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“2 supaja mengadakan 
— nan ke Ausiralia dan New Zea- 

Parwodinsian Barat N-20 Semarang. 
1228 Sug. tila. rumah 1798 Semarang, 

Tip. Administrasi-Bikspadisi 208Y Semgrang, 
Marga Lengg. (bajar dimuka) Rp. 106.— didalarn kota. 
Rp. 1l-— juar kota, (ditambah 
Adv, 80 sen per m,m. kol. Harga Ktjerau C0 sen per lemb. 
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Pekan Olah Raga Antar 
Facultet Djakarta meng- 
achiri keramajan olah ra- 
ga yada hari Minggu sore 
di Stadion Ikada, dengar 
mempertundjukkan sepak 
bola ,,gecostumeserg”, Da-” 

lam pakaian olah raga jg 
gandjil ini, para maha 

guru ,bertempur” mela- 
wan mahasiswa, 

Ratu 
Elizabeth 

Diminta - Adakan Kun- 
djungan Ke Australia 

  

  
  

ALANGAN jang dapat 
mengetahui di Sydney 

mengatakan hari Senen bahwa 
perdana menteri Australia ber- 

mengadjukan permoho- 
MAN Kaca Elizabeth ke- 

rdjaia- 

Jand dalam bulan Dijanuari atau 
Februari tahun 1954. Permoho- 
nan ni akan disampaikan oleh 
perdana menteri Menzies bila ia 
men jangi London dalam 
bulan depan, demikism kala- 
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ini adalah sebagaimana 
Guksi nasioral, sedang 

duksi ini 

membelinja. 

Demikian Menteri Pertanian 

Moh. Sardjan memulai p'dato- 

nja di muka tjoreng radio ta 
di malam. Ia katakan selandjut 

nja bahwa aktiviteit seluruh 
bangsa kita banjak sekali ber 
gantung pada djaminan perse- 
diaan bahan makanan jang da 
pat menenteramkan hati dan 

me!uruskan djedjak,   ngan tsb. 

Waktu radja George mang- 
kat ratu Elizabeth sebetulnja | 
sudah dalam perdjalanan me- j 

-mudju Australia dan New Zea 
land. Kalangan pemerintah 
Australia berpendapat bahwa 
ratu Elizabeth tak mungkin da 
pat mengundjungi Australia 
Sebelum tahun 1954 setelah pe 
nobatan ditetapkan akan dia- 
dakan dalam tahun 1953. Kala 
ngan ini diuga berharap sa- 
ngat bahwa perdjalanan ratu 
Elzabeth akan diadakan tak 
lama sebelum pemilihan umum 
dalam tahun 1954 dimulai, ka- 

rena mereka berpendapat bhw 
kundjungan ratu Elizabeth itu 
akan mempunjai pengaruh ba 
ik terhadap pemilihan umum 
tadi. (Antara—AFP). 

  

Ak Ci 

Djiwa merdeka jang sedjak 
proklamasi bertachta didalam 

dada bangsa kita agaknja me- 
minta pula ukuran2 bagi keku 
tuhannja akan beras lebih ting 
gi dari pada diwaktu kita ma- 
Sih mendiadi bangsa jang ter- 

belenggu. 

Kewadjiban mpsfarakat 

Demikian Menteri Moh. Sar- 
djan jg melandjutkan pidato- 
nja dengar menerangkan bhw 
usaha menaikkan produksi be- 
ras sampai pada-saat ini belum 
berkuasa memenuhi kebutusan. 
Pada hal kebutuhan itu, terba- 
wa oleh kemadjuan serta per- 
lyasan usaha pembangunan 
mesti terus akan bertambah 
membubung., Disini terlcitak ke- 
wadjiban masj: 
rentah untu! 

    

  

Yoshida Puas 
»Achirnia Diepang Bebas Dan Mer- 

deka" Pernjateannja 
ERDANA menteri 

Ip 1 Djepang Shigeru Yoshida 
tementnja berkenaan dengan mulai berlakunja Perdjan- 

dim sta- 

djian Perdamaian dgn Djepang mengatakan: »Achirnja kita be- 
bas dan merdeka”. Ditambahkannja, ,sajar garis-langit imen- 

djadi gelap : karena antjaman kaum komunis”. Ycshida selar- 
Gjutnja menjatakan, bahwa Djepang dgn berangsur? . harus 
memperkuat pertahanannja, karena sudah 3 terang, bahwa per- 
setudjuar dgn Am.-Serikat uik. menempatkan yasukan?rja di 
Djepang tidak dapat berlaku utk. selama?nja. 

Achirnja ia menjatakan rasa 
puas dan terima kasihnja pada 
peristiwa mulai berlakunja per- 
djandjian, jg dikatakan 
ada bandingannja dalam sedja- 
rah”. £ 

Sirene2 bahaja udara jg se- 
lama masa pendudukan tidak bu 

njikan dan gong2 “dari semua 
tempat2 pemudjaan akan dita- 
buh pada djam 10.30 djam se- 
tempat malam Selasa ini, untuk 
menjatakan, bahwa Djepang te- 
lah kembali merdeka. Hanja se- 
dikit upatjara2 resmi jg akan 
diadakan, utk menjambut peris- 
tiwa berlakunja perdjandjian 
perdamaian dgn Djepang itu. 
Para pembesar serta : politisi 
bermaksud hendak mengadakan 
pertemuan2 tak resmi, dgn mi- 
num ,,Sake” dan teh, 

Sementara itu perdana men- 
teri Yoshida akan menerima 
anggauta2 dari kabinetnia serta 
mereka jg memegang tampuk 
pemerintahan sedjak masa yen- 
dudukan. Parlemen akan meng- 
adakan pertemuan istimewa. 

Pada hari Senen bendera Dje- 
pang berkibar diatas gedung2 
umum (AFP-UP). 

tar 
nak 

Katsuo Okazaki djabot 
Menteri L.N. Djepang? 

Sementara itu UP mewarta- 
kan, bahwa Katsuo' Okazaki, 
mungkin akan ditundjuk seba- 
gai menteri luar negeri Djepang : 
jang pertama sesudahnja ber- 
daulat kembali pada sidang ka- 
binet Djepang jang akan diada 
kan tanggal Y Mei, demikian ha 
rian Mainichi jang terbit pada 
hari Senin. Djabatan menteri 
luar negeri ini selama tiga ta- 
hun jang terachir telah dipe- 
gang pula oleh perdana mentc-   ri Yoshida, 

  

Katsuo Okazaki adalah seo- 
rang diplomat jang berpenga- 
laman dan pernah ' berkedudu- 
kan di Tiongkok Amerika, In 
d.a dan Hongkong sebelum pe 

rang. Ia telah berusia 55 ta- 
hun. 53 

Harian Mainichi selandjut- 

nia menjatakan, bahwa dalam 
sidang kabinet itu mungkin 
akan diumumkan pengangka- 

tan Jiro Shirasu sebagai duta 
besar di Amerika Serikat, Shu 
nichi Matsumuto sebagai duta 

besar di Inggeris dan Sadao 
Iguchi sebagai duta besar di 
Kanada. Menurut harian Mai- 
nichi, dari ketiga negara jang 
bersangkutan 
persetudjuan tentang pengang 
katan duta-besar2 tersebut 

“ 

»AMOK ANDJING GILA, 

Hari Minggu petang antara diam 
6 dan 8 tidak kurang dari 22 orang 
di. Surabaja telah digigit se-ekor an. 
Ging jig diduga gila. Sampai siang 

andjing “merah. keabu2an “dengan 

warna puth diatas lehernja ig telah 

mendjalankan ,,amok” d kampung 

Malang dan kampung Wornoredjo 
(Surabaja) belum dapat ditangkap. ' 
22 Orang ig digigit itu — dantata | 

hja anak baji ig d gigit perutnja — ! 
dibawa kerumah sakit umum dan 
akan segera diteruskan ke Jogja atau ! 
Bandung untuk perawatan lebih lan- 

dtut. 
angpao meansar era vameapau ma Ae ENYA AL Naa 

  

2 IDANG luar biasa dari DPR 
s9 Daerah Jogjakarta kemaren 

pagi jang membitjarakan soal penga 
singan anggota Istiadjid dari Djawa 

Tengah mendapat. perhatian besar 
dari 'umum. Dalam sidang tersebut 
berbitjara anggota2 DPR-Daerah, wa 
kil2 buruh dan tani,  Purwosudirdjo 
Rawan “dan “Susanto Breataningrat 

  
telah . diterima ' 

Mempertinggi Pro- 

duksi Nasional : 
'Spj Tertjapai Stabiliteit: Persediaan , 
Makanan Harus Dipandang Primair: 

Pidato Menteri Pertanian” 
ALAH SATU atjara din program pemerintah dewasa 

sdr, ma'kum mempertinggi pro- 
salah satu tjabang daripada ichtiar 

usaha ini Citekankan juga pala 
produksi bahan makanan, chususnja beras. Ketjuali utk men- 
djamir tertjapainja deradjat hidup js lajak, menaikkan pro- 

akan bertudjuan meletakkan stabiliteit persediaan ba- 
han makanan jg harus dipandang primair, Stabiliteit ini ha- 
rus ditjapai pada tingkat, jang setiap orang dgn mudah dapat 

ichtiar usaha memperbesar 

dengan sungguh2 dan setjepat- 
nja pula, 

Tapi memakai devisen negara 
setahun rata2 800 djuta untuk 
import beras tak dapat diper- 
tanggurg djawabkan terus-me- 
nerus, Oleh sebab itu usaha te- 
naga bangsa kita sendiri dan 
potensi alam Indonesia kini hen 
dak kita bangkitkar: dengan 
seksama lebih daripada dimasa 
jang sudah2, NS 

Seluruh masjarakat 
hendaknja turut 

: aktif. 
Sesudah oleh Menteri dite- 

rangkan usaha perluasan pro 

duksi beras di Kalimantan, Su 
matera Timur dan Djawa, ma 
ka-diterangkannja bahwa ke- 
lantjaron terlaksananja usaha 
perbaikan tadi hanj, bisa ber 
hasil, apabila seluruh masjara 
kat turut serta aktip dengan 

dasar keinsafan turut memikul 

tanggung djawab. Kesadaran 
itu harus menjalakan didalam 
dada kita semua dan harus ber 
bukti, dEapangan hidup mana 
pun kita berada. 

Volume persediaan bahan 
makanan dinegeri kita bukan- 
lah hania berisi beras sadja. 
Tersedia pula lain? bahan ma 
kanan seperti diagung, tepung 

roti ikan, daging, buah2an, sa. 

jur2an dan lain2nja. Menurut 
Menteri Sardjan apabila perse 
digan2 itu ternjata segera per 

'u ditambah, pemerintah pun 
telah siap, Demikian pidatonja 
tadi malam itu jarg diachiri de 
ngan keterangan bahwa usaha 

pemerintah dalam memadjukan 
produksi nasional jang sedja- 
lan dengan sambutan iang ak- 
tip oleh rakjat itu, tak mung- 
kin sempurna, dj:ika pemboro 
san tak terkendali dengan pe- 
ngendalian pemborosan inipun 
harus mendjadi beleid umum 

pula diseluruh lapangan ma- 
sjarakat. (Antara). 

UANG ,B.M.S.” DISITA 

xolisi Tg. Priok Minggu siang 
telah mensita uang kertas dari 
Rp. 10-— jang memakai stem- 
pel apa jang disebut ,,Republik 
Maluku Selatar”. Pembeslahan 
duakukan dipasar Kodja, dari 
tangan seorang perempuan jg 
bermaksud menggumakan uang 
ita untuk berbelandja: orang 
perempuan ita sendiri tidak di- 
tahan karena setelah diselidiki 
ternjata bahwa uang tsb. dida- 
patnja lagi dari lain orang. 

JAJASAN SENARAH 
TJIREBON. 

Atas usaha residen Tjirebon, 
tuan Rukadi Wiriamihardja, di- 
kota Tjirebon telah didirikan 
suatu jajasan jg bernama ,,Ja- 
jasan Senarah Tjirebon”. Tudju- 
annja ialah utk miempergiat usa 
ha2 kebudajaan dim wilajah Tii 

'rebci. Antara lain akan diberi- 
kan bantuan kepada organisasi? 
kebudajaan supaja badan? ini 
dapat bekerdja lebih giat utk. 
memperhebat kebudajaan na- 
sional, Sebagai ketua jajasan 
in bertindak residen Tjirebon | 
sendiri, 

dari Masjumi dan Sumarto dari Par- 
kindo. Semua  pembitjara mentjela 

tindakan dan putusan Panglima Divi 
si, karena tindakan ini dianggap me 
langgar hak2 demokrasi dan kemanu 
siaan. Selandjutnja 

takan masih berbau kolonial dan 

JW. 

: para pembitjara ' 
mengupas keburukan SOB jang dika 

0 MERASA EK 5 Pena ea 

Perkar
a 

| Penjelesai 

' 

WW ARTAWAN Antara 
“ kara Westerling 

dingin pada berpendapat, 
Es 

cnesia jang melampaui bat 
tetapi golongan besar rakjat 
nan 

ini memandar 

Golongan ini pula, jg belakas 
ngan kadang2 mengeritik poli- 
tik pemerentah jg terlalu tjon- 
dong pada, Amerika Serika 
Bagaimana pun djuga oposisi 
ekstrim kanan ini merupakan 
faktor jg harus diperhitungkan 
oleh pemerentah Belanda, Bagi 
rakjat Irdonesia pertanjaan 
dapat tidaknja, Westerling men- 
dapat hukuman untuk perbua- 
tan2nja penting sekali didja- 
wab. Maka bagaimanakah ke- 
mungkiran2 dalam hal. ini? 
Umum mengetahui, 
benarnja, soal2 juridis jg timbul 
dalam perkara . Westerling ini 
tidak akan menentukan kesu- 
dahannja, melainkan soal poli- 
tik jg harus ditindjau untuk 
mentjoba meramalkan perkem- 
bangan dihari2 kemudian aa 
perkara2 sematjam ini. £ 

Jg menentukan: hubu- 
ngan Belanda-Indonesia. 
Kalau seumpamanja Ameri- 

ka Serikat jang meminta. dise- 
rahkannja Westerling oleh ka 
rena ja melakukan kedjahatan 
politik dinegeri itu, maka pe 
merintah Belanda akan melulu 
si permintaan itu walaupun mi- 
salnja dantara Belanda dan 
Amerika Serikat tidak aka per 
djandjian penjerahan. Jang me 
mentukanjalah bagaimana per 
hubungan Belanda dan Indone 
sia? Dalam perurd'ngan Den 
Haag belakangan ini tentang 
Unie-statuut dan Irian 'terbuk 
ti, bahwa baik Indonesia may 
pun Belanda, tidak mudah sa- 
ling memberikon concessie. 
ngenai Irian sudah terang 
landa bersikap keras sekali 
tuk mempertahankan daerali 
itu. Melihat sikap kaku itu ke 
tiil kemungkinan bahwa c 
landa suka menundjukkan go 

     

     

Westerling ,,merte- 

laarsfiguur.” 
Bagi pemerintah Belanda be 

sar kemungkinannja bahwa 
Westerling ini didjadikan “mar 
telaarsfiguur” fihak oposisi ka 
nan. Mereka dapat mengata- 
kan, tjoba lihatlah orang jang 
djasanja begitu besar dikor- 
bankan begitu sadjas inilah 
ak bat nolitik lemah terradap 
Indonesia, sampaipun kehorma 
tan nasional didjual pada Indo 
nesia, Maka tidak b'sa masuk 
akal bahwa suatu pemerintah- 
an menghadiahkan martelgar- 
figuur pada oposisinja jang 
dengan itu dapat memukul pe- 
merintahan itu sendiri. 

Pertimbangan kedua jalah 
sendjata jang dipegang oleh 
Westerling sendiri, Pernahlah 
ia Sesumbar di Brussel seta- 
hun jang lalu, bahwa ia akan 
menjeret beberapa orang terke 
muka Belanda kalau ia akan 

ditangkap. Dapat dimengarti, 

bahwa pemerintah Belanda 
pun memperhitungkan faktor 
ini, Mengingat akan dua fak- 
tor tersebut diatas, maka da- 
pat diramalkan, bahwa dari fi 
hak Belanda tidak akan bisa 
diharapkan perbuatan jang ma 
nis terhadap Indonesia untuk 
memperbaiki perhubungan In- 
donesia dan Belanda jang agak 
renggang karena pertikaian 
mengenai masalah Irian. 

(Antara). 

: Keributan2 
Di Tunisia 

“20 Orang Kaum . 
Nasionalis Ditahan 

ALAM insiden2 tembak 
menembak dan pembo- 

  
mam di Sousse dan Tunis pada 
malam Senen seorang telah te- 
was dan 2 orang lainnja men- 
dapat luka2 parah, 20 orang 

. telah ditahan waktu kaum na- 

. sionalis Tunisia mengadakan de 
monstrasi2 dalam kota “ Tunis. 
Kaum demonstran berteriak .,le 
njaplah pendjadjahan” dan me- 
neriakkan sembojan?2 lain, jg 
bersifat nasionalistis. Di Kef, 
Barat Daja Tunis, sebuah bem 
telah meledak dan menjebab- 
kan kerusakan besar pada se- 
buah pos polisi tetapi tidak me- 
nimbulkan korbam, 

undang2 nasional. 
Achirnja sidang menerima baik se 

buah mosi jang diadjukan oleh Pur- 
wosudirdjo dan Brataningrat ig mak 
sudnja mendesak jang berwadjib su- 
paja putusan Panglima Divisi Dipo- 
negoro mengenai pengasingan Istia- 

djid Surjono dan Wikana. ditjabut 

Umum. — Anggauta S P. 5: 

3 Wterling 
annja Harus 
Soai Poli-is 

Jg Menentukan: Bagaimana Pa Belanda? 

Aa» 2 Na Saga 
menda, ukuman jg seberat?nja un 

| i tas peri-kemanusiaan itu. 

dengan gagah mentjoba mempertahankan 

bahwa se- 

2 

      

Ditlari Dalam 

Hubungan Indonesia- 

fi yederland menulis tentang per- 
Orang Belanda jang berkepala 

Westerling patut 
perbuatan?2nja di 

Akan 
Belanda terutama oposisi ka- 

seperti Rijkseenheid dsb, sangat beda pendapatnja. Mereka 
Mena Nana pahla te lawan nasicanal jang 

keradjaan Belanda. 
maan 

Buruh Selu- 
tuh Dunia 

Spj AktipAmbil Ba: 
gian Dim Rejakan Ha- 

ri Solideriteit Buruh 

WPDY 

EKRETARIAT Federasi 
7 Pemuda Demokrasi Se. 

dunia (WEDY/) telah - menge- 
juarkan seruan jg ditudjukan 
kepada pemuda buruh seluruh 
dunia untuk mengambil bagiza 
setjara aktif dengan rekan?nja 
jg lebih tua untuk merajakan 
Hari Solidariteit Buruh Inter- 
nasional, 

WFDY berseru kepada para 
pemuda agar mereka pada hari 
itu mengadakan demonstrasi 
untuk men'atakan tekadnja 
mempertahankan - perdamaian 
Gan untuk. hak2 dan harapan? 
mereka hari kemudian jang 
bahag a. Dikctakannjz, bahwa 
perajaan Hari Buruh tanggal i 
Mei ini akan diadakan pada 
waktu kaum imper.dlis sedang 
mengantjam dengan suatu pe- 

perangan baru jang kedji jang 
Sekarang: sedang ' didjalankan 

terhadap Korea jang gagan be 
rani itu. 

Setelah mengemukakan ten- 
tang perang kuman iang kini 

m | didjalankan gleh pasuk m2 A- 
merika terhadap Korea dan R 
RT itu, WFDY berseru supaja 

- pemuda2 seluruh dunia supaja 
mereka meniatakan kesang: 

ipan untuk berdjuang , untik4 
hak2 mereka, dan untuk meng 
organisir kaum pemuda guna 
perdjuangan melawan nersia- 
pan? perang baru. Demikian an 
tara lain seruan WFDY. (Anta 

ra—Tass). 

Perdjandjian 
Perdamaian 

Suatu Persiapan Perang 
Baru” Di Timur-Djauh : 

Statement Sovjet 

D UTABESAB Sovjet Ru- 
sia di Washington pada 

bari Seren telah mengeluarkan 
sebuah statement lm mana ia 
memjperotes pembubaran Komi- 

si Timar Djauh, jg Giramakan- 
nja sebagai suatu tindalran jang 
tidak sjah lagi jg telah diambil 
oleh pemerirtah Am.-Serikat. 
Statement tsb, jg ditanda-ta- 
ngani oleh dutabesar Alexander 
Paryushkin dialamatkan kepada 
Maxwell Hamilton. ketua dari: 
komisi jg telah dibubarkan pa- 
da nunggu jg lalu sebagai per- 
siapar utk mulai berlakunja per- 
djanijian perdamaian Djepang. 

, Panyushkin mengumumkan- 
isi statementnja itu kepada 
pers satu djam setelah perdjan 
djian perdamaian Diepang ber 
laku. Dalam pernjataan terse- 
but dikeritik pula perdjandjian 
perdamaian Djepang sendiri jg 
telah ditanda tangani di San 
Francisco pada bulan Septem- 
ber tahun jang lalu dalam kon 
perensi mana Sovjet djuga ha 
dlir tetapi tidak ikut menanda 
tangani. 

Panyushkin selandjutnja me 
nuduh bahwa Amerik, Serikat 
Sedang menjokong anasir? mi 
literis dan mereka iang ingin 
membalas dendam di Djepang 
dan dikritiknja pula tindakan? 
Amerika 'ang tidak sjah untuk 
membebaskan pendjahat2 pe- 

|rang Djepang. 
| Achirnja statement Sovjet 
itu meruduh bahwa perdjandji- 

“an perdamaian Djepang dan 
perdjandjian keamanan antara 

. Djepang dan Amerika Serikat 
| jalah perdjandjian2 jg d'mak- 
|sudkan untuk persiapan pe- 

rang baru di Timur Djauh, 
(Antara—UP). 

  
  

salah dituntut didepan pengadilan, 
Dalam mosi tersebut didesak pula 
supaja orang2 jang masih ditahan se 
gera diperiksa dan apabila ternjata 
fidak bersalah segera dimerdekakan. 
Selain mosi, DPR mengirimkan pula 
delegasi terdiri dari tiga orang untuk 
merundingkan hal tersebut dengan pa 

menghendaki penggantiannja dengan | dan apabila mereka itu dianggap ber | nglima dipisi Diponegoro dan apas 
  
Lembaga Kebudu.yam Ntar 
nKon Bataviossch Genoots van Kuostan on Watenscha   

:ia 

Ssenap 

open”       

Tahun 

Internasiora!, Seruao' || 

    

        

     
   

    
   

    

    

    

   

  

Selamatan 
Sebelum Giling 

  

      
Penting Hari Ini: Presiden 
kan — Soal Westerling — 

: Ttg Bahaja Kurang Mas 
PKI Desak Djaksa Agung 

Sekitar Tahanan 16 Agustus — Pidato Menteri Per- 
tanian — Djepang Berdaulat Kembali — Ridgway 

Pengganti Eisenhower-Insiden Di Tunisia D.I. 

| 

| 
  

  

  

selamatan jang di-ikuti oleh sel 
selamatan sematjam itu, kepada 
sesuatu berdjalan dengan 

rah Pati jang pertama2 melaku   Menurut kepertjajaan ditanah kita ini, setiap akan mulai diadakan 
penggilingan gula disesuatu pabrik gula, maka 

beres dan selamat. 
oleh Pabrik Gula ,,Trangkil” telah dilangsungkan selamatan 
matjam itu: dalam tahun 1952 ini pabrik tsb. adalah pabrik didae 

lamatan tadi: ditengah-tengah sebuah papan bertulis. (Ipphos). 

diselenggarakan 
uruh pekerdja pabrik tsb. Dalam 
Tuhan dimintakan, supaja segala 

Hari Minggu il. 
se 

kan penggilingan. Gambar: se-   
  

ren Menemui 

Perdana Menteri Wilopo tg. 23 

tjabut kembali. 

Seperti diketahui Perdana 
Menteri Wilopo pada waktu itu 
mendjawab, bahwa soal pembe 
basan tahanan Agustus akan 
segera diselesaikan dalam hu- 
bungan penjelesaian masalah 
keamanan umum, jaitu masa- 
lah pentjabutan SOB dan pem 
bentukan undang2 keamanan 
jang tidak bersifat kolonial, 

sedangkan mengenai pentiabu 

tan surat penangkapan umu: 
Ta diterangkan alan 
Perdana Menteri Wilopo sendi 
ri akan membitjarcdkannja de 
ngan Djaksa Agung, supa'a su 
rat perintah itu segera ditja- 
but. Dalam hal ini Djaksa A- 
gung menerangkan, bahwa pe 
rintah penangkapan umum A- 
gustus itu dalam prakteknja 
sudah tidak didjalankan lagi, 

buktinja antara lain mengenai 

diri Sumardi dan Djoko Sudjo 
no jang diuga pada bulan A- 
gustus diperintahkan untuk di- 
tangkap kemudian sesudah 
muntjul tidak diapa2kan. 

Justitioneel selesai. 

Ini sesuai dengan pernjata- 
an hekas Menteri Kehakiman 
M7. M. Nasrun tempo hari, bah 

wa razzia Agustus justitioneel 
sudah selesai. Kalau ada, ps- 
nangkapan2 baru dasarnja ada 
'ah lain, demikian keterangan 
Djaksa Agung. 
Walaupun begitu Djaksa A 

gung akan memperhatikan apa 
jang diutiapkan oleh Perdana 
Menteri Wilopo dan berusaha 
supaja perintah penangkapan 
umum Agustus itu formeel di 
tjabut kembali. 
Mengenai tahanan Agustus 

jang sampai kini masih mering 
kuk atas dasar SOB dibebera- 
pa tempat di Djawa dan Suma 
tera, cleh Djaksa Agung disang 
gupi akan membantu supaja in 

stansi2 jang bersangkutan da 
pat menindjau kembali soal2 ta 
hanan seluruhnja, termasuk in 
terneering dan externeering 
agar jang tidak bersalah dapat 
Segera dibebaskan kembali. 

(Antara). 

  
  

BADAN PERTIMBANGAN 
'KEBUDAJAAN AKAN MEM- 
PERLUAS SAJAPNJA, 

Dalam  rapatnja . beberapa 
waktu jl. lalu di Bandung, Ba- 
dan Pertimbangan Kebudajaar 
antara lain memutuskan bahwa 
rapat jang berikutnja dari ba- 

Sekitar Tahanan 
t 16:A g 

Menjambung'Rundingan Dim Menun- 
tut Spj Mereka Dibebaskan: PKI Kema- 

ENIN KEMAREN delegasi PKI tergiri dari P. Pardede, 
Nj. Mudigdo dan Achmad Sumadi, tlh menghadap Djak 

Sa Agung utk menjambung pembitjaraan delegasi PKI dengan 

tan supaja semua tahanan razZzia Agustus dibebaskan kemba- 
lis b. Supaja surat perintah penangkapan umum Agustus di- 

ustus 

Djeksa Agung 

April jl. mengenai: a. tuntu- 

Amerika 
Tindas 
Djepang 

Tuduhan Bekas Men- 
teri LN Inggris 
EKAS menteri luar nege- 

Fi BR ri Inggris, Herbert Mcr- 
risen, dlm komentarnja meng 
nai perdjandjian perdamaian 
Djepang pada hari Senen. mze- 
njatakan, bahwa Am.-Serikat te 
lah melakukan tekanan terha- 
dap Djepang utk mengakui pe- 
merintahar Tiongkok Nasiona- 
lis jg dipimpin oleh Chiang Kai 
Shek. 

Dalam keterangannja kepada 

para wartawan Morrison selan 
djutnja menjatakan bahwa me 

anti 

  nurut pendapat Partai Buruh, 

    

      

Fisen- 
hower 

Gedung?Putib Te- 
tapkan Ujenderal 

| Matthew Ridsway 

URAT KABAR Chicago 
l Tribune” dalam berita- 

nja dari Washington jg mengu- 
tip sumber2 kementerian perta- 
hanan Amerika pada hari Se- 
nen mengumumkan, bahwa pas 
da hari Senen itu djuga Gedurg 
Putih akan mengumumkan, bhw 
djenderal . Matihew  Ridgway 
akan mengganti Eisenhower se- 
bagai panglima tertinggi pasu- 
kan? Organisasi Perdjandjian 
Atlantik Utara, 

Menurut ' Sunfber? tersebut 

dienderal Mark Clark, jang pa 
da waktu ini mendjadi panglima 
di Fort Monroe akan menggan 

ti Ridgway sebagai panglima 
tertinggi di Timur Djauh. Di- 
katakannja bahwa pengumu- 
man dari Gedurg Putih itu akan 
d'kelyarkan setelah Dewan NA 
TO jang pada hari Senen 'itu 
bersidang di Paris telah me- 
ngawatkan permintaan form 

kepada presiden Truman untuk 
mengangkat panglima baru pa ' 
sukan2 NATO. Demikian menu 
rut “Chicago Tribune”. (Anta- 
ra—UP). 

SEBUAH PESAWAT JET 
MENDAPAT KETJELAKAAN 

DI INGGRIS. 
Djuru terbang sebuah pesa- 

wat jet Thunderjet Amerika pa 

Ja hari Minggu tewas ketika 
pesawatnja djatuh didjalan ra 
ya dari kota ketjil Broadstaris 
di Inggris dan terbakar. | 

Ketjelakaan tadi terdjadi ke- 
tika pesawat tsb. sedang me- 

lakukan penerbangan pertjo- 
baam. y — 

Ketika pesawat tsb. djatuh, 
mesinnia meledak ig menjekah 

kan terdadinja. kebakaran pada 
sebuah bark dan tiga bvah ru 
mah. Untung - sekali korban2 
manusia selain diuru terbang 
tadi tidak ada. (Reuter), 

Djepang seharusnja diberi ke. 
bebasan sepenuhnja untuk me, 
mutuskan akan ' mengadakan, 
hubungan diplomatik dengan 
Tiongkok Nasionalis -di.Taiwan. . . 
atau dengan pemerintah RRT 
didaratan Tiongkok. 

Morrison, jang telah menan- 
da tangani perdiandjian perda 
maian di San Francisco, menja " 
takan bahwa perdjandjian per 
damaian itu adalah suatu per- 
djandjian jang bersifat liberal, 
atas dasar mana menurut ha- 
rapannja akan dapat didirikan 
suatu negara Djepang baru jg 
demokratis. (Antara—Reuter). 

  

Badan? 

— 

pertumbuhan usaha? ekonomi 

dam adil serta tidak memihak, 

Keadaan 
Perang 

India-Djepang Di- 
acbiri 

ERTEPATAN dgn mulai 
berlakunja Perdjardjian 

Perdamaian dengan Djepang 
pada djam 13.30 Gimt hari Se- 
nen (djam 22.30 waktu Dje- 

pang) pemerentah India menja- 
takan dengan resmi berachirnja 
keadaan perang dgn Djepang. 

Dalam pada itu dinjatakan 
djuga, bahwa India bermaksud 
hendak mengadakan Suatu per 
djandjian perdamaian tersen-   dani tsb. akan diadakan di luar 

Diawa, 
Ambon atau Ternate, Menurut 
rentjana rapat itu akan diada- 
kan pertukaran fikiran antara 
BPK dengan para ahli serta pe- 
muka2 seni. ilmu pengetahuan 
dll. dari pelbagai daerah demi- 
kian dikabarkan oleh bagian pe 
ga kementerian PP dan 

Seal Pengasingan Istiadjid Dari Djawa-Tengah 
bila dipandang perlu dengan Menteri 
Pertahanan, 

Sebagai pernah dikabarkan, pada 
tanggal 16/4 Panglima Dipisi Dir 
negoro. telah memutuskan untuk mes 
larang Surjono  (SOBSI), Wikana 
(PKI) dan anggota DPR Daerah Is 
tiadjid (BTI) tinggal didaerah Dia- 
wd Tengah. (Antara). 

mungkin di Makasar. ' 

d.ri dengan Djepang dan de- 
ngan berachirnja keadaan pe- 
rang dengan Djepang itu, mu 
lailah lagi hubungan2 diploma 
tik antara India dan Djepang. 

Ketua missi penghubung In 

dia di Djepang, K. Chettur, di 

angkat mendjadi duta besar In 
dia jang pertama untuk Dje- 
pang sedangkan missi Djepang 
di New Delhi akan didjadikan 
kedutaan, sedangkan jang bera 
da di Calcutta dan Bombay 
akcom didjadikan konsulat, 

Nota tentang putusan peme 

rintah India tersebut telah di- 

sampaikan oleh Chettur kepa- 

| da "kementerian luar negeri Dje 
pang. (Antara—AFP), 

  
“ 

g 

g 
2 
g Kredit 
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Spj Diberi Sistim Jg Sollde Dan Lan- 
tiar Dgn TenagafAhli Dsn Adi 

Beberapa Keputusan Konperensi Ekonomi Masjumi 
ONPERENSI ekonomi jang diselenggarakan oleh Masju- 
mi wilajah Djawa Timur di Surabaja tanggal 26 dan | 

27/4 telah memutuskan antara lain: Berusaha menrjehatkan 
rakjats mengusahakan supaja 

badan? perkreditan negara diberi sistim jang solile dan lan- 
tjar dan tenaga jang mengerdjakannja haruslah jang aehli 

Dalam melakukan pesanan ke- 
luar negeri pemerintah hendaknja mengutamakan memakai te 
naga importir? bangsa sendiri. 

Konperensi minta agar pe- 
merintah menindjau kembali 
politik importnja, terutama su 
paja pengeluaran licentie im- 
port disesuaikan dengan batas 
batas kebutuhan masjarakot 
jang sebenarnja. Pemerintah 
hendaknja memberi b'mbingan 
jang sistimatis Gan planmatig 
agar kaum pengusaha2 baru2, 
hewcomers, dapat madju dgn. 
sehat. Konperensi: menjokong 
dan menjetudjui politik beras 
pemerintah dewasa ini, tetapi 
dalam pada 'itu memperingat- 
kan, bahwa dalam pelaksanaan ' 
didaerah2 masih banjak hal2 

jang merugikan organisasi rak 
jat maupun kaum tani sehing 
ga perlu diadakan koreksi jg. 
seksama. 

Usaha2 kedalam. 
Kedalam,  konperensi me- 

ngambil keputusan akan mendi 
rikan sebuah “Handelsvereni- 
ging” bertempat di Surabaja 
untuk kaum pengusaha dan pe 
dagang warga Masjumi. Akan 
didirikan pula “Bank 'Tabu- 
ngan” untuk kemudian tumbuh 
didjadikan bank perniagaan, 
Bank tersebut akan dimulai de 
ngan bentuk jajasan. Modal ta 
bungan akan ditiapai Rp. 50. 
000.—, sedang djika modal ter 
sebut telah sampai Rp. 1.000, 
000.— jajasan itu akan didja 
dikan bank perniagoan. 

Konperensi dikundjungi oleh 
anggauta2 PP Masjumi Moch, 
Sardjan, Mr. Sjafruddin Prawi 
ranegara, Murs'di Effendi wa 
kil ketua PB SDII Solo, Serta 
253 orang pedagang dan pengu 
Saha warga Masjumi dari dae 
rah2 seluruh: Djawa Timur, 

(Antara). 
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ERHUSUN G an   
ka atas pertanjaan jang menge: 
Ka LN dr. Darmasetia 

z 

disuatu negara.   Indonesia pernah memadju- 
kan permintaan demikian kepa 
da Inggeris, dikala Westerling 

(telah ditahan di Singapura. Be 
gitu pula permirraan sematjam 
itu telah disampaikan kepada 
Belgia, waktu diketahui bahwa 
Westerling berada disana, 

“Atas pertanjaan Pia-Aneta 
apakah permintaan penjerahan 
Westerling itu djuga disampai- 
kan kepada Nederland, dr. Dar 
masstiawan tak mau mendja- 
wabnja. hanja mengatakan bah 

- Wa segala sesuatu is mengenai 
bagian teknis daripada goal itu 
kini ada ditangan kementerian 
Kehakiman. (Pia). 

HI KEAMANAN PIR AA. Pala 201 TAB AT AG MAAN DAA RENT AA MANA 

     
        
    

  

    
    

A negeri ini harus mempu: | 

iri dari orang2 Malaya | 
: mengatakan . ,,Mela. | 

Red) dari menter 2 
“(giri ati orang? Malaya pul 

P3 Nana TaNaaA Alya. 1g. 
2 sana di itu. Chia 

   

    

     

    

Saan hak2 perseorarsan setjara 
tidak masuk akal, den djalan 
mendjatuhkan hukuman kolek- 
tif”. Akan tetapi Chia tidak 
langsung menjehut2” teraja dirja 
penghukuman kolektif terhadap 
penduduk keta Tenan Malim 

 CEla tentang andjuran 
Pe thd seruan Nehru. 

3 Seterusnja Chia menentang 
Be Jogi minoriteit ig mengandjur 

“. an supaja menjokorig . seruan 
| Iehru, agar supaja penerima- 

  

   
   
   
   
    

A'RRT sebagai anggota PBB 'achir? ini is didjalankan oleh 
Sisokong sekuatrja. - pihak militer Inggeris karena 

: Dinjatakan pula. bahwa Par penduduk kota tadi dituduh 
5, tai Buruh "Papan Apa membantu kaum gerilja. 

i ||Sosata Sea Mingenu Bagian £ 3 
(|Inis Tig. Penjershanaja Ada Ditangan 

| Rementerian Kehakiman': Kata or. Dar 

3 Ha tersiarnja berita? j8. mengatakan 
bahwa Indonesia tidak ada mena jakaa PF per 1 ke- 

nada pemerintah Belanda untuk 

bahwa Indonesia senantiasa ada memadjukan permi: 
penjerahan Westerling itu, apabila Te kehalalan. ada 

awan . 

  

139i soal isb. & 'ajurubtjara Ko 1 
wan telah memberikan djawa     

  

Poutik Perhu- 
bungan Jg Baik, 
Salah Sata Djalan Utk : 
Atasi Bahaja Kelapa- | 

ran: Kata Asraruddin ) i 

NAN GENAI pidato presi- 
den Sukarno: tentang ke- 

sSukaran bahan makanan jg. se- | 
karang dihadapi rakjat Indone- 
sia. maka ketua seksi perhubu- 

ngan, pekerdjaan umum daa 

ag 

  tenaga dari parlemen Asrarud- 
din menerangkan kepada. aan 
tara”, bahwa bahaja kelaj 
sesungguhnja tidak usah foha- 
waftirkan ' asal sadja pemerintah 
djalanan politik perhubungan 
jg. sesuai dgn, kebutuhan ne 
gara, 

Politik perhubungan itu ha | 

rus sedemikian, sehingga da- 
patlah orang menginsjafi apa 
artinja alat2 perhubungan ba- 
gi negara kita, dan oleh kare 
na itu pula. menurut Asrarud 
din, tidaklah-perlu dichawatir 
kan putusnja perhubungan de 

ngan negara2 tetangga, jang 
dari situ selama ini dapat di- 

datangkan beras bagi PRA | 

    
MERDEKA 
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c Kabar Kota : 

' Debat Hangat Soal Sebda.” 
$ “Sidang DPR-Kota Tak MempuniaiKom petensi' 

EMARIN pagi dan pada malam harinja, DPRDS Kota 
Besar Semarang telah melangsungkax sidang istirae- 

“wa, chusus: utk merundiagkan soal2 pemogokan jg diadakan 
oleh Sebia daerah Kota Besar Semarang. Hadir dia kedua si- 

. dang irs sebanjak 24 orang anggauta. Perlu ditjatat, bhw baik 
suasana dim sidang pada pagi harinja maupun pada malara ha 

rinja hangat-dan banjak terdapat perdebatar?, hingga pembi- 
Maesa dm kedua sidang itu, banjak sekali memakan waktu. 

: An sidang dimulai, ketua | Dr. Rustamadji setelah adakan: 
DIP.R. sdr. Imam Choermain, tegas | rundingan dalam seksi 

3 -supaja dalam membitjarakan menjatakan dgn tegas, tidak dapat 
“Soal ini, para anggauta tenang dan | membenarkan pemogokan jang dike 

  

pe 
Perburuhan, 

SEMARANG 29 APRIL 1952 # 
njata dari pemerintah. ! 

| Sunda ketjil setiap bulari 

    

  

   

  

gunakan waktu sebaik?-nja, karena 
soal tsb. adalah mengenai nasibnja 
Tibuan buruh jg menderita. Selan 
djutnja ketua menjerahkan pembitja 

mudikan oleh DPP Sekda it 

Suasana sidang padi 
malam harinja. 

raan kepada ketua DPD Wali Kota 
untuk membentangkan tentang ter 
djadinjia pemogokan tsb. sampai se 
karang. Wali-Kota bentangkan ten 

Suasana sidar ng pada mal am 
nja tidak kalah h 
suasana dalam 

   
   

  

“5 ari 
$ 

   

  

€| Pengamuman pihak 

sia, bila perang Gunia nanti | 

akan meletus. 

Ia mengemukakan pula, 1 
Saimany sampai sekarang per 

hubungan dilaut terutama ber | 
gantung kepada KPM, sedang | 

| jang dinamakan pelajaran na | 
Sional belum dapat bantuan jg ! 

Mengenai pertanian, ia kata | 
| terutama dalam hal alat2 jg 
| dibutuhkan dilapangan tsb be 
| lum djuga dapat perhatian se- 

j mestinja dari pemerintah. 
Perihal kekurangan ternak 

jang diterangkan presiden, As 
raruddin njatakkan bahwa ke- 
kurangan ternak itu sedikit ba 
njak dapat diatasi bila peme- 

rintah hentikan export ternak 
jang selama ini terutama diki 
rim ke Singapura. 

rangkan, "ba wa dark ne 
1- 

dak kurang seribu sapi dan 
10.000 ekor babi jang diangkut 
ke Singapura. Alangkah baik- 
nja, demikian Asraruddin, bila 
ternak2 itu dapat dimasukkan 
ke Djawa dan Sumatera serta 

| Jain2nja terutama ternak utk 

kebutuhan pertanian. 

Peristiwa Kalisari 
    harinja. Dalam “sidan 

gauta diberi kesem 

kakan pendapatnja. Dengan tegas 

  

   

  

   

   
    

     

    

     

    

      

     

  

    

  

       

    

   

     

  

    tang duduk perkaranja dan njatakan 
'penjesalannja Sebda kurang sabar   

    

   

    

   

menunggu keputusan pengeluaranj sus katakan, bahwa soal penjelesai 
uang jang akan dikirimkan dari) an pemogokan ini, tidak dapat di 
'Pem. Pusat untuk tundjangan kema | putuskan, karena soal ini bukanlah 

th halan itu. Ditegaskan, bahwa . Kem. | kompetensinja D-P.R. untuk menjele 
4 Dalam Negeri prinsip telah menjetu' csikannja. 

H3 pemberian tundjangan kemaha-| Achirnja setelah diadakan peman 
r itu, tetapi harus tunggu dahulu, ' dangan dengan disertai 1 

'kat€na kabinet baru sadja terbentuk. pa, Kagak” Rd 
  

enai pemogokan jg dilakukan 
2 oleh pekerdja2 harian Kota Pradja, 

menjatakan pendapatnja, 
dak dapat membenarkan 

   

“ oleh Wali-Kota diterangkan, sangat 53 dikemudikan oleh DPP da 

: 'menjedihkan keadaannja, karena ter sedjak tg. 23 April jbl. - elesaian 

f njata banjak sekali diantara para pe selandjutnja diserahkan Pem. 

: 'mogok itu mendatangi Balai Kota daerah Prop. Djawa Te dan 
: “untuk mendaftarkan diri bekerdja pidjaksana. Dalam r per | 

| ' “kembitii tetapi oleh pihak jang tidak rataan tsb. diatas, Kanja seorang ' 

3 menjetudjui soal ini telah dihalang2-i Tango jaitu sdr. Munadi “ dari ! 

PNI jang menjatakan tidak setudju 

dengan adanja pendapat seksi per 
, Buruh2 tsb. kini berada didalam 
Aeianpmr (keadaan terpaksa). 

Sebda minta berbitjara. 

Setelah ini,lal: ketua beri kesem- 
“patan pada anggauta2 untuk mema 
djikan pertanjaan berkenaan dgn 
'(keteranga1i Wali-Kota itu, waktu 
mana telah digunakan sebaik2-nja 
Oleh anggauta. Anggauta Dr. Rus- 
tamadji madiukan permintaan, su 
-paja wakil Sekda diperkenankan ber 
bitjara didalam.sidang ini, untuk 
.metidapatkan gambaran jang terang. 
Tetapi permintaan tsb. oleh ketua 
Sana dapat diterima, karena dalam 

nja pemogokan Sebda itu. 

KPU/C BAGIAN KEDUA. 
Upatjara pembukaan KPU'C 

rombongan kedua dan pembu- 

2 L diadakan pada tg. 

para siswa KPU'C lama 

dan banu diharap datang. Pen- 

daftaran utk mendjasi siswa 

KPIJ/C bagian kedua masih da- 

pat diterima Sampai tg. 20 Apri 

(besok) pada sdr.-S. Hadimul- 

jo, Purwodinatan I no. 16. 

1 MEI DI SARIREDJO. 

Ilang, 

  

   

    
   

  
“Sidang DPR. selain anggauta tak 

 diperbo: chkar bitjara. 
. Suasana mulai hangat dan achir 

“nja disetudjui, supaja seksi perbu 
“tuhan mempeladjari surat kiriman 
Sebda jang diterima pada hari itu ) 
“oleh nk Anna. Untuk mem 'matam, Semarang Utara telah di- 

peladjari 'soal ini, maka sidang di bentuk panitia perajaan 1 Msi 

schors beberapa menit. Achirnja dgn ketua sdr. Irawan. 

  
UNG MODERN, SYSTEEM PALING BARU! 

Dengan Alat SUIPOA, termuat 166 

berikut DJALANNJA DJARI TA- 

zonder guru! Menghitung tjara kilat 

o 15 sen. 
BARU oleh: Kwee Kek Beng jang baru 

Tebal 180 halaman terdjilid linnenband 
Tiias 34 fotos Rp. 22.—. La 

JA SAM POO.-TOA LANG, sesuatu tjerita 

gempar/menarik dari bermula sampai pe- 

18 (1 buku tamat Rp. 3:50. 
— NAGA MP ack Belden, tebal 742 pagina Rp. 17.50. 

Madjala! wa bergambar 1951 ,STAR-WENKLY: 
tan nomor Rp. 12:—. ,,SUNDAY-COURIER” 1951 2 20 
buku Rp. » SANEKA” Sport/Film 10 buku Rp. 

aa gOKY HO KIM YOE 
PN "nama Png 

   
   

    

   
   

        

    

    

    

      

   

   

   

patan. mengemu-: 
k- 
Ke 

Dj 

buruhan jg tidak membenarkan ada'i 

baran rombongan pertama akan | 
Mei djam | 

19 di pendopo kabupaten Sema- , 

Di kelurahan Sariredjo ketja- | 

js. berwadjib 
Berhubung dengan peristiwa 

Kalisari pada hari Saptu tgl. 

26 April 1952 jang lalu, kita te 

lah menerima pengumuman res 

mi sebagai berikut, jang dibe 

ri tanggal 28 April 1952 dan 

ditanda tangani oleh Panglima 

T & T. IV. Divisi P, Diponego 

ro Let. Kolonel Infanteri Moh. 

BACHROEN, dan Gupernur 

awa Tengah BOEDIONO: 

1. Pada tg. 25/26 April 52 

telah terdjadi kesalahan fa- 

ham antara seorang ex-I.P. 

dgn seorang anggauta Polisi 

Sexsi III di Kalisari. 7 | 

II. Sebagai akibat kesalah- 

fahaman tsb. diatas pada tg. 

28 April 52 telah terdjadi pe- | 

ngambilar sendjata Polisi 

Seksi Kalisari oleh pemuda2 

ex-T.P. dan timbul ketega- 

ngan antara kedua belah fi- 

hak jg mengakibatkan se- 
orang pemuda ex-T.P. menda- 

| pat juka2, karena tembakarm 
In. Akibat jg lebih besar 

dapat Gitjegah oleh tindakan 
fihak Militer, sehingga kedua 
belah fihak, demi utk kepen- 
tingan Negara, sedia melaku- 
kan penjelesaian dgn tjara jg 
sebaik-baiknja. 

IV. Dengan dipimpin Gu- 
pernur Djawa Tengah dan 
bantuan dari  fihak Kcman- 
dan KMKB Semarang dan Ko- 
mandar CPM Semarang, pada 
tg. 27 April 1952 telah diada- 
kan pertemuan antara fihak 
ex-T.P. dan Pemimpin? Kepo- 
Isian. Pertemuan tsb. mem- 
bawa hasil nenjelesaian jang 
disetudjui kedua belah fihak. 

V. Diharap kepada chala- 

jak ramai, agar mereka, tidak 

terpengaruh oleh berita2 jang 
dapat mengeruhkan suasana. 

  

Demikian 'bunjinja pengumu 
man pihak 'berwadjih jang ter 

| tanggal 28 April 1952 Ca: 
ren). 

KE EROPA. 
| Kita dapat kabar, bahwa di: 
' rektur Lloyd Indonesia di Se- 

  
4 | marang, mr. Gouw Soey Tjiang 
8 | pada permulaan bulan Mei de 
1 : pan ini selama dua bulan akan 

| mengadakan  perdjalanan ke 
' Hropah (orientatiereis) liwat 
| Singapura. mr. Gouw akan 
| berangkat ke negeri Belanda, 

"1 kemudian dari sini ka Inggeris. 

  

Sebagai suatu .tjonto dite- | seorang anggota Pani- 

“"PEMBONGKAR2 GUDANG 

  

aya pelepas rindu.   kampung halaman. 

  

        

Djendral major W.Dean, opsir. PBB 
dengan rasa 

terharu mengamat-amati potret2 keluarganja jang baru diterima- 
jang kini ada dalam kamp tawanan Korea Utara. 

nja dari rumah di Berkeleu, California. 

obat rindu, akan tetapi djuga membuat 

  

  Katanja, potret memang | 
ia makin djadi rindu. |   

Fac. Kedokteran 
Untuk Medan 

Far 

Orentjanakan Akan Dapat Dibuka 
317 Agustus Nanti 

« D Panitya Persiapan 

Tinggi Kedokteran, pada 

R. AHMAD SOFJAN dari Sumatra, anggota 

Mendirikan Perguruan 

hari Djum'at jang lalu, 
telah berangkat ke Djakarta untuk mengadakan pem 

bitjaraan dengan Menteri P.P. & K., mengenai soal 

Keberangkatan Dr. Sofjan 

peroleh ialah atas panggilan 
Menteri P.P.K. sendiri jahg di 
tudjukan kepada gubernur Su- 
matera Utara supaja mengi- 

Djakarta guna melakukan pem 
bitjaraan2 selandjutnja me- 
ngenai soal pendirian fakul- 
tet kedokteran tsb. 

Beberapa tenaga “sing 
untuk dosen2. 

Mengenai para. dosen jang 
akan memberikan kuliah pada 
fakultet kedokteran jang akan 
dibuka ini kalangan panitya 
katakan, bahwa diantara do- 

Sen2 tsb, akan diambil bebera- 
pa tenaga asing Tetapi tena- 
ga2 asing ini dalam memberi- 
kan kuliah?mia akan didam- 
pingi pula oleh asisten? bang- 
sa Indonesia jang akan men- 
terdjemahkan kuliach2 kedalam 
bahasa Indonesia. 

Seperti dikabarkan inisiatif 
untuk mendirikan fakultet ke- 
Gokteran itu pertama-tama da- 
tangnja dari gubernur Suma- 
tera Utara, dan tanggal tudju- 
an . pendiriannja ialah 17 
Agustus jang akan datang. 
(Antara). 
  

KETANGGKAP. 
Baru2 ini gudang Maclaine 

Watson di Kalibaru telah . di- 
bongkar pentjuri dengan meru 
Sak pintu, jang achirnja pentju 
ri itu telah dapat menggondol 
5 baal kain tjita dan sedjum- 
lah kain tjita lainnja lagi. 

' Atas kegiatan polisi, pentju 
ri2nja telah dapat ketangkap, 
sementara waktu 3 orang jang 
tersangkut dalam perkara ini 
telah ditahan djuga. 
KAWAT KPD. CONGRES N.U. 

Dalam peringatan Isro Mi 
rodj pada tanggal 22 April jg. 

, baru lalu gleh Ummat Islam $e 
. marang telah dikirimkan ka- 
wat kepada Kongres NU di Pa 
lembang jang menjatakan me 
megang teguh Persatuan Um- 
mat Islam. 

ANGGOTA PARLEMENT SEK- 
SI PERBURUHAN TINDJAU 
PEMOGOKAN SEBDA, 

Kini berada di Semarang 
anggauta Parlement seksi Per- 

mendirikan fakultet kedokteran di Medan. 

menurut keterangan jang di- 

800 

e
n
a
k
 

hu
a 

ya Persiapan Mendirikan Per. 2 
guruan Tinggi Kedokteran ke” 'longbangkeng) Panglima 

orang djadi 

: Pelantikan 
Angg. CTN 

1 JAM 09.00 hari Minggu 
.bertempat di Pale 

. 
VII Kol. Gaiot telah adakan 
(aan Masi beberapa satuan C. 
TN. jang berdjumlah Ik. 800 

bataljon infanteri 
721 T.T VII. Pelantikan diha- 
Giri oleh ribuan penduduk, pem 
besar? sipil dan militer dianta- 
rara gubernur Sulawesi Sudiro. 

Sementara itu menurut  ke- 
terangan gubernur diantara 
laporan2 jang disampaikan 
oleh koerier2nja iang sedang 

mengadakan kontak dengan 

pemimpin? pasukar dari C.T. 
N. lainnja diberbagai tempat 
dinjatakan, bahwa pasukan2 
tsb. telah menjatakan “kese- 
diaannja untuk segera dilan- 

tik. Pemimpin bataljon jang 
baru dilantik itu berada diba- 

    

Kala: Tidak Kagora Dip DIM lsdonesia Akan 
Alami Bentjana Dim Waktu Dekat:Pidato Presiden Di Bogor 
Kita Perlu Kader Bangsa Terutama Dim Lapangan Pertanian Dan Peternakan 

RES. 

dis 

SUKARNO hari Minggu jl. telah meletakkan batu pertama bagi 
P edung Fakultet. Perjanian ci Baranangsiang, Bogor. dalam suatu mpogja pen jang 

sila oleh pelbagai pembesar. antar: 
PP & K Bahder Djohan, Menteri Urusan Pe 

  

ja Menteri Poker: 
gawai Suroso, Gu 

Djakarta, Presiden Universitet Indonesia. @. keserta ribuan pent 
upatjara itu, 

Sebelum perletakan batu per 
tama itu dilakukan, berpidato ' 
Presiden Universitet Prof. Dr. 
Supomo, Decaan Fakultet Per- 
tanian Prof. Dr.  Kuileman, 

Menteri2 Bahder Djohan dan 
Suwarto serta Pres, Sukarno. 

Menurut Menteri Suwarto, 
gedung itu menurut rentjana ! 

akan selesai dalam 5 tahun dg | 
biaja Ik. 80 djuta rupiah. Gam 
bar2 projeknja dibuat oleh 

. Ingenieurs Bureau  Ingeneren 
Vrijburg, pemborongannja di 
kerdjakan oleh NV de Kondor. 
Prof. Kuileman katakan, bhw 
persoalan kekurangan bahan 
makanan dalam abad ke-20 
ini, bukan lagi termasuk soal | 

jg harus dipetjahkan setjara 
akademis. Jg diperlukan ialah 
tenaga2 jg giat bekerdja. Pres. 
Sukarno kupas soalnja setjara 
luas, dengan mengemukakan | 

bahaja2 jg kita hadapi dalam 
i soal bahan makanan itu, dan 
' kemungkinan2 mengatasinja 
bila semua dilakukan dengan 
plan dan kegiatan. 

Problem: makanan 

rakjat. ' 
| Presiden katakan, bahwa kita 
“ini hidup dimasa per 

  

danja ialah problem makanan 
rakjat. Ditahun 1940 rata-rata 

tiap orang di Indonesia makan 

86 kg beras didalam satu tahun, 
belrm terhitung makanan lain2 

nja. Kalau 86 kg itu mendjadi 
ukuran, maka kini untuk 15 

djuta diperlukan 6,45 djuta ton 
beras, sedang jang kita rasil- 

kan tiap tahun sekaranz hanja 
5,5 ajuta. Itu sebabnja, tian ta- 
hun Indonesia harus membel: ke 
ras dari luar, dari Siam, Saigon 

Birma. Th. ini sadja Irdonesia 
harus mentjari beras - 700.000 j 
ton. Oleh Presiden nirafazar 

    

|balwa ketekoran, ini makia lama | 
| makin bertambah, karena Cium | 
lan penduduk selalu bertambah 

Pada 1960 kekurangan 
beras 2,2 djuta ton. 

Ditahun-tahun jang achir ini 
penduduk Indonesia tiap tahun- 
nia bertambah dengan 800.500 
orang, dan tambahannja ini ke- 
lak akan senantiasa bertambah 
besar dan bila memakai ukuran 
keadaan sfkarang, maka keku- 
rangan beras itupun akan sc- 

nantiasa bertambah besar. Dita- 
hun 1960 — jaitu kalau para 
pemuda-pemudi jang seko!ah ya : 

uh dencan | 

preblem, dan salah satu Idaripa- 

luas salah. Ii Indonesia sela 
rang hanja ada Lk. 41, 

| ha, antaranja 3.384.000 ha dipu- 
Hau Djawa.. Kini sudah dikenal 
 djenis padi jang baik, jaitu padi 
| Bengawan, jang ketjuali enak, 
| dapat pula memberikan hasil- 
| tambah rata2 8 guintal padi se- 
Llainja, atau 4, guintal beras. 
| Menurut penjelidikan kini ada 
Lk. satu djuta ha jang dapat 

| ditanami djenis padi itu, 
isatu djuta ha lagi jang dapat 
| ditanami dgn. djenis lainnja jg. 
.djuga banjak produksinja, 
| hingga ini dapat menambah pro- 
duksi |.k. 600.000 ton beras, sa- 

tu djumlah jg. limajan. 

Pemupukan periu. 
Ditegaskan oleh Presiden, | 

bahwa prakteknja tidak mu- 
dah, karena djenis padi jang | 
memuaskan disatu daerah, be- 

"lum tentu memuaskan dilain | 
| daerah. Sebelum padi Benga- | 

| wan itu bisa disiarkan diselu. 
ruh kepulauan Indonesia, maka ' 

“ perlulah lebih dulu didirikan 
. balai2 seleksi-daerah diberpu- 
| luh-puluh tempat. 
|. Disamping seleksi dikatakan 
' oleh Presiden, bahwa" untuk 
menambah produksi diperlu- 
kan djuga pemupukan dengan 
pupuk-tiruan (kunstmest). fos- 
fat. Ini ternjata amat menaik- 

kan produksi, sehingga ada 
sawah2 jang. dengan. pupuk 
itu bertambah hasil 5 guintal 
se-ha-nja, bahkan ada jang le- 
bih. Dengan pemupukan ini 
bisa diperoleh hasil-tambah Ik. 
360.000 ton, sehingga dengan 
hasil-tambahan dari penana- 
man padi Bengawan dan dje- 
nis2 lainnja jang baik itu, ha- 

| si-tambahan seluruhnja bisa 
| mendjadi 960.000 ton atau bu- 
flat 1 djuta ton. 
| 
| Seleksi dan pemupukan 

pun belum tjukup. 
|. Inilumajan, tetapi kalau dita 
hun 1960 itu, dengan dasar ha- 
nja 1700 kalori seorang kita ke 
kurangan 11 djuta ton, maka 
dengan tambahnja produksi 1 
djuta ton itu kekurangamnja ma 
sih ada 1/2 djuta ton. Dan djika 
kita masih bertjita-tjita menaik 
kan arbeidspresatie rakjat dgn 
memberikan makanan kepada- 
nja 2250 kalori seorang sehari, | 
maka ketekoran itupun masih 
6,3 djuta ton — 1 djuta ton — 
5,3 djuta ton. 
Dengan demikian maka selek 

djuta 

ses. 

Ga perguruan tinggi pertanian '$ dan pemupukan sadja dan ich 
itu kelak sudah mendjadi remu- tiar memperluas daerah-pertani 
ka2 praktis dalam masjar'kat 'an berupa sawah, belum tjukup. 

1 menurut perhitungan Presi- jDisamping itu sepenuh perhati 
en penduduk Indonesia 

Pkewia adi ik. 83. djuta sehingga 
kekurangan beras itu bukan ia- 
gi seperti sekarang 700.09 ton, 
tetapi 2,2 djua ton, jaitu kalau 
produksi tidak bertambah dan 
dibiarkan rakjat mendapat seha | 
ri seorang hanja 1712 kalori, jg 

daripada seharusnja. 
Sebagai   

wah bimpinan Kapten Daeng- 
bali, (Antara), 

- Akibat 
Neng kaga 

Salah- faham 
Seorang Anggauta': 

Mobrig Tewas 
Papa hari Kamis tengah 

malam di Makasar jelah 
(terdjadi peristiwa jang malang 
akibat salah faham diantara se 
buah pasukan patroli Mobrig. 
dan sebuah pasukan patroli 
'CPM, demikian berita korkimbat 
menjatakan. 

Pada suatu ketika” terdjadi 
tembak-menembak antara  ke- 

dua pasukan patroli tersebut 
sehingga menjebahkan, se- 
orang anggota pasukan Mo- 
brig tewas, seorang anggota 
CPM mendapat luka2 semen- 
tara dua orang penduduk kam 
pung mendapat: luka2. karena 
peluru kesasar. 

Menurut keterangan jang di 
peroleh P.I. Aneta dari pihak 
kepolisian di Makasar, kedua 

pasukan patroli tersebut ma- 
Sing2 terpisah sedang melaku- 
kan pengedjaran terhadap  se- 
gerombolan. perampok. Peristi- 
wa salah faham ini terdjadi di   'buruhan sdr, Diokosoedono, jg. 

mendapat mandaat penuh dari 
parlemen untuk menindjau se 
kitar pemogokan Sebda di Dja : 
wa Tengah. 

Kemaren siang telah dilang | 
sungkan pertemuan. dengan | 
anggauta2 DPP Sebda dan se- 
landjutmja diadakan pertemu- | 
an djuga dengan Gupernur Bu 
diono, 

BERITA S0. PKI SEMARANG. 
“Pengurus SC PKI Semarang 
minta kita kabarkan, bahwa 
mulai tanggal 23 April 1952, 
pertanggungan djawabh SC PKI 
Semaramg dipegang oleh sdr 
Kasbun dan sdr. Slamet: Djaju,   alamat . sekrdtariat ' Be ljong 

No, 85. 5 dah aka ta “ada adik 

kampung Matjini di Makasar. 
(Pia). 

ORBU DAN ih N 1 MEL. 
Organisasi Buruh Umum di. 

Semarang tanggal 1 Mei djam 
19 akan meraiakan Hari Bu 

'ruh bertempat digedung seko- 
lah Sin You She Djalan Stadi-. 
Lon, para anggauta dan keluar- 
| ganja diharap hadlir. 

POS DAN 1 MEL. 
Pada Hari Buruh, tg. 1 Mei 

j.a.d, loket2 Poskantor 'Situtup, 
kantor kawat dibuka djam 8 
sampai 10 pagi, kantor tjabang 
Karangturi dan Ba ag 
dan pada hari ts tidak ada 
pembagian dan pengambilan su 
rat-surat, 

bai adalah oU 

  

mukakan angka2 makanan rak ' 
jat dilaing negeri sbb: di India ! 

2121 kalori, gi Burma 2348 ka : 
lori, di Cuba 2918 kalori, di 
Malaya 2337 kalori 

kalori, djadi semuanja lebih 
banjak daripada di Indonesia, 
sedang di Nederland orang 
makan sehari 2958 kalori, di 
Australia 3128 kalori dan di 

Amerika 3249 kalori. 
Kalau ditahun 1960 itu tiap 

orang sehari harus dapat ma- 
kan 2250 kalori, maka untuk 

83 djuta penduduk Indonesia 

produksi makanan kita harus 
ditambah bukan dengan 2,2 
djuta ton sadja, tetapi dengan 
6,3 djuta ton. 

Produksi harus di- 
tambah. 

wa problem makanan ini adalah 

terang problem ,,mau hidup atau 
mau mati”, dan tegaskan, bah- 

wa problem ini tidak dapat dipe 

tjemooh, karena kesulitan soal 

ini terletak objektif kepala ke- 

tidak-seimbangan antara pro- 

duksi dan konsumpsi, dan tidak 

subjektif karena durhakanja 

sesuatu orang. 
|. Ditegaskan oleh Presiden, bah 
wa persediaan, bahan . makanan 
itu dapat ditambah, pertama de- 
ngan berichtiar. memperluas dae 
rah pertanian kita, dan kedua 
dengan menggiatkan - (mengin- 
tensivir) usaha-pertanian kita, 
chusus dengan. seleksi dan pemu 
pukan. 

Mengenai jg pertama Ptesi'len 
katakan. bhw di Djawa kemung 
kinan memperluas sawan dan 
ladang itu hampir tidak mung 
kin lagi, tetapi diseluruh, Indo- 
nesia-luasnja daerah “pertanian” 
ini masih dapat ditambah dgn 
Sedikitnja-1 djuta has atau 14 
djuta ha., atau barangkali 2 dju 
ta ha. Tanah? di Sumatra, Kali- 
mantan, Sulawesi dan Irian mos- 
mang menunggu transmigran2 

ikita. 
Mengenai intersivering perta- 

pasal TeyaRkbt 2 

  
  
| 
nian 

  

akan 

sesungguhnya djauh kuraagnja ! 

perbandingan dike. | 

di Ceylom : 
2167 kaleri, di Indo China 2127 ' 

Dikatakan oleh Presiden, bah! 

tjahkan dengan cynisme, dengan , 

sekedar menuduh, sekedar men- ' 

ah. 

an harus ditjurahkan kepada 
|pertanian ditanah kering, jang 
(menurut Presiden kini masih 
| ,dianak-tirikan ?. 

Pertanian ditanah 
' lebih juas daripada pertanian 
| disawah. Di Djawa luas sa. 

|wah ada Ik. 3.384.000 ha, ta- 

kering 

inah kering jang diusahakan 
untuk pertanian ada Ik 4.500. 

:000 ha. Diluar Djawa luas per- 
|tanian ditanah kering Ik 3.500. 

000 ha, sehingga total perta- 
nian tanah- -kering diseluruh 

| Indonesia ada lk. 8 djuta ha. 
Ditanah kering inilah, le- 

taknja ,,way.out mutlak “jang 
kita tjari, kata Presiden.. Di- 
takonnja, bahwa pertanian-ta- 
nah-kering ini dapat dibikin 
mendjadi sungguh2 'berman- 
faat dengan melakukan empat 

jichtiar, jaitu pertama dengan 
melakukan pemupukan kedua 
dengan mendjalankan seleksi, 
chusus untuk tanah-kering, 

ketiga dengan “ memperlipat- 
gandakan perchewanan ternak, 
dan keempat dengan mechani- 

sasi. 

pendirian 

an Umum. $ enjeri 

     

Bex Whitloek pemenang 
perlombaan djalan 

tjepat 32 Km. 

AFP mengabarkan dari Lon- 
don, bahwa Rex Whitlock ,,ha- 
rapan Inggeris' untuk perlom- 
baan gerak dialan tiepat 50 Km 
jang akan diadakan di Olympia 
de Helsinki nanti. dim. perlom- 
baan baru2 ini utk, merebut ke 
diuaraan djarak pertengahan 
(32 Km.) telah keluar sebagai 

' pemenang Djarak 32 Km. itu di 
tempuhnja dlm. waktu 2 djam 

| 41 menit 6 detik, dengan demi- 
| kian ia dapait mengalahkan djua 
| | ra Inggeris perlombaan djarak 
150 Km.. T.A. Turibridge. dgn. 
' waktu 2 menit 1 detik lebih tje- 
pat. 

  
Team India di Malaya 

Setelah mengadakan pertandingan? 
di Singapura, team India Aryan 
Gymkhana, ' sebelum  mengundjungi 
Indonesia, telah melawat ke Malaya. 
Dalam pertandingan pertama (hari 
Kemis) melawan kes. Djohor, team 
India “menarg 2—0 dan pertandi 
ngan kedua. melawan kes. “Selangor 
berachir seri, 2—2. 

Hongkong—Singapura 
Pada achir minggu jl. di, Singapu 

ra diadakan pertandingan sepakbola 
antara kes. Hongkong melawan kes. 
Singapura dengan kesudahan seris 

0—0, pertandingan akan diulangkan 

ngatari, 

  

Kekurangan kader. 
Pada achir pidatonja Presi- 

deri katakan. bahwa Indonesia 
kekurangan kader bangsa, teru 
tama dilapangan pertanian dan 
peterrakan, dan sesalkan, bah 
wa. — sedangkan rakjat Indore 
sia akan mengalami bentjana 
dalam waktu dekat kalau soal 
makaman rakjat tidak segera di 
petjahkan — hanja ketjil seka 
li minat dikalangan pemuda dan 
pemudi untuk studie ilmu per 
tanian dan ilmu  perchewa- 
har. Buat tahun 1951-1952 
jang mendaftarkan diri se- 

| bagai mahasiswa, bagi Fakul- 
1 Chewan hanja 7 orang.. 

Setjepat mungkin kita mem- 
butuhkan paling sedikit 350 
insinjur pertanian, 150 ahli 

kehutanan ratusan ahli selek. 
si, ratusan ahli pemberantasan 
hama, ratusan ahli pemupuk, 
ratusan ahli tubuh-tanah, ra- 
tusan ahli irrigasi-pertanian- 
rakjat. ratusan ahli kechewa- 
nan, dokter2 chewan dan ahli2 

pemeliharaan ternak, demikian 
Presiden jang achirnja — me- 
ngenai bahaja jang dihadapi 
oleh Indonesia sekarang da- 
lam soal kekurangan maka- 
nan itu katakan: Politik be- 
bas, prijsstop, keamanan ,,ma- 

sjarakat adil dan makmur", 
,mens sana in corpore sano”, 
— semua itu mendjadi omo- 
ngan kosong 'belaka, selama 
kita kekurangan bahan. maka- 
nan, selama tekort kita ini 
makin/ lama makin meningkat, 
selama kita hanja main cynis- 
me sadja dan senang tjemooh- 
mentjemooh selama kita ti- 
dak bekerdja keras, memeras 
keringat mati-matian menu- 
rut plan jang tepat dan radi- 
kal. Revolusi Pembangunan 
harus kita adakan, Revolusi 
Besar disegala lapangan, Re- 
volusi Besar dengan segera, 
tetapi paling segera diatas la. 
pangan. persediaan makanan 
Rakjat. (Antara). 

  

  
  

TJEPU.   Perajaan 1 Mei. 

Tjepu pada tgl, 30 April malam 
akan diadakan peringatan oleh 

lam perajaan peringatan itu 
akan dibentangkan  sedjarah 
dan arti dari hari kemenangan 
buruh. Oleh organisasi2 buruh 
mulai hari itu sampai tgl, 4 Mei 
akan diadakan pengumpulan be- 
ras-dan tanda tangan perdamai 
an. Pendapatannja akan diserah 
kan kepada panitya pusat di Tje 
pu pada tgl. 5 Mei, Diterangkan 
pula bahwa mereka, jang: dapat 
mengumpulkan tanda - tangan 
perdamaian terbanfak akan men 
dapat tanda-djasa, 

Dalam pada Ta tepat pada 1 
( Mei bertempat dilapangan .,Se- 
' mut” akan dilangsungkan rapat 
'umum, Selain akan dibentang- 
kan sedjarah 1 Mei, 

  
damaian dam balon2. Setelah se 
lesai rapat umum akan diada- | 
kap arak2-an, sehabis mana pu- 
la dilapangan Semut itu djuga 
akam  dipertundjukkan rejog 
dsb.. Malamnja. akan an 
resepsi untuk para urdangan. 

Selain ibu olah org, SB2:mu- 

Menjongsong hari 1 Mei di ' 

Sub2 panitya dikampung2, Da-: 

Temuan | 
akan dilepaskan burung2 per- ' 

Aneka DjawaTengah | 
Jai 1-5 Mei akan diadakan pera- 
| jaan2 tersendiri ditempat ma- 
sing2, demikian pembantu kita 

. di Tjepu. 

SALATIGA. 

' Perbaikan djalan. 
Dalam tahun ini oleh pemerin 

tah daerah kota-ketjil Salatiga 
akan dikerdjakan perbaikan 
atas beberapa djalan dalam ko- 
ta, jang beaja2nja telah dapat 
persetudjuan dan termasuk dim. 
rentjanja pengeluaran uang ta- 
hun 1952, Adapun jarg diper- 
baiki antara lain: Djalan Bri- 
ngin, pandjang 1200 M, lebar 
6.25 M, beaja Rp. 45.000, Dja- 
lan Banjubiru, pandjang 1300 

Dijalan Bola bwmlahe 0D Ag. le an 5010, p € 
bar 8.80 M Nang 37.000. 

BLORA. 

PROGRAMMA 1: ME. . 
1 Mej di Blora akar Na Hn, 

T21,:30 April malam di dj. 
akan . diadakan resepsi ig an ai 
hadliri oleh undangan. Tepat bada 
tgl 1 Mei dikantor paflitya pada di. 
20.00 malam “akan diadakan pertun 
djukan “betilan wajatig orang “untuk 
umum, Pada tgl. 3 Mei dilapangan 
Kridosono ' dilangsufgkan Pa 
ngan? sepak:bsl9, Diug4 bulutangki 
dilain tampat” Tek 4 2 ee 
panitya akan diada 1 

lagi guna merebut suatu piala peri "1 F 
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“Bo Khin 

aan banjaknja korban mahnu- 

Telah dota Dri 
Dari Utara/Kengtang? 

PM NuRur 'surat Saba 
»New Times of Burma” 

Lg hari MAAN. Fasakau? " 

DB
 

Ta Je al 
“(Bu 

Ti Aa tkania 

    
   

Ra menga 1 penarikan 
pasukan? tan 2 tadi Gi- 

snghin “wErtempuran 

dengan : “pemerintah 
Burma kan kini se- 
dang 1 | daerah Keng- 

  

menghindarkan 
pos2 depan ten 

ra Rat Dikatakan bahwa 
djuan tentara Burma te- 

“lah mendemoralisasi pasukan? | 
kok Kuomintang. 

Menteri dalam negeri Burma 

an Untuk 

Maung Cale belum 
kma berselang ini mengatakan ' 
kepada pers, bahwa operasi2 
jg dilakukan oleh tentara Bur- 
ma melawan pasukan? Kuo- 
mintang kini sedang berdjalan 
dengan hebatnja. 

t — 

KAPAL PEMBUBU TORPEDO | 
AMERIKA TENGGELAM. 

Angkatan-laut Amerika hari | 
Miaggu mengumumkan bahwa 
kapal pemburu torpedo Ame- 
rika ,,Hebson” tenggelam sete-: 
lah bari 'ubrukan JIgn kapal in- 
duk Amerika . Wasp”. Ketjela- 
kaan:ini terdjadi dalan” djarak 
700 mil disebelas barat pulau2 
Azora di Lautan Atlantik keti- 
ka kedua kapal tadi sedarg me 
lakukan latihan dalam. malam 
hari. Kini belum diketahui be- 

Sia jg n oleh ketjela- 
kaan tersebut. (Reuter). 

“13 

  

GRAN pura? 
jan dim sebuah restoran di Ber 
Iin Barat. melakukan peranan- 
aa na sedemikian baiknja, 

tukang #jopet jg. 
seorang pela 

seorang tukang tjo- 
Pa an aa Bala ig mengira bahwa 

adalah seorang tamu resto- 
ran, memanijing didalam saku- 
nja 'dan honaoll mendapa': dom   

kan ui dari pangikata 2 more. 

  

  

  
ne a lari. Kemudian dengan   
Lagi satu gambar pemberonta kan 2600 tawanan dalam Pendiara 
Jackson, Amerika, jg terdjadi baru2 ini. Para tawanan membakari 
beberapa gedung (tampak di belakang), sedangkan beberapa pen 
djaga mengarahkan sendjata2 nia kepada mereka untuk mentjegak 

kan dalam pendjara itu Hpa dabekan 

         

          
   

entuan polisi dapatlah pemberonta 

  

    
Im migrasi | 

Kemungkinan2 Uik Bangsa Asia Bec- 
immigrasi Ke Amerika Djika Undang2 

(Antara—AKP). 1 1g Ini Diterima Djuga Oleh SenatUSA 
ETIAP tahunnja seratus orang Indonesia akan dapat 

Dana n imigrasi ke Amerika Serikat, serta kemudian 
akan dapat memperoleh kewar ganegaraan negara tsb., apabila 
undang? immigrasi baru jang 

rima oleh Senat, 
Berdasarkan undang2 jg ber 

laku sampai sekarang, maka im 
nang dan naturalisasi bagi 

orang2 Indoresia, maupun Dje- 
pang, Birma, Thai dan beberapa 

bangsa didaerah Lautan Pasi- 
fik, tidaklah terbuka,  berda- 

sarkan pertimbangan? jg ber. 

Sfat kebangsaan, Undang? jg 
baru itu akan menudju kearah 
hapusnja" penghalang? itu, 
akan tetapi. namun demikian 
undang2 tersebut  hanjalah 
akan merupakan konsesi ig ti- 
dak besar bagi bangsa? Asia, 
oleh karena guota tahunan ba 
gi mereka jg akan diizinkan 

bertempat tinggal diwilajah 
Amerika Serikat akan dibatasi 
sampai 100 orang untuk Indo- 
nesia, Birma dan Thai, dan 
185 orang untuk Djepang, 

upun demikian, “para 
ng undang2 tersebut be 

pan, bahwa prinsip peng 
scar bangsa sebagai 

   
ba 
napusin 

petnja. Tapi maklumlah, pela spenghalang bagi immigrasi dan 

jan tadi tetap berdjiwa “tjopet kewarganegarsan itu, adalah 
gga ia merasa djuga Achir- sangat besar artinja. Isteri 

nja polisi datang dan ta 
terba #fovet td Tr 

S ORANG gadis Afrika 
berumur 27 tahun, se- 

orang ahli dalam mendjinakan 
ular2, pada kari Sabu telah 
menjelamatkan ular Pythonnja, 
ketika gerbong kediamannja jg. 
terletak dim, taman pesiar di 
gag Letnan terbakar. an 
k mengindahkan apa me 
nan itu. gadis tsb. bali Mabu 
emasiki gerbongnja dan ber- : 

hasil ja  menjelermatkar ular ' 

Pyth-n tsb. 

"Berhasil 

dan anak seorang warganegara 

Amerika, akan "mendapat hak 

masuk kewlajgh Amerika Se- 
rikat, Pena sistim guota ter- 
Seyut 

Sebaliknja G'iduga, bahwa di 
dalam Senat rantjangan un- 
dang? tersebut akan mendapat 

pertentangan keras,. terutama 
dari mereka 'g beranggapan, 
bahwa prinsip hak2 penduduk 

jitu tidak terd'elma didalam un 

dang9 tersebut dengen iju- 
kup tegas. (Pia). 

Sekali? | 
Menteri!L.N. Spanjo! Tentang: Kesin2 

Perdjalanannja Di Timur Tengah 
| PEMBERITAAN Dg 

negara? 

Artajo. 

NJA jarg chas mengenai per- 
jalanan menteri luar nCgeri Spanjol. Martin Artajo, di 
Arab, United Press mengabarkan dari Cairo. 

Ijalana anja di Timur Tengah itu , ber- 
bahwa 

menganggap perd 
hasil sekal?” dan bahwa ia men gherdaki, supaja seluruh dunia 
mengetahui adatja perhubungan persahabatan jang erat antara 

' Spanjol dan negara? Arab. 

“United Press. en mengada 
kan interview istimewa dgn Ar | 

! sekutuan keamanan itu hendak 

berhasil! Demikian 
tajo mengenai perdjalanan ini, 
mengabarkan lebih landjut, ba 
hwa dalam... kundjungan2nja 

diberbagai-bagai: ibuskota — ne 
gara Arab. Artajo senantiasa 
mendapat kesempatan untuk 
bertemu muka gengan kepala2 
negara jang bersangkutan, bah 
kan berhasil pula menanda-ta 
ngani beberapa verdjandjian 
kebudajaan sehingga perdja- 

maka 

bahwa 
ikut serta dalam sesuati perse 

kutuan Laut-“Tengah, 

dja 
njai inti iang mengandung per 
timbangan2 tsb diatas. 

TER »33 
Me EA 

  

2 2 kenjataan tadilah jg 
Gasar. bila harus. mendjadi 1.per 

Artajo. 
Selandjjutnja ditegaskannja 

Sipanjol tentu - ingin 

asal sa- 

persekutuan itu mempu- 

Negara Arab tak dapat 

lanannja. stu meninggalkan ke 
San jang baik dimana-mana. 

Ketika ditanja, apakah Spa- 
njol mempunjai nertimbangan 
untuk ikut serta dalam suatu 

ut Tengah, ba 
ik sekarang ini maupun dima 
S Maka : angga 'mendjawab, 
ahwa, menilik kenjataannj a 

politik internasional 5m 
ini memang makin: banjak di- 

dasarkan kepada adanja kesa 
tuan? geografis serta golong- 

    

ang rakjat. Dan daerah Laut | 

Artajo, | 
merupakan. salah. satu kesatu | 
Tengah ini, demikian 

an geografis itu. 

IL. komunis.” 
Kata. “hetal . selandjutnja: 

"Kami. jaja akan tertiipta 
nja politik daerah Laut Te- 
ngah  diken 4 hari, jang 
mestinja akan didasarkan ke- 
pada : tan 'bangunnja 

   

kembtli negara2 Arab dan ke 
pada. Na : an melawan 
"agressi komunis”. . Dijika ada 
sesuatu system k 

Tengah Lag harus kita akui 

| Timur Tengah sadja. 

(kan. 

| demikian 

Melawan »igrosi | 
4 “»e | njatakan   “hadap keniotaan 

bersikap Masa bodoh. 
Atas pertanjgan, bagaimana 

pendapatnja mengenai jang bia 
sa disebut “bahaja komunis" 
di Timur Tengah Artajo me- 
'njatakan, bahwa Ybahaja ko- 

terbatas di 

Apakah 
“bahaja komunis” itu sungguh 

sungguh “bahaja” atau tidak, 
rasanja tidak perlu dipersoal 

akan tetapi jang telah 

mendjadi kenjataan jg terang 

ialah bahwa ada beberapa ne- 
gara di Eropa Timur jang tlh 

ditaklikkan dihawah kekuasa 
an komunisme dengan paksa, 

Artajo. 
Dalam hubungan ini ia 

munis” itu tidak 

me- 

negara2 Arab tidak dapat te- 

tap bersikap "masa bodoh” ter 
ini, karena 

kemenangan komunis menurut 
pendapatnja berarti. pengrusak 

an total jang mutlak terhadap 

unsur? dasar dari peradaban, 

kebudajaan dan agama mere- 

ka. Dan negara2 Arab pasti 
akan mendjalankan suatu po- 

anan ber- | Jitik jang tegas terhadap masa ' 
sama diantara Tegur Sat lah politik internasional dewa 

$a ini. (Antara), 

  

pendapatnja, bahwa | 

pada, hari Djum'at telah diteri- 
ma baik oleh Madjelis Perutusan Amerika, dapat djuga dite- 

aaana anal 

Import: Mobil 
'Muang Thai 
Dikurangi Dg 50 pst 

Ny EMEMKAN di Bangkok 
pada hari Sabtu jl., bah 

wa menferi perekcnomian 
Muang Thai telah memutuskan 
uik. mengurangi guofta import 
mobil dengan 5045 Satu2-nja 
matjam barang ate Impertnja 
aa di Muang Thai 2. 
Mobi 

Sementara itu kementerian 
Serekone Thai ketika hari | 

UM AL 

   :ian 

telah 

untuk memuat beras sebanjak | 

30000ton keatas 11 buah ka- 
pal iang- sudah tatu minggu 
lamanja menunggu2 dipelabuh 
an 

Didapat keterangan pula, ba 
hwa kementerian perindustri- 
1x Thai merentjanakan pembu 

|atan sebuah pabrik velebur be 
gi di Phrae di Muang Thai uta 
ra pelebur besi jang su 
dah , berdiri didekat Sara 
buri, kira2 150 km sebelah ti 
mur-laut Bangkok. (Antara — 
A ARP). 
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WARTAWAN WANITA MAR- 
Mn HIGGINS 

     

    

   

  

ite Higgns pada hari 

2 Naa Gengan 

illiam Hall 

Saran udara ke 
Perkawinar 

P L sungkan bebera 
2 Ana sotelah perkara pertje 

iiendral major Willam 
Cengan isterinja pertama 

ch. pengadilan 2S 

  

  

Dai 
d:selesaikan 

di Oklahoma, 

SEKUTU PAKAI GAS BERA- 
pare KATA UTARA. 

Radio Korea. Utara pada 
hari Djamat malam telah menu 

gunakan gas beratjua .,oleh ka 
tena perang kumar mereka, 
Ian serangan? mereka dengan 
pesawaf terbang dan meriam, 
tidak berhasil” Pemantjar tsb. 
menerangkan antara 27 Febr. 

dan 9 April telah 33 kali diper- 
gunakan bom? gas. 

Minjak' 
 Sovjet .. 

Produksinja Mening: 
kat Dg 22 pCt 

INA NURUT siaran ' Radio 
Moskow jang malam 

Minggu ini tertangkay:di Parijs, 
produksi minjak tanah Sovjet 
Uni ketika tahun 1950 telah 'ine- 
jebiht produksi sebelum Perang 
Dunia II dengan 224. Diterang 

kar bahwa pusat2 eksploitasi 
minjak tanah di Maikop. Grozny 
uan Ukraina Barat, jang ketika 
Perang Dunia II hantjur sama 
sekali, sekarang sudah dibangun 
kembali, dikatakan pula bahwa 
tjara? haru sekarang dipakai da 
lam hal membor dan menjaring 

  

mna tamah. ( Antara—AFP), 

| paran. Lebih dari 

memberi idzin | 

ENIKAH. 
“Wari tawan wanita jang terke: 

nal sebagai wartawan perang, 

| aon 
3 3 

Rank sandar di Kan Delhi 
  
  

ini 'adalah lebih ,,mentjemas- 

“kan” daripada bahaja kelapa- 
|xan, jang telah timbul didae- 
rah Bihar ' ditahun jang lam- 

(rpau, sekalipun mereka berpen- |" 
| dapat bahwa kali ini krisis ma | 
(kanan tidak seluas seperti se- 
diakala. Pada waktu ini sudah 
diterima berita2 tentang per- 
istiwa2 kematian akibat kela- 

10.000 mil 
persegi sawah2 dan ladang2 |an 
sudah kekeringan. Kurang Je- 
bih satu djuta are terdiri ke- 
bun2 djeruk mulai laju diba- 
wah terik matahari. Sepan- 
djang djalan2 terlentang ter- 

 daerah2 Guddappah Chittoor, 
| Anantapur dan Nuanool dise- 
belah Utara Madras, dimana 

terdapat sedjumlah 1.500.000 
orang jang mendjadi korban 
kekurangan bahan makanan. 
Sebanjak 209.000 wanita, 
anak2 dan orang2 jang sudah 
landjut usianja hidup dari ma- 

merintah melalui  dapur2 
umum, jaitu berupa makanan 
Soep jang diberikan sekali se- 
tiap hari. 

Karena gagalnja panen 5 
tahun terachir 

Sedjumlah besar penduduk 
dipekerdjakan oleh pemerintah 

untuk menggali Sumur2 dan sa- 
luran2, dengan mendapat tju- 
kup upah untuk membeli be- 
ras bagi diri sendiri beserta 
keluarga mereka, Sebaliknja   
daripada keadaan bahaja ke- 
|laparan di Bihar dahulu ma- 
ka bahaja kelaparan didaerah 

iMadras Sekarang ini bukan: 
| terletak pada kurangnja : pe- 
ngiriman bahan makanan. Per 
sediaan2 besar bahan maka- | 

nar kini terdapat dinegara2 ba 
gian sekitarnja, akan te 
gagalnja panen dalam lima: 
tahun terachir 

telah menelan habis uang  ta- 
bungan dari penduduk. Ribu- 
an. kaum pekeridja dan petani 
telah mendjual tanah mereka 
untuk dapat mempertahankan 
hidup mereka dan kini tidak 
sanggup membeli makanan la- 
gi: Selain itu maka» musim ke- 
ring terus-menerus ini membi- 

kin keadaan lebih buruk. 

Serang lokomotip utk. 
ambil airnja. 

Di beberapa dusun kaum 

meminta air jang terdapat da-. 
lam lakomptip2.  Dibeberapa 

daerah iang paling menderita 
tenaga2 pvekerdja diwadjibkan 

untuk menggali sumur2 untuk 
mendapatkan air. Untuk ini 
telah dikerahkan pula tiga 
kompi tentara India. Untuk me 
menuhi kebutuhan air telah di 
gali 5600 buah sumur.   Guh pasukan? Amerika memper | 

b 
Sebaliknja daripada . keada- 

lan €i Bihar tahun jang lam- 
pau, maka dalam hal sekarang 

ini bantuan dari luar tidak 
akan banjak berfaedah, ke-: 
tjuali misainja bengiriman su- 
su bagi kaum ibu dan kanak2.: 
Kewadjiban bertama daripada: 
pemerintah Madras ialah me- 

rmpatkan kaum petani pada 
lapangan2 pekerdjaan jang 
konstruktif untuk menjanggup. 
kan mereka membeli bahan 

makanan sampai tibanja  mu- 
sim hudjan, pada waktu ma-, 
na mereka lantas dapat beker-: 
dja kembali disawah2 dan  la- 

dang2 mereka. (Reuter). 

KRUNDINGAN RAHASIA 
MONTGOMERY DI LISSABON |: 

Field  Marshal Viscount 

Montgomery wakil komandan 
pasukan2 Atlantik di Eropa, 

ketika hari Sabty telah tiba . 
dengan - sebuah pesawat ter- 
bang diibukota Portugal. Di 
Lissabon ia mengddakan pem- 
bitiaraan2 militer .jang dira. 

hasiakan dan melakukan pe-j   meriksaan pertahanan Portu- 
gal. 

menganggap. krisis makanan | 

Tearbakah Di India 
Sedjak 75 Tahun. 

4nak2 Dan Wanita? Sampai »Serang”? Lokomotip2 
| Haruk Minta Air 1g Ada Nan $ 

   
2 GA “3 

“Dan Tibet, ra Ttg. 
Politik L.N. India 

Pp ERDANA mendoan Indin 
Shri Nehru ketika ma- 

lam Minggu mengatakan di 
Darjeeli Gekat 

taon dan Tibet, bahwa 

kan India ialah bersahabat dan 
bekerdja bersama dengan semua 
negara jang berbatasan kepada- 
nja, terutama dengan Tiongkok | 

|nak2 jang mati dan jang hen- Ifan Tibet. 
dak mati. 

Jang paling menderita ialah | 'Nehru kini sedang melaku- 
kan perdjalanan selama 5 hari 
didaerah berbatasan India dgi 
Tibet. Dikatakannj, bahwa In: 
dia tidak mempunjai maksud 
untuk menjerang bangsa mana 
pun djuga dan sebaliknjapun 
India tidak berpendapat bhw 
ada sesuatu negara jg bermak   

kanan jang diberikan oleh pe- ' 

terus-menerus | 

sud akan menjerang India. 
Kemudian di: tandaskannja 

bahwa batas2 India perlu di- : 
pertahankan dan diserukannya | 
sSupaja bangsa India selalu ber 

| waspada untuk mempertahari- 
kan tanah-airnja. , 

(Antara—AFP) 

  

Pertemuan Sa- 
.lazar-Franco 
Suatu Siasat Pembentu 
kan' Segitiga USA-Spa- 

2 
Izvestia # 

: JURU PEMBAHAS hari 
' an ,Izvestia”  M. Mikhai- 

lov pada hari Mirggu jl. menu- 
lis “ah aghugan /tindjauan 

"13 a pada wak 

  

Sebagai 
mengemukakan pemberitdan2 
mengenai perundingan2 di Ma- 
drid antara djenderal Franco 
dan duta besar Amerika Seri- | 
kat, Maayeagh, mengenai pe- 
makai kalan2 militer di 
daerah Spaniol oleh Amerika 
Serikat,  vertemyan' antara 

Pbnrah Mikhailov 

Franco dan perdana menteri 
Salazar dari Portugal dikota 
Cuidag Rodrigo didaerah per-   

wanita serta anak2 melaku- | 
kan penjerbuan terhadap ' ke- ' 
rota2 api jang berlalu untuk: 

batasan Spanjol-Portugal dan 
perdjalanan menteri luar ne- 

geri Spanjol Martin Artajo di 
Timur Tengah. 

Pukonlah suatu hal: “jang 

nja. Gjatuh bersamaan dengan 
perundingan? militer Ameri- 
ka-Spanjol. 

“Selandjutnja HN, ba- 
hwa, perundingan2 antara Fran 
co dan Salazar: menundjukkan 
sedang disiasatkannja suatu 
uSaha untuk, . memasukkan 
Franco kedalam suatu perse- 

kutuan : r nAgreSSOr2" melalui 

suatu ,Pakt Iberia” jang akan 
menghubungkan  Spanjol de- | 
ngan Portugal Galam | suatu 

utuan segi-tiga antara. 
Bitrate. Serikat, Spanjol dan 
Pertugak Samin, 

  

DJALAN BUNTU DL 
HUNDING GAN? | 
t 
! 

Perund-ingang Djepan 
'Tiongksk Nasionalis kini boleh 
dikatakan telah dja 
lan Ta Dalam pada itu dele- 

(si Diapang NN ana senaan 

Pan “Tiongkok Nasional! 

NG) 

  Mena 'To- 
Ko 2 | o, apatan perundingan akan 

akan dipu- 
ag Seperti telah 

kan. jang mendjadi pokok perti- 
Ka ena 2 Ja hal ini jalah | 

gakuan kedaulatan 

Dg Tiongkok | 

perbatasan 

Man luar negeri jang dilaku- || 

njol-Portugal :'Tuduhan 

kebetulan, demikian Mikhai. 
lov, bahwa pertemuan antara ' . 

Franco dan Salazar itu waktu- | - 

Tenang untuk . 'membentuk., 

  
    

  

     

  

D 
siakan kolonel Tsai dari Korea   
serikat dipulau Koje kini telah 

t x 

|. pajung diatas Korea Utara. 

| Utara sangsi keterangan2 
PBB. 

Menurut kolonel Tsai para ta 

wanan2 tadi menghadap kepa- 
“da para pembesar Korea Utara 
Gan dengan bangga menjerita- 
kan dgn tipu muslisat mana me 
reka berhasil meloloskan diri 

dari tahanan. 

Peristiwa ini oleh  kolonel 
Tsai dikemukakan sebagai ala 
san merpapa fihak Utara tidak | 
mau menjetudjui tuntutan PBB 
supaja kepada para tawanan pe 
rang diberi kemerdekaan untuk 
memilih apakah mereka mau di 
tampukan: atau tidak, Ia me- 

2 ama pendapatnja bahwa 
atas surat2 permintaan para ta 

#wanan supaja mereka djangar 
Naba kembali hendaknja 

diberi arti jg relatif sadja. 

Selain dari itu ia sangsi pu- 
la terhadap kebenaran dari 
pemberitahuan? fihak PBB bah 
wa hanja 70.000 dari 132.000 
tawanan perang fihak Utara 
sadja jg ingin dikembalikan ke 
daerah . jg dikuasai oleh Uta- 

ira. (Pia AFP). 

Buruh Kereta 

Kisi Dapat Djamiaan :   
WA RRT »Hsin Hwa” kaum 

burah kereta api gi seluruh ' 
Tiongkok kini mengetjap pene- 
liharaar dan perawatan keseha- 
tan jg memvaskin. Sediurdah , 
527.100 orang buruh kereta api 
Can keluarganja, jang meruba- 
kan sebagian dari sedjumlah 
2.600.009 orang buruh seluruh- 
nja, js bersama? gn kelwarga- 

nja merupakan djumlah - lebih 
dari 10 djuta orang, kini dapat 
menarik keunturgan2 aan kenik 

| matan? ig dihasilkan oleh per- 
satuan? djaminan buruh ig Si- 
njatakan berlaku pada tg. « Mei 
tahum 1951. 

| | Berdasarkan peraturan? ini, 
an kini terdapat 120 buah 

rumah sakit, klinik dan sana- 
! toriim2 dengan 6:263 huah 
| tempat tidur bagi perawatan 

dan pengobatan chusus untuk 
kaum buruh kereta api dan ke 
luarganja, Semua buruh kere- 
ta ani berdasarkan peraturan2 

itu mendapat pengobatan per- 
Uu tjuma termasuk perawatan, | 

pembedahan. dan pengobatan2 ' 

chusus. Pun keluarganja men- 
dapat pula kelonggaran2 jang : 
demikian hanjag sadja diwa- | 

! 

2, | djibkan membajar separo dari . 
| harga obat2nja. 

Tiongkok” toke Nasionalis oleh: Di je: Or memperbaiki perawa- 

pang dan 
. Tiongkok Barat jang dna 9 
kuasai oleh Djepang selama ber 
Aoa permeriatahan ''bo- 

n kesehatan ini, kementerian | 

urusan kereta api telah menge | 
luarkan fonds sebanjak 28.400. rs 

Ldjuta yuan dalam tahun 1951. 
(Antara), 

kembali dengan satuan? mereka setelah para 
| 'membudjuk tentara serikat untuk menurunkan mereka dgn, 

Api Tiongkok. 
Sosial Memuaskan “, 

ENURUT kantor berita 

idi Washington dilakukan sua- 

| gam PBB”. 

Tukaran Tawanan 
Pihak Utara Sangsikan Pemberitahuan P8B, 

ALAM PERUNDINGAN baru? ini mengenai. soal per- 
tukaran tawanan perang di Pan Man Jom jaag diraha- 

Utara menerangkan bahwa 8 
orang tawanan fihak Utara jang telah ditangkap oleh tentara 

diri berhasil menggabungkan 
Itadi tawanan 

Tewas Karena Pe- 
ledakan Randjau 

Darat 

3 Orang Kanada tewas dan 
( orang lainnia menderita lu- 

   
    

     
     

      

   

      

    
  

Sebagai telah berkali2 dikabar 
' kan, bandjir akibat meluabnja 
sungai  Missouri (Amerika) 
telah menjebabkan. kerugian | 
berdjuta2 dollar. Beratus2 rw $ 
mah tergenang air sampai 11 
M. tingginja. .Gambar 'atas: 
pemandangan dari atas pada 
kota Bartletr Iowa, terendam 

air. Bawah: satu keluarga pe- 
tani di Omaha, belum keburu $ 
mengungsi dari rumahnja, se- 
dangkan air makin naik dgn 
tjepatnja. Tampak satu perahu 8 
jang datang hendak memberi 
pertolongan. 25 2 

EISENHOWER KE AMERL- 
KA PADA 1 DJUNI, : 

Djenderal Dwight Eisenho-- 
wer, panglima tertinggi pasu- 
kam2 Sekutu di Eropa pada 
hari Minggu jl' membenarkan 
di Luxemburg, bahwa ia akan 
kembali. ke Amerika Serikat 

    

  ka2 pajah: disebabkan oleh'pe 
ledakkan Sebuah .rardjau .da- 

tara Kanada pada hari Ming- j 

gu, Kesepuluh serdadu2 tadi | 
termasuk dalam satuan2 tenta 

ra pertahanan Kanada jang di 
tempatkan di Djerman (AFP). 

rat Gi lapangan latihsn jang | 

terletak didekat Hamburg, de | 
mikian oleh vara pembesar ten : 

pada tanggal 1 Djuni jad. 
Setelah mengadakan perdja 

muan perpisahan gengan pem 

besar2 pemerintah Luxemburg 
maka sebelum kembali ke Pa 

| ris Eisenhower menerangkan 
| kepada pers bahwa ja akan 
kembali ke tanah-air-nja dan 
bahwa ' kedatangannja di 
Luxemburg adalah untuk. min 
ta diri (AFP — Ant.). 

  

  

  
Serizat das Djepang. Djumlah 

djandjian perdamaian di San Francisco ini ada 49 buah, 
ranja Amerika Serikat sebagai negara jang ke-10 jang 
mensahkan (meratifikasi)-nja. 

Sesuai dengan perdjandjian 
perdamaian ini, maka Djepang 

melepaSkon segala: hak atau 

pengawasan atas Korea, Tai- 

wan, Penghu (Pescadores), 

Kurilen . Sakhalin, Ryukyu, 

Bonin, Kazan Retto (Volcano 

Islands, diantaranja Iwo Jima) 
Gan pulau2 lainnja, di Pasifik, 
jang dahulu dibawah kekuasa- 
an Djepang. Akan tetapi,  se- 

baliknja Djepang berhak mem- 
bing angkatan perang sekuat2 
nja dan Djepang tidak dike- 

hakan kewadjiban untuk mem 
bajar pengganti kerugian jang 

berat kepada negara2 Sekutu. 
Berita AFP dari Washing- 

ten..mengatakan, bahwa  ber- 

hubung dengan peristiwa itu 

tu upatjara, dalam mana men- 
teri luar negeri Dean Ache- 

'son membatjakan pesan Presi- | 
den Truman kepada Djepang. 

Pesan Pres. Truman, 
Truman a.l. mengatakan bah- 

wa 10 tahun dan 5 bulan sesu- 
“dah terdjadinja serangan Dje- 
pang terhadap pangkalan Pearl 
'Harbor, Amerika - berdjandji 
“bekerdja-bersama dgn, rakjat 
Djepang untuk memelihara kea 
manar dan perdamaian, sesua: 
dgn tudjuan dan prinsip2 Pia- 

Dinjatakannja, bahwa ia ja- 
| kin rakjat Djepang waspada ter 

  

Pi ENURUT BERITA ,Reuter” 
dari New. York, harian 

Amerika ,Baltimore Sun” hari 
Senen - muat karangan Philip 
Potter, jang al. mengatakan bahwa 
sentimen, .,Asia untuk bangsa Asia” 
masih tetap kuat di Djepang. 

Seorang industrialis Djepang, Yos- 
hisuko Aikawa, jang oleh Potter di- 
namakan ,,Tsaar ,negara boneka Dje- 
parig Mantjuko menurut Potter 
berpendirian bahwa masa depan Die-   lainkan di Asia. Dikatakanrija bah- 

wa Alkawa ingin terlaksananja suatu 
Blok Asia, ' jang, akan meliputi 
Tiongkok dan India, dengan ' Dje- 
pang sebagai negeri, jarig ' mengirim: 
kan ahli? tehniknja. 

Potter seterusnja mengatakan, bah 
wa menurut keterangan pihak peme- 
rihtah Diepang, Partai Komunis Dje 
beng sedang membarsiapkan didi un: 
tuk 'melak ukah pemberontakan ber- 

pang bukannja terletak di Barat, me- sekdjata, dan” ,dokumen2 " jang ada 

  

  

' Semangat , Asia Utk Sanga Asia 

aa
 2 

ena pemardiduk: Manaheljukkan 
perintjian rentjana2 untuk melakukan 
kegiatan2 gerilja,. . apabila pada sua- 
tu saat | memang - akan, melakukan 
pemberontakan”. Fa, 
| Diumleh anggota Partai Komunis 

H4 tesmti hanj 1301000 sang, teta 
2 Kanan Lena sen Dara 

f 

  

jang tersusun paling rapi di Djepan 
Dikatakannja bahwa djumlah an 
ta gerakan dibawah tanah ada anta 
ra 20.000 dan 30.000 orang. 

Dikatakannja bahwa Moskow men 
djandjikan kemerdekaan ekonomi ke 
pada Djepang, merdeka dari ikatan 
Amerika Serikat. 

Potter seterusnja mengemukakan 3 
soal bertalian dengan  ketidak-fentu- 
an ekonomi Djepang dimasa jg akan 
datang: 1. Dapatkah Djepang ber- 

ng perekonomtaniifa,” tanba' pa 

" Tetap Kuat Di 

gangan dengan Tiongkok? 

pengeluarannja di Djepang, akan te- 
tap mefutup kekurangan dollas: 
dialami dalam: PIN 

sar dan “bahan2 Ma Tiongkok: 
darat? 

2. Apakah perdagangan dengan |: 
Asia Tenggara — dimana Inggris 
akan mendjadi pesaing jang tadjam 
— dapat berkembang dengan tjukup |. 

tjepat hingga dapat mengganti hasil 
jang dahulunja didapat dari Pena 

: Djepang: Ber- 
Dinar Kembali 
Mulai 1:28 April Manan 'Perdjandji- 

an Perdamaian Berlaku 
| Kedutaan Djepang Diberbagai Negara Akan Lekas 

Diadakan. 

D'ENDERAL Matthew Ridgway pada djam 13.30 GaT 
hari Senen tgl. 28 April kemaren. , 

waktu pendudukan Serikat di Djepang. Dengan berachirnja er 
dudukan ini, pasukan? Amerika Serikat akan tetap a 
kan di Djepang dan djenderal Ridgway tetap memimpin. pepe j 
rangamn Kerea dari Tokyo. Perdjandjian perdamaian Ta 
wasa Ini sudah berlaku antara Argentina, Australia, 
Perantjis, Mexico, New Zealand, Pakistan, Inggris, 

--diitaan tersebut. 

  

   

     
   

    
          

     

    

    

   

   
   

  

tejah 

negara ig menandatangari 

Kalla apa jg dinamakanaja bas: 
haja imperialisme Komunis. j Ie 
kigin memperluas penindasan- 
nja dgn. djalan agresi gresi langsung ” 
atau tidak langsung. 2 

Sementara itu UP mengata” 
kan, bahwa Djepang didug 
akan. minta pindjaman2 kepada - 
Amerika Serikat, sed : 
$ 100.000.000. Tae 

Lagu2 semangat perang 
bera gunga lagi. 

1 bejo, Hana MI ga 'okyo 2 
2 Non - l 
er Djepan 
an Mantan lapag Rem jek 
rang dikalangan bangsa 5 
pang telah timbul Ba “ 
nerbit2 mengumpulkan 
kuno jang memudja? 
ngan ini dari bekas2 aa 
liter Djepang: chalajak 

| mulai menanjakan lagi b 
atau tulisan ng tentang, e 

Lan Djepang”, Tea 
Segera setelah vera 

perdamaian dengan " .Djepang 
mulai berlaku, Djepang “ akan 
mengangkat duta besarnja : di 
New Delhi, Washington, " Lon- 
don,, Paris, Kanberra,: dan ' Ot- 
tawa dan dutanja di Daan 
ibu-kota negara  lainnja, ide 
Na diumumkan oleh ker 

a. perwakilan pang. li 
London Koichiro Aa “dalam 
interpiu oleh pers. 1 

Menurut Azakdi “perwaki: 
lannja itu akan merupaka 'in- 
ti dari kedutaan besar. 
di London dan ia sendiri' al 1 
diangkat oleh: pemerintahnja 
sebagai kuasa usaha pada ke- 

Dutabesar Djepang untuk 
London: belum diangkat akan 
tetapi tak lama, lagi . pembesar 

'ini akan diangkat. hama 'me- 
nefangkan selandjutnja bahwa 
duta-besar Djepang watak 

  

  

  

  

  

   

  

  
3. Apakah Amerika Serikat udihan 

mrmal? Tenang. (Reuter 

g 
|gris jang baru ini “asa 

. rap kan akan: tiba di? Lot M 
G.min . jang. Akan 
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TRICOT ZIJDE 

  

  

TIA TT TT 

Ma
ta
h 

m
a
n
d
a
l
a
 

TU 
Aka

l 
ti

ti
an

 
ot

o 
ibis 

NT
 

TT
 

  

     RAPAT DAN PAWAI PADA 

1 MEL. 
Panitya perajaan 1 Mei di | 

Semarang mengandjurkan pa- 
ra pengikut pawai (SB2, RT2, 
Organisasi2 dan massa lain- 

“nja) pada Hari Buruh tanggal | 
1 Mei jang akan datang jang 

akan mengadakan gerakan pe 
ngibaran bendera buruh (me- 
rah) diharuskan disampingi 
bendera merah putih jang djum 
lah dan ukurannja sama. Mi- 
njak buat ontjor2 (obor) da- 
lam pawai dibeajai sendiri oleh 
SB2, RT2 organisasi2 dan ma 
sa lainnja. Gerakan memuku' 
kentongan, bedug dan membu 

njikan peluit dan sirene diba- 
talkan, karena tidak di-idzin- 
kan jang berwadjib. Rapat sa 

«.“ modra diadakan djam 8 pagi 
tepat dilapangan sebelah sela 
tan Stad'on, para pengundjung 
rapat diatur dalam barisan. 
Pawai dimulai djam 5 sore da 

E ri lapongan sebelah selatan Se 

ps tadion melalui Pandanaran, 
E: Djalan Mataram, Djurnatan, 
P3 Pasar Djohar, Alun2, Bodjong 
: dan pembubaran dimuka kan- 

Ez, tor Aniem. 

0 SB DJAWATAN PERTANIAN. 
. Putusan2 jg diambil dlm rapat 

Ke pleno SB Djawatan Pertanian 
Es Rakjat daerah Djawa Tengah 

 . baru2 ini, antara lain sbb.: Me- 
22 nolak dimasukkarinja djawatan 

E: pertanian rakjat pada categorie 
k. “Ra djawatan-sedang dan mendesak 
P5 pada dewan pimpinan, pusat Gi 
e . - Surabaja spj. mengambil sikap 

"0 jg tegas. Mendesak supaja pera- 

13 turan SOB dihapuskan. Mende- 
sak supaja 1 Msi didjadikan hari 

"9 raja resmi. Mendesak supaja 
SBDPR diakui oleh pemerintah 
sebagai satu2nja Serikat Buruh 

jg sjah dlm djawatan Pertanian, 

Rakjat. Mendesak supaja peme- 
rintah memperbanjak sekolah2 
pertanian SPM/SPMA utk mem 

perbanjak ahli2 pertanian. Men- 
desak spj. pemerintah menga-” 
dakan pengendalian-harga. Men 
desak supaja dewan pimpinan 

: . 'pusat memperdjoangkan nasib 
1 buruh djawatan pertanian rak- 
ge gjat. daerah Jogjakarta hingga 

ada persamaan dgn buruh di 
daerah lain. Mendesak supaja 
dewan pimpinan pusat meng- 
adakan feeling dgn SB2 didalam 
Kementerian Pertanian untuk 
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buruh didalam” Kementerian 
Pertanian. Mendesak dewan pim 
pinan pusat lekas mengadakan 
kongres utk menetapkan me- 
milih masuk dim satu vakcen- 
trale. Mengambil sikap bahwa 
SBDPR tjabang2 di seluruh Dja 
wa Tengah ikut serta merajakan 

Ka tg. 1 Mei sebagai Hari Buruh 
8 1 Internasional. 
. PEMBAJARAN PENSIOEN. 
" Sabtu tanggal 3 Mei jang 

akan datang Kantor Kas Nege 
ri dibuka melulu buat pemba- 
jaran pensioen dan yang-tung 

gu (wachtgeld), 

   

  

KASHMIR LINNEN KEMBANG 

CREPE GEORGETTE KEMBANG 

BEMBERG ZIJDE KEMBANG 

menggalang adanja satu serikat ' 

Ani mahai 
OBRAL BESAR!!! 

Chiffon pake borduur, Sutra Brocade Sorga ka tudju, 
France Kantstof pake Pe 

SEMUA DIDJUAL DENGAN HARGA OBRAL!!! 
DJANGAN LUPA, SILAHKAN MAMPIR PASTI PUAS!!! $ 

mm 

Tiap2 Naa Kain dapat Hadiah 1 bidji -eaean) 

Radja Sutra ' 

' BOMBAY STORES 
Bodjong 3D A': 

PN UE 

— PERINGATAN 
: : F: Dalam Ndnyanean telah tampak 

. Kb 3? Merek-merek Sepeda palsu 
diantaranja djuga pemalsuan dari merek 

HUMBER 
Maka dari itu kami peringatkan kepada jang jan an 
bahwa “5 HUMBER jang asli hanja diimportir oleh: 

LINDETEVES N, "3 
TIKET SII III III III II II 

Telah lahir: 

Semarang, 25 April 1952. 

anak kami: ACHMAD ZAIN 

Achmad Nusjirwan dan Isteri. 

   

       

            
    
      

          
       

American stof pake kembang p. Mtr. Rp. 4.25 | Tropical wool p.Mtr. ,, 27.50 
Matcrepe de Luxe kembang p.Mtr. ,, 9.— Saigon wani 2 Me Nag ' Bemberg kembang de Luxe p.Mtr.,, 9.— | Tropical Nol sEraap Pe AN 
Chiffon bemberg kembang  p.Mtr. ,, 10.— Arrow Shirt ukuran dan NP Na "1g Sutra Seventh Heaven compleet p. bidji 85 

(Sorga ka tudju) p.Mtr. ,, 1250 | American Kaos kaki PB TN 
Djuga seaia: 

5 Bludru matjan ketawa, Sutra terang bulan, 

   sanur Semarang 

  

     £ PESTA 
MM TNI KINGO    

  

  

  26 "April 1952. 

Keluarga van der POL 
Mengutjapkan kepada kawan2 dan semua kenalan: 

»Selamat tinggal dan sampai ketemu lagi di Semarang.” 

a.b. Constellation. | 

  

  

SOLO Mulai tg. 29 April 52 D.M.B. 

14 HOURS Yr, 

Rea Richard BASEHART Teks INDONESIA 

  

D.U.K.T. PINDAH, 
Kepada semua kesatuan, Di- 

nas2 dalam Ketenteraan dan 
Gjuga instantie2 Civiel di umum 
kan bahwa: Djawatar Urusan 
Kesedjahteraan Angkatan Da- 
rat Ter IV. (DUKT. Terr 
IV) mulai tgl. 1 Mei '52 tlh pin- 

dah ke Poerwodinatan Barat 
no. 37 Semarang, (bekas kan- 

tor D.U.T, Terr. IV) dengan 
telefoon no, Smg. 1054. Smg. 
222 dan Smg. 1858. 

Perlu diterangkan bhw hing- 
ga tgl. 5-5-52 DUKT belum da- 
pat bekerdja seperti biasa, kare- 
na harus mengatur kantor. 

KONP, PERTANIAN SELU- 
RUH DJAWA BARAT. 

Diperoleh keterangan, bah- 
wa pada tanggal 5 dan 6 Mei 
jang akafh datang ini di Sala- 
tiga akan dilangsungkan komp. 
Pertanian seluruh Djawa Te- 

ngah jang akan dirundingkan 
soal2 mengenai pekerdjaan jg. 

akan didjalankan dalam mu- 

Koy TOR ers 

NO FEMALE CAN A THE OLpEST 
PUSH A HANDKER- j TEKE ON 
CHE FULL O' REP | EARTH, (& 

PerPER N MY WOMAN 'S 
TEARS! GOOD 

GON', SHERRYI/ 

  
lada dimukaku !! 

— Cactus, kamu telah djatuh 

Tid z seorang wanita dapat 
melemparkan saputangan penuh 

sim kemarau ini, memperhebat 
kursus2 pertanian, perkebu- 
nan pemberantasan hama dan 
penjakit dan achirnja menge- 
nai pelaksanaan Rentjana Ke- 
sedjahteraan Istimewa. Pada 
tanggal 6 Mei sesudah konp. 
selesai, akan diselenggarakan 
excursi (darmawisata) kedae- 
rah Bandungan untuk melihat 
tanaman kool jang diserang : 
oleh ulat dengan penanam 
san obat Angetia. 

IBU JANG BERDOSA. 

Beberapa, hari jbl. ini disalah 

satu bak air di Kabluk dan di 
tutupi dengan daur2 telah dike 
temukan majatnja seorang baji , 
jg berumur kira2 2 minggu. 

Pada majat itu terdapat lu- | 
ka2 didahimja. Setelah diusut ! 
lebih djauh, ternjata bahwa ba- | 
ji itu adalah anaknja seorang 
perempuan bernama S. binti M. 
tinggal d'djalan Rambutan, 

512 
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UTJAPAN TERINA KAsiti. ' 
| Kepada Sdri? sekalian je. bhh. 

parkawinan anak kami: 

' Kapt. KUBA, SOEDARJONO 

dengan 

R.r. BEATRIS SOEFKATI 
menaroh perhatian dan mem- 
beri do'a pengestu, sumbangsih 

berumna tenaga, pikiran, kara- 
ngan bunga, tanda mata dll.: 
hingga .wiwahan .tsb. dapat 
langsung dgn memuaskan. 

Kel, ROEWIDODARMO | 
Dj. Kemuning 29 Salatiga. 
  

Pakailah Randjeng dengan 
MATRASVEER 

(EMPUK — SEHAT — BERSIH 

  

    Terdapat pada semua Toko 
Randjang jang modern.   
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  'dengan baik. 

    

    

   

    
    

    

  
tjara jang menjenangkan 
'pendjualan, karena mana 
tambah besar. 

Hn -   TL   
Ta 251 -B NDUNG PE SU NN LO 2 MY naa ai PUN NA He k 

  

(ANTHAY 
tjap 

»OEMBILAH BELAS" 
Sepesial buat orang 

perempuan jang lagi 
hamil 3 bln. sampai 

lahir, 

Ia bikin kuat teri- 
pat pranakan dan 
menjega gangguan- 
nja penjakit, dari 
pembu wakannja 

orang hamil, 

Membikin segar 
anak dalam kandu- 
ngan dan menjaga 
bahaja kandungan 
gugur. 
Aturan Minumnja: 

Pagi, siang sebelurn- 
nja makan dan wak- 
tu malam mau tidur. 
minum 1 gelas aloki 

Dikeluarkan oleh Chemicaliin Handel IE KIEM TIE 

Timplein 6—8, Tilp. 1316 Surabaja. 

    
  

HURRY, ROY/ L WASNIT LYING 
WHEN IL SAP THE CIRCLE B 
BOSS WAS DUR Tg DE THIS 

          

    

5 Iekar, Rar Aku tidak 
omong kosong waktu. aku me 
ngatakan bahwa pemilik Circle 
B akan dibunuh malam ini! 

karena akal tertua didunia ini: 

airmata wanita!! Bagus, Sher 

ry! 

   

SPUR GMNES'S 
OFFICE IS PARK, 
ROY! WE'!RE 
TOO LATE/ 

DON'T GNE 
UP BErorRE 
WE RE STARTED, 
SHERRY/ SHOW 

ROY, IF YOU LEE YOU'RE 
THIS JAIL AN' A 
COWMAN DIES 
TONIGHT,. THEY'LL 
BLANME YOU 
FOR IT / 

      
    

— Roy, djika kamu mening 
galkan tahanan ini dan malam 
ini ada seorang penggemvala 
lembu dibunuh. ... mereka akan 

gelap, Roy. Kita telah terlam- 
bat!! 

—  Djangan putus asa sebe- 
mendjatuhkan kesalahan T.spa- lum kita mulai berusaha, Sher- 
Haaite ry! Tundjukkan padaku djalan 

1. Mungkin “benar ” Fatami, menudju tanah Circle BII 

Cactus... tetapi risiko itu ha- 
rus kuambil, djika dengan demi 

kian aku mungkin  menjelamat 

kan satu djiwa. 

aa 9 . 
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' |Wenerangan modern 
... Toko? jang diterangi dengan lampu? TL, tidak 

sadja menarik hati, tetapi baik bagi para langs 
ganan, maupun bagi pegawainja dapat melihat 

Lampu ini membawakan suasaria jang basetah, 
jang diperlukan untuk dapat belandja dengan: 

Penerangan TL itu djuga memperbesar tenaga 
(pendjualan dari etalage dan ruang 2 pertundjukan, 

Mintalah keterangan kepada toko langganan 
Tuan tentang lampu' PHILIPS- jang moderna 

|... PENDARAAN FLUOR 
ea "» DAN ARMATUR2 

(aan YA PA aa 
BESUTAN 

waktunja anak ter- 

— Kantor Spur Galnes telah 

Bi ha aiiitol Tiar dianganlah hana: . 
melihat harga sekilonja sadja 

(Lihatlah pula kekuatan menutup dan pengulasannja. Perhitungan jang seder. 

|hana membuktikan bahwa ELTOSIN sebenarnjalah lebih murah bilamana 

“dibandingkan untuk satu meter perseginja dengan lain-lain tjat. 

NA Nara TER 

    Kekuatan menutup dan pengulasan 

dari ELTOSIN besar sekali dan 

tjahajanjapun sangat sempurna, Ma- 
ka dari itu pakailah selamanja dan 
hanja 
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jang menguntdngka 

  

  

  

MN
 
A
K
A
N
 

AA
A 

Ie 
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TER EKS TER EN TRSAII AKI ASIA IIA IIS AA IA IA Jd Jake detak Me MENARA AK 

ANGGUR artinja: MODERN IDUL- 
FITRI CARDS: memberi 
Standing” kepada sipeng./ 
sipenerima. M.I. Cards 
membawa lukisan2 indah 
dlm 3 warna, sangat mo- 
dern, sangat menjenang- 
kan sebab barangnja ba- 
gus. 
MI. Cards: 1 stel (4-dou- 
ble cards) Rp. 5.— ong- 
kos bebas: ribuan sudah 
jg. pesan:  turutlah: ma- 
dju: pesanlah sekarang 
dgn. poswesel pada: 
WAYANG PUBLISHER 
Preg. Bunder 13, Sbaia. 

PEKAN A AAN AA AKA YAAA 
en MAA AN KAA INA TATAP MALAS AN 

Pasanglah 
Adpertensi 

Dalam Harian 

.SUARA MERDEKA" 
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Besok malam premiere besar | 
Rex 5.-7.15-9.15 (17 tob.J 
Montgomery Clift— Elizabeth Taylor 

»A Place in the Sun” 
Satu film Paramount jang dapat Sit | 

djian tertinggi dengan 4 hadiah! 

.Ini Malam PENGABISAN : 
5. 7, — 9. (segala umur) 

she Sun Gomes Uno Laba Technicolor 

BESOK MALAM Premiere 
.ORION" 5.-7.-9.- (13 tah) 

Jane Wyman — Van Johnson 
Howard Kcel — Barry Sullivan 

»Three Gnys Named Miker 

| Ioi, Malam pengab: 7. 9. 

| When Worlds Collide' 
ba Paramount's in TECHNICOLOR | 

| “INI MALAM D.M.B. 
Metropote 5.-7.-9.- (13 thl 

Kirk Alyn James Dale 

»Federai Agenisv.s.' 
Underwaorid, Jas." 

  

  

    
  

— : 
: 
! 
1 

T
E
R
A
S
 

K
I
A
 
S
A
 
S
I
 
I
I
I
 
I
I
 

Ie 
e
k
a
 

S
E
K
 
L
A
K
I
A
K
I
I
A
I
K
K
I
 

I
I
 

A 
Ir

 
petus

iai 

   

          
   

    
      

   

    
   

  

Het aainkotookiadalotnia R Kek TK 

“AR 2 gaga As 
Drukinkt "kis Tinta Tjetak 

#BERANEKA WARNA JANG TERBAIK & Ta 

P3 PILIHAN LUAS5|/ ” 

ln ROYAL.coy 
BODJONG 112 — TELP. 2019 

SEMARANG 

Tt 

T
a
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Jeeladakeodadadadaladdaalaandaadoldladoldoladadodalololadalkak 
BANJAK TRIMA KASIH 

Pada bapak DJOCO Okultist 
Fa Djl. Grogolan 21/SM Solo jg 
telah MENJEMBUHKAN anak 
kami umur 314 bh. belum dapat 
berdiri/djalan kaki sedikit ke- 
tjil dan lemas. Kini badannja 
sehat dan dapat djalan. 

Hormat kami 

DPARMOSUMARTO 
Djl. Kresno belakang No. 4 
Kebonagung, Magetan. 

PERHATIAN: 
Harap surat2 disertai prangko/ 
Poswisel Rp 2,50 buat balasan. & 

Taeaguaar SEK KAA KAA AAA ARA AAA ANA 

  

te
k 

    

@ngumuman 
Untuk tahun adjaran 1952/1953 kursus Pengadjar untuk 

kursus Pengantar ke-Kewadjiban Beladjar (K-P1K.P.K.B.) 
akan menerima murid baru untuk klas I. 
Kepada jang berkepentingan diharap supaja mendaftar- 

kan aa Pemimpin K.P.K.P.K.B. jang terdekat. atau ke- 

pada Kepala Kantor Inspeksi S.R. Kabupaten/Kotapradja, 

atau kepada Penilik Sekolah. Pendaftaran ini ditutup pada 

tanggal 14 Mei 1952. 5 

Semarang, 25- April 1952. 
Inspektar Sekolah Rakjat 

Kepala Daerah Ressort V. 
(KARIM MOHAMAD DOERJAT). 

PS LL LK, 

    

MAA AAA MAA RIRIN AKAP AR KOKO IKA YAA 

Baru trima : 
SUN VISOR " Sesaa 

2. - Lucite Dupont Plastic, ss 

(Zonnescherm) warna idio dan biru 
untuk segala merk auto. 

Short Block, Krukas, 
Cylinder kop, Radiator, 
Du Regulator D.R, 

Masin baru 1948-50 
Krukas ,, 
Short Block 
Veerhangers, 
blakang dil. 

Brikut dan zonder spuit un- 
tuk Duco dan pompa band. 

PELAJANAN MEMUASKAN! 

G.M. Chevr. Parts: 

Dodge Parts: 
1”, 

” 

veer muka/ 

n Compressor angin: 
HARGA BERSAINGAN 

6G 

Toko ,Exceisior N.V. 
Purwodinatan No. 36 — Tilp. 1997 Semarang. 

KANANNYA NAN AA HA AN KAKAK ANA AAA ANA AK KAA KAA AAA 

La aa Ea Naa La mg AN 2 Ruang aa PN 2 KA Na Na NN aa ena Naa Beng an PN 

  

  

  

SE CITY CONCERN CINEMAS 

    

Grand Ini Malam D. M, B. Ju. 17 tahun) 
H1 -— 9.— Robert Mitchum — ... Jane Russell 

Hanja ini malam: 5 4. , 

Lux  nrlis Kind of Woman" 
630- —« 8.45 Hera 
  

BESOK Malam PREMIERE LUX 5. 7o— Ime 3 

Excol Flyan Micheline Prelle 

.hdveatures of Captain. Fabian“ 
INOBA 5. —I.e3.— INI MALAM D. M. B. fu. 17 tb.l 
James Stewart 

Pad 

  

Shelley Winters VY i N . ta E S T E R 13" 5 
Dan Duryea 1 "3 

Royal 7.— 9.— Ini Malam Premiere fu. seg. um.| : | . 

Wi Hudiono Sunarto dim. .. 8, P In tj a n 9 

' Besok Malam 3 Pertundjukan 5.— 7, Omi, 
Istimewa! dimaiakan oleh Anak2 film bermanfaat untuk 

sekeluirgat Inu-Sapak daa putera-puterinja | 

Roxy Te Mm INI MALAM Peagbaibisan (17 tahun) 

    

Dael Il (Tamat) Woaj Hauw am i | em TNDONESIA/BLANDA | Mn Sab Tau. | Gang Ohang Mwu San Niang 
Djagalan 645-845 (13 th)| Akan datang: ,S0OJEM BATAN MERAH: 

John 
Woman Telegraph Trail“ 
  

Di ws vr no, . 684 /INI/A/718. 

A
  


