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LAGI SEBUAH GAMBAR 

dari Konperensi Panglima2 ig 

kini sedang dilangsungkan di 
Ibu-Kota. Panglima2 dan be- 

berapa “opsir tinggi 

asjiknja " mengikuti perundi- 

ngan2 jg sedang dilakukan. 

Konperensi: 
Beras Inter- 

nasional | | 

dengan   
  

—. 
2! 

(Hari Ini Dimulai Di| 
Bandung ” 

Y NTERNASIONAL R'ce 
I “Conference” jg akan di- 

langsungkan di Bandung selasa 
10 hari akan dimulai bari ini (5 
Mei) bertempat di gedung Ca- 
cordia, sedang bersamaan don. 
itu di gedung Pusat Kebudaja- 
an diadakan pameran gambar? 
dan tjontoh2, jg  berhubanyan 
dgn pertarian perikanar ji r- 

283 

chewanan dll. Pengikut? kon- | jat atau desa, sedangkan un- 
perensi dari berbagai negeri huri | 
ini telah mulai datang di Ban- 
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NY. .Busra Werdaka Vrese” Pure » 

Alamat s1 Purgodinat 
Tilp. Redaksi : 1928 Smg 
Yilp. Administtasi Ekspedisi 

Ir .: (bajar dimaks 
Rp. 1).— luar kota, (ditasupan Kp. 9,39 utk, meterai) 
Adv. 80 sen peran, kol. Harga Etjeran 60 sen per 

dung diantaranja wakil? dari 5 | 
matjam organisasi infernasia- | 
nal.. : t: gas badan atau djawatan pe- 

: Tjara konperensi. 
» Jang mendjadi.pokok pembi 
tjaraan 'dalam konperensi ini 
jalah: maSalah pemupukan can 
seleksi bibit, masing2  didjadi- 
'kan seks, dan Kemudian diada, 
£&an Suatu konperensi bersama, 

Konperensi dibuka hari ini 
djam 08.30-olen ketua dan di- 
sambung dengan pidato sazibu 
tan oleh wakil Menteri Perta- 

Sehabis pembukaan ini kon- 
perensi segera dimulai dan nan 

sa
me

ss
ma

y 

ar Barat Yi- 40 Semarang 
Ip. rumah 1798 Semuasi 
S7 Semarang, : 

Rp 1 Ridalam kot 
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sukaran? 
proses kerdja biasa, maka 
hani kaum penganggur itu 
anggur, menteri perburuhan. 

kaum ptuganggur. jang akan 
Djuni 1952. 

Pekerdjaan2 darurat. itu 
akan productief dan langsung 
bermanfaat bagi masjarakat, 
bersifat sementara dan tidak 
mungkin dibiajai oleh negara 
menurut saluran? dan/atau pe- 
raturan2 jang biasa. “Peker- 
djaan2 ini ialah misalnja: 

Pekerdjaan2 pembangunan 
Gidesa-desa, seperti . untuk 
memperbaiki gedung2 . umum, 
Saluran pengairan, jang tidak 
termasuk tugas badan peme- 
rintah lain, dan harus -disan- 

darkan kepada initiatif rak-   
tuk. itu perlu dikeluarkan bia- 
ja2, jang tidak dapat dipikul 
oleh rakjat atau desa,.dan pe- 

kerdjaan2 jang termasuk  tu- 

merintah lain, aSal ada perse- 

tudjiuan dengan “badan atau 
djawatan jang kerwadjib itu. 
Dalam hal? ini pekerdjaan da- 
rurat bersifat menambah atau 
mempertjepat usaha2 dari ba- 
dan dan djawatan tersebut. 

Penghasilan 8096 dari 
i biasa. 

Kaum penganggur jang men- 
d'alankan pekerdjadn “asiurat   

ti ma'am dihotel Homan diada : 
kan resepsi delegasi Indonesia | 

dengan pertundjukan2 hibu. 
yan, , djalan lain. 

diberi tundjangan untuk peng- 
hidupannja, karena 
mendjalankan pekerdjaan itu 
mereka kehilangan waktu un- 
tuk mentjari nafkah dengan 

Tundjangan itu 

  
  

Analisa Kegadu- 
ha n1MeiDjepan 

Kegaduhan2 'Diterblikan g 
K3 

 Kerdja- 
Utk Para Pengangour: Uik Meljegah 

Kemerosoian Rochani | 
ENGINGAT BESARNJA djumlah pengangguran dan ke 

untuk menempatkan kaum penganggur dim. 
un juk menijegah kemerosotan ro- 
2 ag disebabkan oleh waktu meng 

kan suatu peraturan tentang pe mberian bekerdja darurat 

dengan | 

— Oleh Minoritel:? $ 
ERTIKAIAN jg. terdjadi paua hari i Mei di Djepang 

c adalah pekerdjaan dari anasir2 dari golongan minoriceir, 
jg asing bagi gerakan biruh Djepang dan tidak dapat digam 
barkan sebagai keributan?, Jemikian para penindjaa mengata- 
kan pada malam Minggu, setelah mergadakan analyse dari ke 
djadian? tsb. Perajaan hari 1 Mei tsb, diselenggarakan oleh fe- 
derasi serikat buruh jg herialran sosialis kanan, jakni Sokyo 
jg mempunjai 4 djuta acggauta, federasi serikat burih Shin 
Sambetsu jg berhaluan susialis kiri serta serikat2 buruh jg prao- 
komunis seperti buruh industri badja. 

Panitya penjelenggara pera- 
jaan hari 1 Mei tersebut mula2 
melarang parg mahasiswa ser- 
ta orang2 Korea ikut.serta da | 

Jam perajaan itu tetapi achic- 
nja permintaan mereka dika, 
'bulkan dengan sjarat, bahwa 

mereka akan memegang keter- 
tiban.. Dikabarkan, bahwa pa- 

Pn 

menen tjam itu dalam usaha “untu 

t dja 
   

  

   

  

teh 
LS. 

telah 
wab terhadap kedjad 
Pada 2 tahun jang 1 
dilakukan pembersihan terhadap pe 
mimpin2 serikat buruh jg berhaluan 

komunis jang mengakibatkan terpe- 
tjah belahnja se sekerdja jang 
berhaluan kiri. Tetapi ! 

   

  

bahaja masih : 

da waktu verajaan itu kaum 
komunis jang merupakan mino 
ritet tampil kepodium tempat 
berbitjara, -menerohos barika- 
de djalan masuk tempat berdja 
lan2 dimuka istana dan timbul 
lah perkelahian dengan fihak 
polisi. Dlam usahanj, jang ke 
II untuk dapat sampai ke tem, 
pat berdjalan2 itu mereka te- 

.Iah membakar mobi!2 orang2 
Amerika, 
“Selandjutnja para penindjau 

tersebut mengatakan: bahwa 
tindakan2 kekerasan itu tidak 
disetudjui Sohyo' atau Shin 
Sambetsu dan menurut seri- 
kat2 sekerdja itu adalah peker 
djaan dari para mahasiswa ser 
ta orang2 Korea. Seluruh gera 
kan buruh Djepang menjesali 
terdjadinja insiden2 itu. 

“Serikat2 buruh Djepang, sekalipun 
mereka. termasuk golongan sosialis 
ikanan, menentang pemerintah kon 

servatif dari Shigeru Yoshida. We- 

reka menentang perdjandjian tersen 
diri jang telah mulai berlaku, ten 
tang penempatan pasukan2 Amerika 

di Djspang, jang dianggapnja seba 
gai kemerdekaan tanpa 
Meskipun demikian mereka menen 
tang djugas tiap2 pernjataan kekera 

san dari perasaan2 tsb., kerena mej 
reka tak ingin berbuat sesuatu jang 
menguntungkan «kaum komunis. atau 
Moskow. 

Selandjutnja dikabarkan di Tokyo, 
bahwa akan dilakukan penjelidikan 
dalam beberapa serikat sekerdja jg 

ekstreem, kiri serta organisasi2 sema 

    

tetap ada. Kaum komunis jang meru 
pakan minoriteit sangat aktif dan 
gerakan buruh Djepang selalu teran 
tjam akan “dapat dikuasainja. 

Demikian anaiyse sekitar hari 1 

Mei di Djepang. 

Pendapat Foster Dulles 

John Foster Dulles. jang kini" ber 
fa di Paris menjatakan pada hari 

bahwa djanganlah ditarik 

kiusi2 jang membahajakan dari 
n2 jang terdiadi di “Tokyo 

pada hari 1 Mei. Dikatakaanja, bah 
wa kini terdapat kira-kira 1  dju'a 
orang Korea di Djepang, jang me 

jingkirkan diri disebabkan oleh ter 
1 belahnja negaranja. Ditabah 

kannja bahwa anasir2 komunis, ter 
masuk orang2 Korea itu jang .dgn 

Sendirinja memihak -negaranja m2ru 
pakan golongan jang ekstreem dan 
gia' dan bahwa orang2 Korea “itu 
biasanja memelopori- demonstrasi2 se 
perti pada hari 1 Mei itu. Selandjut 

nja Dulles mengatakan, bahwa soal 
nja adalah sangat berbelit dan. be 
lum dapat diketemukan suatu penje 

lesaian. (Antara) 
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kebebasan, : 

'MMAKIL MENTERI luar ne- 
geri Amerika, Howland 

Sargeant, pada hari Sabtu te- 
lah mengutiapkan pidato di 
Amsert, dalam mang ia menja- 
takan babwa negara2 Asia ti 
dak sadar, bahwa ,imperialis- 

| me komunis akan merupakan 
| pendjadjahan bagi mereka J8. 

    

Darurat 

Tedjaksakmana telah menetap 

mulai berlaku pada tanggal 1 

akan kurang dari upah jang 
biasa diberikan kepada buruh, 
jang mempunjai ketjakapan 
dan mendjalankan  pekerdjaan 
jang serupa, jaitu 80x, dari 
upah itu : 

Untuk membatasi pengelua- 
ran ini dan sesuai dengan ke- 
adaan jang njata, bahwa kaum 
penganggur biasanja terdiri 
dari tenaga tidak terlatih dan 
setengah telatih (semi skilled), 
maka maxinam tundjangan 'itu 
tidak boleh lebih dari Rp 6.— 
sehari, hal mang didasarkan 
kepada upah Rp 7.50 sehari 

untuk pekerdjaan biasa. 
Pekerdjaan darurat ini akan 

bersifat sementara - untuk 
menghindari kemungkinan? ba 
hwa tenaga darurat itu dipe- 
kerdjakan untuk selama-lama- 
nja, jang akan menimbulkan 
kesan, bahwa pemerintah  se- 
ngadja hendak memperguna- 
kan tenaga murah. . - : 

Djenderai 
a   

  

   

   

    

iapa Jg. Kuasai Riau Akan! Kuasa! | 
Lautan Djawa-Hiodia Dan Lautan Tjina 

n Sar ang Pangkalan Utk 

wa 

| Riau Bisa Dilljadika 

daerah kepulauan Riau 
setiip kapal asi 

hanan. jang baru sadja 

Sambu utk. mengambil 

Selain itu ia terangkan, bah 
wa kepulauang Rian itu terle 
tak dipersimpangan Idjalan la 
lw-lintas: internasiondl, Siapa 
h menguasai | kepulauan 
Riau itu menurut Siradjuddin 
Abbas iberarti menguasai Law 
tan Tjina, Lautan Djawa dan 
Lautan India. Ia berpendapat, 
bahwa pemerintah . pusat ha 
yus lebih memperhatikan pu. 
lau2 Riau jang banjaknja le 
bih dari 2000 buah “ibu, Kare- 

an Riau 

IRADJUDDIN ABBAS, angganta parlemen seksi perta- 
kembali dari penindjauannja ke- 

,. menerangkan kepada Antara, bahwa 
ag ag Ma 5 

menghormati kedaulatan negara. Keferangan ini diberikaanja, 
berhubung dengan kebiasaan ka palg asing jang memasuki pulau 

ambil minjak, tida) | 
sang Merah-Putih ketika memasuki pelabuhan, , 

perairan Indonesia harus 

| dengan mengibarkan 

Bebbler Dan 
,Dunia Mer- 

deka" 
KBBLER, duta Yugosia- 
via utk PBB, mengata- | 

kan pada hari Djumfat, bahwa | 
na letaknja berdampingan sa jadalah ,berbahaja dan merugi- 
ngat dengan Malaya.kan Singa Ikan uik 'berpertiapat, bahwa 
pura. Pulau Sambu dan . Bel- 
kang Padang jang paling terke 
muka hanja Warak 7 mile dari 
Singapura, sedang pulau2 Na 
tuna dan Anambas terletak Ri 
perbatasan Lautan Tjina Sela 
tan dan berdekatan dengan 
daerah Kutjing, Borneo Ingge 
ris. 

Pangkalan infiltrasi. 
Pulau? jang sebanjak itu me 

parut Siradjuddin Abbas. boleh 
didjadikan pangitalan infiltrasi 
dar penjelundupan ke dan dari 
daratan Sumatera, apalagi pe- 

ngaruh suasana - kolonial dari 
Bingayura dan Malaya meliputi 
pulau? itu. . 
Dikepulouan Riap bercdar dol | 

Jar siraits dan daerah ita ada-: 
lah daerah bebas dari tjakri, sel 
hingga segala mesijan: peri kehi 
Gupan dari beras, pakaian, psim 
1gaak Gan pendengaran se- 
olah2 2 la Singapura” 
“ka terangkan pula, bahwa 
kepulauan? Riau ity Sing Ha 

  

  

pertumpukan kapital asing: Be 
landa di Sambu, Amerika Gi 
Tandjung Uban dan lain2 kapi 
tal jang berserak dipulau2 jg 
sebanjak itu, ,   «0. Clark « 

“Akan Usaha Tertja : ainja 
Perdamsian Di orea 

JENDERAL — CLARK 
MARK, panglima teriirz 

bahwa ia akan bekerdja keras 
supaja Capat ,/mengadakan gen 
tjatan sendjata di Korca dengar: 
memuaskan”. Ini diterangkan- 
nja kepada wartziwan setelah 
Ciark mengadakan korerensi 
dengan Truman. Dikadakannja, 
bahwa dalam waktu singkat ja 
akan bertolak ke Djepang akan 

tetapi ia holum dapat menjebat 
kar tanggainja. 

  

   

Ia datang ke . Washington 
untuk menerima instruksi me- 
ngenai djabatannja jong baru 
di Timur Djauh untuk meng, 
gantikar. djenderal Ridgway. 

Dikatakan selandjutnja ba- 
hwa ia tidak akan mengada- 
kan perobahan sesuatu apa pa 
da komando di Korga dan ix 
bermaksud akan menjokong 
djendera! Van Fleet, panglima 
dari tentara ke-delapan, Clark 
menjatakan bahwa djabatan 
nja jang baru adalah “tugas 
jang berat dan sukar” akan te 
tapi saja telah mengerdjakan 
pekerdjaan jang lebih sukar. 
(OP).   

  

DUTA ITALIA DI YUGO BOI- 
KOT PERAJAAN 1 MEI. 

” 

Duta Italia di Belgrado te. 
ilah memprotes pemerintah Yu- 
go berkenaan dengan pernjata 
an2 jang bersifat offensif ter- 
hadap Italia dari djenderal Gos 
niak, wakil menteri pertahan 
an- Yugoslavia, baru2 ini. Se- 
mentara itu dikabarkan pula, 
bahwa, duta Italia tersebut ber 

kenaan dengan 

djenderal Gosniak jang diang- 
gapnja sangat bersifat menje 
rang Italia itu telah memboi, 
kot perajaan2 Hari 1 Mei di 
Belgrado. Dalam pidatonja ba 
ru2 ini dienderal Gosniak an- 
tara lain menggambarkan baik 
regara2 Ceominform maupun 
Italia sebagai "penghasut2 pe- 
rang”. 

DUTA AMERIKA UTK BIRMA 

Duta besar Amerika Serikat 
jang baru untuk Birma, Willi, 
am Sebald, pad, hari Djuma- 
hat disumpah dikementerian lu 
ar negeri, Sebald adalah bekas 
anggota SCAP di Tokyo. 

  

Usaha4 satu?2nj» jang urgent 
memurut Siradjuddin- Abbas-ia 
lah memperkuat alat2 negara 

“sipil, militer Gan kepolisian 
' serta “memperdekat” kepulau 
(an Riau itu dengan Djakarta, 
' dengan memperbanjak perhu- 
bungan kamal lcut dan kapal 
udara, dan memperbanjak sia 
r2n2, madjalah2 dan Surat2 ka 

bar Gari Djakarta serta mem 
perbanjak pembangunan seko- 
lah2 dan partai2. 

200 000 Anak 
£ Tak.:Sjah 

   

konflik kami den Rusia adalah 
suatu konflik ideologi”. 
tjara dlm konperersi mahasiswa 
dari Perguruan Tinggi Vermont 
mengenai soal2 duria, 
mengatakari, 
han ideologi selalu ada diaatara 
bangsa2, tetapi kal ibu tidak se- 
lafu mengakibatkan peperangap. 

Bebbler 
bahwa perselisi- 

Dikatakan selandjutnja, bah 
wa tiap? ideologi dapat diulur 
untuk membenarkan agressi 
dan meniatakan, bahwa kata2 
“dunia merdeka” tak dapat di 
pergunakan untuk menamakan 
negara2 diluar.lingkungan $o- 
vjet - karena “ dim. ',,dunia mer 
Geka” itu terdapat soal2 eksplo 
itasi kolonial, imperialisme gan 
kediktatoran: 2 Ej 

- Usul USA 
Pertemuan 4-Besar Utk 
Rundingkan pemilihan- 
Bebas Di Djerman 

A MERIKA SERIKA telah 
“mengusulkan supaja Wa- 

kii2 dari Empat Besar mengada 
kan pertemuan di Berlin untuk 

      

ub:tjarakan kemungkin me 
ngaGaken pemilihan? jang bebas 
guna mempersatukan Djman, 
Demikian didapat kabar di Paris 
pada hari Sabtu. Usul Amerika 
itu termaktub dalam uaskah nc 
ta jz sedang Cisiapkan o'eh tiga 
negara Barat (Amerika, Inggris 
dan Perantjis) sebagai “tjawa- 
ban terhadap nota Soviet jang 
terachir mengenai Djerma». 

Menurut usul tersebut pem 
bitjaraan2 dalam tingkat ko, 
misaris tinggi hendaknja diada 
kan di Berlin antara Empat 

Besar, tetapi hanja apabila te 

lah dapat dipastikan bahwa 
Suatu persetudjuan jang sung 
guh2 mengenai pemilihan2 be 

      

  

  Selama Pendudukaa bas ,kan dapat ditjapai. Usul 
Djepaog Oieh Ser- Amerika tersebut telah Tn 

'paikan kepada 'pemerinta 
dadu2 Asing | Inggris dan Perantjis, dan pa 

- EMENTERIAN KEMAK- 9a Waktu ini sedang dipeladja 
" MURAN Djepaag meng- (Yi dalam perundingan2 antara 

umunkar hari Minggu bhw ke- | Setiga negara di London jang 
menterian kemakmuras akan | bertudjuan menjusun diawab- 
membentuk sebujah panitia isti- | an negara2 Barat terhadap no 
mewa utk mempeladjari masa-| ta Sovjet jang disampaikan pa 
lah kanak? kelahiran tidak sjah | da bulan jl itu. (Ant — UP). 
selama zaman pendudukan di Aan 
Pjepang. : 
Djumlah anak2 dari sordadu2 

asing Ggn gadis2 Djepang Ci- 
taksir ada 200.600, 

PESAWAT? ,SEALAND” UNTUK 
ANGKATAN LAUT INDIA. 

Kongsi ,,Short Brothers and Har- 
land Limited” mengumumkan pa. 

da hari Sabtu, bahwa dari angka 
katan laut India telah diterima pe 
mesanan pembuatan 10 buah pesa 
wat terbang amphibi ,Sealand”, jg 
akar, meminta beaja kira2 £320.000, 
Pesawat pertama akan selesai utk 

Orang chawatir kalay2 anak2 
ini nanti disekolah akan :nen, 

| dapat edjekan2 sehingga perlu 
  

pernjataan2 | INDONESIA. 5 

|diadakan sekolah2 spesial dan 
tindakan2 perlindungan lain- 
nja jang istimewa, Hania se- 
dikit sekali dari anak2 ini jang 
dipungut oleh keluarga2 bang 

sa asing. (Reuter). 
  

' SERIKAT BURUH ISLAM 

Kirimkan delegasi ke RRT. 

Pada Saptu pagi telah ber, 
tolak dengan pesawat terbang 

: dalam perdjalanannja ke Pe- 
king (RRT) delegasi Serikat 

Buruh Islam Indonesia, jang 
terdiri dari tiga orang jakni 
Sumarto, Mochtar Ghazali dan ' 

Harum Al Rasjid. Delegasi terse 
but atas undangan All China 
Federatien of Labour (Federa 
si Buruh Tiongkok) akan me- : 

nindjau RRT dari dekat teru 
tama iang mengenai lapangan : 
perburuhan. Dilapangan ter- 

    
  
di Djakarta. 

diserahkan kepada angk. laut India 
dalam ach'r musim panas, Opsir2 
India akan dilatih untuk mongemu 
dikan pesawat2 tsb. di Belfast de 
mikian pengumuman tsb. Bang ha 

Lagi Udjian 
Botjor 

3 ) ARA KEMENTERIAN per 
& P didikan, Pengadjaran an 
Kebudajaan P.I.-Aneta memper 
oleh kabar, bbw kini telah ada- 
pat Wukti2, bahwa dim beberapa 
sekolah di Djakarta udjian sa- 
suk utk sekolah landjataa ting- 
kat pertama negeri telah botjor. ' 
Kementerian bersangkutan pa- ' 
Ca waktu ini sedang menjehdii 
samyai herapa luasnja kebotio- 
ran itu telah terdjadi Peneta- 
pan hari udjian wlariran untuk 

bang delegasi tersebut diantar Garrah2 bersangkutar( akan s«e- 
oleh sekretaris kedutaan RRT gera diumumkan oleh kemente- 

. 'riaa PPK, 

Berbi- | 

. hasa Inggeris gfisekitar 

      

    
    

  

tunga 
' jembara-Ber- 
sSambar" Kita! 

Pee Ra aah 
—yebd ayam 

  

— NatstriDI 
“Pakistan 

ke negara2 Islam. Natsir tam 
bunga. Dibelakangnja tampak 
protokol pemerintah Pakistan.     Mohammad Natsir, waktu ti ba di Karachi, dalam perdjalanannja 

pak ditengah-tengah dengan kalung 

  

Brigadir-djenderal Husain, kepala 

UAN PAN SENANG AMPAT TOK La TA PI ETAP PP HOME, PING PEN at LA Ae Una 

  

ia Sa ka 

5 UlbrichtTerusPeri. 
wa —ml ngatkan 

Tah 

Djuga Djerman Timur 
Akan Bangunkan'' Ang- 

 katan Perang 

AKI, PERDANA mente 
ri Djerman Timur Wal- 

tsr Ulkricit hasi Minggu mene- 
rangkar apabila perdana mon- 
beri Djeruan Barat Kenrad 
&denauer menandatangani sya- 
bu periijandjak umum Gengam 
negara2 Sekutu (3-Besar Barat) 
walaupun rakjat Djerinan me- 
nentangnja, dam mendirikan: sua 
tu tentara sewaan”, maka Djer 
man Timur perlu mempunjai 

    

'ihara pendaruafay, Demikian- 
lah kata Ulbrieht dim pidato jg 
ditudjukannja kerada para gu- 
rubesar dan mahasiswa u! Ber- 
lin. Utjapar2 Ulbricht xi ada- 
lah sama dga apa jg dikatakan 
oleh Presiden Djerman Timur 
Wilhelm Pieck dan Perdana   

  

Bahaja Perang 
Kini Sudah Berkurang: Kata Churchill 

ALAM PIDATO-RADIO NJA pada malam Minggu per- 
dana menteri inggeris Winston Churchill mengatakan, 

bahwa memurut pendapataja bahaja akan timbulnja perang du- 
nia dewasa ni adalah lebih kurang daripada setahun jg lalu. 
Dikatakan selandjutnja, bahwa keadaan internasional telah men 
djadi lebih baik selama 6 bulan jg achir? ini. Dinjatakamnnja, 
bahwa semua harapan utk memperbaiki keadaan? didalam: re- 
-geri tergantung daripala 1empertaharkan perdamaian. - 

Rasa takut akan timbulnja 
perang dunia lagi menimbul. 
kan bajangan jang gelap diti- 
ap negara, Dada kedua belah 
fihak dari Tirai Besi. Djiks ba 
jangan ini dihapuskan, maka 
akan tibalah: abad jang baha- 
gia bagi setiap bangsa dan ne 
gara. Churenill tidak -pertjaja, 
bahwa, dewas,.ini bahaja akan 
timbuinja perang adalah sama 
besarnja Seperti setahun jang 
lay dan bahwa $& bulan jang 
achir2 iri tidak menundjukkan 
suaty perbaikan. 
Selandjutnj, ia mengemuka, 

kan 3 faktor, dalam mang Ing- 
geris memegang peranan jang 
penting. “Pertama, “keradjaan 
Inggeris dan negara2 Common 
weslth makin kuat dalam hal 
moral dan physik, kedua, ber 
himpunnja negara2 jang berba 

repu- 
blik Amerika Serikat, ketiga, 
Gjzminan serta bangkitnja ket 
bali Eropa dalam keharuman, 
nj, jang dulu serta kesatuan 
jang telah lama ditjita?kan, 

   

“Konservatif akan ielap 
dlm. pemerintahan 

Tentang kemungkinan2 bagi 
pemerintahnja. Churehill ' me- 
ngatakoan,: “kami mempunjai 
kemauan dan saja pertjaja ka 
mi mampu urtuk melandjutkar 

  

Pil Sadja' 
. Utk Pengganti Nasi.... 

RESIDEN Robert Chan- 

Now Hampshire, dlm pidatonya 
malam Minggu xengatakan, bah 
wa keadaan dunia akan lebih 
baik bila penduduknja meraakan 
pil? sebagai ganti nasi dan roti. 
Dikatakan, bahwa ada kerung- 
kinan para sardjana dapat me- 
njempurnakan makanan sy it2- 
"is, seperti hainja mereka -kini 
sudah . berhasil menjempusuai- 

kan kaju, karet dan logam syi- 
tetis. 

DJENAZAH SEORANG ANGGOTA 
P. M DIKETEMUKAN, 

Pada hari Rabu di Makassar te- 
deinazah seorang 
T-onghoa dikota 

lah diketemukan 
penduduk bangsa 
ini, bernama Tjiok Hong Bung jang 
tergabung pada po-is: Militer. Seba- 
gai anggota PM. ja telah berhas1! 
menangkap banjak perampok2 dan 
djustru oleh sebab itu sangat di. 
takuti dikalangan2 .tu, Agaknja ke- 
tika mengadakan rolida malam Ra. 

“bu 'a telah masuk djeratan orang2 
Gjahat tersebut. jang  bersembunji 
didekat. tempat kediaman Tjok 
Ha Bung, Pada tubuh si korban 
te.dapat banjak tanda tusukan sen 
djata tadiam. Pada hari Rabu itu 
juga telah dilakukan pemakaman 
ya mendapat perhatian besar . seka 

TN: 

  

  

“der: gari . University of. 

Menteri Otto Grotewohl, 

Sandarkan diri pada 
nota Sovjet 

Ulbricht mengatakan, bahwa 
nota2 mengenai Djerman jang 

Uni kepada 3,Besar Barat itu 
menghendaki supaja dibentuk 

untuk mempertahankan - diri, 
Kata Ulbricht, . pasukan nasio- 
nal ini adalah salah syatu tan 
da kedaulatan bagi suatu nega. 
ra, semua negara, iang sesu- 
dah Perang Dunia II ini menga 
dakan perdjandjian perdamai- 
an, semuanja telah diberi: ke. 
longgaran untuk membentuk 
pasukan. nasional. Seterusnja 
dikatakannja' bahwa “warga- 
negara2 dari negara. Djerman 
jang. damai dan demokratis 
akan dapat lebih damai lagi 
'hidupnja, apabila. negara2 jang 
Suka mengetahui, bahwa Djer 
man. dilindungi oleh pasukan2 
militer nasional! gan kukuh hu 
bungannja dengan kamp perda. 
maian dunia”, : 

Djangan ikut dlm per 
sekutuan militer. 

' Dikatakannja pula bahwa “nota 

takan supaja Djerman djangan di 
perbolekkan ikut serta dalam suatu 
persekutuan militer. Dibelanja ' pen 
dirian Sovjet ini dan “dikatakannja 
bahwa hal ini adalah sesuai dengan 
kepentingan bangsa Djerman jang 
tjinta damai. Dipertaharkannja pula 
supaja sungai Oder dan Neisse tetap. 
mendjadi batas-antara Djerman dan 
Polandia. (Antara) 

  

DUTA INDONESIA DITERIMA 
OLEH PAUS LIUs XII, 

Radio Vatikan pada hari Djuma 
hat mengumumkan, “bahwa Paus 
P'us XII telah menerima duta Indo- 
'nesia pada Tachta Sutj' beraudiansi. 
Menurut siaran rad'o tersebut! Paus 
Pius XII telah menerima segenap 
anggota keluarga darj.duta Indone. 

  
sia. 

  

  

      pemerintahan barang 3 atau 4 
tahun lagi”. Ditambahkannja, 

bahwa tak ada sesuatu hal jg 
lebih dielek hagi setiap negara 
dan kepulauan Inggeris dari-| 
pada mengadakan pemilihan | 

umum setiap tahun. | 

Keadaan keuangan 
Inggeris. 

Tentang keadaan keuangan | 
Inggeris Churchill mengata- 

Pembersihan Tentara Kita 

G 
telah berkali2 terdjadi tembak 

kan, bahwa djika tindakan jg. 

keras jagi tegas tidak didjalan 

kan oleh menteri keuangan jg 
baru Butler jang di-ikuti oleh 
seluruh daerah sterling, maka 
semua tjadangan emas serta 
dollar Inggeris akan habis pa- 
dg achir musim panas ini. Dika 

'52 djam, 09.00. terdjadi 

| Barisan-Bac 
Ikut Ber-Aks 

0 Pemberontak Tewes: Kjahi 
got Ikut Djadi Korban 

terhadap gerombolan peraberon tak, 

  

takan selandjutnia, bahwa, pe. 
ngaruh jang sempurna dari tin 
dakan2 itu belum terasa, teta, 
pi angka untuk bulan Atril 
akan lebih baik dan langkah 
kearah djurang mendjadi sa- 
ngat berkurang. (Antara). 

PEGAWAI BIS DI DJAWA TIMUR 
BEKERDJA LAGI, 

Salekat Buruh Kendaraan Bermo- 
tor telah memerintahkan anggota2. 
nja buruh bis untuk mangachiri aksi 
pemogokan jg teah meieka lakukan 
sedjak tanggal 28 April, Pada tang- 
gal 1 Me b,s2 di Djawa Timur teah 

mulai djalan lagi: 

TJONTOH2 BARANG DJEPANG 
DALAM FANCY-FAIR. rn 

Perwaki an dagang Djepang ig ada 
di Surabaja mempunjai stand dalam 
Fancy-Far Indonesia ke III jg telah 

libuka dikota ini. Dalam stand itu 
Iapat d lihat berbagai hasil industri 
Djepang! Ini adalah usaha periama 
ig tampak dimuka umum. dari pihak 
Djepang unuk meluaskan perdaga. 
ngannja, Lebih landjut d-dapat ka- 
bar. bahwa petwakian itu kinj su. 
lah mula mengerdjakan berbagai 
pekerdiaan ig umumnja dikerdjakan 
oleh sesustu kefisulat, seperti me. 
hgurus pembetian pasport dsb, 

Adalah Hiburan Minggu Di New York? 
lebih buruk lagi daripada pen- 
djiadjahan- jang lampau", Ia 
menerangkan dalam tpidatonja 
itu, jang  diutjapkan dimuka 
perguruan tinggi Massachu- 
setts bahwa komunisme itu di | 
gambarkan kepada 'bangsa2 | 
Asia sebagai suatu djalan ke- 

lyar dari kesukaran2 jang me- | 

reka alami sekarang. 
Ia berkata, bahwa baru2 ini 

radio Rusia telah mengutip 
perkataan2 jang katanja telah 
diutjapkan oleh pemuda2 Indo 
nesia ,/bahwa menggantung 

orang (lynchen) di Amerika. 
itu adalah suatu hiburan hari 
Minggu di New York", Pemu- 

da2 ini kabarnja baru 
datang dari Amerika Serikat. 

Sargeant mengemukakan, tani bangsa India, jang 

sadja djutauja Howland Sargeant me 
rgemukakan bahwa seorang pe 

telah 
bahwa tjeritera demikian ini sa, mengundjungi Amerika kempa 
ngat. merggelikan. tetapi ditam | li ketarah airnja pernah berka 
bahkanrija, bahwa tjeritera itu 
dipertjaja oleh orang2 di Indo 
nesia dar geluruh Asia dan bah 
kan oleh seluryh dunia. Selan- 

F 
  

Leambpuoa 
an 

9 Kebudaraan Indone Baravisaseh Genoniseh 8 

  

ta. bahwa orang2 Amerika itu 
termasuk orang2 jang paling 
djudjur dan lemah lembut didu 
nia, (UP-Pia), 

2
x
 

-keria. tembakan 

Selandjutnja pada hari itu djuga 
djam 13.00 E.B.B. kita (eskwadron 
Berlapis Badja) dengan 2 peleron 
infanterie kita jang mengadang di 
Wonowarih, kebetulan mendjumpai 
lagi sisa gerombolan - pemberontak 
jg akan menjeberang djalan “Sesar. 
Kedudukan pasukan kita sangat 
baiknja, hingga tepat dan djitu dida 
lam djarak jang dekat dapat meng 
hantam mereka dengan hasil jang 
bagus, 40 Orang dari gero-ibolan 
Pemberontak tewas, dan banjak jg 
luka2, Dan diantara korban mereka 
itu terdapat Kjai Djenggot, seorang: 
jang termasuk ' benggolan - mereka 

peluru 2 cm dan 
Bren Carrier kita. Kemudian gfrom 
bolan mereka petjah mendjadi dua 
lagi. Adapun korban dari pasukan 
kita hanja 2 orang luka2. 

Selandjutnja gerombolan - pembe- 
rontak jang kembali lagi ke Timur, 
setiba mereka “di Igir Bale, djam 
17.00 kita hantam dengan terbakan 
kanon, Berapa djumlah korban mere 
ka belum dapat kita ketahui. 

Sementara itu dalam gerakan pem 
bersinan jg kita lakukan didasrah 
Kedu terhadap gerombolan  garong 
(Supadi cs), telah terdjadi tembak 
menembak didesa Rantjang dan Sido 
sari & 11 km Barat-daja Magelang. 
Pasukan kita berhatsil menewaskan 
7 orang dari mereka serta dapat 
merampas 6 putjuk  karabijn dan f. 
pistol, 1 4, 

  

# 
# 
2 (2 
Ra Badja . 

1 “ Fi 

Djeng. 

30 Km Selatan Tegal. 
ERAKAN KITA menindas sisa gerombolan pembe.otx 
tak kini berdjalan kl. 30 km. sel F Ban di Selatan kota Yegal. Sa- 

“menembak didalam pengediaran 
maka keraarin dulu tx, 3-5- 2 perte mpuran lagi di desa Donoredjo. Kerugian gerombolan pemberontak 3 Ora tewas. Dan di 2 pasukan kita tidak terdjali korban seorang-pum F £, 

fihak: 

'Keributan 

  

Pp ASUKAN2 Tionghoa “di. 
Lhasa telah dipersiap- 

kam setelah terdjadi kerusuhan 
antara serdadu? Tionghoa (dan 
orang2 Tibet di Lhasa, demikian 

umumkan di. New. Delhi. Menu- 
rut berita tsb, kerusuhan tadi 
terdjadi sewaktu orang? Tibet 
ig bersenjata mengepung ru- 
mah Sawang Ngaboi “ seorargz 
mentari Tibet jg telah menajydata 
tangani jandjian RRT—Ti- 
bet. Mereka ini memuhtut supa- 
ja pasukan? Tionghoa menin In 
galkan Tibet (Antara). ba" 

f sih, 
BESEPSI UNTUK KONSUL RRI, 

Bertempat drumah dagang Tiong. 
hoa di Surabaja oleh.,,Panitia Pa. 

Ha Na diadakan (djamuan ma. 
an UNLUK menghorinst kedai 

konsul RRT Lin Chap Nan Maa 
Gari kalangan resmi: Indonesia, ko- 
mandan kota, sekretaris Gubernur, Kepala Djaksa dan kepala Polisi Su. Tabaja, Dalam pidatonja konsul krn 
Chao Nan 'menjataan pe:tiaja akan 
perhubungan baik ig ada antara ke- 
tua bangsa ini sedjak beratus ta. 
hun, “Tentang konsul ini dapat dika. 
takan, bahwa kontak resmi deret”   Korban kita seorang anggauta po 

lisi negara gugur. Demikian berita 
dari Div. Diponegero hari ini, ye 

  
  

pembesar Indonesia telah dilangsung 
kannja dalam bentuk kundjungan 
kepada walikota Surabaja, 

    

Oa 

angkatan: pera pula utk meme 

telah disampaikan oleh Sovjet.- 

“pasukan2 nasional” Djerman,- 

  

ti 

Di Lhasa? 2 5 
kesana 

berita dari Kalimpong jg di- 

Tajaan Perhubungan T.onghoa Indo- 

Hadir 

   

« 

            

Sovjet kepada 3.Besar telah menja 3 
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Sa asan inilah kita, 
. Setelah memperoleh kemerde 
' kaan kita, tetap melawan Se- 

5 3 ma isme ii e- 

   

, Terhadap ek 
«.etuan akan mengerti pe 
.... Indonesia dalam 

lisia”, demikian 
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ini kannja selandjutnja 

    

li Sastro amidjojo 

dihadapan United Association of Grea 
r Indonesia. di A, Serikat, Mr, Ali 

inja menjatakan 'teniang pengalaman 
dan pendirian Indonesia terhadap PB 
Asia didasarkan atas .,hasraj psy- 

2 jang didjaajah ulk. memper- 
dan dapat menuntut    

“amidjojo jang — selandjutnja 
mengemukakan peranan Ko- 

se- misi Djasa2 Baik dari PBB 
dalam usahanja untuk mem- 
bantu Indonegia memperoleh 
kemerdekaannja. — Ditundjuk- 

2. kepada 
,hasil2 jang menarik perha- 

1 tian" gari, organisasi. keseha- 
tan sedunia (WHO) dan ban- 

  

      

    

  

SEMARANG 5    
      
     

       

   

— 'Perdjoangan Indonesia penuh. se- 
sak dengan perkataan ANTI. Tjon- 

tofinja pepak banget. . 
| “—ePOLITIK  LUAR-NEGERI: 

Anti Hoge Veluwe 
Anti Linggadjati 

“Anti Renville 
Anti Roem-Royen 

-.. 

#”Anti KMB 
! #Anti MSA 

ti Frisco 
hi Perang. 

pas "Anti Imperialis 
g Anti Pendjadjahan dst 

.... POLITIK DALAM-NEGERI: 
f Anti Tarip baru Aniem 

Anti Harga-Tinggi Beras 
Anti Mahal (ini nama sebuah toko   Ka au di Solo) 

Anti SOB 
Anti Bekitjot 

: Anti Tedjasukmana (Undang2- | 
nja) | 

SA bian baru baru ini tambah lagij 
&..keporakan-baru” dalam keluarga- | 
Anti: jaitu Anti-Lapar !! | 

- 

Terhadap segala-matjam Anti ini, | 
Sir-pong bilang: akoor. 1 

Tjuming Sir-pong mau dongakan, ' 
supaia segala pemimpin? dan pelo- ' 
por2 rakjat 'jg-serba: kerandjingan , 
meneriak-neriakkan segala ANTTI se- | 

»' bagai tersehut diatas tadi, dalam fiki | 
ran, tindakan,  sepak-terdjang serta | 
amalnja, - mudah-mudahan djangan | 

--. sampai ANTINASIONAL:  Antij 
. Tanah Air-nja "sendiri. : 

: “ Anti sematjamtiri, Sir-pong sung-: 
“4.3 guh mati, anti banget. 

Sir-pong. 

— 

    9 Es AG 

  

11 YerPusar Djob-r 

Diohgr Semarang memberita- 
hukan dan minta maaf pada se 

genap penduduk Semarang, 
bahwa, nanti hari Minggu, tang 
gai 1i Mei jad sebagai protes 
thd, kenaikan tarip sewa stand2 
Pasar Djohar | akan “ TU- 
TUP satu hari dan segenap. pe 
dagang akan berkumpul di pa- 
sar- kemudian menudju (ke Ba 
laikota. Besok pagi (Selasa) 
akan diutus goodwill missi un 

£ 

  

& 

| keputusan kongr 

MEI 1952. 

N.U.-GPI BERSATU. 
Berhubung seruar Gerakan Pemu 

da Islam Indonesia Tjabang ' Kota 
Besar Semarang tg. 18 April jl. da: 

es Nahdlatul Ulam. 
bahwa "NU memutuskan urtuk mem: 
sahkan dir ra organisatoris d 
ri Masjumi Masjumi b 
bentuk federasi Nehdlatul Ur: 
ma dan Gerakan "Pemuda Islam I- 
donesia Tjabang Semarang menjata 
kan tetap bersatu. 

HASIL PENARIKAN UNDIAN 
BARANG KE XI. 
MOBIL KLAS- A INDUSE. 

MENT: 87093 (MEDAN) RE- 

      1 SMP 

Si, maka 

TOURTICKET.. GIA: 87092 
87094 MOBYLETTE  SEPE- 
DA: BERMOTOR: 10168 1430 
17959 19576 MESIN TULIS. RO 
YAH" GREY MAGIC: 1831018468 
73219 SEPEDA PAKAI HULPMO 
TOR: 56457 PESAWAT: RADIO 
MURPHY 154, PHILIPS 405, PHI 
LIPS 505: 81795 MESIN DJAHIT 
»HUSOVARNA” TANGAN 7944? 
85085 PESAWAT PEMOTRET 
»NETTAR": 11595 18283 20330 
67280 74922 92893 PESAWAT RA 
DIO MATJAM BLN. 205/ERRES 
KY 452.: 13924 17862 21455 35928 
52871 54094 66765 107132. 

| 

ICAO. 
Disamping itu mr, Ali menge 

mukakan pula bahwa Naa 
Sta dengan aktif ikut serta da 

kan bantuan. an S 
darnja dan dengan penukaran 

| pendapat2".. 

  

    

      

luruhnja ikut dal 'pekerdja- 
an. PBB". Berhubung. dengan 

desak ,/untuk, kit 
ting, untuk Uu 
usaha jang akan me pada st: biliar | 

—.. Politik lu 
Dalam pen, an 

duta-besar Inonesia tela 
1 #litjapkan pedatonga' dimuka 
International: Relations. 

  

          

   
   

   

alan   

  
HWA JOE TSING NIEN Pu. 

lutangkis dalam finale 

berachir 3—2, dengan kesuda. 
han Hwa Joe mendjadi djuara 

dan mendapat sebuah piala be 
sar, diuara kedua jaitu Bin- 

tang Mas. Pertandingan tjatilr 
dan pingpong merebut kedjua 
raan Hwa Joe 1952 akan dimu 
lai tanggal 11 Mei di Plampi- 
tan 19, pingpong dimulai djam 
8. dan tjatur djam 9 pagi dan 
pertandingan2 Selandjutnja 
akan diadakan tiap Minggu pa 
gi. 

SANDIWARA BEKAS 
ANAK2 PEDJOANG. 

Menurut keterangan pihak Jajasan 
»Pedjoang Rep. Indonesia” pada 
pers hari.Saptu jl, antara lain di 

dalam waktu singkat akan memben 
tuk sandiwara, jang akan diseleng 
garakan sendiri oleh anak2 bekas 
pedjoang. Maksudnja ialah antara- 
pja menfjari sekedar nafkah bagi 
anak2 tsb. dan selandjutnja dengan 
tjara sematjam itu, akan memberi 
peladjaran2 bagi penduduk2 supaja 
dapat mengusahakan sesuatu peker 
djaan jang berfaedah bagi kemadju 
an kampung. Untuk. melaksanakan 
pekerdjaan itu, maka Jajasan itu 
akan bekerdja erat dengan pihak in   tuk memberikan ' pendjelasan 

terachir pzada DPD, Gubernur, 
residen walikota, kepala KM 
KB dan kepala kepolisian., 

PPPDS tals,senang bila sam 
pai terdiadi penutupan itu dan 
menjatakan..kemeniesalannja, 
tetapi terpaksa akan. mengam- 
bil tindakan demikian sebagai 
Dn terhadap tindakan DPD 
k Tak pabila, goodwill missi 
itu gagal dalam perundingan, aja, sa. 

KERAMAIAN DI LAUT, 
. Dalam sidang para dari.Pa 

nitya Penolong Korban Pemke 
"“rontakan ex bat, 426 Semarang 

Aga 

“ 

: baru2 ini antara Jain telah di- 
putuskan untuk mengadakan 
keramaian di laut Semarang pa 
-da tanggal 10 hingga 20 Mei jg 

034 @kan datang dengan mengada- 
0... kam pelbagai pertundjukan di 
| Vs "Kalibaru Barat (Udjung). Pen 

“SD dapatan bersih 100 p€Ct untuk 
| Takjat jang menderita karena 

“korban pemberontakan ex, bat. 
“9 426 matjam pertundjukan dan | 

      

15 

“perlombaan antara lain jeitu: | 
“Gambang Semarang. blaasmusik 

... 'Btumbangan dari DUKT, dage.. 
| 28an dari staf Penerangan Dip. 

: Diponegoro, krontjong dari D 
UKT, ketoprak, pelbagai kese/ 

EA 

Fa 

dari DUKT, Selain itu, pun di 

adakan perlombaan menghias 
perahu dan lain2. 

  

20 Harga emas di Surabaja, 

ah | 

nian dan tarian, gambar hidup | 

stansi2 jang bersangkutan. 

CHUSUS UNTUK PEMUDI2. 
Mulai kemaren pagi dan tiap-tiap 

hari Minggu seterusnja dari djam 8 
sampai 9, Pemandian Kotapradja 
(depan Stadion) dibuka chusus un 
tuk pemudi2 jang tergabung dalam 
rombongan. Mereka jang tidak ter 
gabung dalam rombongan boleh 

|, mandi pada hari2 lain dengan pem 

ibajaran penuh, demikian keterangan 
| dari pihak DPD Kota. 

MINTA BANTUAN UMUM. 
Sdr. Brotosuhardjo (Kp. Djari- 

ngan 190) dikota ini minta bantuan 
fumum kalau kiranja dapat menemu 
“kan dompet terisi surat2 penting 

Supaja suka berhubungan dengan 
alamat diatas. Dompet itu diatuh pa 

da malam Mincu jl. sewaktu me- 
nonton Ngesti Pandowo. 

PERINGATAN HARI ISRO 
MIROD. 
Semalam, bertempat di ruangan 

Balai Pradjurit, Bodjong oleh Korps 

Pemelihara Rochani. dari Dip. P. 

Diponegoro telah diadakan malam 

'berajaan peringatan Hari Isro' dan 

Mi'rodj Nabi Muhamamd s.a.w. dgn 

mendapat perhatian besar dari ang 

gauta2 tentara dan undangan. Maj. 

"Muljadi Djojomarton6o membentang- 
kan hal Isro' tsb. 

INSTITUUT AURA. 
Telah lulus dari udjian instituut 

Aura di Karangtempel 146 untuk 
auto montir jang diadakan oleh pa- 
nitya pada bulan April jl. tuan2: 

Tan Siok Gien, Sie Thiam Liong, 
Amir, S. Hadisuwarno, Tojib, Oei 

'Soen Kiat, Lie Joe Gie, Liem Tioen 
Hauw dan Soen Hock Djien, Kete   Tertlatat dipasar Surabata, "ada Unitg. 3 Mer djam 13.001.” 

Emas Rp. 30,25 pendjual, 

/ 

tangan lebih djauh periksa iklan di 

lain bagian, 

: diterangkan olehnja, 
Pada Hari Pemuda (kema-! 

ren) diadakan pertandingan bu ' 

team | 
Hwa Yoe lawan Bintang Mas: 

njatakan, bahwa Jajasan tsb. diatas: 

bah- 
wa prinsip jang mendjadi pe- 
doman dibelakang politik luar 
negeri ialah, bahwa selama 
ada kolonialisme maka didu- 
nia selalu akan ada 'ketidak- 
adilan. k Dbal ea Koni 

»Dunia jang merdeka hanja . 
dapat diperoleh dengan kerdja- 
Sama antara negara2 merdeka 
dan berdaulat, dengan tjara 
jang harmonis untuk kesela- 
matan seluruh ummat: manu- 
sia” demikian duta-besar mr. 
Ali Sastroamidjojo. (Pia). 
2 0 Teams 
KONP.. MUHAMMADIJAH. 

Sebagai permulaas dari kon- 
berensi 'Muhammadijah “ke-3 
daerah Semarang pada Sabtu |'. 
malam jl. di Balai. Myhamma- 
dijah Pendrikan lor telah dilang 
sungkan malam resepsi dengan 
dapat perhatian besar, Konsui 
Mohammadijah. daerah  Sema- 
rang, Sir. Arifaini membentang 
kan Iiwajat semendjak Lerdiri- 
aja Muhammadijah daerah Sema 
rang jg ketika itu dipimpin 
oleh sir. Prawoto Subidjo. Se 
telah mengalami berbagai kesu 
karan kini telah berkembang 
dan mempunjai anggauta ribu 
an orang, - 

Nj. Hajinah Mawarti dari pe 
ngurus besar Aisjah Jogja dim 
kata sambutannja telah-mengu 
pas soal ,,Wanita dalam pem- 
bangunan”. Singkatnja sadja 

bahwa 
banjak wanita2 kita kini telah 
melupakan diri dari kebudajaan 
Sebagai tjonto dikemukakan. 
nja. bahwa di Djakarta banjak 
pemuda-pemudi jang meniru 
adat2 kebiasaan Barat sampai 

“diluar batas, dalam pemanda- 
ngan dunia Timur hal itu tentu 
sadja sangat meniedihkan. Pun 
dikatakan, bahwa ummat Is, 

lam agaknja djuga telah melu- 
pakan diri dari hukum agama- 
rja, antara lain dikatakan Le 
wa kini banjak.. pula, pemudi 
jg memakai merah2 bibir dsb. 
BERITA PENANGGALAN. . 

Langganan di Djl. Raja. Ba. 
Itang. — I, Tgl: 17 Maret 1930 
tidak djatuh Selasa Wage, teta 
pi Senen Wage tgl. 16 Sawal 
tahun Eh€ 1860 wuku Dukut. 
U. Tgl. 24 Djuli 1930 bukan 
Minggu Paing, jg. betul. Kemis 
Pon tgl. 26 Sapar tahun Djima-j . 
wal 1861 wuku Kuruwelut, : . 

Langganan No, 1843 di Pur- 
wekerto, — A. Hari Senen Kli- 
won wuku Kuruwelut Masehi     

i 

| April 1941. C. Djumaat Legi wu 

tgl. 14 Djuni 1937. B. Saptu Le 
gi wuku Tolu, Masehi tgl, 5 

ku Marakeh, Masehi tgl. 13 Dju 
li 1945. D. Kemis Wage wuku 
Sungsang. Masehi tgl. 28 Okto, 
ber 1948. 
Langganan di Magelang. 

Hari Ljumaat Pon 15 Djumadi 
lakir 1848 wukunja Kurantil, 
margsa Kasongo. 

Langganan di Ungaraa. — 
I. Tgl. 16 April 1951 tepat hari 
Senen Wage tgl. 9 Redjeb 1882 
wuku Tambir. HI. Tgl. 27 Sep- 
tember 1933 hari Rebo Wage 
tgl. 6 Djumadilakir tahun Be 
1864 wuku Wukir, mangsa Ka- 
pat, II. Hari Kemis Pon tgl. 
6 Mulud tahun Alip 1859 wu. 
kunja Warigalit, mangsa Karo, 
Masehi tgl. 23 Agustus 1928. 
Langganan No. 2145 di Joso- 

wilangun, — I. Hari Kemis Wa- 
ge tgl. 26 Djumadilakir tahun 
Dal 1839 wuku Watugunung, 
Masehi tgl. 15 Djuli 1909 II 
Tgl. 21 Djuli 1938 menurut hi- 
tungan Djawa djatuh tgl. 22 
jumadilawal tahun. Djimawal 

1869 wuku Mondosio, HI. Tgl. 
7 Pebruari 1940 sama dgm tgl. 
2 rar tahun Dje 1870 wuku 
otr 3 54 

HARI PEMUDA TIONGHOA. 
Tanggal 4 Mei Hari Pemuda. 

Tionghoa, oleh Panitya Peraja 
an Hari tersebut dikota ini ke 
maren telah diadakan rapat 
besar, dimulai djam 9 pagi ber 
tempat sekolah Sin You She 
Stadion. Pembitjaraan2 chusus 
ditudjikan untuk para, pemuda 
Pada malam “harinja dimulai 

'diam 7 di halaman belakang 
dari THHK Plampitar diadakan 

 pertundjdkan sandiwara, dise- 
“ling dengan njanjian2, permai- 
nan silat gan achirnja ditutup 
dengan demonstrasi barongsay 
dari anak2 Sangtung Wu Sze 
Tuan, Perhatian baik dalam ra 
pat maupun dalam pertundju, 
kan sandiwara ada besar sekali, 

  

lam organisasi ini dan organi- ) 
Sasi Jainnja .,,dengan memberi- | 

    

  

  

lam bulan 

    

      
Djenazah Putranto, pemuda 
sebagai akibat, insiden Kalisari, 
dari purusara utk kemudian dibawa ke Solo (Gambar atas). Gam-   bar dibawahnja   

Sukiman 
pengaruhi 'Sikap 

dari Masjumi. 

. Soal keluarnjs N.U. dari Ma 
sjumi sesungguhnja sudah Ia- 
ma dibitjarakan dalam tiga 
tingkat pertama diputuskan 
oleh Dewan Ketua2 N.U. Ula- 
ma di Djakarta, kedua kepu- 
tusan ini dibawa dalam rapat 
Pengurus Besar N.U. pleno di 
/Surabaj, dan telah disjahkan, 
kemudian dibawa ke Mukta- 
mar N.U. di Palembang baru2 
ini. Demikian Dr. Sukiman. 

Diterangkan gleh Dr. Suki- 
man, bahwa kedatangannja ke 
Palembang itu adalah atas un- 
dangan N.U, sebagai Presiden 
Partai Masjumi dan suasana 
korwerensi pada waktu itu 

telah memuntjak. 
Kata Dr. Sukiman sebelum 

ada pemungutan suara tentang 
keluar atau tidaknja N.U. dari 

Masjumi saja diminta berbi- 
tjara, tetapi saja tidak pergu- 
Nakan kesempatan itu, karena 
dalam pertimbangan saja N.U 
adalah organisasi jang berdau 
lat, sehingga saia tidak mau 
berbitjara. Sesudah diadakan 
pemungutan suara sais ka- 
bukan permintaan untuk me- 
ngutjapkan sambutan dan da- 
lam sambutan itu saja njata- 
kan, bahwa ummat Islam ha- 
rus memikirkan usaha2 untuk 
mentjapai kerdia-sama jang 
baik dengan memperhitungkan 
adanja . keputusan Muktamar 
N.U. sebagai faktor iang nja- 
ta. Saja hanja mengandjurkan 
supaja ummat Islam seluruh- 
nja menggalang persatuan dji- 
wa dan segals pekabaran ig. 
maksudnja - menjimpang. dari 
keterangan ini, saia tidak da- 
pat  mempertanggung-djawab- 
kan, Di Palembang saja me- 

materg Selatan. 

ex T.P. jg baru baru ini meninggal, 

menundjukkan waktu peti mati tiba di 
“utk diserahkan kepada keluarga almarhum. (Photo: Keluarga TP) 

Dari Masjumi 

RESIDEN Partai Masjumi Dr. Sukiman Wir- 
josandjojo . dalam keterangannja 

Antara membantah segala pekabaran jang menja- 
takan seakan-akan kedatangannja ke Palembang un- 
tak menghadiri undangan konperensi N.U, itu, te- 
Jah memberikan dorongan jang pasti N.U. keluar 

|/fhgadakan. pertemuan dengan | 
"| pengurus Masjumi wilajah Su- 

   

        

     
              

     
     

      
        

    

  

EN SNP PAT PP Tn SU IN TP TAP DO OGAN PET LA TAK MSG GT: Pe GA IN 

  

— Oleh: Margono Djojoh 
0000 rekteur 

akan 

Sis perniagaan, teristimewa jg: 
bersangkutan dengan kedudu- 
kan new-comers kita, jang be 
berapa waktu jl dimuat dalam 
“Suara Merdeka” ini,. patut 
mendapat perhatian sepenuh" 
nja. Dari beberapa. pihak di- 

|adjukan permintaan kepada sa 
ja untuk menindjan soal ini.da 

| ri sudut pemberian'kredit kepa 
|da golongan tersebut. 
| Sebenarrja untuk kami dida- 
lam tingkat perdjuangan seka 

rang ini sudah seharusnja, un 
tuk “ngabiasa', artinja bertin, 
dak sebagai Abiasa. 

x) Dalam mythologie Wa- 
jang Purwa Abiasa adalah 
kakek atau ejangnja para 
perdawa jang ditinggalkan 

  
  

sedang diangkut oleh kawan2-nja 

Solo 

ajahnja, dan berkewadjiban 
melandjutkan. pendidikanaja 
kelima ksatria pandawa itu. 
Kemudian, dalam pergulakan 

Brotoyudo Abiasa hanja be 
kerdja dibelakang lajar ha- 
nja bertindak sebagai pena 
sehat djikalau pendapatnja 

dimirita, dan teristimewa 
nja mendoakan kehadirat II 
lahi agar perdioangan para 
tjutjunja mendapat perlin, 
dungan Tuhan, 

Akan tetapi oleh karena ne 

. Kwaliteit 
2 

2 3 

(Copyricht, Dilarang Kutib). 

| SAROSO mengenai kri- |: 

PETA NU aa LA TN AN SATA PARE ag PE G1 
F 1 

2 

  

Kwantiteit 
adikusi me: Presiden Di- 
Bank Negara.   

a 2 Ban Mama en ae aa NU ma Ta aa Tam Da 1 “aan 

Motto: Krediet tidakmendatangkgn kekajaan baru 
ag pagi an ega rd alat unbuk hasilkan 

esuatunja. (Crediet sehept geen nisuwa. | 
alleen een middel tot eeareb na BAE 05 

       
    

    

tinggi “dalam masjarakat kita, 
jaitu Parlemen atau Perwakil 
an, Rakjat masih hanja meru 

wantiteit dan bukanlah       

  

njatakan atau diperbuat oleh 

sedikit sekali jang patut diper 
hatikan, Saja hanja menjebut 
satu tjontoh sadja. 

Kritik jang pernah dimadju 
kan gleh seorang anggota Par 
lemen jang terhormat jang ter golong intelektuil karena “ge- 
gradueerd” adalah demikian: 
"mengapa Bank Negara. Indo. 
nesia hanjg mementingkan sa 
dja pembukaan tjabang2 dilu 
ar negeri, sedangkan didalam 
negeri sendiri seperti Bandjer 
masin, Pontianak, Ambon dan 

Bank Negara? 
Bukankah kritik serupa itu 

hanja. asal. mengeritik sadja 
dengan. tidak. mengerti seluk- 
beluknja terlebih dahulu? 
Bank Negara Indonesia ti- 

dak mempunjai tjabang DNA. 
negeri, tetapi  menundju 
Bank2 disitu sebagai korespon 
dennia atau wakilnja. Bank2 

Sudah ternama.   
rangan tenaga dihampir semua 
lapangan, tua muda masih di 
pergunakan dan oleh karena 
itu saja sendiri belum menda   

Bela Diri ela Diri 
N.U, Utk Keluar . 

aX 

kepada 

mma 

£ Susanto Te- 
“mui Blom 

»Taotutan Penjerahan ' 
Westerliag Akan 
Dimadjukaa? 

» 
- 

1 # 

E UASA USAHA INDONE 
SIA di Nederjiand, Mr. 

Susanto Tirtoprodjo, pada hari 

sabtu telah berunding idengan 
menteri regara Belanda Mr. M. 

Slcm mengenai soai Westerling, 
demikian berita AFP dari Den 
Haag. Menurut berita tersebut 
lalam perterian itu Mr. Susan 
to telah diberi keterangan? jg 
Tinta oleh pemerintah.di Dja 
karta mengenai tifsikan2 jang 
solah dilakukan oich pehwerintah- 
selanda baru? ini terhadap Ciri 
Raymond Westerling. 

Didapat kabar selanidjutnja 
bahwa Susanto telah memberi 
Lahukan kepada Blom bahwa 
pemerintah Indonesia tidak Ja 
ma lagi akan menjompaikan 
permintaan resmi kepada pe- 
merintah . Belanda. mengenai 

penjerahan Westerling kepada 
Indonesia. Kalangan2 jang ber 
kuasa di Den Hoag sementara 
itu tidak menjatakan keheran 

an mereka terhadap pertemu. 
an jang dimintakan oleh kuasa 
usaha Indonesia itu, dan mere 
ka dalam pada itu mengemu- 
kakan bahwa undang2 dasar 
Belanda tidak memperkenan- 
kan penjerahan warga-negara2 

| Belanda kepada negara2 asmg 
untuk: kektiahatan2 dan ps. 

  
langgaran2? politik. Demikian" 
AFP. (Antara), 

  

  

RP. 18 DJUTA LEBIH PEN- 
DAPATAN PABEAN SELA- 
MA BULAN MARET JL. 

Selama Maret jang lalu djum- 
lah pendapatan Dj. Pabean 

438,71 atau Rp.46.980,82 kurang 
dibanding bulan Pebruari seban- 
jak Rp. 18.766.419,53. Diantara 
perintjiannja nampak padjak 
masuk dan bea masuk jang ma 
sing2 naik sampai Rp. 1 djuta 
lebih dibanding” bulan Pebruari 
jang masing2 sebesar 2 dan 7 
djuta rupiah lebih, sedangkan 
diantara jang ,.melorot” terda- 
bat tjukai tembakau jang da- 

Pebruari sebanjak 
Rp. 4 djuta lebih mendjadi Rp. 
1 djuta sadja. -Ag 
Kurangnja uang tjukai jitu 

disebabkan kurangnja paberik 
rokok kretek, jang tadinja 118 
tinggal mendjadi 112 buah di- 
seluruh daerah tetapi apa se-   

: 

dan pemudi2, 
terutama dari pihak pemuda2 babnja paberik kurang, tidak 

disebutkan, 

Semarang tertjatat Rp. 18.719. 

SIAPA DJUARA DANSA? 
Kemarin pagi, bertempat di Stads- 

tuin Duwet, oleh komite Persiapan 
perlombaan dansa untuk daerah Smg 
jg diketuai oleh nn. Joe Swan Nio 
telah diadakan pertemuan dengan 
maksud untuk merundingkan sesuatu 

berhubung dengan akan diadakannja 

perlombaan dansa jg akan dilang- 
sungkan di Bandung” tg. 16 Djuli 
j-a.d, 5 

Dalam perundingamn tsb. telah di 
dapatkan persetudjuan, bahwa Smg. 
akan mengirimkan djuga djago2 
dansa ke Perlombaan Dansa untuk 
merebut djuara Djawa tahun 1952. 
Untuk mendapatkan djago2 itu, ma 
ka di Smg. mungkin dalam bulan 
Djuni akan diadakan perlombaan 
dansa, Jang akan diperlihatkan ada 
lah Ouickstep, Engelse wals dan 
Tango dan untuk mengikuti ini, oleh 
komite diadakan 3 bagian, jaitu 

(4—5 bin.), bag. 2 .amateurs gevor-   
derden (9—10 bin). dan bag. 3 semi' sadja terlihat pada 
profs-assistenten pemenang2 th. 1951, 

8 

Hadiirnja Dlm Kongres N.U. Bukan Mem- 

pat giliran untuk mengundur- 
kan diri sebagai Abiasa, 

Pendapat kami mengenai se 
| gal sesuatu jang bersifat. pem 

'bangunan teristimewa selama 
|2 tahun jang,lalusetelah Indo 
| nesia mentjapai kemerdekaan 
'nja sepenuhnja, mungkin ti- 

| dak tjotjok lagi dengan aliran 
djiwa, muda jang menghendaki. 

segala uSaha harus tjepat dan 

tangkas, 2 
Fendapat ini Gjuga hendak: : 

lah dipandang sebagai tambah 

an sadja untuk memperkuat | 

proses.pembangunan negara ki j 

ta dihari jang akan datang. : 

Analisa jang diberikan oleh | 

Dr. Saroso mengandung dali | 

sari zelfcritiek dan zelfcorrec | 

tie. Inilah jang buat saja pen | 

ting sekali. 2. 

PN aan zelfcorrectie ini “kita 

dapat mempergunakan. pengala- 

man jg tidak menjenangkan 
itu sebagai peringatan djangaa 

sampai terulang lagi. Dan seha, 

rusnja kita dapat mentjari die- 

lan lain agar diketemul jalan 

keluar daripada segala keruwe- 

tan sekarang ini. 5 

Bukari maksnd saja untuk 

  

kaatnja para rew-comers (@gita | 

ada seorang jang menjesalkan 

perbuatan sebagian besar dari 

golongan ini adalah itu 34j2 Sen 

diri). akan tetapi tidak. adil X8r 

lau segala sesuatu hanja dipikul 

kan begitu sadja pada pundak 

mereka itu. 5 

Saja hanja memperingatkan 

disini tindakan2 Pemerintah jg | 

diwaktu jang lampau member2t | 

Ikan pedagamg2 pertengahan i 

umumnja dan Indonesia chusus- | 

nja, misalnja: , 

1. Bersama dengan guntingan 

uang mengizinkan pula para im 

porteur2 besar menaikkan "ar- 

ga barangnja jg berada dalam | 

stock sampai 3 kali. "3g 
2. Peraturan Devizen-Certiti- i 

caat jg berarti utk importeur, | 

sudah harus membajarkan uang : 

aja terlebih dahulu 2/3 dari har j 

ga barang2 kepada Pemerintah 

sebelum barang2 tsb. dapat Gi- 

djual. : 

Dan sekarang ini adalah lagi 

suatu hal jg sebenarnja tidak 

terletak dim tangan kita sendiri 

jaitu: merosotnja harga barang 

barang di pasar dunia, jg meng 

akibatkan kesulitan2 bagi peda- 
gang2 kita jg masih leman jitu 
jg seakan2 tidak dapat diatasi 
“igo, kekuatan sendiri. tg 
Sekianlah utk sementara pen- 

dapat saja mengenai kedud'ixan 

bara importeur Indonesia umum 

nja dan new-comers kita chu- 

.susnja, : 
Lepas dari apa jg telah diusa 

hakan oleh fihak Pemerintah, 
zelfcorrectie jg tertjantum dlm 
analisa jg dibesikan Dr. Saroso 
itu dapat disimpulkan demikian 
bhw di waktu jg lampau oleh | 
Kemerter.an Perekcmomian ti- 
dak dipentingkan pada kwaliteit 
tetapi hanja pada kwantiteit, 

Hidjau-matang seolah2 di sa- 

    
S
a
n
a
t
a
.
 

  

  
bag. 1 untuk ,,amateurs leerlingen” (di semua lapangan. 

“sjarakat jang sekarang terma 

ma-ratakan. sehingga 'jg demi- 
kian djuga seringkali merugi- 
kan nama daripada mereka jang 
benar2 mempunjai pengalaman 
ataupun ketjakapan mengenai 
import. 

Jang demikian itu tidak da- 
.pit semata2 Kementerian Per- 
'ekonomian jg dipersalahkan, ka 
|rena memang pada. umumnja 
imasjarakat dan bangsa Indone- 
Isia belum, mempunjai kesanggu- 
pan utk melakukan seleksi atau 
ipun penjaringan dlm  usahanja 

itu. bukan 
bagian ma 

Keadaan serupa   

gara Muda kita ini masih keku I 

membela atau mendjadi advo- jesanos diine” , 

Diwaktu 20 tahun jang lalu 
sampai sekarang memang ba- 
njak sekali usaha2 gari bangsa 
kita dilapangan ekonomi jang 
atjapkali hanja merupakan 
“obor blarak” sadja, jaitu obor 
jang dibikin dari daun kelapa 
jang kering sesudahnja menja 
la sebentar lalu mati sama se 
kali, misalnja sadja dilapang. 
an koperasi jang diwaktu jang 
lampau oleh para pemimpin2 
nja iang mengandjur2kan hal 
itu dipandangnja sebagai mai 
nan sadja. 
Diwaktu jang terachir ini se 

olah2 diuga ada mode untuk 
mendjadi new-comer importir, 
hania tjelakanja dengan tidak 
menjediakan uang 
akan. tetapi menghendaki mg 
dal dari Pemerintah, 
Memang sudah sepantasnja 

djikalau golongan jg lemah itu 
mendapai bantuan setjukupnja 
Gari Pemerintah didalam meng- 
hadapi lawan raksasa jg masih 

pgikat masjarakat kita di Ia- 
pangan ekonomi. Sudah sewa- 
djarnja Pemerintah nasional ki 
ta djika perla membuat peratu- 

ran? tk membangunkan ekono 
i nasioral, meskipun hal jang 
emikian ketjil pe     

   , ia di, negeri kita. 
Akan tetapi sebaliknja. mereka 
ig mendapat barduan itu, har- 
gailah djuga bantuan jg diberi- 
kan padanja. Hal.ini perlu saja 
tegaskan disini, karena. ikan 
secih saja mengatakan ini) se- 
bagian besar. dari pada para pe- 
mEndjam Bank, Negara Indone- 
sia, oleh kareng perbuatan me- 
reka, masih tergolong menun- 
djkkan sebaliknja. (Bersam- 

    
Im .gelongan. new-comers. 

migalnja. madjelis-ter-. 

Dari pada jang seringkali di” 

sedjumlah 230 anggota, hanja | 

sebagainja. belum ada tjabang 

ini adalah Bank2 besar jang 

, Kritik serupa. itu tentulah | 
hanja memalukan kita semua. | 

sendiri, 

  

    
Rombongan Olympiade 

Indonesia. 

Mengenai pengiriman. utu- 
San2 Indonesia, ke. Olympiade 
di He'sinki jg akan dimulai 
dari tgl 19 Djuli sampai 3 Agustus. Kr telah direntjana- 

&. memberangkatkan 
an itu pada pertenga- 

Djuni De Ketua 
OI SP Hamangkubuwono IX berhubung pekerdjaannja jang baru. sebagai Menteri Pertaha- nan tak dapat ikut rombongan lu, jang menggantikan seba- 
ga pimimpin tehnik dr. A. Sa- 
Ie & ditugaskan djuga se- 

an dokter dari rombongan 
Nae Abg UN 

“Lebih djauh pun akan ikut 
serta major Suhardi ig. mung- 
kin djuga akom mewakili Pasi 
dalam kongresnja IAAF, Para 
Pena perlombaan ditetapkan 
sbb: " 

Soedarmadja. pemenang re- 
kord Indonesia dalam. lontjat 
tinggi Soeharko djuara PON 
il dalam perlombaan bere- 
nang-gaja bebas djarak 200 
m, dan 'Thio Gino Hwie, . the 
best lifter dari IAWLA Senio- 
ren contest 1952. 

«0... Sepakbola segitiga. 
Di Sriwedari:Solo mulai Sabtu 

jb.l. diadakan pertandingan sepak 
bola segitiga. Saptu sore, kes. Sema 
rang main lawan kes. Solo dan ber 
achir 2—1 untuk Semarang. Ming- 
gu.sore: kes. Semarang berhadapan 
dengan kes. Jogja dan kesudahannja 
Ih... SA na 

Sore hari ini (Senen) kes. 
akan bertanding dgn kes. Jogja. 
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Solo: 3 

Pertandingan distrik 
| -3 ” —P3SI.2 

Sabtu :sore.di lapangan Tidar Ma | 
gelang dilangsungkan pertandingan 

“sepakbola distrik PSSI-Djawa Te- 
ingah antara kes. Magelang lawan 
| kes. Purwokerto dan berachir 2—1 
untuk Magelang. $ , 

Basketball di Smg. 
Di lapangan Sin Yiw She djl. ' 

Stadion tg: 7, 8 dan 9 Mei akan & 
diadakan pertandingan basketball, 
untuk mana disediakan 7 buah piala | 
dan 2 piala berganti dari firma Liem “ 
Tiong Tjoen dan P.U. Sin Ta Loe." 
Dalam pertandingan2 ini diwaktu “5 

pauze, dipertundjukkan matjam2 tari 
tarian. Tiongkok-baru oleh murid2 ' 
sekolah Tionghoa. Atjaranja sbb.: 2 

Tg. 7. Mei djam 18.30 Hwa Ing 
lawan Sin Chung (wanita):  djam 
1930 Tsing Nien lawan: Sin Yu 
(laki2). Tg. 8 Mei-djam 18:30 Lung 
Hwa lawan Sin Chung: (wanita) 
djam.19.30 Hwa-Ing. lawan Sin   Chung : (laki2). Tg-9 Mei - djam 
18:00 Petjundang. A lawan. petjun- 
dang B (laki2) djam. 19.00. Lung 
Hwa lawan Hwa Ing” (wanita), & 
djam 20.00 Pemenang A- lawan pe 
menang B (laki2). : 

Atletik: Piala raksasa 
utk perlombaan, ke- 

djuaraan PASI 
Dj. Tengah. 

.Dari pengurus. IKASO: (Ikatan 
Atletik/Solo) diperoleh kabar, bahwa | 
dalam perlombaarr'atletik untuk me- 
rebut kedjuaraan PASI daerah Dja- 
wa, Tengah jg akan diadakan pada 
tg. 2idan3: Agustus: jad. di. Solo, 
akan diperebutkan cebuah piala rak 
sasa jg dihadiahtan oleh perusahaan 
»Aneka Warna” Sols. Piala raksa- 
sa itu berukuran 115 cm tinggi dgn 
garis tengah 50 cm. dan akan didja- 
dikan piala giliran. Nama djuara se 
tiap tahun akan dipahatkan divla'a 

    

    

  

   

    

    

        

     

  

tersebut. 

  

  

Aneka DjawaTengah | 
YoG3a. Y.Nuntukisegera de Aa £ 
Perpustakaan ,,Hatta Foun 

dation” dibuka dengan 
resmi. 

Bertempat digedung Dewan 
Perwakilan Rakjat daerah: 
Jogja, pada tanggal 4 Meiji ini: 
dilakukan. upatjara pembuka- 
an dari .,,Hatta. Foundation", 
Sementara. itu untuk perpusta- 
kaan ini telah dikumpulkan 
30.000 buku. ,,Hatta Founda- 
tion” itu dibentuk pada bulan 
Agustus 1950 dengan modal 
Rp. 3.500.000.—, Uang ini di- 
terima gleh wakil presiden drs. 
Moh, Hatta sebagai sumba- 
ngan dari Mangkunegoro VII, 
untuk pembangunan negara, |. 

chusus dilapangan pengadja- 

ran. ,,/Hatta Foundation” mem- 
punjai beberapa penjokong te- 

tap, diantaranja Bank Negara: 

Indonesia dan pengurusnja di- 

ketuai oleh prof. Ir. H, Johan- 

nes. 
PTJILATJAP. 

  

tahanannja. Menurut ketera- 
ngan . maka para wartawan 
tsb, untuk sebagian besar ber- 

asal dari daerah Tegai dan se- 
kitarnja dan selandjutnja ada 
pula, jang berasal dari daerah 
Banjumas. 

SALATIGA... 
Ke tua Sarbupri 

| 2 diantjam. 
Ketika baru2 ini di Getas dekat 

Salatiga diadakan rapat Sarbupri 
antala lain untuk memilih. pengu 
rus,. maka ketua tjabang.. Sarbupri 
Semazang sdr. M, djuga 'telah me | 
merlukan utk melantik pengurus 
baru. itu. Oleh karena. perundingan 
belum selesai dan akan . dilandjut. 

dengan amat “ terkedjutnja 
pada malam harinja .rumad cima- | 
na sdr. M. hendak monginap itu 
tiba2 telah didatangi. oleh, kawa 
nan orang bersendjata stengun dah memerintankan- kepada sdr, M. su 
pala ia segeta meninggalkan. . Dgn | 
SErgopoh2 pada malam itu “ djuga " 
Sdr. M. pergi ke Salatiga” dan ke | 
'@Sokkan harinja. terus pularg ke |   Persediaan garam 

tjukup. 
Dari Djawatan jang bersangkutan 

diperoleh kabar, bahwa persediaan 
garam dewasa ini ada lebih daripa- | 
da tjukup, dan. oleh karena itu 
setiap orang dan pedagang ketjil 
jang membutuhkan dapat membeli | 
setjukupnja kepada Gudang Garam, j5 
jang bersangkutan (garam krosok). ' 
Selandjutnja diterangkan pula, bah- | 
wa pada tgl. 6 April j.ly telah da-: 
tang di Pelan Aap sebuah | 
kapal Oriental Phoenic dengan mu- 
atan garam sebanjakk 2.200 ton. 

200 Tawanan dibebaskan | 
dari Nusakambangan. 

Pada hari Kemis jl, tidak ku 
rang dari 200 orang - tawanan ' 
dari komp . pendjara  Nusa- ! 
kambangan telah dikeluarkan 

  

Dengan melahirkan rasa kemesa 
lan atas apa ig. telah.ia alami di 
Sembir “itu, kemudian sdr, M ki 
Tm sSutat pada kawandinja di Getas 
utk meminta diri. 

Penjerahan rumah sakit 
| polillinik. | 

Berhubung dengan terpilihnja se- 
gai anggauta D.P.D. propinsi Dja- 

wa-Tengah, maka dr.  Marzoekit 
dokter kabupaten Semarang di Am- 
barawa untuk ' sementara waktu " 
.non-factief”, Pada tg. 2'Mei 'telah 
dilakukan  penjerahan rumah “sakit 
umum Ambarawa dan polikliniek2 
di Banjubiru, Djambu, Bawen,' So- 
mono, Bandungan, Djimbaran dan 
Bedono kepada dr. Soegijarto. dok 
ter kabupaten di Salatiga, jang res- 
sortnja dengan penjerahan 'ini” kini 
meliputi kawedanan? Salatiga, 'Te- 
ngaran, Ungaran dan Ambarawa, 

  
   



        

— tidak bermaksud, utk memper 

  

.. dunia” 

   

    

  
bar, bom jg sedang diledakkan   

  

Sebagai pernah dikabarkan, pertjobaan meledakkan bom-atom di 
Nevada itu, djuga disiarkan melalui televisi. Pada gambar: perle 
dakan tadi. sebagaimana “ dilihat dari lajar televisi. Menurut 

bom jg didjatuhkan di Nagasaki beberapa tahun jl. 

  

  
ka- 

tadi, adalah lebih dahsjat dari   
    

Seruan' Hirohito 
, Supaia ,Rakjat Diepang Setia Pada 

Demokrasi - . 

: KASAR HIRORITO pu hari Sabtu telah menguijapkan 
pidato dalam mana ia menjerukan kepada rakjatnja 

Jang berdjumlah 84 djufa djiw 
deguekrasi dan memelihara per 

atu supaja tetap setia kepada 
hubungan persahabatan dengan 

negara? lain. Pidato ini diutjap kan oleh kaisar Djepang berke- 
naan dengan perajaaa resmi pengembalian kedaulatan kepada 
Djepang, dari. iytana 1 dimana pada janggal 1 Mei telah dilaku- 
kan demonstrasi anti-Amerika oleh kaum komunis Pjevang. 

Bexibu-ribu penduduk dergan 
penuh semangat berteriak teri- 
ak ,,Banzar' ketika Keisar Hiro 
hito berkata: ,,Marilah kita 
memperkuat alat2 negara kita 
dengan mempergunakan perada 
ban dari Barat dan Timur serta 
memperbesar kekuatan nasioral 

ita dengan memperluas indus- 
iri.dan perdagangan kita. Selain 

dari iju marilah kita memadju-. 
kan negara kita. dan memberi-, 

  

    umbangan untuk memielili2 
ra perdamaiap dan harmoni di 

Menurut Uniteg Press Ame- | 
rika, telah memberikan penghor 
matan kepada Djepang, dengan |: 
memperbolehkan pengibaran 
bendera Djepang dari gedung2 
jang masih diduduki. 

Fihak polisi telah mengada- 
kan persiapar2 uik mentjegah 
terulangnja kerusuhan2 seperti 
telah terdjadi pada tanggal 1 
Mei Orang2 jang membawa ben 
dera2 merah dan pester2 tidak 
diperbolehkan masuk  kehala- 
Man dimuka istana. Selain dari 

in' pasukan? Amerika telah 
siap pula di markas besar ten. 
tara Amerika dan markas be- 
sar Perserikatan Bangsa2 untuk 
bertindak apabila perlu. 

Pidato Joshida. 
Berkenaar: dengan hari ulan 

tahun kelima dari demokrasi di 
Djepang perdana menteri Joshi 
da Shigeru, pada hari Saptu te- 
lah mengutiapkan pidato divu- 
ka tjorcnz radio..Ila menerarg- 
kan. bahwa suatu negara. jang 
dalam ha! pertahanannja ter- 
gantung fari.L. N. dan jang 
"Kekurangan. keberanian dan | 
kekerasan hati” untuk memper | 

tahankan- diri tida berhak untuk | 
merdeka.” 

Ia menambahkan. 

  
bahwa ia 

sendjatai diri kembali sebelum 
eberarian dan kekerasan hati 

tadi timbul dengan sendirirja 
dari bangsa Djepang. 

Setelah menjatakan kegembi- 
raannja tentang keadaan dalam 
mana. keluarga kaisar sekarang 
hidup. ia .menegaskar, bahwa 
»keluarga kaisar senantiasa me 
rupakan pusat dari kesatuan na 
sional Diepang.” Yoshida selan 
djutnja menerangkm, bahwa 

  

   

Djepang sekarang telah mendja 
di bangsa jang berdaulat lag: 
dan: hwa takjat Djepang ,,ho: 

  

— Bank dunia akan memberi- pin- 
djaman kepada pemeriitah ” Muang 
Thai sebanjak 25 djuta dollar untuk   pembangunan negara, Dengan ' pin- 
djaman ini pemerintah Miang “Thai 
akan mendapat kesempatan untuk 
mengadakan persediaan tambahan 
beras untuk bulan Oktober. Eksport 
resmi,beras dari Muang Thai dari 
Djanuari sampai September 1952 
berdjumlah 800.000 ton. Diduga, 
bahwa persediaan tambahan beras 
untuk eksport tahun ini akan ber- 
djumlah satu setengah djuta ton. 

— Sebuah pesawat tarbang: Dako- 

rus insjaf aken pertanggungan 
djawabnja.” 

Tentang perdiandjian keama- 
Nan bersama dengan Amerika, 
ia menerangkan, bahwa perdjan 
djian ini perlu untuk melindungi 
Djepang terhadap agresi luar ne 
geri. Tetapi dikatakannja lebih 

landjut, bahwa Djepang berke- 
ras hati untuk mendjaga sendiri 
keamanannja didalam negeri. dc 

| mikian kata perdana menteri Yo 
shida Shigeru. (U.P.-Pia) 

nsif Per 

  

Akan' Lakukan iSe- 
rangan Besar2-an, 

1,Bendera-Putih" 
Adakan'Operasi 
Di Birma-Tengah . 
V3 ENURUT KABAR? jang 

diterima di Rangoon dari 
daerah2 Birma jang diduduki: 
oleh pasukan pasukan pembe 
rontak ul, pemimpin | 
pemimpin komunis ' kabarnja 

telah mengeluarkan perintah 

perdamaian n an 
gagal. 

Kabar2 tersebut menjatakan 
bahwa kaum pemberontak kini 
bermaksud merusak garis2 per 
hubungan pemerintah gan me- 
rgadakan serangan2 terhadap 
kota2 dan dusun2 di Birma. 
Kaum pemberontak ,,Bendera 
Putih" sementara itu sedang 
mempersiapkan serangan .be- 
sar2an di Birma Tengah jang 
akan Makara, Sa an 
tengannja didistrik y 1 2 
jang jetaknja kira2 ditengah2 
antara Rangoon dan Manda- 
lay. (Antara).   

  

TEMBAK-MENEMBAK ANTA- 

RA SERDADU?2 TURKI DAN 

BULGARIA. Se 

Menurut laporan jang dite- 

rima oleh sebuah kantor beri- 

ta Bulgaria jang kemudian di- 

siarkan melalui pemantjar ra- 

| dio, pada Kemis malam telah 

| terdjadi tembak-menembak an 

| tara sebuah kapal motor Tur- 

ki jang ketjil dengan serdadu2 

pendjaga pantai Bulgaria. Pe- 

merintah Bulgaria telah me- 

njampaikan nota-protes kepa- 

da perwakilan Turki di: Sofia 

atas pelanggaran perairan 

territorial oleh kapal motor 

Turki tadi. Menurut protes ta- 

di kapal motor Turki tersebut 
pada tanggal 28 April telah 

menghampiri pantai Belgrado 

sampai gjarak kurang dari 1 

mil. 

PARTAI BURUH SERUKAN 
KONPERENSI 4-BESAR. 

Dewan Eksekutif Partai Bu 

telah, mengeluarkan sebuah Sta 
tement, dalam mana diserukan 
kepada pemerintah2 Inggris, 

Amerika Serikat dan Perantjis 
supaj, mengadakan 'konprensi 

4-Besar dengan Sovjet Rusia 
untuk membitjarakan kemung 
kinan mengadakan pemilihan? 
umum jang bebas diseluruh 
Dierman.     

  

  

,NATO-pasifik" 
....Mendjadi Idam-Idaman Oulrino 
Sy, - 2 ae RA ant Sekitar Konperensi Para L aksamana Di Pilipina. 

RESIDEN ELPIDIO @uirino mengatakan di Manila pada 
malam Sabtu bahwa konpercnsi selama 2 hari antara 

Kowandan? angkatan laut 3-Besar Barat di Sangley Point te- 
lah menghilangkan segala ke- Yagu2-an. jang terdapat karena 
Philipina tidak 
ra tertulis jentang 

mempunjai suatu 
pertahanan. bersama, 

AS. Setelah Smenerima kundju 

pakt ajau persetudjuan setja- 
era ...terkeijuali. dengan 

ngan jlaksamama2 3-Besar 'tadi 
Guirino mengemukakan bahwa pengertian jang tertjapai dim. 
komperensi tadi dapat dipakai sebagai inti pembentukan suatu 
organisasi sematjam NATO di Pasifik, berhubung dgn tidak 
adanja suatu persetudjuan pertahanan bersama tsb. 

PembesSar2 istana Malacanan 
berpendapat bahwa tindakan 
komandan2 negara Serikat un 
tuk memilih Philipina sebagai 

   
      

tempat konverensi “mengan- 

deng suatu petlunijuk jang 
penting. 

Laksamana? jg telah menga- 
dakan konperensi 
lari A.S. di Sangley Pcint ialah 
laksamana Arthur W Radford 
komandan armada Pasifik A, 
5., laksamana Sir Guy. Russel 
komandan angk. laut Inggeris 
Gi Timur Djauh dan lakscma 
na muda Paul Ortoli, komarn- 
dan2 angkatan laut Perantjis 
di Timur Djauh. Turut hadir 
Ijuga dalam “konperensi tadi 
jeksamana muda Richard Cru- 

zen, komardan angkatin laut 
AS. diperairan Philipina. 

Laksamana Radford 
di Hongkong. 

Kemudian diwartakan bah- 
wa pala hari Sabtu telah sam 
pai di Hongkong dari Manila 
laksamana Arthur W. Radford 
Kepada vers Radford menga- 
takan bahwa  pembitiaraan2, 
“ang ia lakukan di Philipina 
adalah sangat penting.' Ia me 
ngatakan bhw sedjak perang 
Korea petjah ia biasa menga- 

Idakan kundjungan2 ke Masyg 
Djepang Formosa dan Hong. 
kong. Mengenai Hongkong 
Radford menerangkan bahwa 
adalah sangat penting baginja 
untuk senantiasa berhubungan 

| dengan 'pembesar2 pertahanan 
Inggeris, di Hongkong, walau 
|pun djadjahan Inggeris itu ti 
dak termasuk lingkungan per 
tahanan armada Pasifik A. $. 
(Menurut Radford setiap tjam 
pur tangan Amerika dalam per 
tahanan Hongkong akan tentu 
membutuhkan suatu “pembitja 
raan tingkat tinggi.”   ta C-4/ dari angkatan udara Ameri- 

ka telah djatuh didekat  Ostende. | 
Pesawat. tersebut” mengangkut 29 
orang penumpang. Berita2 lebih lan-': 
djut tentang ketjelakaan ini belum 

didapat, 2 | 

Laksamana Radford “akan 
tinggal di Hongkong sampai 
hari Selasa jad, dan kemudian 
akanj terus pergi ke 'Taipeh, 
(Ant.), t al TAN 

  

di pangka: 

61 Pemimpin 
“SKominis 
DipetjatAtau Ditangkap 
Selama 19051 Di Eropah 

Timur 

    

ARTAI2 KOMUNIS di 
Eropahk Timur selama th. 

LU51 telah memerintahkan pe- 
nangkapan atau  pemetjalan 
atas diri 61 orang pemimpin2 
mereka demikian menurut sebu- 
ah tindanan jg diumumkan oleh 
Sosialis Internasional pada hari 

Sabtu, 

Dalam sebuah bulletin jang 
dikeluarkan oleh organisasi 

tersrbut, antarh lain dikata- 
kan bahwa 61 orang pemim 

pin Kemunis di Ercpah Timur 

telah mendjadi korban dari pe 
| merintahan2 terroris jang tlh 
didirikar: oleh mereka sendiri. 
Sebagai nomer satu dalam daf- 

tar ialah Tjekoslowakia dima 
na bekas perdana menteri Vla 
dimir Clementis dan' sekreta- 

ris partai Rudolf Slan- 
sky telah djatuh kare- 
na dituduh telah bekerdja utk 

negara2 Barat. Selandjutnja 

disebut pula  nama2 dari 11 

crang Bulgaria, 10 orang Po. 

landia, 9 orang Hongaria dan 

9 orang Rumania. (Antara). 

  

    

    

        

  

Hotel, di Los Angeles, Colifor 
dari tempat ledakan. 

nia   
ruh Inggris pada malam Kemis 

     

  

Demikianlah tampaknja leda kan bom-atogm,i.« $ 
djarak 300 mil. “Gambar ini di buat daris catas gedung Roosevelt- 

  

Irangan penggilingan pata peng- 

'Igilingan2 beras jg tidak seketi- 

| Indonesia jg sedang tumbuh su 
| kar mempertahankan hidupnia 

  

(Kurang Persiap3n- 
| seb : abk 

      

Ka 
lah kurang sempurnanja 
da ementerian. dalami 

£ 
Sementara itu perintah pela- 

ka disusul dgn adanja padi pe- 

merintah jg harus digiling me- 

'njebabkan berhentinja mesin2 

penggilingan dan ini mengaki- 
batkan buruh2nja jadi terlan- 

tar. Disamping itu penggili- 

ngan2 beras milik pengusaha2 

iebih lama. Ia menerangkan bah 

Wa pemerintah mengandung ren   
.djika dilihat. dari   , jg letaknja Ik. 300 Mil diauhnja 

    

  

  

Djull 1953 Ditaksir 6. 

D 

Selandjutnja Kepala staf 
angkatan darat Amerika, djen- 
deral J. Lawton Collins pada 
hari Djum'at menerangkan, 
bahwa Amerika Serikat dewa-   

  |djuga belum terdapat persetudjuan 
| merganai usu'-perjjelesaiah ,.umum” 
|Lig diadjukan oleh delegasi PBB pada 

sa ini tidak 'mempunjai satu- 
pun divisi jang aktif untuk . 
menggantikan atay memper- 
kuat pasukan2 di Korea. Djen- 
deral Collins memberikan la- 
poran kepada panitya ketjil 
dari kongres untuk urusan 

angkatan: perang Amerika. Di- 
katakannjs bahwa pada wak- 
tu ini di Amerika hanja ada: 
dua divisi angkaton udara, sa- 
tu divisi berlapis badja dan 
smpat divisi infanteri dari 
garde nasional. Dikatakan se- 
landjutn'a bahwa, dewasa ini 
oenan divisi Atmtrikc “berada 
di Korea dua di Djepang dan 
'ima divisi di Eropah. 5 

Dienderal Collins menambah 
kan, inilah jang mendjadi ala- 
san mengapa bresiden Truman 
mengeluarkan perintah, supaja 
masa wadjib tentara diper- 

pandjang dengan sembilan bu- 
lan bagi anggauta2 dari garde 
nasiona! jang berada dalam di- 
nas aktif Panitya ketjil terse- 
but kini sedang mempeladjari 

suatu rertjinc undang? untuk 
keknasaan kdpada 

nembesar2 militer guna mem- 
pertahankan garde-. nasional 
untuk selama 5 tahun. (AFP). 

. 

   

# 5 ani 2 

aniperi 

  

BENDERA HINOMARU DARI 
DJEPANG DIPERTUKARKAN 

Bender, Djepang iang berki 
bam diparlemen Djepang pasa 
hari ratifikasi perdjandjian per 
damaian Djepang oleh. senat 
Amerika pada hari Kemis diba 
wa ke Washington untuk diper 
sembahkan kepada pandu2 A- 
merika. Bendera itu dibawa 
oleh pandu Djepang jang beru- 
sia 17 tahun, Hazuaya Fuku- 
zawa. Sebagai penggantinja 

Fukuzawa akan menerima ben 
dera Amerika iang berkibar pa 
da hari Thanksgiving Day da- 
lam bulan Nopember tahun jg 
lalu dipuntjak gedung Capitol. 

Upatjara timbang-tukar ini 
akan dilakukan hari Sabtu di 
Washington. 

BELUM ADA PERSETUDJUAN 
DI PANMUNJOM,   

Delegas'2 gontjatan sendjata PBB 
dan Utara pada hari Sabtu telah 
mengadakan silang rahasia selama 
24 monit d' Panmunjom. Monurut 
djurubitjata PBB djonderal Nucko's 
dalam sidang pada harj itu rupa2nja 

ininggu lalu dengan maksud untuk 
mengatasi halangan2 “is kini masih 
ada untuk suatu perdamaian di Ko- 

' Tentara 

JENDERAL E.C. LYNCH: kepala dinas rekrui Amerjka 
dalam suatu inferpiu menjatakan hari Djum'at, bah 

selama tahun padjak jang akam datang jang dimulai tanggal 1 
Djuli, akan dimobilisasikan 610. 
akan memanggil 70.000 tjadangan. Lynch, selandjutnja ber: 
rap bahwa.520.000 orang2 Amerika akan be s. dalan 
tenteraan, Djenderal Lyneh selandjutnja me hik2 
wa ia mengandung harapan bahwa dengan ijara ini maka bu- 
kan sadja 1.008.000 serdadu jang selama tahun  padjs 
akan dimobilisasikan dapat diganti. tetapi djuga dalam bulan 
Djuli 1953 mendapat suatu angkatan darat jang | 
5.100.099 orang hal mana berarti penambahan 110.000 orang. 

  

ME sabang : SAE 

700.020 Djumlahnja 

000 orang. Tentara bermaksud 

ke- 
nambahkan, bah- 

itu 

—- kuat dari 

“ras Lk, 

|Ikan, anggapan setengah orang 

Iseolah-olah kurang lantjarnja 

  

tjana akan membeli padi dari 

rakjat sebanjak 800.000 ton jg 

sesudah digiling akan djadi be- 

1 400.000 ton — Beras 
ini diperuntukkan supply ten- 

“tara, polisi dan cnderneming2 

utk mendjamin buruhnja. Kele- 

| bihannja akan Gipakai utk sun- 

tikan pada pasar beras. 

Sebab2 tidak lantjar 
— nja pembelian. 

Moh. Tauchid tidak membenar 

pembelian ini disebabkan pembe 

lian 800-000 ton padi itu — jg. | 
sebenarnja merupakan 10 pro- 

sen dari hasil produksi seluruh- 

nja — merupakan djumlah ter- 

lalu besar Sebab berdasar pe- ' 

njelidikan, guantum itu malahan | 

bisa dinaikkan, karena. memang | 

prinsip petani .jalah mendjual 

padi selebihnja jg diperlukan 

sendiri. Kesalahan. sehirg,a dja 

lannja pembelian tidak 'antjar, 

terutama harus ditjari paca ke- 

njataan sahwa tjara dau per- 

siapamnja tidak.teratur sempur- 

na. 

  
Sebagai ijontoh akan kedjarg 

galan2 jg ja Hhat, anggota par- 
lemen ini mengemukakan, bhw. 
kementerian dlm negeri Ian, per 
ekonomian dgn instruksi teI-   

  

ba 
| “ 4 - . Acheson 

Sikap USA Merupskan 
Dorongan Supaa Tuni- 
sia-Perantjis Mau Be- 
randiag Langsung 

K TENTERI LUAR NEGERI 
Amerika Serikat, Dean 

Acheson, telah menjaimyaikan 
Surat kepada Jacob. Javits, iva- 

kil negara bagian New York, 
dimana didjelaskan, bahwa sua 
ra blanko J2 Giberikan Amerika   

    

  

  dalan igutan suara di De 
wan. Kesinanan tentang soal 
penfjantuman masalah Turisia 
Cidalam agendanja baru? ini ti 
dak semata-mata ditudjukan 
utk menghalang-halangi masuk 
nja seal Tunisia itu dalam De- 
wan Keamanan PBB, untuk se 

: As 4 
Ditegaskannja, “bahwa, tinda 

kan Amerika ini. dimaksudkan 
untuk mendorong. diadakannja 
perundingan2 jang“ langsung 
antara pihak Perantjis dan pi 
hak Tunisia. Surat Acheson ini | 

adalah djawaban atas surat Ja | 
vits jang meminta “pendjelasan 
tentang sikap Amerika dalam 
masalah Tunisia. (Antara). 

Ff 

Pakistan Dan 
Dunia Islam 

kat DiriSbg Pemimpin 

ENTERI LUAR NEGeRI 
Pakistan, Tafrullah 

Khan pada malam Sabtu menja 
takan, bahwa apabila komperen | 
si antara perdana? menteri ne 
gara? Islam jang akan diadakan 
atas undangan Pakistan itu nan 
ti berhasil, maka boleh djadi 
konperensi tersebut akari idiper 
luas hingga meliputi djuga wa 

kil2 dari negara2 .bukan-Islam. 
Zafrullah Khan j : Berbitjara 
dalam suatu sidang Mito nas 
Islam di Karachi selandjutnja 

merekarfkan bahwa Pakistan ti: 

memimpin dunia Islam atau jutk, 
melemahkan “kekuasaan Lemba- 
ga Arab. (Antara) 

  

— Sebuah bom telah meledak pa- 
da hari Sabtu di gudang suatu kong: 
si Perantjis di Suaf. Perledakan ini 
menimbulkan kerusakan besar tetapi 

Tak Ada Niat Utk Angs 

# membajar uang. akan te'ani pe 

tanggal 9 Pebruari 1952 meme- 
rrintahkan semua penggiiingan 

beras utk menghentikan peng- 
gilingan2 bagi beras bukan mi- 
lik pemerintah. Kata Moh. Tau- 
chid selandjutnja: Perhitungan 
orang tentulah pada i Maret '5Z 
pemerintah sudah bisa menje- 
rahkan padi utk digiling kepada 
penggilingan2 itu. Tapi njatanja 
di kebanjakan tempat, pembe- 

lian padi behmn. lagi dilakukan 
oleh mereka jg diberi tugas di 
tempat masing2. Karena uarg 
utk membelinja belum 'agi di- 
terimakan pada mereka. Di ka 
gupaten Klaten nusarnyja, Gemi- 
kian Mon. Tauchid. akar: dibeli 
padi sebanjak 5506 ren. “ik ma 
za perlukan uang kontan 5 
djuta rupiah: Sampai 19 April 
jg latu uang kontan jg diterima 
baru berdjumlah 260.000 rupiah 
dan pada hari itu djuga baru 
datang autorisasi tambahan 
uang 1 djuta rupiah. 

Angka2 ini menurdjukkan 
bahwa sampai tanggal 19 Apr) 
jang diterima kabupaten Klaten 
belum ada 25 prcsen daripada 
djumlah jang diperlukar: untuk 
membeli 5.500 ton padi itu. 
Sampai tanggal 20 April Kla- 
ten belum lagi bisa memulai de 
ngan pembelian, semertara itu 
daerah Delanggu — termasuk 
dalam kabupaten Klaten — pa- 
nenari Sudah selesai, Pembelian 
padi di Klaten ini akan menga 
lami. kesukaran karena daerah 
Klaten tidak mengenal pembeli 
an padi dalam djamlah besar 
pada waktu padi sudah dipotong 
Didaerah ini pembelian harus 
dilakukan sewaktu padi masih 
disawah. kata Moh. Tauchid, 

  
. (Kedjanggalan 'iang lairi dise 
but cleh. anggota parlemen ini 
tentarg kurang lantjarnja ye- 
ngiriman uang oleh pemerin.ah 
pusat, Di Sclo misalnja, Bank 
Rakjat diperirtahkan untuk 

ngiriman uang dari Djara:ta di 
lakukan kevada Javascne Bark 
di Solo. Padahal overboeking 
ternjata, memerlukan waktu 2 
minggu, 

Pembelian utk onder- 

neming2. 

Mengenai pembelian padi un 
tuk onderneming2, Moh. Tau- 
chid menerangkan bahwa dja 
lan ini ditempuh oleh pemerin 

diaan beras 

« Harus djangan dilupakan, 

( 

  tah dengan maksug  menghi. 
langkan saringan jang bisa di 
lakukan oleh onderneming2 k 
lau merek, melakukan pembe 
lian padi sendiri. Siasat ini ma 
suk diakal, Kata Moh. Tauchid. 
tapi psychologiseh menimbul- 
kan ketidak senangan dikala- 
ngan perusahaan? jarg tidak se 
kaliber cnderneming2 itu, ke- 

        rea, tidak meminta korban. 
  

  

AGI MONGOLIA-DALAM 
tanggal 1 Mei adalah bukan 

sadja Hari Kemenangan Buruh jg 

harus dirajakan, melainkan djuga ha 
ri ulang tahunnja sebagai daerah 
otonomi didalam lingkungan . Repu- 
blik Rakjat Tiongkok. Tanggal 1 
Mei tahun ini adalah hari ulang ta-   

Oa UN 

Mongolia-Dalam Selama 5 Th. 
hun jg ke-5 dari daerah otonomi | 
Mongolia Dalam. Berkenaan dengan | 

itu perdana menteri RRT, Chou En 

Lai, menjampaikan utjapan selamat 

kepada Ulanff, ketua pemerintah rak 

jat Mongolia Dalam. Ghou antara 

lain memudji hasil2 jg telah ditjapai 
“9 

  

napa dalam hal membelikan ' 

  

Tidak Akan 

. jang didasar erintah dalam    

   

  

tj 

padi pemerintah merolong on- 
derneming2 sadia. Walaupun 
padi jang dibeli onderneming2 
dari pemerintah itu nantinja 
akan djuga dipergunakan bagi 
mendjamin buruhnja, dus dju 
ga Sebagian dari rakjat Indo. 
nesia tapi tindakan pemerin- 
tah ini menimbulkan pikiran 
dikalangan buruh lainnja, bah 
wa beban jang sebenarnja dipi 
kul onderneming sebagian diri 
ngankan oleh. pemerintah. 

Kata Moh. Tauchid selandjutrja: 
Dalam soal ini harus. djuga diingat, 
bahwa prinsip pembelian padi 
pemerintah diambil dengan maksud 
bisa membeli dengan harga lebih 
rendah dari harga pasar. Dengari 
demikian maka petani karus menje- 
rahkan padirja dengan harga 'lebih 
rendah daripada harga jang didapat- 
nja dipasar merdeka. Perbedaan har- 
ga ini pada hakekatnja adalah pa- 
djak jang harus dibajar oleh petani 
Apakah dengan membelikan beras 
bagi onderneming2 dengan harga le- 
bih rendah ini tidak berarti padjak 
itu. meridjelma mendjadi keuntungan 
onderneming2? tanja Moh. Tauchid. 

Tindakan utk ringan: 
kan beban rakjat. 

Tintuk pntemberi imbnnya afas ke- 

rugian jang dibebankan pdda rakjat 

ini, menurue Moh. Teuchid peme- 
rintah harus mengambil djalan untuk 

  

   

meringankan beban rakjat. Jaitu pe- 
merintah harus membeli. padi jang 
chusus disediakan bagi menghadapi 
musim. patjeklik  didaerah2 jang 
bersangkutan, Kalau dijalan ini di- 
tempuh, pemerintah tidak usah cha- 
wafir akan menderita rugi. Karena 
toch 3 bulan kemudian harga padi 
mesti djadi naik. hingga hakekatnje 

  

      

tidak lain daripada pemberian  kre- 

dit, Ketjuali itu dengan 1 ini 
bahaja kelaparan: sebagi. tia 
danja persediaan makanan akan bi- 
Sa dihindari, Dalam  roal. menekan 
harga beras, langkah tersebut akan 
bisa membantu, sebab adanja perse- 

jang tjukup didesa2 
akan mempengaruhi harga beras di- 
pasar merdeka. 

bahwa 
membuburgnja harga beras, bukan 

orang desa jang memperoleh, keun- 
tungannja, karena djustru disaat 
harga beras naik kedudukan petani 
umumrya sudah bukan lagi sebagai 
producen:, melainkan consument jg. 
harus membeli beras dari orang2 jg. 
semtla memborong beras dari petani 
itu djuga, kata Moh. Tawehid. 

Moh. 

pem- 
Menutup keterangannia. 

Tauchid berkata bahwa kalau 
belian padi sebagai sekarang ini 
masih akan didjalankar dimasa de- 
Dan, seharusnja organisasi, tjara be- 
kerdja, koordinasi dikalangan ke- 
menteriand jara bersangkutan harus 

disempurnakan, sedang organisasi 
tani diadjak melaksanakannja agar 
maksud bisa tertjapai tapi tidak tim- 
bul effect2 jang tidak diiriginkan. 

  

— Panitia Pembagian @uo- 

tum Djemaah Hadji Djawa 
Barat mengumumkan, bahwa 

menurut instruksi Menteri 

Agama, dari propinsi Djawa 

Barat akan “bisa 600 orang 

naik Hadii. 

daerah di Djawa Barat dan Djawa 
ani Indonesia dan anggota Seksi di: 

ogja dalam pertjakapan dengan PI-Aneta rie- 
kan atas bahan? jang diperoleh, 

oleh # 

  

  

  

AU t. 3 
ter Organisasi 

tan Rertjana Pembaian Padi Oleh Peme h 
Dim. Musim Panen: lai Maa ana 

Keterangan2 Mohammad Tauchid. 

TELAH. MENGADAKAN penindjauan Kebeberapa 
OS teveat, adi, Mohammad Tauchid anggota Barisan Tani 

se ena, Mam parlemen setibanja di Jog | 
n€rangkan, bahwa menurut perhitungang, 

an. pat 1£ direntjanakan 0 
ai jalig diharapkan semula. Adapun sebabn ja, 

persiapan da 
negeri din ke 

Sisa Dipenuhi 

adanja kerdja-sama a:i- 

RAYU-PARADE —. Demiki- 
an djulukan jang diberikan 
kepada Alyn Smith, ig telah 

PP dipilih oleh. Gabungan Vete- 
| ran Amerika untuk memimpin 

parade-kesetiaan-negara (Lo- 
yalty-Parade) jang dilakukan 
oleh 300.000 orang. Nonah 
Smith memakai pitji jang isti 
mewa ' ditjiptakan modelnja 
untuk parade tadi. 

“ Buruh ,Ko- 

| 'rea Utara 

  
ANTOR BERITA RK, 
»Hsin Hwa”, mengabar- 

kan dari Pyongyang, bahwa ku 
um buruh Korea Utara menjar 
but Hari 1 Mei tahun ini dengin 

mentjapai hasil2 jang gilang-gs 
milang dilapangan produksi. Pz 
da tg. 25 April jl, kam buruh 
Korea Utara telah berhasil men 
tjapai tingkat produksi jar me 
s5ihi tingkat produksi jang 
tugaskarn kepada mereka basi 

djangka waktu 4 bulan jg per 
tama dari tahun 1952,   

| Hasil2 jang gilang-gemilang 

ini akan memberikan - “voo:- 
,Sprong” waktu antara 1 dan & 

“bulan bagi penglaksinacn pro 
gram2 vroduksi tahun 1952, Di 

Sambut 1 Mei Dan Ha- » 

la ProduksiJg Gemilan, 

    

    

  

L Oya, panen tidak akan ter- $ 
: menurut anggo arlemen itu, ja- 
organisasi terutama kurang : V : 

      

   

   

  

Sad 

  

samping kegiatan bekerdja 8 
luar biasa ini, terdapat pula se 
mangat kepahlawanan jang be ' 
sar gikalangan kaum buruh 

Korea Utara, sehingga tidak 

sadja produksi meningkat de 
ngan hebatnja, melainkan dju 

ga nilai hasil2nja serta effe- 
siennjapun meningkat pula, Me 

nurut "Hsin Hwa”, disalah sa. 
tu pabrik terdapat pekerdja2 
jang berhasil melebihi tingkat 
poduksi fang ditugaskan kepa 

da mereka Sg : 

  

Usul Baru Inggris 
5 Tidak' Mendekati Hasrat Dan Tuntu- 

tan2 Mesir: Kata Akhbar Al Yom 
UTA BESAR INGGERIS di Mesir, Sir Ralph Stevenson. 
dengan resmi menjampaikan usul? 

perundingan? lengkap dengan Mesir, dlm, pertemuan 
dana menteri Mesir, Nadjib al Hilaly Pasha. 

baru Ne tentang 

jan dengan per 
pada hari Sabtu. 

Dalam komunike jang dikeluar kan setelah pertemuan 'tadi ber 
Ben dikatakan bahwa duta besar Inggris telah mengun- 

djungi perdana menteri Mesir d 1» 
jungi pe pesan dari menteri Juar negeri Ing guna menjampaikan suatu 

geris, Anthony Eden, 

an menteri luar negeri Mesir 

dan unfuk memberi tahu perk ikembangan 
dari pembitjaraan2, jang baru? ini telah diadakan di London. 

Dikatakan selandjutnja bah 

wa duta besar Inggeris dalam 

waktu singkat akan mengada- 

kan pertemuan lagi gengan P. 

M. Hilaly dan menteri luar ne 

geri, Hasgouna Pasha. 

Segera sehabis pertemuan 

dengan Stevenson tsb Hilaly 
menemui Hafez Afifi Pasha, 
kepala kabinet radja Farouk, 

di istana Abidin. 

“Atas pertanjaan beberapa 

kalangan Mesir apakah usul2 

baru Inggeris memuaskan ba- 
gi 'pemerintah Mesir, Hilaly 

mendjawab bahwa usul2 tsb ti 
dak begitu memuaskan. Tetapi 
harapan tetap ada, demikian 
Hilaly selandjutnja. ! 

  

oleh rakjat Mongolia-Dalam dalam 
waktu 5 tahun ini dan “menjatakan 

harapannja, bhw mereka akan terus 
bergerak madju dalam usaha mewu- 
djudkan politik Mao Tse Tung 'dila- 
pangan kewarganegaraan “dgn. dja 
lan memberikan otonomi regional jg 
baik, 

  

Dim Pimpinan.RR 
Harian .People's Daily” menjam- 

but hari ulang tahun Mongolia-Dia- 
lam ini dengan antara lain memudji- 
mudji hasil2 jg telah ditjapai oleh 

rakjatnja dilapangan produksi maka 
nan. Dikatakan, bahwa berkat kegia 
tan rakjat Mongolia-Dalam jg sedjak 

  

tahun 1948 dengan tidak mengenal 
tjapai melaksanakan program meli- 
pat gandakan hasil makanan, maka 

persediaan makanan didaerah itu 
kini telah djauh lebih “besar dari jg 
direntjanakan semula, bahkan dibthe 

Tak mendekati tun- 

Sementara itu pers Kairo sa 
ngat. menjangsikan apakah 
usul2 baru tsb dapat diterima 
oleh Mesir, walaupun menurit 
berita2 dari London usul? tadi 
merupakan suaty langkah ke- 
arah 'penjelesaian pertikaian, 
jang sudah berlangsung. lama, 
mengenai daerah Terusan dan 
Sudan. Lana 
Mingguan "Akhbar al Yom' 

mengatakan bahwa menurut 
keterangan2 jang . diperoleh 
tentang usul2 itu maka usul2 
tadi tidak mendekati tuntutan 
tuntuan Mesir, hanja merupa 
kan suatu usaha lagi untuk pe 
nundaan, dan tidak dapat mem 
berikan. suatu dasar, jang me 
muaskan, untuk perundingan? 
Mesir telah menundjukkan tju 
kup goodwill, tetapi kegagal- 
an /perundingan2 pada waktu 
ini szkan berarti berachirnja 
segala usaha untuk mentjapai 
.penjelesaian - dalam suasana 
persahabatan, demikian ming- 
guan tsb. : 

Harian partai Wafd .,Al Mi- 
sri" mengatakan bahwa "usul? 

kan dalam ,,suasana jang tidak   rapa daerah telah berlipat ganda,“ dikatakan optimistis” (Ant), 

      

tutan? Mesir. 

baru Inggeris telah disampai 

      

    

                    

    

    

    

     

  

   



“| PEN dengan GARANT 

Onderdelen sedia tjukup. 
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rupa merk: HORLOGES dan VUL: 

  

    

1 

  
  

Mulai tanggal 6 MEI 1952 

Koperasi Angkutan Barang Djokjakarta (K,A.B) 
sudah membuka Kantor Tjabangnja di Semarang dengan ala- 
mat: NG 

PEKOUDJAN SEKOLAN No.40, 
TELEPON: No. 2171, (Hotel ,,Sin A”) 

Menjelenggarakan pengangkutan umum dengan truck2 baru 
jang mempunjai trajekt tetap setiap hari, Djokja, Semarang 
p.p. , 
Pekerdjaan ditanggung: Tjepat, aman, ongkos ringan. Garan- 
tie 10094 ketjuali kedjadian luar biasa. 

Direksi: WIRJO. 

MEA ama 

| Harga Special untuk perengatan 
Pembukaan 5 Mei : 

Harga Mas ini Hari Tanggal 5-5-1952 
Kk DJUAL: Mas murni 24 krt. p. Rp. 30.50 

BELI: Mas murni 24 krt. p. Rp. 30.10 
VJUAL: Mas tulen 22 krt. p. gram Rp. 28.25 
BELI: Mas tulen 22 krt. p. gram Rp. 27.50 
Sedia: LONTJENG TEMBGK Harga Rp. 175— — 259— 
BEKER — HORLOGS TANGAN — PERHIASAN all. 

TOKO cg MAS 

  

gram 
gram 

(&      

   

      KRANGGAN  WETAN 2? 

Kabar Kota 
BARANG MAKANAN DLM. KALENG 

JG, SUDAH BUSUK. aa 
Daxi tentara belanda duu, p hak 

    

LL LA IN rs 

  

    

   

    

     
    
    

tentara Xria disini isah ter ma ope- 1 2 

ngpsreraa makanan da Perusahaan mutiara 
Ia j (P3 ilu kemud dn . ja. 
& kan okh pihak tentaia Indonesia-D jepang. 
k z bagai: kesatuan, tetapi ke- 

dikembalikan, Karena batu 
wa keadaan isinja ada 

Dari Tokio dikabarkan, bah- 
wa tuan O.J, Helmi, umur 
tahun, direktur Mustika Raty 
Company di Djakarta, jg. turut 
serta “dlm. romborgan bekas 
menteri Agama Wahid Hasjim. 
ig telah berkundjung “ke Dje- 
pang itu, telah membuat per- 
djandjian dengan Nampo Eter- 
prise Company of Japan, 
purut perdjandjian itu akan di 

1: 2 bentuk sebuah perseroan Indo-i 
era ag ea 1 nesia-Djepang, jg akan beker- 

Idja mentjari mutiara di lautan 
| Indonesia. Tuar: Helmi katanja : 

busuk. 
Buat mengadakan pemerksaan Ie- 

bih :andjut, maka oleh pihak ten- 
ta laru diangkat komisi pemer.ksa- 
an, jg" terajri dar wakil2 DKT, 
KMKB Semarang dan Seksi IV darj 
siaf Divisi - Hasil pemeriksaan me- 

"n san, bahwa diantara barang2 

Uu tjuma sebagian xetjl sa 
azpnja masih baik, Mergi- 
Gjumiah ig ketjl itu, ma 
diambil putusan u z 

    

  

   

      

    

  

  
barang2 ig sudah kusuk 

ia ada 112 ton lebih, dan 

| | Djl- Ngupasan 12, Jogjakarta. 

Me. Ketr.: Nj. M. AKSAN 

. satu tahun. 
   

Maa nu uni un sonia bo? saka AA an 
APA NA MA Pe apn AN t 

     

  

"3 ACHLI ILMU FALAK. (Occultist) 
| Kesulitan dalam hal2 seperti penghidupan, perdjodoan dan 
| lain2. Tuan/Njonja akan dapat Cjawaban2 jang tjotjok dan 

berbukti Rahasia tanggung di pegang teguh, Kirim 4 pertanja- 
| an berikut keterangan Nama dan Umur dalam satu envelop 
| dgn. poswesel 10.— rupiah. Kepada: M.A.G. RAWAL — 
| Kotak- pos 170 — Bandung. 
Po AP PEPLPELLLLAPLPALLLK LK LL LLL EL L LL LL LA LL LL PA 1 

, " PA JLN PEL LLL LL ABS SPP AP 

1060 Pembeli - 
mendjadi 

: 10609 Langganan 
Djamu Ngeres Linu terus me- 
herus. membikin tiap Pembeli- 
nja mendjadi Langganan jang 
tetap. Ini disebabkan oleh kerna 
Djamu Ngeres Linu, dan djuga 
lain2 djamu kluaran Njonja 
Meneer Semarang, dapat mem- 
buktikan kemandjurannja. Be- 
lilah sekarang 1 bungkus. 

Djamu Ngeres Linu 
(20) 

Hanja Rp. 0.50. Ikutlah men- 
djadi langganan . Djamu 'Tjap 
Portret Njonja Meneer Sema- 
rang, djamu jang selalu mem- 
bri kepuasan pada para langga- 
nannja. 

PPPA LAS ISS ALIAS 

KAIN BATIK 

Tjabang Jogja-Bedji 4 
Telp. 779 

Untuk persediaan bulan Puasa 
dan Lebaran dipersilahkan 
membeli kain? batik dari N.V. 
Nirwana. 

Kwaliteit terpilih, 
harga pantas. 

Kantor Pusat: 
Bodjong 8, Semarang. 

  

Tua Kembali Muda' 

Rambut putih djadi hitam 
Tjap Foto ,Eimpat Bintang” 
Tanggung 1004, tidak Juntur. 

2 HARGA: 
H5 Gr. R'25,— Dan 3 Gr. R 15,— 
Special untuk didjual lagi ke- | 
untungan bagus. 

Terbikin oleh: Toke Pos "na " 
| MIPRODIN iToko Pedamaran 90, Agen Dj. 

medik Kemnnlantan 95A Solo. Mataram 414, 497, 210, Depok 
| Agen: .36B, Kranggan 23, Lemahgem-t 
Ega pal 52, Petekan 35, Darat 33, 
! ” “sa 1 Widohardio 26. 
KASIM DADA Kp. Melaju 30 pa 
| Semarang. . 2 

  PE MAA 3g 

NG : 
SEMARANG 

  

    
  

j :   

PELELEPLEELLSLB ELSA 

KOSIHUVIS . 1 : 
— (RUMAH PEMONDOKAN) | 

Untuk pegawai, tentara, polisi, 
civiel dan anak2 sekolah. 
Satu kamar 2 orang — 3 kali 
makan. 
Terima pesanan koewgh lemper 
dll. untuk pesta. 

Sekaju 213 Semarang. 
(Gekat Bioskop Metropole!. 

PES ELELE AKB LL LL SLS LA 

  

ITN 

  

      

rami menghaturkan banjak terima kasih Dengan ini djalan 
kepada Dokter2 G3 Gien Hbo dan J, C. ter Laag dan djurura- 

    
wat2 St. Elisabeth Zk. atas pertol 1 Can perawatan jang 
mommuaskzan selama sakit sehingga meninggalnja kami punja 
isteri, mamah, mamah mertua, mamah besar jang tertjinta 

Njonjah GOEI TIK DJIOE 
: terlahir Tan Lan Nie 

Djuga kepada boksoe Liem Siok Hie jang mengadakan pim- 
pinan upatjara penguburan anggauta Tiong Hoa Kie Tok Kauw 
Hwee, Directie en Personeei da-ri N.V. De Locomotief,. semua 
familie2 dan handai taulan kami menghaturkan banjak terima 

. kasih atas segala sumbangan? jang berupa materieel maupun 
moresl dan jang sudah memperlukan dalang maysong dan 
sangtjong. 5 
angtj Jang berduka tjita 

en Keluarga Goei Tik Djive, 

    

Ban-ban jang mempunjai badan jang ta' 
mudah dapat dirusakkan serta loopvlak anti- 

slip bertjorak belah ketupat jang istimewa 
kekuatannja, adalah pokok2 jang berpera- 
nan penting dalam pembuatan kendaraan2 
alat pengangkutan. Periipat gandakanlah 
kefaedahan perusahaan Tuan dengan me- 

: makai ban-ban truck GOODYEAR ! 

"4 Lebwi) banjak muatan? berat diangkut dengan 
memakai ban-ban GOODYEAR daripada 

lain merek! -    
: Untuk SEMARANG: 

aan “TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, 
TOKO SELECTA,' TCKO KAUW dah semua 
IMPORTIR2 AUTOMOBIEL, 

Selandjutnja Agen-Agen diseluruh Indonesia. 

ai nang 

  

2B-GY-5994 

RADIO ACCU 
t 

'ERRES type KY SI6I AV 
model 1952, djuga dapat digu- 
nakan dengan listrik. 

  

  

  

  
c
m
a
 

Persediaan terbatas 
TOKO »PADANG$ Goldsmith & Watch ad | 1 

Istimewa bagi wanita dan prija supaja dapat tambah sehat, serta membasmi segala penjakit kurang darah, kepala pusing kaki-tangan lemah muka 1 
tidak tepat dsb. 

TN NAN DE MAL AAU 

    

Jajasan Motor | : | 
Membutuhkan 

Untuk segera dipekerdjakan di DJAKALTA. , 1 

Beberapa orang tenaga teknik 
berpendidikan K.W.S. | 

atau jang sederadjat dengan ita dan berpengulaman 
dalam perbengkelan. S 33 

Lantaran tertulis disertai keterangan tentang riwajat-pekerdja- 
annja dan gadji jang dikehendaki Supaja dialamatkan kepada: 

Direktur .,JAJASAN MOTOR" 
Djalan Widjajakrama No. 3 — Djakarta-Kota 

(diatas Kantor Pos). 

    
  
  

2. a: Pe na Risalah Timbang Terima 
“ k 

Urusan Lectuur 
, Jang bertanda tangan dibawah ini: Ka 

I. | Lis. Soeksmadi, Kepala D.U.K.AID. Ter. IV. 
2.  Kapt, Harsono, Kepala Biro Penerangan Seksi V. $ 

5 
CO BEE IVA 

4 

  

Sa 

MENGINGAT: 

1. Surat Fd. Kepala Djawatan Kesedjahteraan An tan . Darat No: 483/5a/3/52 ttg. 20/3.52. an Ti 
2. Radiogram K.S.A.D. no: 749/8U/rdg/52 ttg. 3/4-52. 
3. Perintah Harian Kepala. Seksi V. CO. IV: no: 00251/P.H-T./D.III/52 ttg. 30/4-52. pg stitaka, hari ini tgl. 3 Mei 1952 kami tsb, no:'1 dan no: 9 diatas telah melaksanakan timbang terima urusan lectuur di Territorium IV dengan daftar pembagian lengkap. 
Terhitung mulai sa'at timbang terima ini urusan lectuur 

(madjalah2 & surat kabar) basi Angkatan Darat di Territo- Teo mendjadi competentie Biro Penerangan Seksi V. To. 4 

— Risalah timbang terima ini diumumkan kepada segenap 1 instansi2 militer dan satuan? di Territorium IV untuk diketa- ' hui seperlunja. : 

  
   

    

     

  

Semarang, tanggal 3 Mei 1952 

Fihak ke 1. 
Jang menjerahkan 

Wk, Kepala D.U,K.A.D, Terr, IV, : 

Fihak ke 2. 
Jang menerima 

Kepala Biro Penerangan 
CO. T.T. IV. 

(HARSONO) (SOEKSMADI) 
(Kapten Inf.) ILts, Inf. 

. 3 
  
  mun 

Menunggu, Pesanan 
Sanggup melajani diwilajah Djawa-Tengah, 
Pesanan -meubilair- Rumah Tangga, Toko2, Kantor2 dan ' : : : | “ Sekolah2. 
Penjelenggaraan tjepat, hebat dan kuat.: PENA AN Yani 
Pengiriman sampai ketempat peminat. : 
Harga hemat, pembajaran setelah pelajanan tamah : 5 

5 Banjak hormat: Be "ig 
PERUSAHAAN MEUBEL KAJU & BESI 

“Sukiman Sierad" 
Djl. Overste Slamet Rijadi No. 164/175, Timuran Solo. 

. 

& 

Baru terima: 

LONTJENG ,WESTMINSTER" 
letter TIMBUL CHROM, made in GERMANY, 

Silahkan tjepat datar — 

Djurnatan 28 Semarang. 

  

DJAGALAH KESEHATAN DEN GAN DJALAN MINUM: 

Anggur Kolesom tjap ,,BOEAJA" 

putjat, pinggang pegel, datang bulan 

Pasat Pendjual: 
KONG DJIN TONG Pekodjan 105 — Telp. 1885 Smg. " | menerangkan, bahwa di Indone H aunpapannnaa 

  

eh Komisi pemeriksaan telah :     

    

   
    

n uk dilemparkan ke 

jut dari pihak atasan. 
: ala desasdesus jg mengata- 
bahwa daripada dibuang, le 

dalam kaleng jg 
sudah-busuk wu, ig diantaranja ter- 
diri darj bloemkool, hutspot, parel 

Sm 
Kan, 

Dih baik barang2 

Mahwa S ali-kalj 
dung maksud untuk mendjual ba. 
Tang2 tsb. Karena mengingat, bahwa 
&ddjualnja barang2 ig sudah busuk 
itu tjuma akan merugikan rakjat, 
Can hal demikian pun mungkin da. 
pat melehrkan kesan je tak baik - 
bagi nama tentara, Pembuangan ba 
rang? Hu Keftaut, seperti dikatakan 
tadi, " hanja menunggu pengesahan 
lebh landjut dari pihak atasan. 

  

Pingpong: Indonesia 
akan turut serta dim 
pertandingan kedjua- 

raan Asia, 
Pengurus Besar Persatuan 

Pingpong Seluruh Indonesia 
menerangkan kepada warta, 
wan olehragy, "Antara, bahwa 
PPSI bermaksud untuk turut 
ambil! bagian dalam pertandi- 
ngan2 perebutan. kedjuaraan 
Asia jang akan diadakan da- 
lam bulan Nopember di Singa- 
pura, Untuk maksud itu dite 
rangkannja bahws, mereka se 
gera akan mengadakan pembi. 
tjaraan dengan pengurus Komi 
te Olympiade Indonesia jang 
telah diakui sebagai satu2nja'" 
badan tertinggi jang mengurus 
keolshragaan di Indonesia. Di 
terangkan djuga, bahwa dalam 
bulan SePtember jang akan da 
tang di Surabaja akan diada- 
kan pertandingar: pertandingan 
perebutan kedjuaraan Indone 
sia, jang dimaksudkan pula se 
bagai pertandingan2 pemilihan» 
wakil2 Indonesia untuk diki- 
yim ke Singapura nanti. 

Dgn. scooter keliling 
1 dunia. 

Rektor balai rerguruan tinggi 
Milan, Prof. de Frariesco, pada 
hari Djum'at menjampaikan pe 
san kepada rektor? balai? pergu 
rusa tinggi capetowa, Bombay 
dan Melbourng, jar momberk 
jahukan, bahwa 2 orang nsiha 

    

siswa dari Milan akan mentjoba 
mengadakan perdjalanan lerg- 

  

hort 4 Supaja dkijual sadja. Pi. 
Mak te Ta mengatakan kepada k'ta. ! 

tidak ada dikan. 

jsuk Indonesia dam, Philipina. 

3 | 

dan Edoardo Mari Gari 

dont mereka akan berangkat pa 

sia orang sanga kagum kepada : 
alat2 dan teknik jg digunakan 
Djepang dlm. mentjari dan mej 
ngerdjakan mutiara, jaitu sua- 

tulapangan pekerdjaan jg ma, 

sih baru buat di Indoresia :ni. 

, Open Account” Indo- 

nesia-D jepang. 
Dengan berlakunja perdjan 

djian damai Frisco pada tgl. 28 

April, maka perdjandjiar2 da- 

gang jg. bersifat ,,open account” 

diantara Djepang dan 10 nega 

ra dan daerah lainnja mendjadi 

batal sendirinja. Diantara ke 10 

negara dan daerah itu, terma- 

Kementerian2 perdagangat 

dari luar negeri Djepang kabar- 

nja berusaha supaja bisa diada 

kan perijandiian2 dagang baru 

dengan negara dan daerah ts». 

Tetapi perlaksamaan perdjandji- 
an-perdjandjian baru dianggap 
sulit terutama dengan Indone- 
sia dan Philipina, sebab kedua 
negara ini belum meratifisr per 

djandjian Frisco itu. 

SALATIGA. 
Pembukaan pesanggra- 

han balai-kota. 
Dengan disaksikan oleh para pega 

wa balai-kota pada tg 1 Mei ji. te 
lah Gilakukan pembukaan resmi 
pesanggrahan ba-aikota di Dja'an 
Tuntahg 48. Dalam pidatonjia Pak 
wall-kota antara Isih Mmonerangkan, 
bahwa pembukaan itu cidjatuhkan 
tepat pada tg. 1 Mei oca karena 
pesanggrahan ini djustru diedia 

kan pertama.tama utk Ken buruh | 
(pegawa: Negeri) jang 
lan sedang agar mefeka donganh hea 
ja jg dapat dipkuinja dabat WA 
beristirahat di kota d'ngin. Sulah 
lah! selajaknja apabila d sampingnja 
sarbejdsplicht” orang itu harus pu 
la mongenjamkan sarba Asvreugd , 
kata” Pak walikota Adapun tarin 
ditetapkan. sbb.: Klas A untuk se 
orang set'ap malam Rp. 17.50, Klas 
B idem Rp. 5—. Hanja untuk be! 

malam sahadja. Makan harus usaha 

Sendiri. untuk mana dised akan buf 
fet, Apabila” ada tuengan ig .terlu 
jang: maka kesempatan “tu dibuka | 
djuga bagi kaum buruh partikel". | 
dengan ketentiMn beaia Kias 251 
Rp, 12.50: dan Klas B — Rp. 1501 
seorang Sebagai penutup lau dadaj 

kan slamatan. 
Sebagai diketahui. 3 

ba'i.-kota adalah bekas - psnsion 
Iner'a ig dibeli oleh kota-pradia 
dengan harga Rp. 74.000 — 

    
   

vesanggrahan 

perguruan tinggi tersebut. Dua 

orang mahasiswa tersebut ada- 

lah Cesare Vacchi dari Ravenna 
dari Milan   an ,inotorscooter” ke 3 balai 

  

da tanggal 8 Mei jad. 

be penghasr 

AHLI NUDJUM ASIA- 
TENGAH. 

Dari hal apa sadja kirim 3 per- | 
tanjaan Kasih Keterangan jg. 

Kerdja Terang. | djelas Teliti. 
Nama dan Umur lengkap | Minumlah! 
Rp. 16,— poswesel N.M. Pu- Ditanggung 1064  PUAS 
njab Posbox 232 Bandung. BERFAEDAH. 
KE KAIKAK ASASI KK KI IKI IAI ITO IG 

pilihan 
: ajak VIT   

Didjual 
1 Koelkast 6 foot 

te '. Merk 

.Frigidaire" 
Keterangan : 

Kranggan Barat 

Teraaanyang aras una ae, 

Wasserij ,ASIA” 
1 Blakang Kebon 

TJEPET, BERSIH, MURAH. 
Sedia looper, 
“KAKERKA KEKE Aneka kanan 

Pendidikan 

M4 Semarang 

  

Pe KAN TAN N NN 
Kas e Ke tonna BILA Ubi     

Terbikin dari Pe Dahan 
jang mengandung ba- 
AMINE. : 

Pabrik: 
Dj. Kestalan 98, | 

BOLO. 

S. ,,Mochamad”? 
Karangtempel 

(IDaten Tiangwi) |, Semarang. j 

MENGETIK & STENOGRAFIE : 

4 Rp. 10.— Sebulan! 
Masih menerima murid baru. 

  
  

3 — Tilp. 1554. Pasang 

Harian   
Roy Rogers 516 

Adpertensi 

»SUARA MERDEKA“ 

dalam 

  

kami.. 

Radio,,OMEGA” Sales & Service Smg. 
DJALAN MATARAM 572 (KARANGTURI) 

SPAN NANAH AN NYA NAN YNA KA 

Banjak trima kasi kami menghaturkan untuk pemberian 
selamat, kiriman karangan-bungah d.LI jang kami telah terima 
luar biasa banjaknja dari semua lapisan masjarakat Semarang 
dan lain2 kota berhubung dengan berdirinja 125 tahuan firma 

Maclaine, Waison & Co., N.V. 
(MeNeili & Co.,) 

  

KTI IAI SIK II BIA SI STIK EK LIS III TIA I ok tak 

  

1 : 

MENGAPA | BELUM AMBIL LANGGANAN 

Madjalah , CLAHRAGA?" 
Terbit 2 kali sebulan. 

Padahal harga Jangganannja tjuma Rp. 2,50 sebulan. 
— Padahal dengan uang Rp. 2,50 tuan sekeluarga, artinja 
tuan sendiri, isteri dan putera serta puteri tuan akan menda- 
pat batjaan jang bermanfa'at. 

Padahal berapa puluh rupiahkah jang kadang? tidak tuan 
keluarkan untuk keperluan2 jang achirnia ternjata kurang ber- 
guna : 5 

maka mintalah berlangganan sekarang djuga. Kirimlah 
poswissel Rp. 5,— untuk 2 bulan dengan tjepat2, supaja' tidak 
kehabisan nomer2 jang terbaru. 

ADMINIS1L ASI MADJALAH ,OLAHRAGA" 
Senen Raja 125 — Djakarta. 

  

  

    

Peng Mi 7 —a An 
COP, 3881, KING FEATURES SYNDICATE, Ine, WORLD RIGHTI RESERVED. 

— Oh, kiranja nona penggembala domba Sherry Ross. Siapa ig 

HERDER SHERRY ROSS/ 
WHO HELPED You ah 

   
OUR BOSS, NNAM? 

ee katan An SU Na, 

telah menolong kamu membunuh pemimpin kami, nona? 

TTS Tue LADY susep. “ NOBODY HELPED ME... 
PL DID IT, MYSELF L 

Tg “aka 
1 YORE LYIN// 

' y THERE WAS 
: 4 plp, A FELLER 

      

      
— Tak seorang menolong aku. Aku telah lakukan perbuatan itu 

sendiri!!! 
Bae kasa ya 

Pa Ke 9 # « ! — Kamu berdusta! Tadi "kan ada seorang bersama kamu | 

2 

WEI LET THAT 
U.S. MARSHAL, 
THE CACTUS KID, 
SET THE TKUTH 
OUTA HER, BOYS! 

   

" THEYNE UNTIED SHERRY, S0 
THEY BELIEVED HER YAEN 
'BOUT BEIN! MY PRISONER $ 

LAGROSN,, 4 
CACTUS 

KIOWS KOY 
RODE WITH 
ME MY PLAN 

TO SAVE HIM 
DIDNIT WORK/ 

. 1g 
50 La 

KAA, 
fp 

    
           NOW IL CAN TRACK DOWN 

Ken P 

Ka 
- 

  
       

$ Fe 

— Mereka 

       
— Mari kita suruh sadja lepaskan ikatan 

Marshal, Cactus Kid,  menda- 
patkan keterangan jang benar 
dari padanja, teman2 ! 

— (Groan) Padahal Marshal 
mengerti bahwa Roy bersama 

tangan Sherry. Kalau begitu 

bahwa 

Se 

pertjaja djuga mereka 

Sherry adalah tawananku. Y 

SEDIA TJUKUP.: 
AUTO-@NDERDELEN & ACCESSOIRES 
DEKKLEED & IMMITATIELEER 
Diuga sedia H. D. Motorfiets ONDERDELEN dil. 

Toko ,, SELECTA" 
BODJONG 80 — TELEF. 594 — SEMARANG. 

  
  

  

CITY CONCERN CINEMAS —— 
LUX 5.—7.—9.— Ini Malam D. M. B. u. 17 tah : Esrel Flyan Micheline Prelle La Paul 

Adventures of Captain Fabian" 
Action! Romance! Action 

  

pemag 

Akan datang : 
Belita 

Barry Sullivan ba P”,The Gangster" 
Grand 5.—7.-9- Ini Malam Premiere fu. 17 tahun) 
Mai Zetterling Dirk Bogarde — (Fay Compton 

” B la ck ma i 1 ce d : ali n Dosen 71 
INORA 5.—7.—9.— INI MALAM Premiere fu. 17 tah) 
»Leopard Men of Afrika" 
Royal 5.—7.—9.— Ini Malam Premiere Iu. 13 tah.) 

jang Menggemparkan 3 1S DER aa TI ii 
Wol Des ,Alice In Wonderland” Wolt Disney's 

Roxy 7,— 9.— INI MALAM premiere Ju. 17 tahun) 

mam 

cg 

  

A-nChing Fen Sze Chia" Ke | 
  .FR 0x” Tinggal Sedikit Malam 5.—7.15—9.15 (17 tahun 
Elizabeth Taylor 

,ORION“ Ini Malam D. M. B. 5.—7,—9.— (segala umur) 
.. Mickey Rooney — Perry Como —  Jene Allysong F He an Gene Kelly Ann Sothern 3 nun 's 

66 14 Sta 
Is Technicolor .Wotds and Music 22 Sun) 

.Matropole” Ini Malam Premiere 5.-7..9.. (13 tahun) 
«Errol Flynn . & 1 MN 66 M-G-Ms 
Dean Stockwell Technicolor! 

Fila Raksaksa jang dibuat di Negeri INDIA! 

.Djagalan" Ini Malam D. M. B. 7.00 9.00 (seg, um) 

    aku.  Rentjanaku - merljelamat- 
kan Roy dari tuduhan gagal 
agaknja, (pikiran Sherry Ross) 

karang dapat aku mentjari dje 

djak Spur Gaines. 

Film Tiongkok Hm Liongko Ta Tuan Yuan" 
Paling Baru 

Druk, VII no, 68W/IH/A/718, 

  

  
"3 3 

2 Ten # 
SENE AT CN  


