 

elah | banjak 3 bataljon jang terbaik jang akan dikerdja. 
baru. ' dan 3 peleton genie dengan "tu 

“Sit Down" 
£ tempat harian kita di-zet dan di- 

ak, terdjadi pemogokan-duduk oleh buruhnja utk memper- . 
n me terhadap madjikan. Pemogokan2 tadi 

ngkan pada waktu2 jg tertentu, hingga sendirinja ,Sua- 

rgdeka” 3g. sama sekali berada di luar pertikaian antara 
h dan madjikan De Locom otief tadi mau tidak mau, tidak 
kin bisa menghindarkan diri dari akibat pemogokan. Jang 

rang jalah oleh sebab pemogokan tadi dilangsun gkan tiap hari 

x antara djam 1 malam sampai djam 4 pagi (ploeg pekerdja 
Mm) 3 diteruskan oleh ploeg-siang antara diam 8,30 sampai 

djam 11,30 dan diteruskan lagi oleh ploeg-sore antara djam 8 

sampai djam 11 malam: maka dgn sistim p 

@jaan utk harian kita mendjadi terbengkelai. 
penerbitan tidak mungkin diatur lagi. 

“Penerbit tidak bisa mengetahui 
okan-duduk ini akan dilandjutkan. Tetapi bila pemogokan ini 

“berdjalan terus, penerbit akam berusaha menempuh djalan 

lain agar para pembatja djangan sampai 
ar para pembatja BISA MENERIMA KORANNJA TERUS: 

2 ini, dan jg sebab2-nja terletak di luar kekuasaannja 

“kami mintakan pengertian dan kesabaran. penuh dari para 
aba a budiman. Kita tetap berusaha agar para p pembatja bisa 

  

badivea salah Tag 1 

   

  

terdapat kl. 200.060 an | n transn 
3 “djuga akan 
td mantan itu 

Renijana pembikkaan ' KE T rm 
Kalimantan Selatan. | daerah2 ersi 

Salah satu usaha jang pen- ' di tempat ja. 

  

itu, me | ngi nan 3 batal 
“ton genie akan dilangsi 
antara tanggal 10 April 

tera ke Kalimantan Selatan se “1 Duni 1952. Adap obis 

an oleh ba 
taljon dan peleton genie itu ja- 

rentjana demobilisasi 

    

nu yauEt lah pembukaan djalan an 
Mt tara Djorongan — Masemj 

(20 Km), an — Kintab 
(20 Km), Kintab — - Sembodan 

“Kali Padang (60 Km), semua- : 

nja terletak di Kalimantan 1. 
“Jatan, 

x 

Tentang kosedaan 

—
 

Tentang usaha pengemba. 

lan keamanan, Major Bahtar 
Lubis njatakan bahwa pada 
umumnja keadaan keamaran 
diseluruh Indonesia sekarang 
telah mendjadi lebih baik dji- 
ka dibandingkan dengan 'kea- 
daan pada beberapa bulan jg. 
lalu Adapun jing masih te- 
tap meminta perhatian, ada- 

pada hari Senen jl., dim per- 

sedangkan tindakan Angkatan 
Perang di Djawa Tengah pada 
waktu sudah dibatasi sampai 
kepada gerakan2 pembersihan 
sad'a. Stabilisasi | keamanan 
'ang herdak ditjapai itu,” ha- 
ruslah ditudjukan untuk reha 
bilisasi jang membuka kemung 

kinan rakjat jarg lebih baik. 
Demikian djurubitjara Kemen- 
terian Pertahanan Major 
bis. 

errogokan ini, peker- 
Akibatnja lagi, 

sampai karan lagi pemo- Lu- 

dir ugikan: dan   
sedang “diderita oleh , ,Suara 

    
DJAM MALAM ure 
PELABUHAN, Penerbit. 

  

  

   
     

                                          

   

   
   
   

    

  

    
   
   

   

   

    
   
    

    
   

    

   

  

   

          

   

            

   

    

   

  

   

  

   

      

   

Asia Akan Lol 

crang Tea jang Net : 
n 1 perang aratsjarat antar 

dan Barat di Eropa tak 
x - akan reda, Maka 
terdja ah pergesera: 1 ke : 

n kearah Asia, jaitu ke 
“demikian kesimpu- : 

: Blankenstein Galam : 
j snen malam di 

analy senja, van Blan- | 
1 mula? menggambarkan | 
fegangnja suasana kon- | 

Amerika dan 2g : 
bukan ti 

ig dji nak itu. De 
nengemukakan keirgi | 

7 PER, sedang | 

alam 

ap at 

ja keamanan. 
Getar Amerika tidak 

 mempunjai pendidi- 
kan politik. 

p hisafean sikap orang2 Amerika, 
Blankenstein menjatakan, bahwa 

1 mihas akan ada- 
5 

FP, 

  
genal djalan tengah sebagai hasil 

pertimbangan: djiwanja atau ht yste-| 
Iu atau “isolationtstisch.- Untuk 

opa sikap hysterisch rakjat Ame ' 
aa dalam menghadapi Rusia se-| 

jak tahun 1947 itu menguntungkan. 
Dengan sikap para ahli negara Ame 
rika jang selalu tjuriga dan rajatnja 

.jang hysterisch itu, maka tiap usa- | 
| ha Rusia “untuk meluaskan penga- | 

— ruhnja selalu difantangnja. Tapi da- 
am pada itu harus diketahui. bahwa | 

1 esungguhnja bukanlah musuh 
atru di Amerika, sehingga kalau 

Rusia melepaskan sikap Tegas 

. Oostzee, | 
oterke Lautan Hitam dan 

kelautan Pasifik | 
| 4 

sharma itu ada ka | 
ia mengenal periode | 
ada kalanja menge | 

de bergerak dengan | 
tahui akan segala konse- | 

/ ik dalam abad jg | 
dalam abad seka | 1 

“Kata Dr. Biar konsteln 
-Perang Urut-Sjaraf Jg Sebebizan Pe 

hingga tahun 1935 Rusia diam 
, hingga tidak merupakan 

i Barat Finiand dan pegara2 Bal 
tik menutupinja dari laut. ke 
mudisn Fola-dia menguasai se 

bagian daerah 
| Rumenia menguasai 
gandum Bessarabia jang 
grafisch termasuk Rusia itu.. 

ia bergerak lagi, mula2 di Fin 
land dan kemudian terus me- 

guasai daerah Rusia di Polan- 

dia, daerah Bessarabia di,Rume 

nia sampai achir perang dunia 

jg baru lalu. 

atu pikirai, jakni bahwa Eropa : 

Barat akan menjerang Rusia. | 

Idee revolusi internasional jang | 

sampai tahun 1935 telah dikebe 
lakangkan. muntjul lagi. 
pada tahun 1947 orang di Mos- 

kow mendjadi jakin bahwa da-| 
lam musim dingin 1947 itu stel 
sel ekonomi Amerika jg kapita- 

eka itu tidak mempunjai pendidi- listis itu akan ambruk dan kin hari makin kokoh itu sebe 

n politik. Djiwa” rakjat . Amerika ana aan akan mening | kiinja disebabkan oleh politik 
galkan 

aan BN Warga, seorang ahli ekono- Rusia sendiri. Demikian penda 
pat van Blankenstein. Dinjata- 

mai Rusia dan pengarang besar, 

wa saat ambrukja ekonomi ka 

pitalistisch itu belum tiba. Tapi 

'ja kemudian dikirimkan ke Si- 

beria dan baru dibebaskan lagi ' 

tar belakang 

Menjimpang Sari surat Kana 
tusan Kmd, KMKB Semarang, 
tanggal 15 April mengenai 
penghapusan djam malam un 
tuk daerah pelabuhan, Koman 
do Militer Kota Semarang Uta 
ra mengumumkan, mulai & 
April- men sampai ada pengumu- 

rgeseran Ke man kembali, djam malam un- 
kas Tampak. tuk daerah tertutup pelabuhan 

21 Semaron MA 
Tjontohnja: Sedjak revolusi | BERI : Kay 7 5 Te 

baha 

(T0 Km) dan Siduk — Sungai | 

  

  
   
    

           

  

         
        baru selesai   

Lebih Baik Kalau 'Kabinet Me- 
' njatakan Pendiriannja Dulu 

' keamanan. 18 

2 

lah keadaau di Djawa Barat |. 

5 Siak, miniaknja diangkut dzn     GPII DAN PETJAHNJA 
ja bagi negara2 ketjilpun jarg j MASJUMI. 
erbatas kepadanja, Disebelah Ta 23 DalamP'statement j jang ditan ! 

da tangani S. Mukry sebasai 
ketua HI Gerakan Pemuda #s: 
lam “Indonesia Semarang telah 
minta kepada P B Nahdatul 
Ulama supaja sebelum menen 
tukan sikapnja dalam mukta- 
mar N. U. gi Palembang ?6 
April jang akan datang mena- 
Tik kembali keputusan DP N.U.: 
di Surabaja baru2 ini jalah me ' 
mi isahkan diri dari Partai ya. 
sjumi. 

bjuga 

gudang 
geo- 

Kusia. 

Tapi tiba2 sedjak tahun 1935   
- tjong 'aseli (ph), 1415 Dari 

tup, 17.00 Pembukaan. 17.05 La 

    

    : s 

ELAIN MASALAH? dim 
dop menghadapi soal? luar negeri jg urgent dan harus le- 

. menetapkan sikapnja terhadap 
perdjandjian perdamaian dgn 
San Francisco dan perdjardjian MSA, demikian diterangkan 

1 oleh Gentar perhubungan, Ir Djuanda. 

ena 2 nrodukai 
lapangan minjak Minas | 

| “Dengan gihadiri oleh mente 5 
ri peggkonomian, 
pang dan banjak pembesar i:.- 

innja, Caltex Pacific Petrole. | 
um Company pada hari Ming- 
gu dengan resmi telah mulai 
dengan. produksi lapangan n.i 
njak Minas di: Sumatera Te- 
ngah. Hal ini dilakukan dgn 
upatjara pembukaan pipa mi 
njak dari lapangan Minas ke 
sungai Siak. Dari udjung ter 
achir Pipa minjak ini disungai 

mr, Suma- | 

kapal minjak kepantai, disana 
Gipompa kedalam tank2 dan 
dari tank2 ini kemudian dinom 

pa agi.i kedalam kapal2 minjax | 9 
pemakai? minjak, 

Lampu portret baru! 3 
| Paberik Philips di Eindho. 
ven (Nederland) tidak lama la 
gi akan ' memperdagangkan 
lampu potret baru: Lampu ter- 
sebut mempunjai garis tengah 
2,2 sentimeter, sedangkan pan 
djongnja 5 sentimeter, 

: 1 
dekat Kn gan d 

2 untuk "sementara 'tak usah. chawatir,. 
kegelapan. Hubungan vital ini mengalirkan ter: 
diperlukan We-ibu-kota. Gambar ini dibuat 'dari 

Tae itu. 

|antaran'ia karena soal 

D | rintah semestinja telah menen 

| pendapat, 

  

    
£ tenaga "lis rik 
Bandung, pen ' 

.Tagi 

         
nda Dan MSA: 

negeri ada waktu ini kabinet Wi 

Soal? itu, antara lain soal 
Djepang jg ditandatangani di 

Oleh karena kabinet Suki- 

man-Suwirjo dulu telah djatuh 
MSA, 

maka menurut Djuanda, peme 

| tukan sikapnja lebih dulu jg. 
dapat dikemukakan ranti pa- 
a keterangan pemerintah ke- 
ada parlemen. Menteri Djuan 
a tidak menjetudjui pendapat 

jang “mengatakan, 
bahwa mengenai MSA dan San 
Francisco pemerintah supaja 
menjerahkamnja sadja kepada 
keputusan-parlemen, dengan ti 
dak menentukan sikapnja le- 
bih dahulu. 
. “Tindakan demikian sebetul- 

nja tidak membuktikan tinda- 

4 

   
      
2 mita Tara 

butuhan duria seluruhnja. 

am 

Karena Brandy 
“Sebotol...... 

| Anaknja Sendiri Ditom- 
bak: «» Mata- -Gelap“ Te- 
Na Tata “ FuS Amok 

' HOKANG INDIA. di Me- 
dan jg mendjadi mata 

gelap karena mixem brandy sen 
diri telah mencmbak anaknja 
sendiri hingga mati. Peristiwa 
ini terdjadi. pada malam tg. 16 
dijalan 17 jbl. di djalan Gadjah 

: Mada di Mat Jan. Orang India itu 
islah bermusuhaa dengan te- 
tangganja seorang Tionghoa. 

Pada malam itu ia meminum 
brandy sebotol. jaitu setelah- 
nja bertjektjok pula dengan te 
tangganja itu. 

    

Setelah. minum. brandy tsb 
ia ambil sebilah “lembing dan 
menanti tetangganja itu disatu 

hantamnja dgn. lembing tsb. 
Seorang laki? melintas. Orang 
India tadi mengajunkan tom- 
khaknja, karena menurut sang- 
kaarnja orang itu adalah mu- 
suhnja, Tombak itu tepat ter- 
patjak pada perut orang tadi. 

Ketika orane India it 
mentjabut” tombaknia. bafu ketahu 
an bahwa sjkorban . ig. d.sangk akan 
musuh itu adalah anaknja sendiri, 
umur 1k. 15 tahun. 

Kedjad'an in membuat orang In 
dia itu bertambah mata gelap Ingi. 
Ia berlari “kerumah musuhnia dan 
menombak penghun rumah. Djusa 
orang ig datang melerai (memixah) 
tutut diserangnja: 

Setelah melakukan pergamukan 
itu oranc India tersebut tinba me- 
larikan dri Tetapi achi'nja ia ca. 

da nolisi, sedang ket'ca korbannia 
Ganekut kerumah sakit. Kabar b»   kan-suatu pemerintah jang ber 

tanggung djawab”, kata Djuan 
da dan djuga dapat berarti, 
bahwa parlemenlah jang me- 
merintah” Sampai -kini kabi- 

'Ret belum membitjarakan ke- 
ua soal tersebut, karena ma- 

h menunggu menteri “Luar 
geri Mukarto di Djakarta. 

  

   

   

ka 
: Hn oleh karena Gjustru me 

unggu bagaimana sikap peme: 
rintah sekarang terhadap per. 
djandjian San Francisco itu. 

“WPIA—ABD). |   

  

: “tg. 25 April "52. 
"05. 25 Tah ukaan, 06.15 
Pengadjian dan tafsir al-guran, 
06.30 Dendang Melaju (ph) 

08.00 Tutup, 12.00 Pembukaan. 
2.05 Chotbah dan sembahjang 

jumat langsung dari Mesdjid 
,. 13.45 Langgam dan kron 

Amerika Selatan (ph) 14.45 Tu   pe Tionghoa modern oleh CH 

SEBDA MOGOK. 
Rebo, tg. 23 April I.k. 2000 orang | 

buruh harian dari Kotapradja Sema | 
rang atas instruksi DPP-Sebda telah 
mogok duduk 3 diam, dari djam 9.) 
sampai 12 siang. Pemogokan akan 
diteruskan. sampai tg. 25 dan tg. 26 | 
sifdown staking direntjanakan. akan 
dimulai djam 6 samipai.9 pagi. 

TES. 1800 Permainan piano 
dan biola (ph) 18,07 Adzan di-: 
sambung lagu2 Arab, 18.30 Per 
tanian oleh Insp. Pertanian 
Rakjat Djawa Tengah. 19,15 
Tindjauan tanah air 20.05 Sia 
ran pemerintah 21.15 Manasu- 
ka oleh Tossema, 22.00 Warta | 
berita terachir, 23.00 Tutup. 

  

| Tentang landjutan pembitja | 
aa bilateral dengan Djepang, | j 

i belum -dapat ditentukan | j 

lakangan margatakan anaknia je 
ditombaknja itu manjicoal Jun'a 

! Wikana Cs 
Diperentahkan Tinggal. 

kan Djawa-Tengah 

IGA ORANG TAHAN- 
AN razzia Agusius ja- 

(Itu Wikana (Pal) Istmudjid 
(STD) uan Surjcito (Sobsi) jang 
'Gibebaskan sedjak tg. 16 ioirii 
“Jl. telah mendapat pula surat 
| perintah dari divisi Diponegoro 

“(jg maksudnja dalam duapuluh 
ihari sesudah meperima surat pa 

rintah tsb, mereka sudah ha- 
rus meninggalkan daerah Dja- 

| wa Tengah dan tidak diperbo- 
lehkan tinggal di daerah tsb, zon 

| der izin divisi Diiponegoro. 

i 

: Dalam surat perintan terse- 

| but tidak diberikan keterangan 
: apa sebabnja mereka diasing. 
| kan dari daerah Djawa Tengah 
dan tidak diterangkan berapa 

"lama pengasingan itu akan ber 
laku. Kini sedang dim pertim- 
bangan DPR “daerah Jogja 

akan mintakan izin bagi Istia 
djig sebagai anggota DPR utk 

“tetap tinggal di Jogja. 

Betap “Toh Salit? 
enggantungkan Kpd: Beras (Sa- 

5 e MKabsa Panen anA Na Roem 

PK MMR AR4 kita tiiak boleh metan ka | 
ar itu hanja kovada beras sadja, tetapi harus adju 

2 lai? kahan makanan seperti djagung dan 

hebat jang ada di Irdlonesis 1:1,” demikian keterangan mr. Moti. 

Reeim dalam Pe angan dengan PI-Amsta, 
negeri mr. Roem menerarirkan, “bz hwa kesulitan Tekurangan be 

ras ini tilak hanja diss rita oleh Indonesia, tetapi produksi be- 
ras diseluruh durla vada mdasa Iri masih belum mertjukupi ke- 

  
tempat jang gelap untuk meng j 

buka Gaerah2 baru untuk pe- 
. nanaman padi, jg dengan sen- 

hendak | 

bat ditangkap dan diserahkan kena. ' 

' jang agak lama. 

  

  

Menteri dalam 

Didsiarkan kepsda perhitu- 
ngan ditahun 'ang lalu, seli- 
ruh produksi ditanah a'r kita 
ditambah dengan beras im- 
pori suba.jak 500.000.ton, dji- 

ka dibagi rata untuk “seluruh 

penduduk Indonesia, maka se- 
tiap crang seharinja hanja ke 
basiag 236 gram. Perhitungan 
Vi didasarkan kepada pendu: 
duk Indonesia sedjumlah 175 
djuta orang. Beras jang di-im- 
Dort sebanjak 500.000 ton  di- 

tahun tang lalu itu berharga 
kira2 Satu miliard devisen. 

,Untuk “mengimport beras 
lebih daripada itu, akan ber- 
pengaruh merugikan terhadap 
kedudiikan ekonomi Indonesia, | 
jang masih membutuhkan ba- 
rang2 “lain, selainniy beras, 
untuk pembangunan. 

Oleh karena itu untuk se- 
mentara kita tidak boleh 'meng 

gantungkan makanan itu ha- 

nja kepada beras sadja, tetapi 
djuga harus melihat kepada ba 
han makanan lainnja seperti 

djagung dan ketela, jang ada 
di Indonesia jang produksinja 
djuga harus dimadjukan dlm 
tempo jang Singkat”, demikian 

keterargan mr, Roem., "Pada 

adhirnja menteri dalam negeri 
menambahkan, baiwa penjele- 
Saian jang utama ialah mem- 

dirinja akan memakan waktu 

Sebagai diketahui 

dalam “negeri 

menteri 
baru2 ini elah 

mengadakan pembitjaraan? de 
ngan gubernur2 di Djawa dan 
djawatan2 lainnja jg bersang 

  

  kutan dengan urusan beras un ! 
tuk membitjarakan kesulitan 
kekurangan beras itu. 

Untuk beberapa hari lamanja mu- 

  

      
    

  

lai 26 April jang akar datang di 'Te- 
gal talongan) akan dilangsung- 

kan k :s jang pertama dari ,,Pe- 
muda Rakjat Indoresia” Rep ibsil 

Ba t 
Pn 

  

(A TIA ARA PSIS. 

. Sabtu, 26 April: 
Psrs 1 — SSS I Stadion, 

"OATCS Za — Garnizoen 2 
Sportlaas, 

Poris. 2b -—- Union“? Pon- 

tjol b, 
ISA TI — CHTCS 8b Kali- 

sari 

Minggu, 27 Ai: 
CHTCS I — Garuizoen I Sta. 

dion, 2 : 
Poris 2a — S9$ 2 Kalisari, 
OETGS da — Garnizoen 8 

Sportlaan, 
Unio: 3x — Union 3ib. Sete- 

ran, 

Pertand: ngan2 dimulai djam 
16.30, NN 

. Bulutangkis. ta: 
Pertandingan bulutangh 

Semarang antara PO Asia bag. 
B. melawan Pendowo dari ke- 

tjamatan Genuk berachir de- 
1gan I—0-untuk tuan rumah. 
Kesudahan pertandingan bu- 

lutangkis di Magelang antara 
PB S'ap melawan PB Perbika 
iaitu 1—2 artuk Siap, 

   

    

Dr. M. Euwe lagi2 djuara 
tjatur Nederland. 

Karena dalam “babak jang 
memberi keputusan dari tor. 

noi.untuk merebut djuara Ne- 
derland, dr. M. Euwe “berhasil 
main seri dengan van Schek- 
tinga, maka untuk Sekian Ka- 
linja ia tetap mendjadi djuara 
tjatur Nederland. Achir ke. 

dudukan dari tornoi ini, dalam 
mana turut 11 orang pemain 
berburji: 1..M. Euwe dengan 
Tl/, “angka, 2. Seheltinga 1 
angka, 3. Dornner — 61/, ang- 

ka, 4. Kramer — 6 angka, 5 
dan 6 masing9 dengan 51/» asig 

ka Barendrecht dan Bouw- 

meester. : 

Sepakbola: ,.Aryan 
Gymkhana” kalahkan 

kes. Kom. Eropah)| 
. Malaya 3—0. 

Kes. Ir dia Aryan  Gykhana 
jang kini sedang berkundjung 
di Singapura, “dalam pertan- 
dingan Minggu sore telah 
memperoleh kemenangan 3 — 

0 dari kes. Kombinasi Eropah/ 
Malaya. Ketiga? gol kemenang 
an bagi kes. India itu ditjetak 

oleh penjerang tengah F. Aw 

thony. 

  
  

Aneka Djawa Tengah | 
  

PEKALONGAN. 

Perubahan Tradisi jang 
menguntungkan. 

Didesa Sambiroto ketjama- 
tan Kadjen Kabupaten Peka- 
longan kl. 30 km: selatan Peka 
lengan, sudah terdjadi satu 

perubahan “tradisi selamatan. 
Antaranja, pada waktu orang 

mengadakan Sseamatar bersih 
desa (sedekah bumi Djw.) se- 
lamatan orang meninggal, me 

agawinkan, chitanan dls, dari 
pada mengadakan selamatan, 
orang2 supaja  menjerahkan 

bahan2 dan yang biaja selama 
tan kepada Paritya desa, dari 
bahan2 dan uang tadi hanja di 

wudjudkan sebagian ketjil, gu 
na sekedar djamuan sederha- 
na. Kelebihan bahan dan biaja 
tadi dipergunakan untuk kos 
Pembangunan desa. Dari Kas 
tersebut, gesa Sambiroto telah 

    d di Rusia timbul su Kemudian di lux dan achirnja timbul Atlan 
tik Pakt. 

Orang di Eropa Barat me- 
hgetahui, bahwa Rusia sa- 
ngat menguatirkan persatuan 
antara negara2 di Eropa Ba- 
rat. 

Atiantik Pakt dan kekuatat 
negara2 Eropa Barat jang ma 

Dan 

kannja djuga, bahwa dalam 
tiap perselisihan jang tizahul 
umpamanja mengenai soal man 

dat Lybia soal Azerbajan, 50 
al Dardanella, 
gen, soal Trieste, soal Yugosla. 
via soal Berlin, nampak sekali 

perah memberi peringatan bah! 

sesudah 2 tahun. Demikian ja! 

ig digambarkan | 

soal Spitsber- |   oleh van Blankenstein tentang | 

iRusia io sudah -beberana kali: 

dikudiunginia, dulu dimasa re: 

volwsi dan- baru? ini. 

bahwa Rusia selalu dengan 
| konsekwen mengemukakan ke- | 
| inginannja untuk meluaskan ' 

Perang 

dak Hikokendakka 
Sementara itu keadaan Eros! 

pa belum mendjadi beres sa- 
dia. Orang kuatir kalau? Ru. ! 
sia terus menjerbu dan membi | 
kin Eropa Barat mendjadi bo- | 
jorgan (gijzelaar). Amerika | 
berpendapat, bahwa Rusia bi- | 
sa diusir dari Eropa Barat, ta 

| pi tentara Rusis tidak usah di 
| perintah lagi untuk mengada- 

|kan bumi hangus hingga Eropa 
| Barat musna-sama sekali. Ma 
| ka oleh karena itulah orang ti 
| dak menghendaki perang dgn. 

Rusia, tapi 'berusaha untuk 

mentjiptakan kemakmuran di- 
daerah2 dekat "tirai besi”. 

Dan methodenja ialah melak 

Sanakan plan Marshall. Tetapi 

dengan demikian ketakutan 

oley Rusia belum hilang sama 

sekali di Eropa Barat. Maka 

|negara2 di Eropa Barat me- 

ngadakan gobungan2, mula2 

Benelux, kemudian Enfrabene- 

dengan Amerika. 

Pikiran men jerbu 

Eropa Barat sementara itu memper 
| kuat pertahanannja sehingga kedu- 
dukannja tidak akan merupakan bo- 
jongan lagi, apalagi setelah Turkia 
ikut Atlantik Pakt dan menjediakan 
pangkalan udara kepada 
sehingga daerah minjak Rusia di Kau 
kasus, jang menghasilkan 60”, untuk 
keperluan Rusia, langsung terantjam. | 

Posisi Rusia sekarang dihadapkan ' 
kepada: perang atau tidak. 
Perlu diketahui, bahwa kedidikan 

Stalin dalam tahun 1947 agak diper 
lemah oleh Politbiro jang 
1 djenderal2 

etapi setelah Sdanov meningyal, 
maka Stalin mengalami lagi come 
back” -nja, dan dia bukanlah wia17- 
jang bertindak setjara tjersboh. Ua- 
tuk Rusia sekarang sudah terlamkat 
kalau mau menjerbu ke 
sudah msodjadi- kuat itu. 

Taktik likwidasi pikiran inenjerbu 
didjalankan, 

Barat, sang   ke Barat sudah mulai 

  

Amerika, : 

radikal ' | 
jang  nasionalistis. ' 

| stein 

Barat Na 

| 

    

tapi itu harus disertai dengan usaha 

sstoom”-pendorongnja dapat di le- 
paskan dulu. 

Taktik eendad itu dimulai aga 

perundingan di Korea'jang dian Aur- 

kan oleh Rusia, ini disusul “agi agn 

usul2 jang baik dari Rusia supaja di 

Dierman diadakan pemilihan waum. 

Dan achir2 ini diumimxaa djawapan 

Stalih-atas - pertanjaan  wartawan2 

Amerika, jang menjarkm, bahua 

stelsel. Komunisme visa berdampingan 

dengan. Kapitalisme. Selaadjunja 

usul konperensi 4 Besar, Can Konpe     rensi Ekonomi di Moskow pun bisa 

ditindjau dari sudut taktik itu. 

Menurut van Blankenstein, sikap | 

Rusia demikian adalah y tradisionil, | 

| sebab Lenin pun dulu mengundang 

kaum pengusaha kapitalis untuk ber 

konperensi. ' Konperensi2 demikian, 
walaupun sering gagal, ada djuga 

| faedahnja, jakni utk. ,.Stoomaflaat” 

| jang telah terlampau sesak terasa 

pengaruh, tapi dengan konse- | | nja. Dengan demikian maka ketega 

dgn Rusia ea kwen djuga mendjauhi konflik ' ngan perang dingin di Eropa Barat 
aa mulai reda. 

« Utk 'gerakan besi, Tiong 
“kok tftjukup punja 

material. 
.. Tapi aekada keadaan bergeser 
kearah Asia. Dalam" perdjalanannja 
di Pakistan, India, Vietnam dan In 
donesia, van Blankenstein mendapat 
keterangan2 tentang kekuatiran di 
kalangan para pembesar negara2 me 
ngenai sikap Republik Rakjat Tiong 

| kok. Kekuatiran itu mendjadi keta- 
kutan, tatkala Tibet diduduki ' oleh 
tentara RRT, jang terus menduduki 
daerah2 tapal batas pada Nepal dan 
India. 

Mengenai Wet yan Blanken- 
mengatakan, bahwa orang 

Viemam tidak sympathiek kepada 
“Perantjis, tapi takut pada RRT, Apa 

kah Mao Tse Tung sama kebidjak 
'masannja dengan Stalin jang tahu 
benar batas2 dan dimana letaknja 

1 bahaja, van Blankenstein belum da 

pat mengatakan sesuatu apa. “Tapi 
ia mengemukakan satu hal jang bisa 

  

PERHATIAN TERHADAP 
KEKURANGAN RUMAH? 
GADAI. 

Kami kabarkan beberapa hari 
bersel bahwa Oleh anggau- 

ta2 DPD daerah Surakarta tih. 
dimadjukan permintaan kepada 
Gupernur Djawa Tengah, supa- 
ja memperbanjak rumah gadai. 
baik rumah gadai negeri mau 
pun partikulir didaerah tsb., 
perlu untuk menghindarkan se- 
bagian besar penduduk  dae- 
rah tsb., dari tangarinja gadai 
gelap, ig kini banjak sekali ter- ' 
dapat di daerah itu. 

Berhubung dgn. ini maka oleh 
pihak Gupernur 
kan seorang pegawai kedaerah | 

dapatkan bahan2 guna keper- | 
luan tsb. Bahan jg. didapatkan | 
itu, nantinja setelah dipeladjari | 

kepada Pem. Pusat di Djakarta. | 

Diperolah keterangan selan- | 

Rumah ai di Surakarta itu, 
benar2 meridapat perhatian se 
penuhnja oleh Pa Bu- 
diiono, 

& 

tenang, jakni bahwa Tiongkok tidak 
punja tjukup material untuk sesuatu 
gerakan jang besar. 

Demikian beberapa gambaran jg 
dikemukakan oleh van Blankenstein 
tentang ,,perkisaran dalam pertjatu 
ran politik internasiowal” sekarang. 

Patut diterangkan, bahwa Dr. M.! 
van Blankenstein adalah wartawan 
Belanda, jang banjak menulis ten 
tang keadaan politik luar negeri, jg 
belum lama berselang tiba di Indo 
nesia, jaitu sesudah datangnja rom 
bongan 5 orang wartawan Belanda 
tempo hari: Dimasa sebeljm perang 
ia banjak menulis tentang keadaan 
politik luar-negeri dalam s.s.k. Be- 
landa di Indonesia dengan nama sa 
maran «Vilanus”,   
  

“pasal 15 ajat 2 berbunji : 

telah Gikirim- | | 

tsb, untuk mentjari serta men- | 

sedalam2-nja. .akan diteruskan | 

djutnja, bahwa soal kekurangan 'xy 

membikin orang Asia Selatan agak 

PENGUMUMAN PEMERIN- 
TAH MENGENAI PERA- 

.JAAN 1 MEL 
Dalam menghadapi Hari Raya : 

Buruh 1 Mei 1952 jang akan da 
tang maka utk. mendjernihkan 
suasana pemerintah merasa per 

Iu untuk mengeluarkan ketera-: 

ngan2 dibawah ini. 
Undang-Undang. kerdja 1948, 

,Pa- 

da hari 1 Mei, buruh dibebas- 
kan dari kewadjiban bekerdja”. 

| Dengan Peraturan, Pemerintah 
INo. 4 tahun 1951 maka pasal 
| dari U.U. Kerdja tersebut telah 
| dinintakan berlaku utk. seluruh 
Indonesia, 

Keputusan Presiden R. I. $. 
INo. 157 tahun 1950 mengatur 
Hari Raya Buruh 1 Mei, dar 

|dinjatakan dengan terang bah- 
wa tidak hanja buruh partike- 
lir, tetapi pun pegawai2 negeri 

' mendapat kesempatan utk. me- 
|rajakan, hari 1 Mei tersebut. 

Penetapan Menteri Agama 
No. 8 tahun 1952, dirasa tidak 
perlu karena pernjataan Pep 
hai 1 Mei, Hari Raja Buruh, te 
lah diatur dengan djelas dalam 
Peraturan2 seperti diterangkan 
diatas. 

Achirnja dirasa perlu djuga 
untuk menegaskan disini bahwa 
instruksi-instruksi jang dikeluar 
kan oleh Djaksa Agung berhu- 
bung dengan perajaan 1 Mei 

11952 jang akan datang dan 'jg. 
semata-mata utk. mendjaga kea 
imanan, itu, supaja dipatuhi se- 
| bagaimana mestinja, ' demikian 
kementerian penerangan. 

UDJIAN MURID2 PBH. 
Minggu pagi djam 8 dirumah 

nja sdr, FO, desa Bandu- 
ngan 1078 akan diadakan udji- 
an bagi murid2 PBH dan akan 
di-ikuti oleh 50 orang, penje- 
lenggara jaitu panitya Pendidi- 
kan Masjarakat ketjamatan Se- 
marang-kidul, 

“ 

| pekerdja his-kota 

  
  

KORUPSI LAGI PADA BIS 
KOTA 

Kalau orang mau mendja- 
lankan korupsi memang tidak 
kurang djalannja, begitulah 
halna dengan bis-kota di Se- 

maraing jong walaupun oleh 
Walikota sudah diatur begitu 
rupa, namun masih bisa djuga 

orang berbuat korupsi. Menu- 
rut keterangan jang kita per- | 
oleh seorang pegawai telah di- | 
lepas, karena berbuat tjurang 
dan untungnja perbuatan . itu j 
tjepat diketahui, hingga be- 
lum sampai mendjalar luas. 

  
Lebih djauh dapat dikabar- 

kan bahwa perdjoangan Wali- 

kota Hadisubeno di Djakarta 
untuk perbaikan nasib para 
pekerdja bisa-kota telah ber- 
hasil dan disetudjui oleh Ke- 
menterian Dalam Negeri. Oleh 
DPD telah direntjangkan mem 
beri kenaikan upah pada para 

jang akan 

merupakan gadji bulanan. 

PENSIUN PEGAWAI? NIS: 
DIPERBESAR. 

Dari direksi NIS di Sema- 
rang Aneta mendapat kabar, 
bahwa pensiun untuk bekas 
pegawai2 maskapai tersebut 

jang dibajar dalam yang ru- 
piah, kini akan didjadikan tiga 
kali lipat, Pembajaran tamba 
han akaw dilakukan mulai 
achir bulan April sedang tam 
bahan? untuk bulan2 Pebrua- 
ri don Maret akan dibajar se 

kali. 

PEMBUKAAN L.C.I. 

Hari Sabtu tgl. 26 jad. djam 
10.30 siang akan dilakukan 
pembuksan resmi dari Imperial 
Chemical Industries (Export) 

tanegara. 3. Ekonomi. 4, Baha 

'aja' daerah tsb. Tahun ini daerah 

  Ltd. jg berkantor di dj. Purwo- 
dinatan Barat II No. 11, 

   

   

                                

   

   

    

   

   

        

   

      

    

              

   

   
   

      

   

    

   
   

            

     

berhatsil membuat Balai desa 
baru langgar2, dan pembiku- 

nan koam2 ikan hak milik 
desa, 

Hingga pada anak2 angon 
gembala) sudah mulai insjaf 

akan pembangunan perekono- 
mian, dengan djalan: Pada 
waktu orang mengadakan sela 
matan 7 bulan hami:! (mitoni) : 
menurut tradisi disana, me- 
ngundang chusus “anak? 
angon, dengan disadjikan pang 
gang ajam, Oleh anak2 angon 
tersebut diminta kepada jg me 
ngadakan selamatan, supaja 
panggang ajam itu disadjikan 
ajam hidup Sadja guna dipeli 
hara bersama2. Dengan begitu 
kini anak2 angon' tadi telah 
memiliki bersama2 DR 
ekor ajam. 

SALATIGA. 
Ikatan Peladjar KP 

Atas inisiatief dari 
Pelodjar KPU baru? ini “md 
tempat di Panti Pemuda telah" 
diadakan pertemuan. “afitara 
in untuk meng 
rus daerah Salatiga dan .me- 
nentukan hari2 ' f £ 
mah pada “opa hari Mirgg 
Pon, Minggu Wage dan : 
gu Kliwon. Dalam kursus ae 
sebut sebagai mata peladja 
akan diberikan: 1. Budi: era 
ti'dan Ilmu Pendidikan, 2, Ta 

    

      

sa (Bahasa Indonesia, “kata2 
sulit). 

Kredie ski 
Diantara murid2, u2 dan 

bekas murtd2 KPU bahag 
kota Salatiga telah entuk 
krediet- -koperasi dengan pengu 
rusnja terdiri dari sdr? Sukar- 
no, ketua: Nurdjono, wakil- 
ketua: Kardjono, penulis, 
Muchjt, bendahara: dan 9 orang 
pembantu. Tiap anggauta diha- 
ruskan mana saham sedikit- 

    

    

JOGJA. y 
Kekurangan keruangan 
pemerintahan Jogja. 

Desa kererangan Mr. Kasmat 

aa ana ra, og! m tahun ini Pe 
merintahan Dacrah Jogia " membu 
tuhkan uang sebanjak Rp. 78 000. 
000 (78 Hg rupiah) guna rnembe 

Jogia “akan mengafami tekor seba 
Njak Rp. 76 djuta. sedang penghasi 
lan daerah ditaksir hanfa ana 
Rp. 6 djuta Menurut perinty an 
hun ig lalu anggaran belandjia ta. 
rah Jogja lebih dari 804 dipakai 
bata Pn Kan Den sedang 

usaha pembangunan boleh dika 
takan tidak ada bersediaan sama se 

PENGANTIAN KETUA, 
Ketua panitia perajaan 1 Mei 

di Kp, Wonodri-Kopen, Sdr. 
Soerosarojo telah mengundnr- 
kan diri dan diganti Na sdr, 
Saman, .
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Meta an, Ia masih! | berpel 
dapat bhw tetap belum ad oke 
tentian ttg. kemungkinan akan 

| tiytjapa'uja persetuajuan 
.tjaan sendjata di Korea, bila 

  

bila pi| | 
kak PBB tidak mengorbankan | 

jang tentu 
Gilepaskawuja. 

dasar? pendiriannja, 
tidak aka: dapat   

    
   
   

    

n demiki-f 

. Russia Anggap 
1 

  

(Ketua ra 
men monaat 

“SssimPKaptals "4 
“Akan Ambruk” | 

Bara Ber anggapan Penda patan2 Baru Ig Tidak Dis | 

    

  

  

negara? Barat? 

: Kata Ria) away HN kenal Oleh Marx Dlm Za mennja, Bisa Memperta. 

a33 2 hankan » Sistim Kapitalis me. Mena 
P Hanan TE 'TINGGI Pa MN — Oleh: Sir Gladuyn Jahd — . KA wa "pasukan? 4 Togeeris pi PBB) Net ng 

Sir Gladwyn Je bb, seorang 2s? "parlemen" 
Inggris jarg pa ling terkemuka dan ketua dele- 
gasi Inggris pa da Perserikatan Bangsa?, diba- 
wah ini menelaah soal jang sangat penting me- 

.ngenai zaman kita sekararg: siapa jang akan 
menang dalam Perang Dingin — Rusia atau 

  

  

  
: Riagway menjai un as KE UNI 
! an dalam pertjakapan , melalui CRSERIKATAN BANGSA2 masih. ai erlukan Ta tiren televisi. depe ne h pembantu. “el I memainkan rol besar ualam lapangan Hanan mg er 2 

aan “sama politik, sebagaimana kita telah mengetahui semuanja, se- i 
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| way, Ta Len Fb a Es 

' takan, menurut Pp 

man, Steclwan. dalam peri kiae 
| pan tadi bertanja kepada 

   

     

      

dari pihak Ut y: 
La 

    

  

“menimbulkan banjak -kerugian | 

dipihak Utara, bila mereka me- 
ngadakan 
Ridgway pihak: ra kini sang | 

A NGKA 2 PEN ANGGU en enjehabkan Jang satu meri teori2 itu akast "memberi aki (di Inggris ag pl jang 'jamnta, i 2 
—' tempo 19 tahum terachir ini te- Persengkataan itu sendiri, ' Aap AN mi im 3 “Dan Mengganiski na Sokdantong 

| Jah mertjapai puntjaknja, mes- |lebih2 persengkataan ideologi | Berhasil memerintah mereka de | Ing sio 2. | 
| Kipuri masih terdapat 250.000 tadi, mungkin sekali akan ber- ngan tanda? jang memberi kej 5 erna na Tn $ 
“lowongan pekerdjaan jang be- | langsung terus menerus, Tapi puasaan. 

lum terisi, demikian d diterangkan walaupun tidak akon terdjadi Harapan ini bukan tidak | 'Tudj juan Politik Luar Negeri Perantjis: Keterangan 
| oleh pegawai? p eerjatahar ha- (peperangan jang sebenarnja, mempunjai alasan jang bisa | Robert pehuman. 

23 ri Minggu, Dju “hk 4 antara ke II blok itu, tapi Suy' diterima oleh akal dan pula ala ! 

"1 SA L dah djelas dalam. 2 thn. ini sa ' sa n2 urtuk menduga bahwa tja | ENTERI LU AR rogeri Perantjis Robert Schuman hari 
1. ME angka ' 

api
k 

Si
an
 

  

'gup untuk 2 serangan 
umum,. MaMp an Aa 

1 

Pengangguran, 
Di Ingger 

Semakia Muara 

  

   

      

perirdustrian? vital mempunjai : 

   

rah jang luas, jang diperiztah 
Phetin. Persengketaan diatas, 
ma ,perarg dingin”, sebagian   

. Dengan tidak mengenjamping- 

rang Dunia IIP” akan meletus 
Galam arti perkelahian militer 

nnja. Menurut | setjara besar2an antara kedua 
pihak jang betentangan itu. 
Perkelahian sedemikian, un- 

Ituk tidak melebih2kan, hanja 

akan merugikan kedua belah" pi- 

Ihak sadja, sahingga sangatlah 
sulitnja utk melihat apa sebab- 
nja penerangan. sampai terdja 
Gi, ketjuali sebagai akihat dari 
beberapa kekeliruan atau sbg. 
akibat dari pertahanan 
hak sedemikian lemahnia sehing 

  lah satu akan dapat mengata- 
si jang lain dalam persengka- 

satu pi 

“bagian terbesar berkisar diseke Hling bersengketaan antara du- 
ma Barat dan negara? Rusia ig merarut geograpis adalah dae- | 

kan menurut konsepsi Marx dan 
jang kadang? Gisebut dengan ra- 

adalah merupakan persengketa- | an ideologi dan sebagian persengketaan perimbangan kekuatan, 

.sukan2 PBB TP 2 Ea | kan pandangan2 jang bertenta Indystranyaah ng besar diduni 

.kesang pan sepenuhnja untk 'ngan, maka persengketaan iu ag Amerika Serikat. 
Jmembe pukulan? dahsjat seria tidak harus diartikan bahwa ,,Pe api politik ekonomi jang" 

progiesif dari Amerika setidak2 
nja semendjak Perang 
UI berachir, memberikan bukti2 
kepada dunia Barat utk. mem 
pertjajai, bhw teori Marx jang 
pesimistis itu mengenai sistim 
ekonomi kapitalis - tidak mung 
kin akan dapat diterima lagi. 

Djikalau teori2 itu tidak da" 

Dunia 

pat diterima, maka akibat bu- | 
ruk jang sudah lazim didapati ' 
Galam .negara2 jang  totaliter, 
dgn tidak ragu2nja akan ber. 
tambah djelek. Dan dengan de 
mikian. maka mungkin sekali | 

|ra ini akan merupakan djalan 

| penjelesaian jang sebemarnja. 

j 
| f i 

1 
t i 
£ 
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KI Harman Penca KK Tenaga | mo nimk mengira, bawa Oli | 
: pemerini segera ba « siak Pihak Komunis pertjaga: Ikarena suatu diktator asing te j 

1 na Ba dari pe 5 Seng Apa seKan kepertjajaan | lah tertanam atas negara2 Ero | 

! ping Da sen ag Sungguh2: bahwa «apa Ipa Timur, maka #iktator itu | 
jang disebut system kapitalis- | 

tis itu menanam bibit2 jang ! 
akan membawa keruntuhan- 
xja sendiri, dan bahwa lambat : 
luan akibat, jang dibawa oleh | 

system itu akan menimbulkan 
pengangguran besar dan ben-' 

jakan tinggal disana buat selama : 

'nja2. Walaupun dengan tidak | 

Imelihat kepada tjontoh jang di: 

iperlihatkan oleh Jugoslavia. | 

(dunia Barat masih bisa mengam : 

bil kesimpulan bahwa lambat: 

laun hukum alam akam 

Seorang pembesar: Kanantori 

an perburuhan menjatakan da 
Jami hubungan ini, bahwa ham ' 

| pir diseluruh: dari nega 
| ya mas'h.ada kekurangan pen 

ting dalam tenaga. pekerdja. “ 

Dalam perindustrian mesin vi- 11 €konomi, Mereka jakin ' menundjukkan kekuasaarmja. 
| tal masih ada 80.000 lowongan La peristiw a22 “ini Klan Sudah barang tentu tidak 

| .pekerdjaan. Kalangan? jang ' enghilangkan kepertjajaan leh terus optimistis. Tari Sk 
$ mehgetahui sadhirnja merne- #pakiort #bhajak” terhadap rang2nja Barat bolehlah me- | 

1 ragia, giliran tenaga manu- | pemeristahannja - dan. akan men Pn NN aa 
S 2 3 akan mer di CP 5 sia dan sumber2 lainnja dari merintis djalan kearah pemben Pn an ne er Ban | 

rerindustrian2 jang tertenaga 
manusia dan sumber? lainrja 

dari perindustrian? jang terke | 
na, 

tukan pemerintahan komunis- 

tis. 

"Sebaliknja pd. pihak Barat 
| meraSa bahwa banjak teknik2 
modern jang tidak diketahui 
oleh Marx -jang sekarang bisa 

dipergurakan untuk mengata- 

"Ss depresi, inflasi dan deflasi 

dsb dengan njata. 
Apakah penjakii2 ini dapat 

“dibantras dengan berhasil ber 

kantung terutarga sekali kepa 
1 da negara iarg memoJsunjai per 

| bahwa negara2 Eropah Timur 

"lambat laun akan bebas  kem- 

bali. 

Strachey: 
Partai Labour Akaa | 

Kuasa Lagi Di Inggeris | 
tag CAL POLIrIK LUAR ' 

NEGERI jg penting bagi 

pemerintah burah Inggeris jang 

akan datang adalah menijapai 

penjelesaiaa dgn Rusia dan RR 

'# demikian diterangkan oleh be 

kas menteri urusan 1 -bahan ma- 

kanan dari Pemerintah ' Buruh 

Inggeris, John Strachey, malam 

| Senen, Strachey jg kini mendja 
|di anggota parlsmen selandjut- 

| nja mengatakan, bahwa tak da 

| pat disangsikan pemerintah bu 
(rah Inggeris akan berkuasa la- 

| gi. Ia berpendapat soal persen- 

djataan kembali Inggeris tidak 

akan merupakan soal jg pentirg 

| bagi pemerintah buruh jg akax 
| datang. (Artara). 
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Dua orang anggota Lembaga 1s: : 
'lam” Pakistan pada hari “Minggu 

? tiba di Teheran, Menurut AFP, da 
lam 'kundjungan ini anggota? , .Lem 

“- baga Islam” tsb. akan mengusaha- 
'I kan. agar semua negara Islam dapat 

ku" serta dalam »Rentiana Islamis- ' 
tar x Rentiara ini “Katasja diadjukan 
ole: pihak Pakistan. 2 tahun 5. 

  

Lara : glah Perang 

L Na Hukum Demokrasi Ke. 

pada PBB Dan Paniiya Perluijutan 
Lo Sendiata 

$ mang pewan PARA ahli hukum demokrasi interna- | 
'pro-Russia di Winia (Austria) jg baru sadja 

, suara bulat telah mepgadjukan seruan ke- 

Tai Keamanan dan Panitia Perlutjutan persendjataan 

smikian berita .TSS” dari Winia targgal 20 April. Isi 

pd Dew. Keamanan adalah sebagai berikut: Pemerirah 

k Rakjat Korea semendjak beberapa bulan telah menu- 

ng An Gilakukan oleh pa- 
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Na Buatan” 
Singkong-Katjang 

Tasah 

ENURUT Djawaltaa 
penerangan kedu- 

taasiyesar India di Dja- 

karta, laboratorium pem 

rintah Inaia telah me- 

njempurraka:  permbua- 

tan beras syntetis, dibuat 

dari 154, tepung katjang 

tanah dar 85”. tepung 

/ singkong (ubi kaju). Di- 

katakan bahwa mutunja 

sebagai bahan makanan 

lebih tinggi dari beras 

tulen, lebih murah dan 

dapat ditanak seperti na- 

perang jang telah d 

saka ahli2 Fika 

Gemokrasi internasional telah ' 

mengirim satu (panitia untuk 

mer, njelidiki tuduhan2 tersebut 

ke Korea Utara dari Tiongkok. 

Dengan keinsjafan penuh atas 
tanggung 4 nja, Dewan 
perh mpunan para “ahli hukum 
demokrasi internasional telah 

olch protokol Djenewa tahun 
11925. Sebagai ahli hukum ka- 
' mi memperotes terhadap pe- 

langgaran hukum internasio- 

nal tadi dan sebagai manusia 

kami menjatakan” kemarahan 
| terhadap dipakainja hasil il. ! 

mu pengetahuan untuk melaku 
kan kedjahatan, Kami mengu- 

sulkan supaja Dewa, .Keama- 

nan segera mempertimbang- 

kan masil penjelidikan panitya 

  
   

da 

' Mengrut Sana tiap tahu 1 Bi 
peringatan “Minggu Sutii: Pa 
dan isterinja menghadliri   sjarakat Spanjol. 

pe ringgtan: Minggu Sutji ita di Farde 
Village. Upatjara chidmat 'se maa ifa di-ikuti oleh seluruh ma 

  
ruh Spanjol diadakan upatjara 
jambar ini: generalissimo Franco   

  

Minggu menjatakan bhw ,,Perantjis bersedia mendja- 

jankan segala sesuata jg berada dim batas kekuatanrja guha 

mengachiri peperangan di Korea dan Indotjina”. Dlm pedatonja 
Gg Rakjat Republik, ta 2 

ridjut ia menjatakan: jami ingin menegakkan perdamai 

Ma serta Ten siapapun djug2” Gan ,,kerdja sama dgn pel- 

mungkin diadakan dan memang perlu, 

ada perbedaan? antara Sov jet 2 dgn negara? demokrasi”. 

dimuka pertemuan 

bagai regime 

  

2 

Kapasiteit 
" Korea-Utara' 1 

900.600 Orang Dgn? 
| Sesdjata2 Modern Dari 
| Russia: Kata Vandenberg 

NGKATAN “DARAT Ko 
ah LA rea Utara berdjumlah 
hampir 900.060 orang” dan di | 
perlengkapi dgn. sendjata jang 
sebagian besar didatangkan da 
ri Rusia, demikian djendera! 
Hoyt Vandomberg. Kepala staf 
angkatan udara “Amerika ita se 
landjuinja menambahkan, bah- 
wa sedjak parmulaan perundi- | € 

“ngan genijatan sendjata. Sovjet | 
Rusia telah mengirimkan alai2 
arteleri berat dan lIebih banjak | 

ank serta kendaraan? berlapis 

baija kepada angkatan perang 
Korea Utara, 

Vanderberg selandjutnja me 
seraigkan, bahwa Sovjet Ru- 
gia telah mengirim 1700 pesa- 

wat terbang jang lebih dari se 
tengahnia ' terdiri dari pesa- 

wat2 jet. Vandenberg menak- 
sir bahwa “angkatan perang 

Korea Utara setiap bulannja 
Na 190 motor tank 

100. gerbong perlengkapan2 la- 
innja guna dapat  melaksana- 

kan kegiatan mereka sekarang 

ini dalam peperangan, 

  

DALAM NEGERI DIDATANGI 
PENDJAHAT, 

Sedjumlah barang2 perhiasan emas 

Rp.11.0090,—, telah ditjur: pendja- 
hat darj dalain rumah Sekretaris 
Djenderai Kementerian Dalam Nege- 

do 1 Djakarta, 
keterangan  diurubitiara kantor ibe- 
tar pos, ig Mendapat laporan darj 
Sekretaris Djonderal. Kementerian 
Dalam Negeri Mr, Sumarman. Kehi- 
langan barang2 tsb.  terdjadi pada 
1g. 19/4 aniata djam 18:40—18.45, 
sedatigkan pentjurjan dilakukan o'eh 
pendjahat tak dikenal, dengan dia- 
Ian merusak diendela kamar tempat 
batang2, tu dismpan, Ketjuai ba   

  

   
   
   

  

kami tentang perang kuman 

€litu dan segera mengambil tin- | 

(dakar2 untuk menghentikan : 

M | kedjahatan itu jang dilakukan 

si. Ongkos pembuatannja 

tidak banjak, djika dibu- 

ai besarzan. 5   | Ah 
rang perhiasan emas bermata 'berli. 

p. 80,— 
Penieidikan kini sedafis dilaku. 

kan polisi. 

  

Ta oleh pasukan2 Amerika. Kedja 
"Ihatan ini merupakan antja- 

man langsurg terhadap perda 

maian dan keamanan interna- 

sional. Kami minta Dewan Ke 

“# amanan supaja menjampaikan 

'Iseruan ini kepada semua nega 

(Ma anggauta PBB. 
: ikian seruan kepada De 

Kedjahatan2” Tmnapiik Rc wan Keamanan. 
lah pemakaian sendjata2 ki-| uk 
maja penjiksaan, pembunuhan, | Seruan kpd pena 
pemboman terhadap penduduk| — Jutjutan persen jataan 
jarg tidak berdosa, penggedo-j i Balon seruannja « kevada Paritia 

     

  

   
   

   
    

   

    

   
   

      
        

       

PAR
 

K
A
N
 

      

mm
pa
em
em
n 

ma
nn

en
la

 
La
 

saa
t 

3 Cperlutiw'an Persendjataan PBB. de, 

aa NN Pa, an wan aa. rhimpunan para ah! hukum | 

benak dan | 4 t rutama pemakai- | demokras indernasional tadi me 

' an sendjata2 okey | pasu nuhtut supaja pemakaian seridiata2 

: 2 Amerika -Utar kuman “dilarang. Selandjutnja | di 

un 5 & tuntut  supata panitia beriutlutan 

dan Ti n “ini 2 Lpersandjataan PBB mengambil tin 2 
         

     
   

    

dakan9 Is effek'if setta praktc utk 

- melarang send jata2 ig dapat menim 

ia . bulkan kehahtjuran  sektiara besar 

ata” - an besaran, termasuk nom atom, Gan 
adakan pengawasan untuk memper 

dak mei gi    

  

      
| diuga telah ditiun sebuah tas | 
| kulit berisr uang kontan 

Memberantas Ego- 
isme Kebang 

    

   
   

    

  

RUMAH SEKDJEN KEMENTERIAN , 'internasional. Kita-harus menen 

bermata berlian ig mempunjai harga |tas2 negara tidak lagi "merupa- 

ri, Mr, Sumatman, d' Djl. Situbon- (tetapi diwarmn akan terdapat ti- 
demikian menuut jik2 persamaan akan kebutuhan 

i 

t 

  

| terhadap nilai? kebendaan dan 

ssaan, | 

  
MRP itu lebih   sekalipun 

| Mengenai usul Rusia baru2 
i dalam masalah Djerman, 
humas mengatakon: “Kita. 
Idak-akan mengabaikan usul2 

abu dan kita bersedia berun- | 
ding bila Rusia mengakui ke- 
bebasan sungguh2 dalam pemi 

Nihan2 umum. “Biselupatt Djer- 
man”, Si ara 

  

mungkin dapat disetudjui, de- 
mikian Robert Schuman. 

Langkah2 pertama ke- 
arah perdamaian kekal. ' 
Berbitjara tentang "masalah 

Djerman Sehuman lebih lan- 

kipun Perantjis mengambil tin : 
dakap2: persiapan seperlusja, 

namun Perantjis ingin, mewu- 
Giudkan saing. nengertian dan | 
kerdja sama dilapang “politik | 
Gengan Djerman “dan seluruh ' 
negara2 Eropa, sehingga. akan : 

tertjopailah rasa akan kebutu 

han bersama. “Untuk.tudjuan i: 
'itulay maka dibentuk “Dewan 
Eropa, Pakt (Atlantik dan Pool 
Batubara dan Badja”, Bentu- 
kan2 ini menurut Schuman ada 
lah langkah2 pertama kearah : 
tertiapainja pendanaan jang 
kekal. 

Kekibiya menteri Ia negeri 
Perantjis itu membentangkan 

tudjuan boltik liar mogeri Pe- 
yantiis dengan perkataan: ,,Ka- | 
mi herdak memberantas egois- 
bia kebangsaan dalam Gunia dan 

.menggar tinja dengan solidaritet 

  
  

f 

(tang struktur? jang supranasio 
hat, sedemikian . rupa hingga ba- 

kan penghalang? dibelakang 
mana terbentuk komplotan akan 

kerochanian”. 

  

»XB-52 Stratofortress” untuk 
pertama kali ditjoba diatas 
daerah Amerika Barat. Pesa- 
wat tsbiialah satu pesawat pe- 
lempar bom berat Boeing mul- 
tijet jg pada waktu ini di 
banggakan oleh Angkatan f 
udara Amerika. 

Gut mengatakan, bahwa mes 

“mang Ia Akari 
Ta 

Ss sekiranja 
sangkan dlm   

ujabatannja sebagai : 
Tea kta 

  

Pasukan Pajune 
|| Yan Bom-Atom 

NITUMKAN DI: LAS 
VEGAS pada hari Ming 

g3, bahwa scdjumlah pasukan? 
Ipaju»g akan didjauhkan pada 

Ni pertjobaan atem jang akan di- 
Jaksanakan pada hari ! Selasa ini. 
Dikatakan, bahwa bila keayaan 
udara mengizinkai: maka kira? 

| 1680 orang anggota pdsukan pa- 
|Jung akan didjatuhkan segera 
setelah terijadi peledakan ,.bom 

     
| atom” pada pertjobaan atom 
'pada hari Selasa itu, 

Selandjutnja pengumuman 
itu menjatakon, bahwa titik be 
rat dari pada pertjobaan2 kali 
ini tidak diletakkan kepada pe 
ledakannja, melainkan kepada 
latihan serdadu2 dalam meng- 
hadapi keadaan2 istimewa .pa- 
la suatu peperangar atom. 

(Antara). 

DELEGASI NEGARA2 ARAB 
DAN ASIA AKAN BERUN- 
DING DGN, DELEGASI2 ANG.- 
GOTA2 LAIN DARI PBB. 

Utusan2 12 negara2 Asia dan 
Arab di PBB pada hari Senen 
telah mengambil putusan utk. 
membitjarakan dengan delega- 
Si negara2 lain di PBB kemung 

ral itu menang dlm perilihan 

Sahabat? Bisenhower itu menega 
S dijelasin pandanganrja mengenai 1 

nglima tentara sekutu di Eropah urtuk kembali ke tanah airnja gia 
e perilihannja. 

   

     
   

amp Da 
2 aa Meh: “Kingsbury Smith 

Alapan? KARIB dari djenderal Dwight D. Eisenhower, menjatakan baru ini, bhw: 
« Presiden Amerika, jang akan dilaitg: 

bulan Nopember ja.d., maka salah satu dari tjita?nja jg prinsip mengenai politi: 
“Bhniir Djauhnja ialah" menghindarkan mendjalarnja peperangan sampai ke benua Tioagkoh 

n selandjutrja, bhw ajerderal itu akan memberikan per 
mur Djauh kepada rakjat 

Djendral Eisenhower, menurut saha- 
bat2nja itu, menumpahkan perhatian 
sangat besar 'atas masalah Korea 
dan suasana Timur Djauh pada 
umumnja semendjak “saat ia me- 

ngambil putusan akan memadjukan 
dirinia sebagai partai Republikein 

dalam pemilihan Presiden Amerika 
jang akan datang. 

Menurut kabarnja ..Ike”, demikian 
nama-singkatan Eisenhower, pernah 
menjatakan kepada sahabat2nja ten- 
tang perlunja diambil sesuatu tin- 
dakan untuk mengachiri persengke- 
taan sendjata di Korea, sehingga de- 
ngan demikian pengiriman serdadu2 
dan alat sendjata Amerika untuk ke- 
perluan itu dapat pula dihentikan. 

Akan tetapi, menurut kabar, Ike 
melahirkan  kejakinannja, bahwa 
Amerika Serikat harus pula meng- 
hindarkan diri djangan sampai ter- 
sangkut setjara langsung dalam se- 
suatu peperangan, baik jang dimak- | 
lumkan ataupun sebaliknja, dengan 
Republik Rakjat Tiongkok ,,jg. me- 
rupakan satu hal jang sangat dii- 
nginkan oleh pemimpin2 Sovjet. 

Bila peperangan itu terdjadi, maka 
Amerika menurut pandangan djen- 
deral Eisenhower akan terlibat da- 
lam peperangan terhadap berdjuta2 
djiwa bangsa Tionghoa, dimana ti- 
dak seorangpun bangsa Sovjet. jang 
turut setjara langsung. 

Tapi kalau Amerika Serikat ter- 
bukti sudah tidak sanggup menga- 
chiri perang Korea, maka Eisenho- 
wer menanjakan kepada sahabatnja 
tadi, bagaimana Amerika akan mung 

(kin sanggup mengachiri peperangan 

kinan meminta sidang darurat | 
Sidarg Umum PBB utk, membi- 
tjarakan soal Tunisia. Sidang 
dari wakil2 negara2 Arab dan 
Asia wi diadakan dikantor de- 
legasi INDONESIA. 

Kabar Kota 
| SUMBANGAN. : 

Panitya 1 Mei Kotabesar Se- 
marang telah menerima sumba- 
ngan dari Horlogerie A. Gaos 

kesanggupan menjesdiakan dja- 
mu bersalin komplitt kapada ba- 
ji2 jg dilahirkan pada tgl 1 Mei 
dalam wilajah kotabesar Se- 
marang. 

KO-OFERASI ,PANDOW 
Di Perbalan Phnkakando 2 

Jurahan Purwosari, ketjamatan 
Semarang-barat telah terbentuk 
ko-operasi simpan pindjam 
.Pandowo” ig berazas tiiijuan 

' gotcng rojong setjara kekeluar- 
-gaan dengan tak memandang 

| bangsa dan agama, menggiat- 
kan ngbsu menabung “dengan ' 
Gialan memberi kesempatan me 

| yabung yang pada perserikatan 
"dan. menolong  anggauta?nja 
memberi vindiaman dengan -dja 
lan jg mudah, Sdr. Soewardii- 
man dipilih mendjadi ketuanja 
ko-operasi tsb. 

PENGGELLAPAN BARANG 
( PERHIASAN, 

Pengadilan Negeri di Sema- 
rang tlh memeriksa perkaranja 
terdakwa OSG atas tuduhan te 
lah menggelapkan barang2 per 

| hiasan (mas2an) sampai Rp 40 

ribu, sebagian dari perhiasan 
“itu telah didjual di Djakarta, 
hingga perlu didatangkan sak- 
si2 dari Djakarta. Terdakwa te 
lah menerima barang2 perhia- 
San itu dari beberapa orang un 
tuk didjua'lkon, tapi setelah di 

“djual "uangnja telah divakai un 
tuk keperluannja sendiri. 

Karena terang kesalahannja 
terdakwa didjatuhi hukuman 
dua tahun. 

HOO HAP HUI. 
Pengurus Hoo Hap Hui Sema 

rang kabarkan. bahwa pada ha 
ri Minggu jl. di Lasem telah ba 

  

Hap Hui setelah sekean tahun 
tidur”, dalam rapat pembangu 
nem hadlir beberapa pengurus 
dari Hoo Hap Hui Semarang. 
Sebagai ketua Hco Hap di La 
sem tih dipilih tn Kwik Tjwan 
List, penulis Tan Tjong Soen. 
bendahara Liem -Kiem San, 
hoofdkommissaris Tan Kiem Bo 
dan beberapa orang pembantu: 

PERONGKOSAN HADJI 
Perwakilan PHI Djawa Te- 

ngah mengabarkan sbb: Ong- 
kos hadji tahun 1952 jaitu 
Rp 6487.25 (jg dahulu uang- 
nja, sudah diambil dari Bank 
tambah provisi BRI Rp 85) 
Ongkos di pelabuhan Semarang 

| Rp 105,50, atas persetudjuan 

Tiongkok - kalau 
perang dengan 

Komunis 
mendjadi 

dengan 
sampai 

(RRT! 

'1 piala dan 1 wekker dan dari |: 
|Djamu tjap djago 1 piala dan 

  

i 

ngun kembali perkumpulan Ho | 

Djenderal Eisenhower,  katanja, 
mengakui djuga betapa sulitnja ma- 
saalah Korea itu. Kepada sahabat2- 
nja pernah dinjatakannja, bahwa se- 
kiranja ia memegang pimpinan ten- 
tera sekutu di medan Perang Korea 
waktu pesawat2 terbang Komunis 
melakukan serangan buat pertama 
kalinja terhadap pasukan2 sekutu, 
maka sangat mungkin ia akan me- 

ngambil tindakan: mengedjar pesa- 
wat? terbang musuh itu sampai xe- 
pangkalannja. 

Akan tetapi kepada rekan2nja Ei- 
senhower mienjatakan, bahwa sekira- 
hija ia Sampai mengambil tindakan 
sedemikian, maka hal tersebut sudah 
djelas akan membawa Amerika: Se- . 
rikat kedalam kantjah peperangan 

dengan Komunis Tiongkok atau 
Rusia, atau kedua?nja. Kalau terdia- 

di "peristiwa ini, miaka seseorang ter- 
paksa memandang massalah Kora 

dari segi jang sangat berlainan. 

Soel Tiongkok Taipeh. 
Dalam pada itu, djenderal Dwight 

Eisenhower pernah menjatakan, bah 
wa ia tidak akan menentang d'per 

gunakannja dalam beberapa hai ten 
Tiongkok — Nasionalis untuk 

barikgapan dengan tentara Komunis 

ana Menurut dugaan orang 
lah merundingkan kemungkisan 

Arab zakan tentara. Chiang Kai 

Shek dalam medar perang Indo-Chi 
na dengan almarhum dienderal de 

de Tassigny, bek misaris 

i-ag' Perantjis di Indo-Chi 
“'Sahabat2 Ike mengakui, “bahwa 
liika pihak Komunis Tiongkok me 

   

ja X2 

      

Aas 

    

  

  

€ 

alau Eisenhower Pres. 
kan Tjegah Kemungkinan Terlibatnja Ame- 

InjSesuatu Peperan 
| Kalau 1 Korea Sadja: Amerika Tidak 

Melawan RRT 
u Menjelesaikans Bagai- - 

Mampu Menjelesaikan Sesuatu Peperangan Dgn NI 
  

  

Amerika setelah ia melotakke 

  

ENRI viSSITAINE, se- 
orang serdadu Peran.” 

tjis berumur 21 tahun jg baru 
sadja selesai mendjalankan ks- 
wadjiban dinas militer, pa 
hari Minggu tewas diserang 
llintar ketika ia sedang Ine 
tar kmop radionja. 1 

Kekuatan halilintar itu 
lah sedemikisja besar “3 
hingga sikorban terpelanti 

waktu itu terbuka. 1 
dinjalakan sewaktu terdiadi An 
djan lebat. 

ON JOENSTON 

mi mafi dua kali. Karena 
kit kanker di perut miug 
lalu Johnsion telah meninggal 
waktu dibedah, Dokter kemudi- 

j an mengerdjakan” djantung- 
an dan Johnsion hidup lagi. De 
ngan demikian operasi 'isb, da- 
pat dikatakan ber Hari 
Djum af Johnston meninggal pe 
gi di rumah sakit, Sebab meniisg   tahukan. 

Dengan demikian Johaston te 
lah mengalami mati dua kali. 

  

neruskan melakukan serangan 'setja 
ra besar2-an dimedan perang Korea. 
Eisxhower lebih suka mengirim ten 
tara Tiongkok Nasionalis ke dara 

galnja terachir ini tidak diberi. e 2 

tan Tiongkok untuk. melakukan sera 
ngan balasan terhadap serdadu? 
komunis. 2 

Walaupun Eisenhower menjokong 
pemerintahan partag Demokrat dim 
politik pertahanan “Eropah-nja, “na 
mun ia dianggap sangat tidak me 
ajukai tjaranja Pemerintahan  Tru 
man melaksanakan politik terhadi Ip 
masalah2 Timur Djauh. Eisenhov 1 
pernah menjatakan kepada lebih dar: 
Satu orang tamurja, bahwa ia mera 

pemerintahan Truman” telah me 
ngatjau balaiikan politik “Amerika 
terhadap Tiongkok. 

   
£ 

# 

1 

  

3a 

NEW YORK TIMES” PER- 
INGATKAN PERANTIIS: “ 

Harian “New York Times” 

hari Sener menulis, bahwa rasa 
tidak puas jang umum di Ame- 
rika Serikat terhadap blankonja 
Amerika dalam Dewan Keama- 
nan mengenai Soal Tunisia! pa- 
tut mendjadi peringatan bagi 
Perantjis jang tidak begitu suka 
menghadapi kerjataan nationa 
lisme sekarang ini. Dikatakan 
selandjuinja, bahwa bagi Peran 
tjis masih ada tempe untuk me- 
njelesaikan soal Tunisia. Teta- 
pi pihak kaum nasionalis Tu 
nisia pun harus memperlihat 3 
kan kemauan untuk mentijapai ' 
siatu penjelesaian. Demikian.   harian New York Times”. 

  

  Gubernur dan KUAP disetor- 
'kan sekali ke BRI. Setoran2 ke 
BRI dapat dimulai arang, 

aan pada, tgl. 5 Mei 1952. 
ntuk Djawa Tengah akan di 

Jipakai kapal kongsi Tiga dan 
“angkutan pertama kira2 pada 

| 3 “ 5 Djuni 1952. Jg suka pakai 
veldbed, “Kementerian Agama   

  
  

        n EN kuat larangan tadi, (Antara), 

| setia dengan harga Rp 0 se- 
' buahnja,. Djemaah Hadji tahun 
1951 (jg batal) akan diangkut 

“Jebih dahulu. maka harap sege- 
“ra bersedia semua kelengkapan- 

nja. Datanglah ke kabupaten 
untuk meminta pendjelasan2. 
PHI2 kabupaten harap mem- 
bantu sepenuhnja, kepada keper 

. Iuannja para djemaah Hadji. 

  

Reaksi Gol.Negro 
Madjulah Ke: Pemilihan: Umum '' Lawan 

'Segala Golongan ,Dixlecrat" 
Baik Tjalon Presiden Dari Kalangan Republikein 

Ataupun Demokrat Tak Ada Jg Perhatikan 

benaa 2. 

Daan 

Golongan 

P 

rikat pada hari Minggu malam 

fabut, dalam: tidita dinjatakan bah 
tara tjalon2 presiden Amerika baik Sair partai 
pun dari partai demokrat, jg telah ena suatu program jg 
dapat mereka sokong. 

Pernjataan tersebut iang di 
keluarkan oleh Association for 

Advanecement of Coloured Peo- 
pre (perhimpunan untuk mema 

djukan bangsa kulit berwarna) 

sesudam, dilangsungkannja ra- 

pat oleh wakil2 tersebut, me- 
'ngumumkan bahwa djenderal 

  

Pasukan2 Djen- 
deral Lie Mi 

Akan Dilutjuti Bila Me- 
masuki Muang Thai 

UANG THAI AKAN me 
M landjatkan politik mem- 
beri bantuan sepenuhnja kepa- 

da PBB dan memadjukan per- 

hubungan persahabatan dengar 
negara? tetangga di Asia Teng 
gara, demikian pgageran Wan 
Waithayakon menerangkan di 
Hongkong pada hgri Senen. Pa- 
igeran Waithayakon ialah men- 
teri luar negeri baru Muang 
Thai dan kini ada dim. perdja- 
lanan kembali ke Thai dari AS. 
Selandjutnja Waithayakon me- 
ngatakan bahwa pasukan? djen 
deral Li Mi (Tiongkok Nasiona 
lis) akan dilatjuti dan difawan, 
djika memasuki wilajah Minang 

: Thai, an 

  

ARA WAKIL warganegara2 Amerika jang 

dan jang berdiam dinegara2 bagian Selatan Amerika Se- 

Negro? 

»berwarna” 

belah a00 Sa bana sebuah sta- 
seorangpun disn- 

  

Eisenhower tidak sah, setja 
ra terang2an menghapuskan po - 

litik pemisahan dalam angka- 
tan perang. Senator Robert de 
ngan djelas telah menjatakan, 
bahwa 'ia berkeberatan terha. 
dap pelbagai undang2 jang me 
nguntungkan bangsa kulit ber: . 
warna. Gubernur Earl Warren 
dari Kalifornia pernah menja 
takan, hahwa ia  menyetudjui - 
adanja hak2 bagi golongan ber 
warna jang disahkan dalam 
undang2, akan tetapi dalam 
praktek ia tidak pernah melak 
sanakannja didalam negara. 
nja sendiri. Mengenai djende- 
ral ' Bisenhower dalam state- 
ment tersebut dinjatakan, bah 
wa makin sediki orang beribi- 
tjara “tentang dirinja adaldh 
makin baik. .   Selandjutnja oleh perhimpu " 
nan tersebut dilakukan desa. 
kan2 kepada sedjumlah dua 
djuta bangsa kulit berwarna di 
negara? bagian terselatan 'A- 

merika utuk turut.serta da- 
lam pemilihan2 jang gkan da 
tang agar gapat dihindarkan 
"malapetaka” iang akan tim- 
bul dari kemenangan kaum “di 
xicrats” (kaum yreaksioner ko- 
lot dalam partai demokrat di   Amerika, — Red.), 

»  



  

    
    

    

   
   

   

   

      
   

      

Giri ini hari. 1 bungkus Rp 0.50. 

1 

  

   
TANGGUNG HALAL 

  

“Ontuk ' menghilangkan segala 5 
sakit tulang pegal, pinggang 
pegal, kak' kurang kuat dan| 
sering tjapei, tangan dingin dan 
kering semuten, badan lesu dan 
bergerak sangat malas, 
lain2 sakit tulang pegal, 

jamu Ngeres Linu 
(20) 

|. terus menerus membuktikan ke- 
mandjurannja. Buktikanlah sen 

PABRIK DJAMU TJAP PORTRET 

NJONJA MENEER MM 
D IL. DEMAK 129 TILP. 61 

SEMARANG 

  

Mintalah Daftar Harga 1952. 
Toko Pedamaran 90 Semarang. 
Solo Tjojudan 141, Pi Ngape- 
man 15, Magelang Dji. Tidar 2, 
ek a Te Solo 58, Ambara- 

Tapa g 73A, Kudus: 
Ta aa aa menaak Ba- 

ru 22. 

WIJNI PILL. Untuk orang prampuan 
hamil, badan lembek, kepaa posing. 
sakit pinggang, perut, tumpa2. Ma- 
kan ini obat tempo waktu bunting 

  

dan 

    
Ada baiknja, djika kita hendak membeli tjita, 

terlebih dahulu .menanjakan kain tjita 

TOOTAL. Ini dapat menghilangkan keragus 

raguan Tuan — djika Tuan telah memilih 

suatu warna — akan bagaimanakah dipakainja, 

“
 

a
a
 

& 3 

  

“ANGGUR 
ANTHAY 

BEMBILAN  BELS' 
. Sepesial buat orang 
#perempuan jang lagi 
hamil 3 bln. sampai 
waktunja anak ter- 
lahir, 

Ia bikin kuat ba 
pat pranakan dan 
menjega gangguan- 
nja penjakit, dari 
pembawakannja 

orang hamil. 

Membikin segar 
anak dalam kandu- 
ngan dan menjega 
bahaja kandungan 
gugur. . 

BENIH Ataran Minumnja: 

Pagi. siang sebelum- 
nja makan dan wak- 
tu malam mau tidur. dalam, KANDUNGAN 

. minum 1 gelas sloki 

Dikeluarkan oleh Chemicalis#n Handel IE KIEM TIE 

Tinplein 6—8, Tilp. 1316 Surabaja. 

     
  

  

RENA PAN LAN “AN AK YNA MEN AN TENAN Tni mama mama ana mi 
  

1. tdak udar). 

i panas, sesek. djantung lembek, per- 

: Kit kentjing gu'a-nfer-eiwit 3 ds. AT 

Mamah dan anak baji supaja djadi 
sehat & Rp. 20— 3 do0s. Rp.87,— 
dan sasudah beranak lekas makan: 
REGINA PILL. Sampai 40 harj lama- 
nja supaja badan dan ut seperti 
tempo masih gadis, kentieng dan 
singset, tempat anak: kembali ketiil 

Istri2 jang - memang j 

matahari :   
sunggu2 jngin djaga.dirihja, musti . 
makan in: obat 4 Rp 20— 3doos 
Rp. 57,—. MONGORIA PILL.' (Obat ' 

| sakit Aambeien). Sakit aambeierr di- 
dalam atau d Yuar pantat, kalau ma- 
kan ini obat 3 doos tanggung dapat 
Jekas baik Rp. 87,— Il doos Rp. 30,—. 
BORALIN PILL - Untuk sakt djam 
tung. Tidak dapat: tidur, dada rasa 

Iu lekas makar in: obat 3doos sung- 
gu2 baik: Rp. 87,— 1 doos. Rp.. 30,— 
ZENUW PILL. (Obat sakit Zenuwen)$ 
Malam tidak “dapat tidur, anter6.ba- 
dan rasa sakit, hati memukul, boleh 
lekas: makan ini obat 4 Rp 20— 3 

doos Rp.57— SUIRINE PILL Ini 
obat tanggune dapat bikin baik sa- 

Kentjing tangruno bersh & Rp, 20.— 
doos Rp. 57— P Rp. .2,—. 

gratis, OBAT  KOEKOEL 
Rp:20,— 

THTIO GIOK GIEM Menara 
Gang Tengah 22 — Semarang. -iP4-s203 

apakah ini tidak akan luntur djika ditjutji 

Gan dapatkah warna ini tahan skan sinar 

Djika pada sisi suatu kain terdapat merek 

TOOTAL, maka ini dengan sendirinja dalam 

segala hal mempunjai djaminan-TOOTAL. Ini 

berarti, bahwa Tuan dapat memilih matjami 

kwalitet dan warna — Pe tidak terbatas - 

serta mempunjak kepastian, bahwa Tuan 

membeli suatu barang jang baik. 

TOOTAL 
BAHAN? PAKAIAN JANG BERGARANSI 

TOOTAL DAPAT DIBELI LAGI! 

. (Berhubung dengan keadaan, belum dapat dibeli disemua tempar 

. dan persediaan tidak selalu tetap ada.) 

Importir: HOPPENSTEDT Kane 

   

      

   

    

   

  

9867   
: PE Segala sesuatu  dari- 
“pada kaju jang tidak perlu 
ditjat, - pasti harus dilindungi 

dengan CRESOTOL akan lapuk, 
“dinakan rajap dan sebagainja. CRESOTOL 

“bukan tjatjang memberikan lapis-penutup, akan 

  

tetapi bahan-pelindung kaju jang meresap betul dalam 
urat-urat kaju. CRESOTOL sangat tjotjok untuk berbagai- 
bagai maksud, 
harganja djauh lebih rendah daripada harga tjat biasa. 
Pakailah selamanja dan hanja 

2 

selalu tersedia dalam 12 rupa warna, dan 

  

  

  

  

  
  

Pa ada dalam 
seliap ruma    

AHLI ILMU KEBATHINAN M.A.G. RAWAL 
si Kotakpos 170 — Bandung. 
Sudah terkenal dan tjukup pengalaman utk. djawab jg. benar 
& djelas 3 pertanjaan mengenai perdjalanan-Hidup/ Perdjodo- 
an/Peruntungan dll. jg. memuaskan. Kirimlah pertanjaan 
Tn/Nj. dg. keterangan umur jg. lengkap dan ongk. Rp. 11,— 
per posw., Tn/Nj. akan tertjenggang atas djawaban jg. tjotjok. 
kesia dipegang dg. teguh. 

. Roy Rog ers 5 08 

      

TA maa MEA Seng AANG 

Berhubung kepindahan kami ke Djakarta kepada handai.taulan 

terutama dari P.SP. dan P.S.S. Salatiga mohon pamit dan 

pangestu. 

1S. AKRAM dgn. keluarga. 

    

Mengenai keuanganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmu 
atas kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan pendjelasan 
berdasarkan ilmu pengetahuan tjara bagaimana kau dapat 
memperbaiki kedudukan dan peribadimu. 
Kirim tiga pertanja'an dengan disertai postwissel Rp. 25.—, 
berikut keterangan kelahiran dan pekerdja'an. 

M.S. RAHAT 
OCCULTIST 

Seteran 109 — Telf. 1123 Semarang. 

Pa 

  

     g T30y ROGERS IS TRAPPED IN THE OCE OF HIS op 
ERIEND, THE: Gerus KIP, NOW A Ur5. MARSKAL . 

Yov. TI 
:0Y SPINNIN' 

          

GOCP THN 
- KNOCKED 

  

GLAD: TO H3 Lp, MARSHALI " 
ROGERS HAS MURDERED 

J ENOUGH DECENT COWMEN 
FOR SHEEPTISFLER MON 2 

      

      

          

   

  

4 pu pada waktu ia datang kekantor temannja 
The Cactus Kid, jang sekarang mendjabat Marshal. . 
“— Untung kamu memukul kepada Roy Rogers dengan djalan men 

'dorongkan pintu itu, Gaines. Ia aken menembak padaku! 
...—. Girang aku dapat menolong, Marshal. Rogers telah tjukup 
membunuh orang2 penggembala lembu dengan mendapat uang so- 

sa pihak penggembala domba. 

    

      
    

    

     

  

   
    

        

     
      

GNNES LIES, I HATE TO SE£ ROGers,L Y DON'T LET 
CACTUS/ HE'S YOU IN THIS ORTA PLUG YOU GNNES SCpRE 
KILLIN' COwWMEN | MESS, ROY, FOR CALLIN' ME | YUH, ROY / 
...50 HE CAN BUT IM : A MURDERER/ YORE SpFE 
STEAL LAGI Naa 5 WITH ME TILL 

    
THE. DAY THEY 

  

    

- Gaines berdjusta, Cacfus. — Rogers, seharusnja kuvu- 
Ta.sendiri telah membunuh peng nuh kau, karena kamu telah 
gembala2 lembu supaja dengan mengatakan aku melakukan 

demikian dapat memiliki tanah pembunuhan ! 
pertanian mereka. — Djangan, biarkan  Gaines 

—' Aku tak senang melihat menakutkan kamu, Roy:  dgt 

kau disini, Roy, tetapi terpaksa aku disini kamu akan selamat 
kau kutahan ! sampai.... saat kau akan di 

gantung. 

  

  

TT 

Se/ali tersedia: 

  

KERTAS.SIGARET           

dikirim . pertjuma. Prospek tus | 
lengkap pelbagai kursus 

Rp. 1—. 

HERMES INSTITUTE 
(Mr/210) Bandung.     

  

5 YOUR BABY NEEDS 
“GLAXO TO GROW 
1 / /HEALTHY AND 

STRONG 
e        

      

  

Put your baby on GLAXO and 
you will find teething-time 
easier and happier for both of 

you. For GLAXO is a carefully 
balanced baby food, with 
vitamin D and iron added, and (& 
helps build strong teeth and 3 Sean 
bones and healthy bodies. — 
GLAXO is especially suit- 
able for babies in the 
tropics-and its goodness 

is sealed in 'airtight tins. 

    
BABY FOOD 

Available in 1 Ih. 
and. 2 Ib. tins 

MADE BY GLAXO LABORATORIES LIMITED 

Sole Importers for Indonesia 

JACOBSON VAN DEN BERG & Co. N.V.     
  

“ 

KABAR BAIK. Hari peringatan 14 tahun. 
OBRAL BESAR!! 1074 sampai 2074 

Mulai tg. 25 April 52 s/d tg. 10 Mei '52. 
Mengharap Tuan/Njonja/Nona dan para Langganan semuanja 
Djanganlah membuang tempo jg. berharga itu 

: Harap silahkan datang buat menjaksikan. 

Tanggung MEMUASKAN ! 

Toko NAM SEN 
| Pasar Legi 18 Solo 

Sekali blandja Ten mendjadi LANGGANAN ! 

Ada “sedia: : 

OBAT HITEM RAMBUT LUAR NEGERI. (Made in JAPAN). 
KALZAN. (Made in GERMANY): Matjam2 Eau de Cologne. 
VANILIE CRYSTAL dalam doos: SUMBA MAKAN dalam 
blik ketji MATJAM?2 ESSENCES KUWE2 dan SiRCOr da- 
lam botol 309cc. 

Drogisterij :: ,ONG” 
Kranggan 21 - Telf, 1419.- Eng 

: korting 

  

Toko Obat ,ONG" 
Dj Mataram (Ambengan) 249-Smg 

BN 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 — SEMARANG Ka 

  

  

    

Kursus Djuru Potret” Tertulis | 
Lengkap dan luas. Keterangan : 

  

TELAH DI BUKA 
Grand Hotel ,,SIN HOA" 

Pandanaran 151 Semarang. 

Den. alat2 jg. serba baru dim. gedung jg. baru. 

Penerangan dan air leiding tjukup. 

Hawa sekitarnja njaman dan sedjuk. 

Pemandangan indah dan murni. 

  

Menunggu dgn. hormat 

Dir. Grand Hotel ,,SIN HOA”. 

  

SL 

  

ES Sea NA 

PENGUMUMAN 
Dengan ini dipermaklumkan, bahwa pengumuman ' Kantor 
Pusat Djawatan Imigrasi tentang akan diadakannja pendidi- 
kan (kursus) Imigrasi jang dimuat dalam surat kabaf' ini tang- 
Sal 7 April 1952 kami TARIK KEMBALI. 

Djakarta, 19 April 1952. 
Kantor Pusat Djawatan Imigrasi. 

  

Sinche Diie Goe San 
Djam hitjara: Pagi 9 — 11 Sore 457. 

di Teko Obai ,NGO HOK TONG- 

  

  

Gang Pinggir No. 1 Semarang Telp. 1658 

Dapat Menjembuhkan dengen tjepat segala penjakit, 
baik dalam maupun luar, 

Praktijk untuk: Orang2 lelaki, wanita, tua, muda 
dan anak2. 

  

"Baru trima : 

ea
 

Garrard Gram. Motor compl. dengan versterker dalam Ofi- 
gineel box 1 

« Garrard Record Changer RC80 modei 
kai Longplaying record 

MOBYLETTE, kini bisa dapat beli dari persidiaan 

ELECTRON Sales & Service 
Seteran 30 Tel. 734 | Semarang. 

Ta 

paling baru bisa pa-, 

          

PA SOLO 3g. 21.5 23 SEK April “57 
, Warner Besnee ,,Tomoro As. Anothor Day 
kum, Ruth ROMAN — Steve Cucnean 

Teks INDONESIA 
—— La Ta PSN Ga Sa LA ma owwnMbinayaa Pun Moti 

  

  

SOLO Mulai tg. 23 April 52 D.M.B. 
djam 4.30 — 7. — 915 

  

HAYWO RTH « MATURE «| ( 

IV GA SL 
IN TECNICOLOR 2 

narukTaog 

   
Hoki 

y GRES KERS    

    

    
    | Djuga bisa tr.ma pesanan dari Juar kota, |» Druk, VII No, 684/IILA/718 
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