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jakingan “Ini kota... PADA WAKTU BELAKANGAN ini dipelbagai katangan pen: | Pera Aa belakangan ye Beren — duduk di Semar: terutama dikalangan. Tana Megah ama rita tamat inai brang ie | felah timbul suara esus jang mengatakan, bahwa Pemerintah 
       mengaku dirinja aa 

dan mempunjai 1 
ngamankan dun 
orang datang 
ngetahui, dan ba 
datang sengadja untuk ,,mint: 
kah” dan menanjakan sesuat 

ng »untung-nasib”. 
enurut keterangan 

sendiri dan 
Suldi” tsb. - 
isterinja jg beri ag 
dan seorang | 
nama ,,Sawu 

  

    

Sultan Suldi” sendiri berasal da- 
ri desa Margatjinta, « Tjidjulang Ta- 

Naimanja ig sebenarnja | sikmalaja, 
di Margafjinta ialah Ki Armi, dan 
ia mempunjai tiga orang anak. Se- 
Orang mendjadi guru desa, seorang 
mendjadi guru S.M. dan seorang 
agen polisi. Konor "kabarnja didesa 
Margatjinta Ki Armi tsb. dikenal 
sebagai seorang “jg ,.kurang-saeun- 
dan” (agak kurang beres otak). 

Panawakannjaryje: bernama: : Sa- 
wunggaling”: berasal dari desa Ga- 
runggang,.. Sidaredja, dan namanja 
jg sebenarnja ialah -Sudirdja. Peker- 
dizannja tani “biasa. ia agak berke- 
tiukupan/ Memurot keterangan, io 
telah ditetapkan “djadi .Sawungga- 
ling” olete Sultan “Suldi” kira2” 2 
bulan-jg lala, ketika Sultan Suldi” 
datang kepadanja di Garunggang 

. dan memberikan “pangkatcpamaka- 
“wan itur epadanja dengan kata: 
»Diika tidak “kau terima tugas ketu' 
runam ini, kau menanggung: dosa" jg" 
esar.” $ ria 23 

'egaling”. menerangkan, ba- 
hwa..ta- jakin pada aan Suk 
tin, itulah... sebabnja: ia dari/Sidare- 
dja sudah memindahkan seluruh ke-, 

: Tuarga. dan rumah-tangganga ke Ke 

f 

' 

3 
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dungrandu Purwokerto. Pihak. peme 
rintahanpun belum melakukan tinda 

kan sesuatu terhadap ,,Sultan Suldi”, 
ketjuali mengawasi. (Antara): 

»SPAHLAWAN IBU” SOYJET 
RUSIA., 

400 Orang wanita Rusia, jang 
telah membesarkan 19 orang atau 
lebih anak2nja, . selama enam 
minggu pertama tahun ini telah 
mendapat tanda djasa dgn gelar: 
sPahlawan Ibu”, demikian diwar 
takan hari Kemis di Moskow. . 

as ) ' U 

Untuk 

  

      

        

mara 

U 

mengemukakan, bahwa soal i 
| kalangan tertentu jang hendak 

- nja. Suara sematjam itu sud 
tahun jang lampau, 
barang telah naik. 

Swapradja 
“€Surakarta 
Partai Di Solo Nampak 
Kembali Perhatian2nja 

KALANGAN2 JANG menge- 
tahui menjatakan kepada P.I.-Ane 
: bahwa diantara partai2 di Solo 

ini nampak kembali perhatian 
besar Pn, Swapradja2 Ka- 
sunanan dan Mangkunegaran ig. 
telah dibekukan itu.” 1 

Sumber2 tadi mengatakan bah- 
wa belum selang lama mr. Wong 
sonegoro telah m 2 an hca- 

Swapradja tersebut. dengan mak- 

arah. kembalinja pemerintahan 
Swapradja, jakni dengan tuan Su- 
diman dari P.NJ. ' selaku ketua 
»Panitya Anti Swapradja” serta 
wakil2 Pemuda Progressif Mang- 
kunegaran dan 
Kabarnja-tuan “Sudiman telah me- 

negaskan pendirian P.A:S5 “ kepada 
tr. Wongsonegoro jang menentang 
stelset Swapsadia. dalam bentuk sxytae 
pun djuga: : 
Sumber2 tadi ' meramalkan "bahwa 

dalam waktu jang singkat partai? di 
Solo mungkin “akan sekali lagi mie: 
negaskan pendirian masing2  me- 
ngenai - Swapradja? - Surakarta. 3 
Sumber lain mengatakan bahwa 

Swapradja- Kasunanan “akan dapat 
menjetudjui salah satu bentuk Siwa: 
pradja seperti berikut: 2 

I. Daerah karesidenan Surakart: 
didjadikan daerah istimewa sepert 

'e   
Jogjakarta. 

2. Swapradja2. daerahnja: diperke- 
|ijil hingga terbatas kepada kota be- 
sar “Surakarta 'sadja. kan 

ga Penggabungan daerah Surakar- 
ta dengan daerah Jogjakarta, dengan 
Sultan Hamengku Buwono “selaku 
koordinator. — (saran mr: Moh: Ya- 
min melalui tjorong R.R.1).   

/ Dunia Dalam Keadaan 
Dan Gambaran Suram 

— Russia Punja 

— DALAM PERTEMUAN 
is, ja    

   
liter duni 
gabungan, dan Allen Dulles' dari 

2.500.000 Tentara: 20.000 
Pesawat Udara - 

jang diadakan di Gedung Putih” pa- 
1 ng dihadliri oleh para pemimpin Kongres dan jang 

1 waktu-95 menit-telah diberikan gambaran dari situasi mi- 
a dewasa ini. Djenderal Omar Bradley, : ketua'kepala2 staf 

pusat djawatan: rahasia membec- 
rikan pendjelasan tentang 3 daerah, dimana sekarang timbul kesu- 
litan2 jang besar, 
bahwa didaerah2 itu ,setiap saat d 

“Gerakan 
,Bahai" & 

Gerakan Dari Semua Sari 
Agama Jg Umurnja Sudah 

“Lebih 100 “Ex 100 
PEMERINTAH Uganda mera 

sa ,,tjemas mengenai kegiatan2 di 
Afrika dari gerakan Bahai, suatu 
perkumpulan :kerochanian interna 
sional, jg mengaku. 1 
pengikut2 | sebanjak 20 - djuta 
orang, demikian diterangkan hari 
Kemis oleh seorang pembesar 
tinggi di Uganda. SRK ea 

Dalam berita2 pers dikatakan, 
bahwa pedato2 jang”  dittjapkan'| 
diva konferensi Bahai pada ming 
gu ini, berisi pernjataan2 ig, sub 
versif. Dalam karangan2 disurat2 
kabar kepada pemerintah di Afri | 
ka didesak supaja mempertim- 
bangkan pelarangan akan gerakan 
tsb. 

Gerakan  Bahai adalah suatu ali- 
ran jg telah berumur 100"tahun jg 

iakni Korea, Indochina dan Iran,- 

jorang bersendjata, 20.000 

   

  

merapunjai | 

Dikatakannja, 
apat terdjadi sesuatu”. 

'Kekuatan Rusia, tidak terma- 
suk Sekutunja, “oleh para' ahli di 
taksir sebesar kira-kira 2.500.000 

buah 
pesawat terbang, termasuk sedjum 
lah besarspesawat2 djet. 

Salah seorang anggauta Kon- 
gres mengatakan, bahwa djumlah 
Kapal silam Rusia di Timur Djauh 
adalah antara 60. hingga 70 buah. 

Selandjutnja dikabarkan, bah 
Iwa dalam pertemuan tsb. Bradley 
telah memberikan perintjian me 
ngenai pasukan? Amerika jang ter 
sebar diseluruh ' dunia, termasuk 
(angka2: mengenai pembentukan 
AD di Eropa Barat dan Afri 
“ag ARTA 

| Kepada pemimpin? Kongres 
tsb: dikatakan, bahwa Rusia beru 
Saha terus membentuk kekuatan 
persendjataannja, termasuk sen- 
|djata2 atom, dan Amerika Serikat 
|karenanja' menghadapi rentjana 
memperbesar pembuatan alat-alat 
sendjata selama 5 tahun dan jang 
akan memakan beaja jang besar. 

Para pemimpin Partai2  Repu 
blik dan Demokrat itu mengata 

  

Ikan, bahwa mercka telah menda 
|patkan gambaran jang suram”, 
jang berarti beban bagi perekono 
mian Amerika. Senator dari Par   mengaku telah memasukkan dida-j 1 Tayang : & lamnja azas2, terbaik dari . segala | '3' Republik H. Ferguson TN an 

agama. Gerakan tsb. .mengandjur- djabat ketua Subpani NN kan akam persaudaraan sedunia, ah- | Kebufuhan2 militer mengatakan, 
lak tinggi dan persamaan antara Ja- 
ki dan perempuan, |” 

Pada konferensi ig berachir pa- 
da hari Rebo, “diputuskan untuk 
mendirikan pusat Bahai di Kampa- 

la guna menjebarkan  kepertjajaan 
Bahai ditimur dan. Afrika Tengah... 

Selandjutnja diputuskan pula un- 
tuk mendirikan suatu pusat di Jo: 
hanncgerg dibawah pimpinan. Ba- 
hai Amerika panu menjebarkan 
kepertjajaan itu di Afrika , Barat 

tan dan di Tunisia dibawah 
n Bahai Mesir jg akan mes 

di Afrika Utara. 

   

bahwa setelah. konperensi itu ia 
mengetahui lebih banjak daripada 
sebelumnja. Sebagian besar dari 
anggauta2 Partai Demokrat jang 
hadlir dalam konperensi itu tidak 
mau. menjatakan sesuatu tentang 
pertemuan “di ,,Gedung Putih 
itu. (Antara) 

« 

BENDERA. MERAH DGN, 
BINTANG BULAN SABIT. 

Dalam perbersihan jang dilaku   
ikan didesa Tondjong, Djonggol 

      h ig pertama dari empat Ban Ba OK, Mn 
4 inte ional Bahai. 18| erha 1 F3 Pas SEA #pvabal 

diadakan di. Amerika |#erombot bergambar bin- 
“adi, “tm bulan sabit. atas dasar merah.   

        

Y 3 

“4 

akan mengganti uang sekarang ini jang beredar dengan uang ker- 

tersedia di Bank2. Berkena'an d 
minta keterangan dari Agent Javasche Bank di Semarang jang me- njatakan sangkalan sekeras-kerasnja mengenai berita tersebut dan' 

ni hanja merupakan provokasi “dari 

ah mulai terdengar 
hingga pada waktu ita 

serbesar tanaman 
dja keras. Kalau-soal beras ini da: 

ngandjurkan agar segera diusahakan ' 
tertjapainja persatuan Eropa ,,dalam 
bentuk manapun djuga” guna menje 
lesaikan keadaan jg tidak memuas- 
kan dalam lingkungan 
pertahanan Atlantik sekarang ini. 

  

   

Ikan Dikoers Lagi 
NPerbandingan 1:4? 

.|| Desas-Desus Jg Provokatif" Kata 
| . Agen J. B. Semarang —— II 

Baru Jg Diterima J. B. Semarang Perlul 
Mengganti Uang Lama Jg Rusak: Tidak 

tkiKeperluan Memberi Koers Baru Bagi 
. Uang Lama 

(Oleh: Wartawan Kita). 

koers 1:4. Uang tersebut telah 
engan itu, wartawan kita telah 

mentjari Ba ma nyaa: 

menjebabkan harga2 

. Sementara itu dikemukakan se 
landjutnja, bahwa pada tiap2 bu 
lannja oleh Javasche Bank di Se: 
marang telah  di-apkir beberapa 
djuta uang kertas jang sudah ru 
sak2 jang kemudian dikirimkan: 
kepada Kantor Pusat. 

lampau telah dikirim ke Djakarta 
sedjumlah 5,5 djuta, sedangkan 
dim bulan Desember 1952 djum 
lah tadi Rp 7.182.300-—. Djum 
lah uang jang rusak itu kemudian 
dapat pergantian baru. Tetapi 
uang baru ini sekali-kali bukan di 
maksudkan untuk mengganti uang 
jang beredar sekarang -ini. 

» Import beras. 
Dalam pertjakapan selandjutnja di 

djelaskan tentang keada'an keuangan 
di Indonesia jang tiap hari makin 
merosot nilainja. Disamping ini, In 
donesia sangat membutuhkan 'devi- 
sen dan djalan satu2nja untuk men 
dapat devisen ini adalah dgn .mem- 
perbesar, export hasil bumi ke luar 
negeri. Selandjutnja disinggung “ten- 
tang soal pembelian: beras. dari Iuar 
negeri. Buat maksud ini, Pemerintah 
dalam tahun 1952 telah kehilangar 
devisen sebesar 1.2 miljard. Djikalau 
“dilihat tentang kekaja'an2 jang ad: tak :giteni Hai PN 2 
diIndonesia, sebetulaja. soal beras | tak “ditentuk Mn F.) da F CE Pendinan pat diatasi dengan -djalan mem- 

padi dan beker- 

pat diatasi dengan hasil2 jang dipei 
oleh didalam negeri, nistjaja Peme 

rintah dapat menghemat devisennjk 
untuk lain keperluan atau setidak-t 
daknja memperkuat kedudukan ke- 
uangannja. didunia internasional. 

Selandjutnja “Ter Bruggen Hu- 
genholtz, agen J. B. tadi meng- 
hargai utjapan-utjapan jang ber- 
kali-kali telah dilahirkan oleh Pres 
den Sukarno, jaitu bekerdja keras — 
sekahi lagi bekerdja keras untuk me 
nunaikan kewadjiban dan mengabd' 
kepada negara. Hal ini bukan sadj: 
terbatas pada suatu lingkungan pe- 
kerdjaan, tetapi pada segala lapa- 
ngan jang ada di Indonesia, 

DUTA BESAR VON HENTIG 
BERTEMU MUKARTO. 

Duta besar Djerman Barat di 
Indonesia Dr. Otto. Werner von 
Bentig kemarin telah mengundju- 
ngi Kementerian Luar Negeri dan 
mengadakan  pembitjaraan2 de- 
ngan Menteri ' Luar Negeri Mu- 
karto. « 

Menurut keterangan jang dida- 
pat, kundjungan duta besar ' itu 
merupakan kundjungan kehorma- 
tan setelah ia kembali dari Djer- 
man Barat. 

32418 Penduduk 
Korea Tewas! 
Akibat Pemboman 

Amerika 
RADIO PYONGYANG jang me- 

njiarkan laporan jang dibuat oleh 
Missi Penindjau Korea Utara hari 
Djum'at menuduh angkatan perang 
Amerika telah merewaskan 32.418 
orang penduduk sipil di Korea Utara 
tewas dan 4.931 orang lainnja luka? 
diantara bulan Djanuari 1951 hingga 
Djanuari 1953, 

Siaran radio tsb. jang ditangkap 
di Tokio' katakan, bahwa sidang 
ke-25 dari Komite Umum Front Rak- 
jat Korea telah menjetudjui laporan 
jang disusun oleh Missi Penindjau 
mengenai kebiadapan jang dilakukan 
oleh kaum imperialis Amerika dan 
komplotan Syngman Rhee. 

Laporan tadi menuduh, bahwa 
sedjumlah: 44.190 pesawat udara 
digunakan untuk merusak ' selu- 
ruh daerah di Korea Utara. Pe- 

sawat2 tsb. telah mendjatohkan 
sebanjak 73.886 buah. bom besar 

dan beberapa ratus ribu  bom2 
ketjil serta pembakar. 

Karena pengeboman itu 71.055 
rumah hantjur dan 7.744 rumah 
lainnja setengah hantjur, Dianta- 
ra tg. 15 Djuli dan 15 - Agustus 
1951 lebih 10.000 pesawat Ameri- 

menimbulkan lebih 6.500 orang 
korban. 

Selain itu dituduhnja, bahwa 
diantara tg. 15 Djanuari 1951 
hingga Maret 1952 angkatan pe- 
rang Amerika lebih 400 kali men- 

1 Uang 
jang rusak ini dalam bulan jang 

121.000 orang tawanan Korea Uta- 

al jang hingga kini menghalan 
tertjapainja suatu pers 
tjatan sendjata dalam pe 
perundingan “di 'Panmunjom jang 
pada tanggal 8 Oktober tahun jang 

ahli di Washington, perhatian: pre 

siden Eisenhower utk mengusaha 
kan berachirnja perang di K rea 
i : 

pan” kepada para perunding gen- 

   

      

    
  

tjoretan 

5 

  

putusan bekas presiden Amerika 

ta di Korea dengan mengorbankan 
wanan perang.itu, pare SI 

Sebagai diketahui, pihak' Serikat 

di Korea pada waktu ini menahan 
   

   

      

     
   

  

    

ra dan Tionghoa, dari djumlah ma 

asal mereka: Nasib 38.000 orang ta 
wanan Utara jang tidak maw di- 
kembalikan itu ialah satu2nja so 

    
    

   
     

   

    

    

sat |    

  

juan 

Menurut: Hugaan banjak sumber: 

tu mungkin telah memberi ,: 

tjatan sendjata Utara bahwa Eisen 
hower djuga akan hana Mana 
kan kembali tuntutan? Utara. jang 
menghendaki repatriasi semua ta- 

wanan perang jang sekarang ber- 

ada ditangan pasukan2 PBB itu. 
Akan tetapi tanda2. kini. menun 
'jukkan bahwa. pemerintah baru. 
Amerika rupanja sama sekali tidak | 
menaruh perhatian terhadap. ke- 
mungkinan memulai lagi. perundi- 
ngan. gentjatan sendjata didalam 

waktu jang singkat ini.-Sebaliknja 
segala perhatian-pemerinath Ameri 
ka kini dipusatkan disekitar ,,te- 
kanan2 militer” dan tindakan? la- 
innja jang dimaksudkan untuk 

mendesak pihak Utara agar mere 

ka disuatu waktu jang Isbih djauh 
lagi akan menjetudjui suatu gen- 

tjatan sendjata jang dianggapter 
hormat” oleh pihak PBB: ak 

Rebo, malam kemaren dulu, digedung Ket 

tuli, dengan mempertundjukkan buku2 serk 
bagaimana diketahui “umum, tulisan2 mua banjak "mengandung do- 
rongan djiwa perdjoangan rakjat Indonesia, 

Akan Digunakan Pemerentah Eisen- 
hower Utk Paksakan Perdamaian 

Di Korea 
DARI SUMBER? DI Washington pada hari Djun'at didapa 

bar, bahwa pemerintah Eisenhower sekarang berdiri tegak 'dibelakang 

Utara supaja- semua tawanan-perang di Korea dikembalikan ,djika 
perlu dengan paksaan. Sumber? resmi Amerika dalam pada itu me- 
ngemukakan, bahwa pemerintah Eisenhower dalam usaha?nja baru? 
ini untuk mentjari djalan2 guna mengachiri perang” di Korea dengan 
tegas telah menolak ,,idee” untuk ,,membajar” suatu perletakan sendja 

na menurut Komando' PBB 38.000| 
tidak mau dikembalikan kenegeri2| “ 

'. Amerika? 
| Kalangan Pemerentah 

Sukarno 
djadi perspalan dikalangan peme 

dahulu hendak diketahui, bagaima 

rika Serikat atas andjuran tsb. 

menghadapi soal2 jg' sangat penting” 

   

  

   

   

    

   

     

    

  

   
   
   

   

     

   

        

   
udajaan, 

Djakarta telah diadakan malam peringatan hari wafatnja penulis Multa- 
dokumen2 Multatuli. ' Se- 

  

Tampak dibelakang gambar 
Multatult. 8 

Militer 

£ 

Truman jang menentang tuntutan 

pendiriannja terhadap masalah ta 

  

Dapatkah Pre- 
' siden Ke 

Maan Andjuran AFI, 

  

djungan men 

rintah Indonesia, maka terlebih 

na reaksi kalangan Kongres Ame 

Djuga mendjadi ' pertanjaan ana 
kah didalam keadaam “seperti seka- 
rang ini, “dimana negara sedang 

keadaan mengizinkan Presiden Su- 
karno melawat “keluar: negeri. 

Sebagaimana sudah - dikabarkar 
kemaren, “andjuran tsb. termaktut 
dalam statement A.F.L.  (Americar 
Federation of Labour) jg mengusu 
kan supaja pemerintah 'A.S. meng 
undang Presiden Indonesia Serta dji 
ga. perdana menteri Tiongkok Na 
sionalis,  djenderal Nadjib dari Me- 
sir, radja Ethiopia, Presiden Liberiz 

Bi Gadjah Mada: 

t ka- 

Presi- Wantin terletak kira2 50 kilo-. 
meter dari perbatasan Tiongkok- 

| Bey Tunisia . dan Sultan ' Marokk: 
untuk mengadakan kundjungan res-' 
mi ke Amerika Serikat guna mem 

Sikap pemerintah Amerika 'seka- 
rang ialah bhw perundingarf? gen: 

Siapannja Kembali 

   

     “a ta 
   
   

nja ia berpesan 
menjiapkan anggaran belandja 

kan sistim keuangan. 

Chen Cheng seterusnja telah me- 
minta supaja memperkuat ke-35 pu- 
lau-pulau jang diduduki oleh ten- 
tara Tiongkok Nasionalis dimuka 
pantai daratan Tiongkok. Selandjut- 

Jnja Chen meminta supaja tentara 
Tiongkok Nasionalis bersiap untuk 
mengadakan serangan pembalasan, 
“demikian diwartakan hari Djum'at 
kemaren oleh kantor berita Cen- 
tral News Agency. 4 

Chen menerangkan, bahwa pulau? 
itu merupakan pertahanan alam un- 
tuk melindungi Taiwan dan bahwa 
pulau2 itu merupakan pangkalan 
terdepan untuk serangan balasan 
Tiongkok Nasionalis. Kantor berita 
itu menambahkan, bahwa tentara 
'RRT telah melipat-gandakan garni- 
sunnja dipulau Hainan. Menurut 
CNA, “ kabarnja sekarang 60.009 
orang tentara gadjian, jang terma- 
suk pada tentara RRT ke-4 telah 
ditempatkan di Hainan. Pasukan? 
itu diperkuat dengan tiga bataljon 
tentara untuk mendjaga ketentaram- 
an. Pasukan2 tadi dibantu oleh 50 
pesawat terbang jang bergerak dari 
dua pangkalan dan 30 kapal2 ang- 
katan laut. 

Pertempuran antara tentara 
Chiang Kai Shek dan Mao 
Tse Tung. ” 

Sementara itu pasukan2 Tiong- 
kok -Nasionalis jang berkumpul 
kembali dari ,,Djalan Birma” jg. 
terkenal dalam perang dunia ke- 
dua, didekat Wantin telah ber- 
tempur dengan tentara RRT. 

  
Birma demikian berita2 jang di- 
terima hari Djum'at di Rangoon. 

Menurut berita2 itu, pasukan? 
RRT dipimpin oleh brigade: djen- 
deral Naw Seng, seorang opsir 
jang melarikan “diri dari tentara 
Birma jang mengikuti kursus 
komunisme disekolah komunis di 
Pao Shan" di. propinsi' Yunan. 
Pasukan? Nasionalis jang dipim- 
pin oleh letnan Yan Ta Hos me- 
lantjarkan-serangan -dari sebuah 
dusun jang ditinggalkan pendu- 
duknja diperbatasan Birma, Kyu- 
kok, ditempat mana mereka te- 
lah mendirikan sebuah markas 
besar: jang terdepan. Tiga “hari 
jang lewat - pasukan2-- Tiongkok 
Nasionalis itu telah menjerbu di 
Muse, 6“kilometer diselatan Kyu- 

| kok dan menurut kabar mereka 
pada waktu ini sedang bergerak 
disepandjang perbatasan ke Nam- 
khan. Be L LYON anta 
Balabantuan tentara Birma se- 

karang sedang “dikirim kegarni- 
sun ketjil jang telah diserang itu. 

Dari Mandalay di Birma Tengah 
diwartakan, ” bahwa. pembesar? 

39 Kepulauan KMT 
Membetengi Taiwan 

Rentjana Keuangan Kuomintang Disusun Untuk Per- 

SN et PERDANA MENTERI Tio ngkok Nasionalis 

| Sebuah berita jang diterima dari Taipeh jang 
“Pitu mewartakan, bahwa perdana mente 

| rangkan, bahwa tindakan2 keuangan 
dengan serangan2 Tiongkok Nasionalis kedaratan Tiongkok. Achir 

kepada pembesar2 keuangan itu, supaja berusaha 
pemberian 

gadji lebih besar kepada pembesar2 negeri dan untuk men-stabil- 

ka 'menjerang Pyongyang danik 
paknja telah normal - kembali, 

lantjar dan dialan2 dibeberapa tem- 
pat sudah ada jang siap diperbaiki. 
Selain tanggul? 
pelabuhan Olee Lhene pelabuhan la 

tjatan sendjata hanja akandimulai | 
lagi djika pihak Utara mau meneri 
ma salah satu dari pelbagai usul 
jang telah diadjukan oleh delegasi 

PBB, atau djika pihak Utara 'sendi 
ri mengadjukan usul? jg' konstruk 

tif. ' Menurut .pembesar2 Amerika, 
djika pihak Utar: ti mau-meng 
adakan usaha kearah Salah satu 
dari dua alternatif ini, maka pe- 
rang di Korea dengan tjepat dapat 
diachiri, akan tetapi sementara ini 
sedikitpun tidak ada tanjia2 jang 
memberi harapan bahwa pihak Uta 
ra akan bertindak demikian itu. 

Rentjana2 jang disusun oleh Ame 

rika sekarang djelas telah didasar 
kan pada pendirian bahwa perang 
di Korea sekarang masih akan ber 
dijalan terus. Demikian sumber2 di 

Washington menurut U.P. (Antara). 

  

- 

SUDOJOMITREKUSUMO 
KE DIAKARTA. 

Sudojomitrokusumo sekertaris per 
dagangan pada kedutaan besar In 
donesia di Washington dalam ming 
gu ini akan bertolak ke Diakarta, 
untuk memulaikan tugasnja jang ba 
ru pada kemdnterid», perekonomi- 
an. 

  

Atjeh Normal 
— Kembali 
Residen. koordinator pemerintahan 

untuk Atjeh, tuan R. M. Danuhroto 
dalam. pertjakapan dengan P.I. Ane 
ta menerangkan, bahwa sesudah 3 
minggu ibl diserang bentjana alam, 
cadaan daerah Atjeh sekarang nam 

Lalu lintas telah mulai berdjalan 

semen sapandjang   djatohkan bom2 kuman dan bera- 
tjun. (Antara). 

Menteri luar negeri Belgia, Paul 
yan Zeeland, pada hari ' Kemis me- 

masjarakat   innja tidak mengalami 
akibat bentjana itu. 

Kan Zeela 

kerusakan   
£ 

l 
Perantjis Georges Bi-|s 

eri 

“Seakan ' menj 
Wa “Ska maa Dia ai 

kat su 
be ah Kan 

ama         atu   

| terdjadilah sumber jang kini dinama 

| DIANGKUT - SEPANDJANG. 

berarti kenaikan sebesar 49.172, 
demikian statement menteri tsb. 

3 s1 te 

. nd: Eropa Dgn Tjara 
rican Club di Paris dimana ia me- 
ngadakan kundjungan singkat untuk 
melakukan pembitjaraan dengan re- 
kannja dari 
dauth, Van Zeeland lebih djauh' me 
ngemukakan bahwa ' Amerika 
kat dewasa ini memikul 8076. dari- 
pada beban? pertahanan. Pengaruh 

: y G1 Amerik ina 
Tiada entah mak uk ega aan Mou 1 AA Yan da yi 

perkembangkan perhubungan baij 
antara negara2 tsb. dengan Ameri- 
ka Serikat. (Antara). 

Kalau Mau 
Awet Mudo! 

ne : . 
Datanglah Ke ,,Bima- 

Lukar” 
SEBUAH-PANTJURAN jang 1 

dah pernah: surut” airnja, letaknj 
lebih: kurang 1v5 Km dari desi 
Dieng Wonosobo, boleh dikatakar 
setiap hari Djum'at Kliwon “didata 
ngi banjak orang dari luar desa. 

Pantjuran tersebut dinamakan ,,B, 
ma Lukat” Menurut kebertjajaar 
rakjat, setiap orang jang mandi atati 
tjutji muka dengan air Bima Luka 
meskipun usianja sudah landiut, b 
sa mendjadi ,,muda kembali”, : 

Menurut tjerita penduduk “Dieirg, 
didjaman - purbakala rakjat Kuratsa 
dan Pendawa berlomba-lomba mem 
buat sungai. Pendawa membuat sn 
ngai Seraju di Wonosobo, sedang 
Kurawa sungai Klawing daerah Pur 
bolinggo karesidenan 'Banjumas. Di 
tempat Bima menanggalkan pakaian 
nja untuk membuat sungai, katanja, 

  

kan ,,Bima Lukar? itu - 

DJUMLAH BARANG3 DAN 
HASII,2 PERINDUSTRIAN JG 

PANTAI MONGKOK ME- 
» NINGKAT, 

Dalam siaran pada hari Rebo 
radio Peking mengumumkan per- 
njataan menteri keuangan RRT, 
jang mengatakan bahwa dalam ta 
han jl. sepandjang pantai Tiong- 
kok telah diangkut barang2 dan 
pelbagai hasil perindustrian sam- 
pai sedjumlah 5.312.000 ton. 

Dibandingkan — dengan peng- 
angkutan dalam tahun 1951 jini 

1 berikan keterangan? penting! Djen 

tentara telah membeslah hampir 
100 buah prahoto partikelir. 

Djenderaz major Tiong- 

kok Nasionalis ditangkap 
: di Birma. 

Seterusnja kementerian peperang 
& a hari Kemis mengumum- 
(kan, bahwa seorang yijenderal ma 
jor "Tiongkok Nasionalis, jang di- 
tangkap 'achir tahun lalu oleh pa 
sukan2 Birma “didaerah Kentung 

dan kemudian ditawan telah mem 

p 

deral tadi jang menurut berita itu 

bernama Li Hso Kway kabarnja te 
lah menerangkan, bahwa pasukan? 
Tiongkok Nasionalis di Birma me- 

nerima persediaan “makanan dan 

alat2 perlengkapan mereka 'dari pe 

sawat2 terbang jang didjatuhkan 
dengan pajung udara. 

“Katanja ia lebih landjut mene 
rangkan tidak mengetahui dengan 

pasti dari mana persediaan itu da 
tangnja, tetapi menurut dugaannja 
dari Taiwan. 

  

Piring Terbang 

Diatas Atjeh? 
Penduduk kampung Diangkabuja 

(Atieh. Pidie) baru2 ini diam 7 pagi 
telah melihat dbudara jang tjereh. 
sebuah benda bundar terbang mela 
jang:lajang dengan 'tjepatnja, sambil 
memantjarkan 'sinar2 seperti senter. 
Penduduk Djangkabuja bertambah 
terkedjut lagi, ketika mendengar den 
tuman keras. Benda bundar menje 
rupai. tampah itu , setelah meletus”, 
kemudian menghilang. 

Benda jang disangka piring ter- 
bang” it, diuga pernah “kelihatan di 
beberapa tempat di Atieh Pidie. De 
mikian menurut kalangan jang baru2,   

itiknja, demikian Van" Zeeland ig 
ementara itu mehambahkan, ' bhw 

itu memang tidak terhindarkan dan 
bahwa negara2 Eropa harus meneri 
ma EN 

  

ajaa edan 

  

H Lembaga Kebii 

  

   

  

Edisi 
DENGAN: BER 

     

  

Kedaratan Tiongkok 

itu harus 

untuk memungkinkan 

Keras 
SUATU sumber, jg dekat dgn 

kalangan diplomatik India di Lon 
dor, pada hari Kemis mengatakan 
bahwa sudah beberapa bulan ini 
wakil perdana menteri Sovjet 
Uni, Vyacheslav Mikhailovich 
Molotov, menderita sakit keras. 

Dikatakan bahwa djuga kesan 
dari anggota2 partai komunis 
Tiongkok, jang telah menghadiri 
kongres partai komunis" di Mos- 
kou dalam bulan Oktober il, ia- 
lah bahwa Molotov sakit keras, 
mengingat bahwa ia waktu mengu 
fjapkan pidato, jang pendek, dida 
lam kongres tsb., sering kali ha 
rus berhenti berbitjara dan terli 
hat sukar sekali untuk mengutjap 
kan kata2, jang hendak dikemuka 
kan olehnja. 

Molotov pada waktu ini ber- 
umur 67 tahun dan terkenal seba 
gai pemimpin Sovjet, jang sangat 
giat bekerdja. Keterangan selan 
djutnja mengenai penjakit Molo 
tov tsb. tidak diberikan oleh sum 
ber tadi. (Antara) 

  

DEWAN PARTAI P.N.J. BU- 
LAN MARET DISJAHKAN.,    

    

   

  

Pada tanggal 7.dan 8 Maret jg. 
kkandatang an partai 'PNI 
akan mengadakan rapat pleno, un 
tuk mengesjahkan susunan dewan 
partai jang baru. Dewan partai 
PNI ini terdiri dari 65 orang. 

Chen Cheng te- 

i dimuat dalam harian 
ri Chen Cheng telah mene- 

di-koordinasikan 

Molotov Sakit 

he 4 
Pak . 

    

  

L nggeris.Terus 

Deg-Degan | 
Keributan Di Kremlin | 
Menundjukkan Ke- 
mampuan Russia Utk 

    | lah memberitahukan kepada pembesar2 — kementerian keuangan Adakan Serangan Ta- | Tiongkok Nasionalis, bahwa mereka harus menjusun suatu rentja “hun Depan | na sebelum tiba saatnja' pemerintah Tiongkok Nasionalis: mendu | duki kembali daratan Tiongkok, demikian diumumkan oleh ha-!” SUATU SUMBER terkemuka . rian pro- nasionalis jang terbit di Hongkong ”Hongkong Times”. Idi Londen menjatakan pada hari 
Djum'at, bahwa Inggeris sangat ku- 
watir terbadap tiap2 tindakan Ame- 
rika jang terlalu tergesa-gesa di Ti- 
mur Djauh, terutama sekali oleh ka- 
rena ,keributan” di Kremlin dewasa 
ini menundjukkan, bahwa pemerintah 
Sovjet tahun depan akan ada dalam 
kemampuan untuk mengadakan pem- 
balasan sefjara besar-besaran, 

Dikatakan, bahwa Inggeris kini le- 
bih kuwatir dari pada tahun jg. lalu 
Walam menghadapi sikap Sovjet, ka- 
rena krisis” jang kini nampak se- 
dang “berlangsung di Kremlin masih 
belum djelas dam belum wenundjuk- 
kan wudjud jang pasii. Dalam hu- 
bungan ini maka Barap harus ber- 
usaha jangan sampai mengambil 
tindakan2 jang dapat menimbulkan 
kesan dipihak Soviet! bahwa menu 
rut “pendapat Barat 'petjahnja perang 
dunia ke-3 “adalah sustu hal jang 
tidak “dapat ' dijegah lagi: Demikian 
sumber "itu, : 

selandjutnja dikatakar 
menteri luar ne 
Anthony Eden, dan 

  

    

    
menteri ke- 

   

yangan R.A Butler, pada hari 
Kemis jang akan datang akan 
bertolak ke Washing untuk 
menekankan djalan fikiran jang 
demikian” ini kepada presiden 
Amerika Serikat, “Dwisdht D. 
EBisenhower. 

Menurut pendapat sumber ter- 
sebut, kenjataan, bahwa di Krem- 
lin kini sedang ada sesuatu hal 
jang tidak beres, harus membuat 

     
    

  

negara2 . Barat. djustru sangat 

berhati-hati  dalam' Jangkah2nja 
dalam tahga jang akan datang. 
Dikatakan, bahwa “Inggeris telah 
mentjoba mengusut apa jang 
sesungguhnja sedang .terdjadi di 
Kremlih dan dalami pada itu me- 
narik kesimpulan, bahwa dipu- 
tjuk pimpinan pemerintahan Sov- 
jet mungkin sec dilakukan 
perdjuangan untuk memperebut- 

kan kekuasaan antara Beria dan 
pesaing2nja, jang ter 

  

     
   
   

   
   
   

  

    

h “berkisar “disekitar SAN 
jang akan mengy $ perdana 

: menteri Jose? Stalin. (Antara) 
  

tahanan Tahun Ini 

DALAM ,BUKU PUTIH” 

mengadakan perubahan sefjara 

djang, jang akan memperhatikan 

tehnik, Dalam ,,Buku Pati?” ita 

nja, bahwa tidak ada 

NATO serta dunia merdeka. 

Selandjutnja ' dalam buku iru“gi 
Hjatakan, bahwa suntuk rentjana- pe 
tahanan jg baru dibutuhkan seku: 
rang?nja 4 tahun, tetapi djika baha” 
Ia perang agak berkurang dibulan 
ini,. maka” hal itu “adalah "disebuah 
kan. oleh makin kuatnjas ' nesawa 
Barat. Kekuatan : ini belumlah div 

kup, demikian: dikatakan, dan tisa 
ha harus tetap dilandjutkan: 
Pemerintah Inggris ' 'memperinga: 

kan, adanja risiko jg ditimbulka 
oleh politik . komunis, ig. mungkis 
memaksa Inggris uutuk ' memperta- 
hankan diri sendiri terhadap. ses 
tu serangan jg langsung. Dinji 
kannja. bahwa — tidaklah” mungkis 
bagi Tigeris untuk "mengjadi angran 
ta dari EDC (Masjarakat Pertaha- 
nan Eropah), tetapi ditegaskannjss 
bahwa. Inggris bersedia. mengadakan 
kerdja-sama dengan EDC. 

asukan2 Inggris dikontinen 
akan mengadukan kerdja-sama: jg 
erat dengan 'kesatuan2 Tentara 
Bropa' den akan' dipersatukan de 
ngan mereka. dilapangan d#atihan. 
administrasi serta “ perbekalan. 
Para penindjau Inggris, demikian | 
ditambahkan dalam“ Buku Pui 
tih” ito, "akan ikut” serta “dalam 
mempeladjari pembentukan tentu 
ra Eropa itu. 

Kalangan2 politik berpendapat: 
bahwa “Buku Putih” itu kate 
demi kata hampir. sesuai dengar 
pendapat dari pemimpin sajap 
kiri Partai Buruh Inggris, Ancurir 
Bevan, jang dalam tahun 1950 
memprotes suatu rentjana persen 
djataan kembali, jang akan mem 
berikan beban ig besar. pada per 
ekonomian Inggris. 

Achirnja dalam buku tersebut 
dikatakan, bahwa setelah diada- 
kan penjetidikan2 terhadap dinas? 
pemerintah, maka tampaklah, bah 

     

     

   

  ini kembali dari Djangkahuja kepa- 
da koresponden P.I, Aneta. 

Apapun. Harus Bersatu 
tan Amerika jg”timbul daripada ni | situasi dalam 
lai tenaganja dan efek2 daripada po 

lingkungan masiard- 
kat Atlantik seperti sekarang ini ti 
dak boleh berlangsung terus. Dinja 
takan, bahwa 'sekirania Amerika me 
ugurangi kegjatan2 pertahanannja di 
Eropa maka itu akan merugikan se 

ua kepentingan2. Oleh sebab itu 
Van Zeeland mendesak supaia Er€- 
a mengerahkan “lebih banjak da   

    

   

mungkin dan dalam waktu sesingkat 
singkatnja. 

i 
Eropa. mewudjudkan | 
bentuk manapun djnga, K 

g . . . 

kemadjuan ig Iajak datar kekuatan 
kpra demikian Pal van 

Wa pengeluaran "lebih dari 
£ 1.636.000.000 bagi keperluan 

   
Sjarat untiuk memperoleh ' hasik: 

g memuaskan ialah, bahwa negara? 

persatuan dim 
rena tan 

lak akar 

   

    

  

a persatuan itu Eropa tic 

tu, pemerintah Inggeris mengumu 

perekonomian serta perkembangan pembuathh send 

jai sumber kekajaan Indonesia. akan 

soal pertinggi 

Tak ddibim Inggeris daki 
Serta Pertahanan Eropa 
Hanja Sedia Kerdja Sama Sadja Dgn 
Tentara Eropah:: Anggaran Utk Per. 

1.636.760.090 Pon- 
sterling 

jang dikeluarkah pada malam Sap- 
mkan, bahwa Inggeris kini sedang 
besar2an, rentjana persendjataan 

kembali 3 tahun dari pemerintah: Buruh jang lampau, dan memu- 
satkan usahanja pada suatu politik pertahan ! an untuk djangka pan- 

kemungkinan2 Inggeris dilapangan 
jata2 baru dan 

Gidjelaskan, bahwa faktor2 ekono- 
mi memerlukan petabahan dari rentjana pertahanan. Ditambahkan- 

perubahan dalam ketetapan hati pemerintah 
Inggeris untuk memperkuat pertahanan dari Keradjaan Inggeris, 

militer tak dapat “dibandingkan 
dengan kenjataan2' jang berat di 
apangan perekononyian. 

Pengeluaran 1953—?54, 
. Pengeluaran. Inggris untuk per 
tahanan dalam tahu 1953-1954 
akan Tebih besar dari penpluaran2 
jang pernah didjalankan oleh Ing! 
sris diwakta damat, jaita £ 1.636 
760.009. BN 
. Vatuk pertahanan tahun 1952- 
1953 Inggris mengelnarkan 
£ 1.513.905.000, termasuk penge 
Inaran2. tambahan jang diminta 
kan pada bulan, Djanuari ig lau. 
Demikian ,,Buku Putih” ita, 

UP setandjutnja mewartakan, 
bahwa dalam budget pertahanan 
Inggris tahun 1953-—1984 itu su 
dah termasuk 4 392.000.001 ban 
tuan pertahanan dari Amerika Se 
rikat, (Antara) 

Duta Ali: 
Indonesia Sedia”Mene- 

rima Penanaman Modal 
Asing 

  

DUTA-BESAR Indonesia “di 
Washington Mr. Ali Sastroamidjo 
10 dalam keterangannja di Dewan 
Perniagaari kota San Francisco 
hari Rabu jang lalu njatakan, bah 
wa bagi: modal asing - partikelir 
terdapat kemungkinan2 jang Tuas 
di Indonesia, Dinjatakan, Indone 
sia dengan gembira menjambut 
masuknja penanaman modal asing 
di Indonesia, asal sadja “modal 
asing tsb. tunduk kepada peratu 
ran2 pokok dari negeri kita ini. 

ikut dalam 

dan pembuka- 

Pada siapa ig akan 
usaha pembangunan 

diberikan kesempatan jg leluasa, Me 
mang modal asing sangat dibutuh- 
kan di Indonesia untuk membangun 
perekonomian Indonesia.» Persoalan 
pokok ig dihadapi Indonesia adalah 

produksi. Kalau di- 
njatakan, bahwa modal asing harus 
tunduk kepada! peraturan? negeri, 
maka itu tidak boleh diartikan, ba- 
hwa Indonesia dengan demikian 
hendak mengadakan halangan? ter 
hadap masuknia modal asing th, 
Demikian dut: 

    

   

      Y apl red Bu paha pena UN pa Sh ia  



        

TELAH LAHIR” aa aaaasaaNAN BN UT 
dengan selamat pada Pe) 3 LIEM | 
bruari 1953 di R.S. St. Caro- 
lus angk kami jang pertama | 

ah alan 

EMIRA SASKIA - | 37 Seteran (Doewet) 

F SOENARIO 5... Semarang 

0. Bongo ye Bg VITANOL tanggung dapat kasih 
Djakarta d ji. laki-laki tenaga baru, tidak bukti, 

uang kombali    

    

  

Sabang 3212 2 

    

Cursus ,SAMPURNA" 
DJALAN DEMAK NO. 18, 

Memberi petadjaran sor€/ malam 
Boekhouden 2 X1 minggu 

kin kentieng, segar, montok buah 
dada iembek Rp 20.— 3 ds. 
Rp 57— OBAT KOEKOEL 

POEDER 3 Rp 10— Besar 
Rp 17.50. RIGASTA PILL. ta- 
han lama (nikmat) Rp. 20.— 

4 2 djam Rp. 25—|3 ds: Rp.57— SORGA ISTRI 
(Hitung Dagang, Mem. Buku. JPILLEN tanggung dapat bikin 
Pengetahuan/ Ilmu an 
Bahasa Inggris 2 X 1 minggu | 

22 djam Rp. 134 tangg. 
Bahasa Blanda 2 X 1 minggu 

4 2 djam Rp. 15,— 
(Translation, Conversation dll.) 
Pendaftaran dapat dimulai ini hari 

istri kembali seperti gadis Rp 20.- 
3 ds. Rp:57.-— SUIRINE PILL. 

|eiwit, niersteen, Rp. 20.— 3 ds. 
Rp. 57.— Porto Rp. 2.— 
Ind. Kruiden-THIO GIOK GIEM 
Gang Tengah 22 — Semarang 
Agt. Sem.: Plampitan 22. 
Agt. Solo: Tjojudan 70A 

       

    
    

  — 

Mulai bela dalan swvak bulan MAART 1953 

BAK -LEKS— 
Nj. ONG GWAT LIONG 

- Gendong 1230 — Semarang 
(Kidul Sekolahan Christen Tionghoa Karrenweg 

, masuk mengulon ) 

  

1 

  

TAART garneren (membuat menghias taart dari glazuur dan boter- 
cream) bagian Cursus ke " 
DPROOGGEBAK (kuwih keringan) Roomsoes, kaassoesjes, rikolin, 
melk-koekjes, putu Blanda, klapper-koekjes dan masih banjak pula 
matjamnja jang tak dapat disebutkan satu demi satu. 
SNIJ-TAART (taart potongan) dibuat dengan rupa-rupa model : 
letter, welkom, P. F. appel, bebek, ati, dan sebagainja, djuga bisa 
membeli tjitakannja. i 

“un sPOED - CUR 
Cursus 3 minggu membuat : roti tawar, melk-brood, roti kadet, roti 
warmbollen, roti sobek, roti kedju roti ketjik, saucijs-brood, bladder 

deeg, roomhoorns, bak pao, moatjikwee, bikang ambon, soesmaker, 
wafels dan lain - lain djuga diberi peladjaran membuat Deknja (bibit). 

Extra cursus instimewa membuat KUWIH MOHO. 

#—. eno 

Kundjungilah Tonil Amal 1 
Dengan TJ ERITERA: 

MIS ka Ss VTrOOITN 
(Impian Si Ciska) 

Diselenggarakan oleh THE SEMARANG FOLLIES 
- di Gedung Sin You Sze (Stadion) 

Pada nantitgl &dan 7 MARET 1953: Dimulai djam 7 sore 

(Ih - Harga tempat: Rp: 10.— dan Rp. 7.50 

Kartjis dapat dibeli : Boekhandel LIONG, Purwodinatan. 

R.S. ST- ELISABETH, Tjandi. R.S. TIONG HOA TI WAN, Stadion: 

Maison HOOGVELT, Bodjong, STADSTUIN, Duwet. KONG 

HIEN, Bodjong. . 

  

    

   

    

  

       

    

Penaumuman 
Pembukaan Sajembara TAHUN BARU dari Perusahaan Penerbitan 

sDEWATA” Jogjakarta telah dibuka pada tanggal 17 Pebruari 1953, 

djam 12.— siang tepat. 2 

Tebakarnja jang betul ialah: Pulau ,,, UMAT ERA". 28 

Setelah jang betul tebakannja diundi oleh Panitya Juri jang terdiri 

dari 5 (lima) orang, jang diketuai oleh Sdri: Nj. Krisbanu, maka jang 

mendapat hadiah ke: 
1. Sdr.. Suaib. Alamat: 

004754. ni? 

2. Sdr. Sugijati. Alamat: Paing Komandan Muda Polisi Stb. No. 

609 (S.P.N.) Tjabang Banjubiru Agd. No. 004861. 1 

3. Sdr. S. Kartoatmodjo Kepala Rumah Sakit Tjiandjang Pos 

Tjiandjang Agd. No. 001116. 
Kemudian harap mendjadikan maklum para penebak. 

  

Tjawang 11/203 Djatinegara Agd. No. 

  

   

  

Rp 20.- VITANOL 
EXTRA KERAS Rp 60.— untuk | 

'laki2 ada umur. BUSTERIN bi- 

Rp. 20.- SCHOONHEID, ZALF, 

baik kentjing gula-nier, | 

"X0 d 

  

  

Penerbit 
Penjelenggara: 

Tilpon:   
    

      
  

  

KEPUTUSAN2 KONPERENSI : 
KERDJA PERBEPBSI DJAWA | 

TENGAH. “ 

Pada tg. 18 s/d 19 Pebruari 1953. 
Komisariat «Daerah Pimpinan Pusat 
Persatuan Bekas Pedjoang Bersen- 
djata Seluruh Indonesia Djawa Te- 
ngah telah mengadakan konperensi: 
kerdja di Semarang jang dihadliri 
oleh 12 utusan2 dari daerah Karesi- 
denan Semarang jang dipimpin oleh 
sdr. Bahri dan dihadliri. pula oleh 
wakil2 dari pusat sdr. Hadiwasisto 
dan K. Utomo. Selainnja putusan? 
mengenai perbaikan organisasi dan 
usaha, djuga menjampaikan resolusi. 
kepada Pemerintah R.I. jang berist 
peringatan dan desakan, agar .djan- 
dji Pemerintah dalam pengumuman- 
nja pada tg. 22 Nopember 1952 ig. 
bermaksud menjelesaikan 17 Okto- : 
ber 1952 setjara intergraal itu “se- 
gera dilaksanakan: membenarkan 
konsepsi dasar? pokok Undang? Per 
tahanan Nasional R.I. dari DPP Per 
bepbsi dan beleid pentjalonan diri 
sdr. Achmad Soemadi (sbg. angg. 
Perbepbsi) sebagai menteri pertaha- 
nan R.I. 

20 BANGKAI MANUSIA Di- 
KALI PEMALI. 

Diperoleh kabar, bahwa seminggu 
il. dikali Pemali (Brebes) terdapat ' 
20 majat manusia jang  terapung- 
apung dan hanjut terbawa aliran 
air. Belum diketahui majat siapa jg. 
terapung-apung itu. Selandjutnja 
P.I.-Aneta mendapat keterangan da- 
ri pimpinan Pemuda Rakjat ranting ' 
Brebes bahwa mereka akan mende-| 
sak kepada pihak jang berwadjib, | 
agar supaja kedjadiari seperti ini ! 
djangan sampai terulang lagi, dan : 
supaja pihak jang berwadjib meng:- | 
ambil tindakan, misalnja dengan me 

    
Takibat dari adanja majat2 jang tidak 

'ngerahakn tenaga penduduk desa 
luntuk memelihara  djangan sampai: 
(timbul penjakit menular 

terurus ita. 
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JANG PALING BARY 

Ken 
peratjunan 

emut 
OBATNJA .IALAH ARANGGIAT 

CARBOVIT 
Berupa tablet dan drage 4 

   
  

  

Ejja Pl. 

sebagai | Jam. usaha untuk mengembalikan 
(keamanan ialah kepertjajaan ! dari | 
'rakjat kepada” alai2 keamanan, ne- 

Man Tatar ta 11-— Juar kota (ditambah Rp. 0,30 untuk me- 
terai) Adv. 80 sen per m.m. kol. Harga Etjeran sen per 

lembar. SAI 1 sanak 

SMG. SAPTU 21 PEBR. 1953. 
TE RANDJAU DARAT DIDJALAN 

(ha KERETA-API, 

' Dias! ihak jang boleh dipertja- 
Kain mendapat  ketera- 

ngan, bahwa pada tgl. 16 Februa- 

SrijJupada pagi hari, oleh pihak 
| DK. telah diketahui bahwa di- | 
djalan kereta-api antara stasiun 

Gubdih dan stasiyn "Ngemplak 
| (djurusan Gundih—Gambringan) 
ada terdapat dua buah randjau da 
rat. Dengan bantuah pihak tenta: 

ra Pada “hari itu .djuga randjau 
tersebut dapat disingkirkan , de- 

ngan tidak membawa korban ma- 

nusia. Belum diketahui siapa jang 

berbuat demikian. TE 

TIMBANG TERIMA KOMAN- 

DO OPERASI. 

“Dengan disaksikan, Oleh semua 

(komandan kompi dari wilajah 1ope- 
rasi M.M,O. jang termasuk karesi- 

denan Semarang pada tg. 20 Pebru- 
ari di balai-pradjurit Salatiga .telah 

dilakukan dengan resmi timbang te- 

rima komando operasi dari Mobrig 

kepada Tentara. Komisaris . polisi 

Saroso selaku komandan operasi 

memberi sekedar pendjelasan apa 

jang telah ditjapai setelah tudju bu- 

lan j.l. oleh komandan divisie Dipo- 

negoro Mobrig diberi tugas "ntuk 

mendjaga keamanan - dalam daerah 

jang dikatiaukan oleh gerombolan 

M.M:C. Djuga kepada Pamong Pra- 

dja pembitjara sampaikan terima 

kasih atas- segala bantuannja. 

Kemudian timbang terima dilaku- 
kan oleh komisaris besar muda Su- 

gijarta, kepala polisi karesidenan Se- 
marang, - kepada -majoor Pranoto, 

komandan R4. 14/S.T. 14. 

Dalam pidato sambutannja. ma- 
joor Pranoto antara lain mengemus 
kakan, bahwa operasi sekarang di- 
namakan operasi-Tritunggal, — jalah 
untuk menggambarakn kerdja sama 
jang se-erat-eratnja antara polisi, 

pamong-pradja dan tentara dalam 

menunaikan tugas untuk- mengem- 
balikan keamanan. 

Majoor Darmono, 
taljon Tjandrabirawa, 
mandan operasi baru menegaskan 
bahwa soal jang paling penting da- 

mengem alikan 

komandan “ba- 
selaku: , ko- 

gara. Maka diandjurkan supaja. se- 

dapi soal ini tidak akan melupakan 
faktor kepertjajaan rakjat itu. 

Wali-kota Salatiga atas nama pa- 
mong-pradja dan masjarakat' me- 

dahan keamanan 1 
bali lagi dengan adanja 

baru ini. 

DINAS KAMAR OBAT 5 
Selama tg. 22 s/d 28 Pebruari 

1953, kamar obat jang dibuka pa 
da tg. 22 Pebr. dari djam 8 sam 
pai 12 siang ialah Apotheek Rath 
kamp, Pekodjan 19. 

Selama tg. 23 sampai pada tg. 
28 Pebruari 1953 dari djam 8 

pagi sampai djam 7 malam jang 
dibuka Apotheek2 Numa, Bo- 
djong 57a, Sik Iang, Wotgandul 

I- Amal Maksum“ — 

Jg Malah Pintar Menjembuhkan 
Orang? Sakit Lainnja 

Orang Sakit 

dah 5 tahun ini dia tak pernah 

hal2 pekerdjaan, 

nja, tidak pakai diperiksa, 
kup ia lihat sebentar, 

alamat” (Saja belum melihat 
ini Maksum tak meminta upah,   PN AO bikan HA 

SJAHDAN, menurut orang punja tjerita, dikampung Djangga- 

lan dalam kota Kudus terdapat seorang bernama M. Maksum, 

umur 43 tahun. Ia sudah 8 tahun menderita sakit lumpuh, hanja 

bisa menggerakkan leher, kepala dan kedua tangannja sadja. Su- 

tak pernah meneguk air minum. 1 

mempertahankan hidupnja, meski dalam keadaan sakit. Menda- 

“dak berkat kemurahan Tuhan jang Maha Pengasih dan Penjajang, 

sedjak 2 bulan ini, Maksum telah dikaruniai suatu kekuatan. gaib, 

dapat menjembuhkan orang2 sakit, memberi petuah2 mengenai 

hal2 jang akan terdjadi maupun jang sudah 

lewat. Banjak orang datang minta berkah padanja, baik. 

maupun -dalam kota Kudus. Kekuatan pengobatannja ialah aa 

njembuhkan penjakit2 dalam. Anehnja tjara ia mengobati pasien2- 
diberi obat atau lain sebagainja. Tju- 

kemudian kalau ada harapan sembuh ia 

terus bilang: ,,Waras — Waras” (sembuh, sembuh), dan jang sakit 

seketika itu djuga sembuh kembali. Sebaliknja kalau ia tak sang- 

1 i penjakit seseorang, 

naa Sapi Sen bi anga" Nah tanda). Untuk pengobatan2 

nja, ia pun keras menolak. Demikianlah ia memberikan amalnja, 

ia sendiri menderita, tetapi ia meringankan penderitaan sesama- 

makan nasi dan sedjak 2 tahun 
Namun demikian ia tetap dapat 

baik dari luar 

bilang dia: ,,Aku durung ana 

bahkan kalau-ada -jang memberi-   
  

genap alat2 negara dalam mengha-   
njampaikan terima kasih atas segala | 

sesuatu jang telah dikerdjakan oleh | 

Mobrig dan mengharap mudah-mu-: 
akan lekas kem- 

tindakan2 
inja. 

masuk barang2 

. Jogjakarta, 17 Pebruari 1953. 

PERUSAHAAN PENERBITAN ,,DEWATA” 

Pemimpin Umum. 

    16. Dari djam 8 pagi sampai djam 
S sore jang dibuka Apotheek2 
Van Gorkom, Bodjong, . Rath- 
kamp, Pekodjan dan Koo Hwie, | 

AHLI GIGI 

(S. HADISUMARSO ) 

N. B. Pengumuman selengkapnja dan djalan?nja pembukaan para 

penebak akan menerima buku pengumuman. 

Ikutilah selandjutnja Sajembara »DEWATA" 

Mintalah Formulier, sigra kami kirim dg. gratis 

senmannn 

  

      

  

Cursus Kilat Radio-Monteur 
RADIO - HOSPITAL. ' RANDUSARI 47 — SEMARANG. 

CURSUS BARU DIMULAI TG. 16 MARET 1953. : Ta 

Pendaftaran di ,,Radio-Sampoerna”, gang Pinggir 140, Smg. dj. 8—1 siang 

dengan bajar uwang pendaftaran Rp. 15,— serta 2 bulan uwang cursus. 

Lamanja cursus 10 bulan, djika tidak lulus dalam udjian pengabisan 

dapat meneruskan peladjaran zonder di pungut beanja. : 

Sesudah beladjar 2 bulan dapat membawak pulang radio-set 

praktijk dirumah. Lekas daftarkan sekarang, 

tempat. : 

untuk 

ih 

djangan sampai keabisan . 

  Kauman 55B — Semarang. 
  

Pekodjan. 

  

  

» VERBANDTROMMEL UNTUK MOBIL BIS, TRUCK: AUTO-LET: 

PICK-UP DSB. COMPLIT DG. PETI DAN KUNTIJI. : 

c YERBANDTROMMEL MODEL HI DG. AANVULLING II A: 

MODEL II D.L.L. untuk PABERIK2 DAN PERUSAHAAN2 me- 

nurut peraturan VEILIGHEIDSDIENST. 5 

HARGA MELAWAN It! DAPAT DIKIRIMKAN KE LUAR KOTA. 

r 1 Ni DROGISTERY ONG 
KRANGGAN TIMUR 21 — TILP. 1419. SEMARANG. 

—. Ba 

  

Kursus Memegang Buku: A 
PERSIAPAN UNTUK ST AATS-/ BONDSEXAMEN. 

Dimulai pada tgl. 3 Maret 1953, tiap rombongan 20 orang. 
Uang Kursus Rp. 25— 

Diselengg. oleh INSTITUTE THE HOPE, 
Randusari Gg. 1/305. 

DIKTAT peladjaran: gratis. Pendaft. 

Rp. 10.— (akan diperhit.) 6 
Masih menerima peladjar untuk ploeg 7 — 8 sore. 

BAGIAN MENGETIK: 10 ploeg sehari, utk. Pebr. telah 

penuh, 

Pemimpin Institute tsb.: — R. C. J. SOEMARDJO. 

disertai Uang Muka 

  

... Mamasa 

$ Am ...... » DAsI KUPU ! 
Baru terima dalam djumblah jang berbatas, de- 

ngan warna2 dan tjorak2 jang istimewa: 

Harga? Biasa Tuan, jakni .. . . MURAH! 

Toko ,HIEN“ & Co Fpi Na NG     
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MENERIMA MUATAN 

Cete dp Keterangan2 p 

    

Perhatian Mendapat Hadiah! | 

Akan diberi HADIAH kepada barang.siapa jang dapat : 

memberi keterangan atau mengembalikan satu tas kulit (acten! 

tas) berwarna tjoklat tua, be risi surat2 penting dan 2 buah bu- 

ku. Tas tersebut telah: terdjatuh-didjalan antara - Djl. Pontjol, 

— Randusari — Pandanaran. Keterangan dapat diberikan di! 

'Djalan Pontjol 188. — Semarang. . PART ge | 

  

——— PT. Perusahaan Pelajaran Sulawesi Selatan —— 

K. M. ,,Djeneberang” 
Berangkat tanggal 24 Pebr. 1953'ke MAKASSAR — AMBON | 

Perusahaan .,P 
Purwodinatan Utara 111/4, Tel. 372 

SEMARANG 

  

  

      

An) 

ada: 

SO 

  

- 

  

ANGGUR 

kekuatan, serta dapat menambah 

Pusat pendjual :   

“Untuk menambah semangat dimalaman Kingthikong 
Djangan lapa terlebih dahulu rminumlah: 

KOLESOM tjap »BOE AJA” 

sing, pinggang pegel, datang bulan tidak tjotjok dab. 
Besar Bi KONG DJINT 

Pekodian 105 — Telp. 1885 Semarang 

jang sudah terkenal 
mengandung chasiat 

darah, menjembuhkan kepala 

ONG   
  

  

              

Awas Studen Palsu 
Pandai Pelbagai Bahasa — Tapi Djuga Pan- 

dai Angkati Kopor Orang Lain 

(Oleh : Pembantu kita di Solo) 

PADA TG. 11 PEBRUARI 1953 datang kepada seorang ber- 

nama Salim Marrim jang bertempat tinggal di Pasar Keliwon Solo, 

seorang bernama Achmad Sjamlan (?) mengaku datang dari 

Surabaja akan melandjutkan sekolahnja di Gadjah Mada di Djokja, 
tapi karena tasnja jang berisi pakaian2 dan uangnja bekal untuk be- 

ladjar itu ditjuri orang di kereta api ketika menudju ke Solo, maka 

ja turun dari kereta hanja membawa tubuhnja sadja. Demi itu ia 

menfjari pertolongan kepada seseorang, jang masih ada padanja ha- 

- njalah sebuah sepeda sadja, jang mana telah didjual dan diperguna- 

kan untuk tinggal di Hotel beberapa malam. Setelah akan habis uang 

nja itu, barulah ia usaha mentjari pertolongan orang. Begitulah ia 

datang kepada orang tersebut diatas. 

  

Finish Hadji 
Mat Item 

Pemimpin Gerombolan 
Disekitar Tanggerang Jg.: 
Katanja Bisa Menghilang 

KEPALA gerombolan bersen- 
djata dan pendjahat ulung diping 
giran Djakarta jang sudah sekian. 
lama ,,memusingkan” kepala alat 
alat kekuasaan negara dengan pe 
ngatjauan2 jang dilakukannja ter 
hadap rakjat, dan terkenal dengan 
nama Hadji Mat Item, pada hari 
Kemis kira-kira djam 815 pagi, 
telah ditembak mati oleh sepasu 
kan patroli dari Bataljon ,,Kala 

i sesudah terdjadi tembak 
menembak dan pengedjaran jang 
memakan waktu berdjam2. 

  

Hadji Mat Item ditembak mati jorang jg tak sadar. Dan pura-pura 
dan ditamatkan riwajatnja didesa 
Bodjong Rawabuaja, Tanggerang. 

Dari pendjahat besar itu, disita se 
buah pistol parabelum berikut 200 
butir pelurunja, sendjata2  tadjam 
seperti golok, keris, djimat2 ig di 
bungkus dengan kain merah, batu? 
tjintjin, besi-kuning, dan sebagai- 

Dikabarkan, bahwa keris, batu? 
tjintjin dan besi kuning, adalah ter- 

swasiat” dan sa- 
ngat berharga bagi diri kepala ge- 
rombolan itu, bahkan menurut kete 
rangan, barang2 itulah jg. dapat 
membikin Hadji Mat Item tidak di 
lihat orang, atau dapat menghilang. 

AKSI PEMBERSIHAN. 

Kemaren pagi oleh alat2 kekuasa- 
an Negara telah diadakan aksi pem- 
-bersihan didesa Sraten dan Djaien 
ketjamatan Tuntang, dimana terda- 
pat sarang gerombolan. Ketjuali be-: 
berapa orang jang ditjurigai ditang- 
kap, djuga dapat dirampas beberapa 
peluru, lampu center dan topi ba- 
dja-jang ditinggalkan oleh gerom- 
bolan jang dapat melarikan diri. 

Pengedjaran diteruskan. 
. 

  

- 

SIARAN R.R.I. SEMARANG. 

Saptu, 21 Pebruari 1953 

Djam 17.05 Taman Kusuma asuh- 
an Pak Djangkung: 17.45 Pengan- 
tar minum teh: 18.00 Obrolan Pak 
Patrol: 18.15 Dendang Petang 
oleh Tossema: 19.10 Ibu Kota 
hari ini, 19.15 Siaran Penerangan 
oleh Djawatan Penerangan Kotapra 
dja: 19.30 Pilihan dari Diskotik: 
20.30 Serba Aseli oleh R.O.S.: 21.15 
Dendang malam hidangan dendang 
Remadja dbp. Sam: 22.15 Konsert 
malam buah tjipt. John Ireland, CI 
ve Richardson dan Benjamin Brit- 
ten. 

Minggu tgl 22 Pebruari 1953. 

Djam 07.10 Samba: 07.30 Aneka 
warna Minggu Pagi: 08.10 Tjiptaan 
Handel: 08.15 Kebaktian umat Ka 
tolik dari geredja — Karangpanas: 
09.15 Beniamino Gigli (Tenor) 09.30 

Irama Pagi hid. Tri Suara dbp J. 
Cantervisser, 10.00 Setengah djam 
lagu2 gembira: 10.30 Suara Peladjar 
oleh Keluarga Taman Siswa dbp Su 
gijonos 11.00 Dagelan Mataram oleh 
Dagelan Studio Jogjakarta dbp. Su 
pardi: 12.30 Pekan Datang, 12.50 
Warsaw Concerto (Richard Addinsell) 
13.15 kes “Preludes po. 3 Ohiset) 
13.40 Hiburan Siang oleh O.K. 
Hoo Hap Gie Bu Kiok: dbp. Ong 
Tiong Khin. 

17.05 Taman Kepanduan oleh Pan 
du Katolik dbp. Susmadi: 17.35 Ls 
poran Mingguan, 17.45 Taman Ke 
panduan: 18.00 Lembaran Budaj: 
oleh Ramuwisid: 18.15 Bing Slamet 
meraju, 18.30 Peladjaran njanji oleh 
Pak Jan: 19.10 Parlementaria, 19.15 
Kenalkan.........: 19.30 The Mela. 

chrino Strings diseling njanjian Ver: 
Lynn: 20.05 Podjok Studio, 20.2! 
Irama Ria hid. Periang Suksma dbp 
Benny, 21.15 Klenengan — Mat2ar 
Lurah Wongsosaputro.  Pasinden 
Mardularas dan Sudjijem, 22.15 Kle- 

  

Maka oleh orang itu pun diteri- 

ma, karena menurut tjeritera?nja 

benar-benar ja seorang 

Orang jg menolongnja itu adalah se 

orang guru dari S.R. Al-Irsjad di 

Solo, iapun tinggal di rumah seko- 

lah itu. Karena sekolah itu ditutup 

seminggu (vakansi kwartal) dan ber- 

tepatan tempat 'itu dipindjam pula 

oleh Mohammadijah untuk konte- 

rensi kunsulat, maka orang tsb. 

menggabung dikamar luar bersama- 

studen. 

sama teman2 guru jg tinggal! disitu 

pula. Hingga sebuah kamar dimuat 
4 orang beserta tamu 
Guru-guru jg ditumpangi 
beristirahat ke Tawangmangu, ma- 
ka tamu studen itu pun diadjakni: 
pula. Tapi tiba-tiba di Tawangma- 
ngu studen itu ingin pulang menda- 
hului, setelah bermalam semalam 
di Tawangmangu, memang sebelum 

nja ia mentjari kepertjajaan agar ia 
diperbolehkan pulang dengan diberi 
kuntji kamar. Dengan djalan pura- 

    

  pura pingsan dan ngobrol sebagai 

pula akan membunuh diri, entah 
mengapa...... (siasat?) Maka esok- 
nja ia pun pulang dengan diberi kun 
tji oleh guru itu. 

Karena guru itu pertiaja bahwa 
orang tsb. memang studen jg tengat 
bingung fikirannja, atas kehilangan 
uangnja dan bekal-bekalnja “untuk 
ke Gadjah mada.itu, maka kuntji 
kamar diserahkan, dan menaruh ke 
pertjajaan kepadanja. Karena mung- 
kin studen mentjuri?? 

Tiba-tiba setelah guru-guru tsb. 
pulang dari Tawangmangu, didapati 
nja semua lemari terbuka, dan sega 
la isinja habis “dibawanja, hingga 
kasur sekalipun digondolnja. Uang 
sedjumlah Ik. 500.— djam “tangan 
dan Ik. 30 stel pakaian, serta alat- 
alat sekolah, potlot setif bersih di 
angkutnja. Begitulah kedjadian ini 
berlaku-pada tg. 16 Pebruari 1953 
di. Surakarta. “ Mungkinkah ia se- 
orang studen benar. ataukah nama 
sadja dipindjamnja untuk melakukan 
rolnja sebagai dektetief mentiuri 
itu?? Ia pun pandai berbahasa, Ing 
gris, Belanda, Madura, Sunda dsb.- 
nja. Hingga bhs. Tionghoa pun pan 
dai pula. 

SOLO 
Tari Muda Mudi dipertun 
djukkan didepan Badan 
Pertimbangan Kebudajaan. 

Berkenaan dengan diiangsung- 
kannja Konperensi Badan Pertim 
bangan Kebudajaan Indonesia di 
Jogja pada tanggal 25-2. malam 
jaa., oleh Pusat Djw. Kebudajaan 
budajaan Kementerian PPK di 
jogja aken diselenggarakan bebe 
rapa (pertundjukan) 2 matjam tjip 
taan baru dilapang kesenian, ja- 
lah Langen Sekar dari Jogja dan 
Tari Muda-Mudi tjiptaan Pange- 
ran Prabuwinoto dari Solo. 

Untuk keperluan itu dari Solo 
akan dikirimkan serombongan pe 
nari jang terdiri 12 orang pemu- 
da-pemudi, disertai dengan 7 
orang nijogo (pemukul gamelan) 
dan 8 orang pemain musik. Ikut 
pula dalam rombongan itu Pange 
ran Prabuwinoto dan Kepala Dja 
watan PPK Kota Besar Surakarta 
Handojodiprodjo. 

  

dipertundjukkan dengan 
gamelan dan musik, 
digedung SGA Jogja. 
PEMBERANTASAN BUTA HU- 
RUF DGN 'TJARA BARU 
Atas inisiatief Djwt. Pendidikan 

Masjarakat dgn. dibantu oleh 
Djwt. Penerangan dan Pamong: 
»radja setempat, di .Katjamatan 
Bulu Kabupaten Sukohardjo, kini 
telah didjalankan pemberantasan 
buta huruf dengan setjara baru 
jang dengan djalan mendatangi 
kerumah-rumah penduduk (huisbe 
z0ek) pada waktu orang2 desa 
berada dirumah sesudah pulang 
dari sawah atau pasar. 

Menurut keterangan Djawatan 
Pendidikan Masiarakat Kabupa- 
ten Sukohardjo, P.B.H. setjara ba 
ru itu disambut baik oleh pendu 

iringan 
bertempat     nengan Mat?-an. duk dan hasilnja lumajan pula. 

Y 

Membutuhkan 65.600 te- 
naga buat perabangunan, 

Atas pertanjaan wartawan ,,Suara 

Merdeka” bupati Pasaman mene- 

rangkan, bahwa daerahnja telah 

mempunjai penduduk sebanjak 176. 

000 djiwa diantaranja 2500 asal dari 

Djawa daerah Kediri. Luasnja tanah 

860.000 ha., meliputi SO buah wi- 
lajah desa. Dari sebuah desa kelain 
desa dengan djarak 30 km., peng- 
hidupan rakjat disana selain perta- 
nian bertjotjok tanam, ada djuga 
sebagian besar berdagang.  Berhu- 
bung luasnja tanah2 bupati Pasa- 
man mempunjai keinginan supaia 
penduduk di Djawa suka pindah ke 
kabupaten Pasaman sebagai trans- 
migrant. Pembangunan memperlipat- 
kan ganda hasil bumi, oleh peme- 
rintah kabupaten baru sadja selesai 
mengerdjakan membuat dam2  sa- 
luran air, diharapkan dapat: menam 
bah luasnja tanah ontjoran 15.000 
ha.  Memoderniseer mengerdjakan 
tanah, pemerintah sudah menjedia- 
kan 10 buah traktor dengan alat: 
pertanian lainnja. 

Sebelum 10 th. tanah tidak 
boleh didjual. 

Djawa jang bekerdja dalam 
an pertanian, mereka dapat 
rian tanah dari pemerintah dengan 
hak turun-tumurun, sedang luasnja 
menurut banjaknja keluarga dan ke- 
sanggupan bekerdja. Buat mendjaga 
segala kemungkinan pemerintah ka- 
bupaten telah membuat peraturan 
jang maksudnja sebelum tanah itu 
dikerdjakan selama 10 tahun, belum 
boleh didjual kepada orang lain. 
Achirnja diterangkan, dalam kun- 
djungannja di Djawa Timur bupati 
Pasaman akan bersinggah di Kediri 

lapang- 
pembe-   untuk menjampaikan pesanan pen- 

studen itu. |duduknja kepada keluarga jang ma- 

itu ingin |sih ditinggalkan di Kediri. 

Pemerintahan di propinsi Sumate- 

ngan baik, demikian keterangan 
bupati Sibongsu selandjutnja.  Di- 
daerah kabupaten Pasaman dan Ko- 
ta Bukittinggi, djabatan wedono su- 
dah. tidak ada, djalannja pemerinta- 
han sesuai dengan djiwa Undang? 
No. 22/48 perwakilan rakjat dipilih 

gi atas 

Kota telah diadjukan permintaan 

besar Rp. 

hun jl. hanja mendapat subsidie 
Rp. 2.500.000,—, penghasilan dac- 
rah sendiri Rp. 1.000.000,—. 
kerdjaan pembangunan tahun j.l. be 
lum lantjar, diantaranja jang men- 
djadi sebab seretnja keuangan dari 
pemerintah pusat. Sehingga dalam 
kota djalan2 jang mestinja diperlu- 
as, tetapi baru merupakan perbaik- 
an. 

Dengan diantar 
pala daerah kota Sujadi dan ketua 
DPR J. Sumadi, selama kedua tamu 

Dikatakan, bahwa penduduk darik 

Tengah ja berdjalan de-j ra Tengah umumnja berdjalan de | sadjaib” jang dida laa di 

PsII Dan Pidato 
Presiden 

Putjuk Pimpinan Partai Sjarikat 
Islam Indonesia hari Kemis meng- 
adakan sidangnja dan merundingkan 
soal2 sekitar pidato Presiden Sukar 
no di Amuntai (Kalimantan-Selatan) 
baru2 ini tentang negara Islam dan 
negara Nasional. Dalam pengumu- 
man PSI tentang pertemuan terse- 

but dinjatakan sbb: Berhubung de- 

ngan pidato Presiden Sukarno di 

Amuntai baru2 ini jang menimbul- 
kan kegelisahan dikalangan Ummat 
Islam, maka Putjuk Pimpinan Par- 

tai Sjarikat Islam Kidonesia dida- 

lam sidangnja Kemis memutuskan, 

bahwa soal tsb adalah soalnja Um 
mat Islam sendiri. 

Putjuk. Pimpinan PSII selandjutnja 
akan mengusulkan supaja soal terse 

but dimasukan dalam atjara Kon- 

gres Islam jang akan diselenggara- 
kan oleh Liga Muslimin Indonesia. 

Sementara ini diserukan supaja 
Ummat Islam tetap gtinggal tenang. 

Gadis 
»Adjaib" 

Ahli Chotbah Umur 8 
Tahun di Bondowoso 

KEMARIN SORE puluhan 
ribu rakjat jang datang dari selu- 
ruh daerah Bondowoso telah me- 
menuhi halaman dan djalan dimu 
ka mesdjid djam?' Bondowoso utk 
menjaksikan dan mendengarkan 
chotbah keagamaan jang diutjap- 
kan oleh seorang gadis ,,adjaib”. 
Rapat akbar itu diselenggarakan 
oleh Nahdlatul Ulama Muslimat 
tjabang Bondowoso. Gadis 

Surabaja itu berumur Ik. 8 tahun, 
bernama Siti Asiah. 

Dengan sangat lantjarnja serta 
suara jang njaring Siti Asiah mem 
beri penerangan keagamaan Islam   | dengan mempergunakan 

langsung dari rakjat setjara rahasia. | 

Sementara itu walikota Bukitting- | 

Pe- serta di Lumadjang. 

bahasa 
Indonesia, Djawa serta njanjian 
dan lelutjon. 
Chotbahnja dimulai dengan soal 

pertanjaan menerangkanj djawab dengan saudaranja jang le- 
bahwa mengingat pentingnja pem- |bih tua Halimah, kemudian dengan 
bangunan di Bukittinggi, pemerintah ' mengambil beberapa ajat Al Our'an 

didjelaskan 
subsidi kepada pemerintah pusat Se- orang melakukan kewadjiban aga- 

10.000.000,— buat ang-' manja. 
garan belandja tahun 1953 ini. Ta- penerangan? demikian telah diberi- 

bagaimana  pentingnja 

Dapat diterangkan, bahwa 

kan oleh Siti Asiah di Balung dan 
lain2 tempat di Djember Selatan 

GPII BANTU KORBAN BAN- 
DJIR ATJEH. 

Dalam sidang hariannja Kemis 
malam, Putjuk Pimpinan Gera- 

oleh wakil ke-! Kan Pemuda Islam Indonesia (GP 
II), telah mengambil keputusan 
(bahwa GPII harus membantu de- 

dari Sumatera Tengah di Magelang, ' ngan sokongan uang afau lainnja 
objek2 pembangunan jang ditindjau | Untuk korban2 bandjir jang baru2 
ialah: Rumah Sakit Djiwa Kramat, ini mengamuk di Atjeh dan dae- 
Petilasan ditahannja Pangeran Di- 
ponegoro, Stadion Tidar, Setasiun 
Bus, Pemotongan chewan, perumah- 

akibat clash kedua, Borobudur dan   

Tari Muda-Mudi tersebut akan | 

Perikanan Darat di Muntilan. 

PRA DAY KGAH 
IDJOKJA 

UANG J. B. JG DIBESLAH 
OLEH PEMERINTAH R.I. 

DULU. 

  

Panitya pengurus  pembeslahan 
'uang R.I. dari Chuang Hua Chung 
|Hui Jogja menerangkan, bahwa bebe 
irapa bulan jang lalu telah diadjukan 
pertanjaan kepada komisi penjelesai 
lan hutang negara tentang uang lo- 
|gam dan uang kertas J.B. jang tzlah 
'dibeslah oleh alat2 negara pada za- 
Iman Republik sebelum clash ke-II. 
|Pada tanggal 29 Djuli 1947 oleh pi 
hak kepolisian, militer dan lain2 ba- 
idan jang memegang kekuasaan peme 
irintah R.I. Jogjakarta telah mengada 
kan penggeledahan setjara serentak 
terhadap penduduk Tionghoa dan 
loleh karena alat negara telah dapat 
'dibeslah bermatjam-matjam barang 
| berharga dan uang logam Hindia Be 
jlanda serta uang kertas J.B. Sebagai 
jtanda penerimaan diberikan kepada 
'pemiliknja sehelai surat. 

Hal ini dilakukan lagi pada 26 
| Agustus 1947 sehingga sama sekali 
ibarang2 dan uang logam dan uang 
kertas J.B. jang dibeslah berdjumlah 

Ik. Rp. 64.069,62, jang mendjadi mi 
liknja Lk. 34 grang Tionghoa di Jo- 
gia. Untuk dapat diselesaikan, maka 
surat2 tanda buktu penerimaan tsb 
telah diserahkan kepada tn. Siauw 
Giok Tihan, ketika ia masih mendja 
di menteri muda dan sebagian pula 
masih ada dalam tangannja panitya. 

Kini didapat keterangan lebih Jan 
djut, bahwa soal ini telah mendapat 

perhatian pula dari pihak jang ber 
wadjib dan dalam keterangannja pi- 
hak jang berwadjib kepada panitya 
pengurus pembeslahan uang. dari 

CHTH menjatakan bahwa uang itu 
dapat diganti semua. Diharapkan 
agar panitya suka mengumpulkan 
tanda bukti serta mengirimkan utus- 

annja ke Djakarta untuk mengurus- 
nja lebih djauh. His   

' supaja 

rah2 lainnja. 
Selandjutnja keputusan itu akan 

| kemeyeskan berupa instruksi ke- 
an rakjat sehat, tempat kerusakan2 | pada semua anggota2 GP dari 

wilajah2 sampai keranting2nja di 
seluruh Indonesia. 

BOJOLAL | 
TAHBAHAN PERUMAHAN 

RAKJAT. 
Oleh pihak jang berwadjib dida- 

pat keterangan, bahwa dalam th. 
1953 ini daerah Kabupaten Bojolali 
akan mendapat tambahan 26 peru- 
mahan rakjat. Perumahan Rakjat itu 
akan didirikan ditiap kawedanan 5 
buah, sedang di Kawedanan kota 6 
buah. 

MAGELANG 

SIDANG DPRDS KOTA 
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah 

Sementara Kotapradja Magelang da- 
lam sidangnja tgl. 16-2 j.l., setelah 
mendengarkan laporan dari pihak 
Panitya Penjegah Riba telah meng- 
ambil keputusan untuk mendesak 
kpeada Walikota: 

  

1. supaja aktief mendjalankan 
Weekordonnantie 1938 — 523 dan 
72,  supaja mengambil  initiatief 
sesuai dengan instruksi Kementeri- 
an Dalam Negeri dan Buku Pedom- 
an Pembangunan Desa usaha2 me- 
madjukan ekonomie rakjat dan 3. 

membentuk Dewan Per- 
ekonomian Rakjat Kotapradja. 

Selain itu sidang mempersoalkan 
masaalah pemetjatan Sudarnadi pe- 
gawai kotapradja Magelang jang me 
mimpin aksi pemogokan Buruh Seb- 
da tahun jl. Pihak DPDS seksi jg. 
bersangkutan menerangkan, bahwa 
pemetjatan Sudarnadi jang dilaku- 
kan oleh kepala daerah berdasarkan 
P.P. No. 11/1952 dan berlaku mu- 
lai tanggal 1 Mei 1952 adalah de- 
ngan tidak diketahui dan tidax ver- 
nah dibitjarakan dalam sidang 
DPDS. Panitya penjelesaian jang te- 
lah dibentuk dan terdiri dari wakil 
Sebda, pemerintah daerah dau ke- 
tua DPR ternjata tidak dapit “be- 
kerdja, berhubung seorang anggauta 
wakil pemerintah daerah telah mers 
undurkan diri. Buat menenti 
sah dan tidaknja pemetjatan 
diri Sudarnadi tsb., DPR ak   njusun panitya baru lagi. 

Nenen ag Aa 

65.000 Tenaga Da- ' 
ri Djawa Tengah. : 

Dapat Diterima Didaerah Pa- 
saman Sumatra Tengah 

(Oleh: Pembantu Kita) 

WALIKOTA BUKITTINGGI N. Dj. Datuk Mangkuto Ameh 
dan bupati kabupaten Pasaman provinsi Sumatera Tengah, Sibongsu, 
dalam penindjauannja mendjalankan tugas dengan beaja pemerintah 
untuk menjaksikan objek2 pembangunan di Djawa, pada tanggal 1: " 
Pebruari telah mengundjungi Magelang. Dimana pada malam hari- 
nja telah diadakan pertemuan dengan walikota Magelang Mukahar, 
anggauta DPDS dan beberapa anggauta DPR Kota. # 
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indrung Perdamaian| Film Indon. Tidak Kala 
| Penolakan Russia Mengenai UsulIndia Ten-| ( Rumahnja Bjika: Dinanding Yan Film” Asia aa OA Hap atom, — PENA SALA AN " " 2 Na eU 7" 3 Suatu peristiwa jang tragie-komisch baru2 ini telah terdjadi di- : Suka Film Aksi Film Kemasjarakatan Idak Laku aral »! T: Jilanckamni! tor Pekalongan. Kota kain dilamprang” jang. terkenal di | 

Penjelesaian Kore a Ti d ak Hilangkan| " kota" Desa aa ng Late Ata Bagan (Oleh : Mr. Maria Ulfah Santosa: Ketua Panitya Sensur Film — 

Ir ka Untuk Perdamaian Dunia || Adi goreorang wakil kepala Hiawatan Kehutanan Pekalongan, Ditulis untuk Suara Merdeka") 
jjaan Konstruktip Terus Didjalankan: Tak Hiraukan Pelbagai Kesu- || esensi, sorang janda bernama 5. jua. Sol terebut ebes 

: 2 Santa, $ . 2 gak Aa gg ulaj . Iu direntan ndjangkan, ahw 'ulan 

: litan2: Soal Makanan Rakjat Dan Kesehatannja Soal Jg Primair Bagi India (| Sedan anadh punja meri, “duga tak dadi so, sebab. dalam : 7 eka Dituturkan Oleh: Oscar Ewing: Chusus Untuk Pembatja ,,Suara Merdeka” ". || masarakar Indonesa, soal bermadu tidak masuk barang terlarang, 
RI Pa 2 Ta Demikianlah, putusan dipadu: hari perkawinan “ditetapkan. 

Nek Ma Ba Hg $ 1 5 si aa 8 Sjahdan, - waktu pengantin wanita sudah siap dirumahnja, 
Lu AAN HATI MEA RAKJAT India pada aan ini hanja terselip satu keinginan jaitu per — penghulu dan naibnja djuga sudah sedia dengan buku dan surat 
1 dunia. Dalam beberapa minggu saja berkundjung kenegeri Gandhi itu, saja telah berdjumpa nikahnja, lengkap dengan para saksi serta tamu-tamu lainnja, 

: (dengan rakjat dari segala lapisan hidup. Saja telah mengundjungi tugu peringatan Mahatma Gandhi ' mendadak ditunggu-tunggu pengantin lelaki tak kundjung datang. 

: 00 ditepi sungai Gangga, jang bagi rakjat India adalah sembojan kemerdekaan, tjita2 dan pengorbanan. Achirnja karena terdesak adanja djam malam, pak penghulu ber- 

: . Saja telah bertjakap2 dengan orang2 terkemuka dalam lapangan pendidikan, kesehatan dan pereko serta tamu-tamu lainnja tak sabar menunggu lagi, terus bubaran 

| Pe nomian. Saja telah bertukar piki-ran dengan mahasiswa dari berbagai balai perguruan tinggi. Pun pulang, sedang pengantin wanita terpaksa membuka lagi pakaian 

: saja telah bertemu dengan kaum dagang dan tani. Patel mempelainja, urung djadi pengantin. Achirul kalam setelah diusut 

India masih dalam phase pergolakan. Saja merasa seolah-olah perobahan itu sedang berlangsung lebih djauh, ternjata bahwa tjalon pengantin lelaki memang tak 

H3 | dihadapan mata saja. India menghadapi berbagai ragam masaalah misalnja masaalah bahan makanan 
| bagi rakjat jang ratusan djiwa banjaknja itu, masalah kerandjang- kerandjang untuk membuang ko: 

  

Suami Mau Mengajani Dikuntji Dalam 
  

  

  ATJAP KALI terdengar suara bahwa keadaan film Indonesia 

terdesak, karena amat banjaknja film luar negeri mengalir ke Indo- 

nesia, Benarkah keterangan itu? Sebaiknja diadakan penjelidikan. 

Untuk itu perlu diketahui berapa djumlah film luar negeri masuk ke 

Indonesia, dalam 3 tahun jang baru lalu, djadi setelah penjerahan 
kedaulatan dan berapa film Indonesia dibuatnja dalam waktu itu 
djuga. Dalam tahun 1950 diperiksa oleh Panifya Sensor Film 660 

film tjeritera (speelfilms jang 35 m.m. dari Amerika, 91 dari Eropah 

| dan 157 dari negara2 Asia seperti Mesir, India, Tiongkok dan Ma- 

laya, sedangkan hanja 54 film Indonesia jang diperiksanja. Dalam 

tahun 1951 diperiksa 660 film tjeritera dari Amerika, 81 film dari 

Eropah, 359 dari negara2 Asia dan 102 film Indonesia. 

| “Dalam tahun 1952 diperiksa 844 film tjeritera dari Amerika, 

58 film dari Eropah, 258 film dari negara2 Asia sedangkan 137 film 

Indonesia jang diperiksanja. 

kembangan film Indonesia djusa 
mendapat penuh perhatian dari Pa- 
nitya Sensor Film: walaupun tidak 
termasuk tugas Panitya Sensor Film 
selalu P.S.F. membantu  memper- 
baiki film Indonesia jg ditolak oleh 
nja. Film Indonesia jg tidak ditolak 
oleh P.S.F. adalah 12 dan dari djum 
lah 12 itu telah 11 diperbaiki dan 
dilepaskan untuk dipertundiukkan 
kepada umum, sedangkan ig satu 
masih dalam perbaikan. Dalam hal 
ini perlu djuga diperhatikan faktor 
menghibur, karena sudah njata hnw 
kebanjakan penonton pergi ke bios- 
kop untuk melupakan kesukarannia 

     
   

dapat datang ditempat bakal isteri mudanja, sebab di-,,cel” dalam 
| rumah oleh isterinja jang pertama, dimasukkan dalam kamar ter- 

  

    toran, . bangan in- i, bangunan2 sanitasi iri setelah menda- kunui dari Juar. Isteri. panja. KURSA. 2..ioocooo engan ban Sea , | Pi Log sehari-hari atau melepaskan Ielahnja. 

eren o aan yras agent Ke matns 2 Ion: masalah. penjengngak LAI MANA Tana ' PTN 1 : Angka2 tersebut diatas bukan- Amerika hanja dapat menarik pe- Djika pengusaha2 film Indonesia Ie 

5 LN Ha (Pembantu). : " nonton di kota-kota besar  seperti| bih banjak membuat film dengan ti 
lah angka2 jang menggambarkan 

  Djakarta, Bandung, malahan  dium-| dak melupakan faktor menghibur 
  an sehari2 melihat golongan paling 

  

| : y $ India sungguh berusaha keras un isa Pe j i . #djumlah jang sebenarnja, oleh ka : AA ea : TEA 

| : 5 2 tuk memetjahkan semua masaalah | modern dan golongan kolot berdja 3 Anh , i 7 aka se sudah: termasuk didalamnja 2 Tn - an na al PA man an ht 3 

Serdadu hak Yan, tak: via Pedan: koma. | but TanGa Sana Naa Dag Aa De ranum JULNDET ERA Isi ai Gila? jap di |filmefilre . aksi di kotakota besar |film Indonesia La 
: 4 | djuan pesat dalam segala hal. Tapi|an antara kedua golongan ini be- : LN AN djumlah copy dari film2 jang di 5 na Uk TA 2 sn ja Kim Pilipina didob 

h ' “ , | jang mendjadi kepentingan terutama |sar sekali. Keindahan luar biasa is- £ 5 periksa oleh Panitya Sensor Film. aa Aan G Tepi 2 ka g k ah b : Fase apa at MA at Sa 

. R. . bagi, rakjat India pada waktu ini ialtana tinggi mutunja, batu marmar , Val ini terbukti dari djumlah film an Ta - in saja - 7 er De Nan 23 An Li 

: ii : ik hah, perdana, dan dekorasi-sementara diluarnja ki aan £ rL a e a An 'NIndonesia jang dibuat dalam ta- | 4 pakal 3 li d k : Naa fitm2 Mal: 2 ( Ia ta hui 1980 di 

, Pilihan Serta Fanati | Inilah jang mendjadi sebab terbe|ta lihat rakjatnja jang Na sedikit sa 2 'Ihun 1950 jaitu 18 film tjeritera, | dare ae moon, misal. | petiksa Oleh PSP. 9 Ah Geritera 
Bri : sar mengapa India memperlihatkan | djuga mmempunjai konsep hidup mo . j y . .. 2 kealami atura ot film, 1 - |petiksa' olehP.SF. #3 re 

D1 DIDNDERAL Bgotor, jang 3 "eta, Wil mengarang mempan Di Masa Depan#Perekonomiannja dam ina 125, 45 0m Oi (Tofu tai ab, Haag ata SE 
k untuk selama 16 bulan memimpin | va Sovjet dan blok bg#rat seka Saja telah mengundjungi djuga Ia Bi Dib Eh D - H 11 U . 2 Ga NN diadi k ig bersifat pendidikan (seperti film-|film tjeritera dan dalam tahun '52, 

pasukan2 Commonwealth, di Ko- | — Ta AABEN BC TT NUN TN Aa 51 : Iisa Ibeajal n asi ranium ilm tjeritera. Sudah mendjadi ke | film tentang mesin-mesin, pertaniany|30 film tieritera dari Malaya) dan 

ren, setibanja di Sydney hari Ke |'21g- Rakjat India mengharapkan me | boratorium ilmu alam kepunjaan pe J 2 "| “Ibiasaan bahwa dari film jang kira |perternakan, film-film kedokteran) |film2 Philipina ig didob (diberi di- 

an an reka akan “dapat “bertindak sebagai | merintah jang dipimpin oleh Dr S. - Oleh: Kh hn W. : Pe : $ , 1 

, mis dari medan perang Korea | giembatan untuk menemukan ihak $. Bhatneger, Disana saja -memper T. : JOLN OR eni , « Inja akan laku dimasukkan ke In Idimasukkan dalam daftar A, oleh |aloog baru) dim bahasa Indonesia 

| menerangkan, bahwa serdadu2 tag bersengketa ini Kejakinan, ag sibnbad a tikbamaa jang ultra-seien He donesia atau dibuat di Indonesia (karena sekarang film-film luar ne-|ada Il Film Philipina jg didab dim. 

Tionghoa mengetahui bagaimana reka bahwa usaha2nja atau tidak |tific untuk memperoleh tenaga dari PROJEK UNTUK MENGAMBIL (menggali) tambang2 ura- lebih dari satu copy. geri termasuk daftar B? Dengan per | bahasa Jndonega sepetu pt 

: harus bertempur dan bagaimana ' »kan sia? masih tetap hidup, meski |sinar matahari. Diruangan lain pa| nium setjara besar2an di Afrika Selatan telah mulai menempuh ta- n Pan naa sea TG pia anna Na Lan "3 na 

! harus mati. pun Kremlin telah beberapa kali me|da laboratorium itu saja menjaksi raf pelaksanaan pertama dan penindjau2 jang op s meramal- Film2 luar negeri itu di-import | f bui : Na 0g 2 film-film ri in Haa De Ta 

: Bridgeford jang akan berhenti ' nundjukkan sikap mengelak. Puku (kan pertjobaan membuat tinta pen-| kan bahwa seluruh perekonomian Afrika Selatan dimasa di oleh importir2 jang telah meng- : 37 - tida : Le MteruBI sa Ha “3 G3: ini d an i ta mna tg Ah 

: dari tentara, sesudah selama 40 Ian jang diterimanja baru ini dalam |tjetak dari berry (sematjam buah-| mungkin akan didasarkan kepada hasil uraniumnja dan tidak |: ng film La Pn nan “Jati na Tani sa aa agya PA an ba Ta ta ya dh ap mager 

: tahun mengabdi selandjutnja me sidang Perserikatan Bangsa bangsa | buahan) dihasilkan disitu. kepada produksi mas seperti pada waktu ini. Sumber2 uranium jang | Oleh 9 importir-new-comers. Im Pn fila ea en Oa Sen: Sa “9. 

| Tab bubere Bnganeas2 ji waktu wakil Sovjet menolak usul In Pendek kata mulai dari pegawai2| kaja aib data safa sumber logam untuk membuat tenaga atom dan portir film golongan new-comers | "2 peran 13 Pernjigi tingsi "nak nja 2 Uap Keenan Ragi 

Tionghoa mempunjai divisi2 pili | dia untuk penjelesaian masaalah 'Ko j pemerintah, pengusaha? industri, pe| bom atom jang mengerikan itu telah diketemukan | slime-resi-| biasanja mengimport film2 dari Aa La sri Peras Pein Ta nan Hanan - Nenen - 7 

han jang terdiri dari orang2 jang |rea meskipun menggontjangkan ke dagang dan rakjat India pada umum| gue pertambanganfmas Afrika Selatan jang tak kit djumlahnja. | Mesir. India, Tiongkok, Makan YO 21 nana TN Pena MANGA ena Nee Anna. AN mod " 

| 2 ega ta 2 : 2 Ran tri : : as untuk memper- ' “Nini 2 aa perhatikan dijalan "lain supaja film-|ri angka2 tsb. diatas masih sedikit | 

fanatik sekali. tenangan India tapi tidak sampai me |nja berdjuang keras p EK dan Philipina, akan tetapi djuga film jg bernilai tinggi itu dihargai |sekali film Indonesia jg dibuatnja 

' Pasukan2 ini bertugas ditempat? ' lenjapkan harapannja. Ada aa hal ane og Des agrmene (ponakan Perdana menteri Daniel F. Malan 5 aa film2 dari Amerika dan Rusia | yeh Perlakro gate: misalnja pai Perlu djuga mendapat perhatian ki: 

| strategis disepandjang front Korea. | Jang menggembirakan Na -. ng na sa NN a pn Na Ama telah melakukan upatjara pembuka- : walaupun djumlahnja sedikit. Ter Irintah dalam hal ini Kemonterian|ta, supaja film2 Indonesia jg berni- 

Bridgeford selandjutnja menerang ah Pena Da sung Semoratah Na an paberik uranium jg pertama da- Pegaw ai2 Irian BPA em Maa ga dan Ma | pendidikan, Pengadjaran dan Kebu-|lai Tinggi seperti Si Pintjang”, 

kan, bahwa pasukan2 Utara kian se ap. TErnadap CBN Pe ana: | aga : “lam bulan Oktober jg lalu di West ta aya menari anjak penonton |gajaan menjediakan gedung atau! ,Dosa ta'berampun” dan lainnja da 

, hari kian semakin kuat, tetapi tidak CE kan Dara Lg meghan Menag Rand, dekat Johannesburg, Dalam Ba t T: k Pp tius Indonesia, terutama di kota2 ke Bapa Timala hanja “filmefilm Ki pat diputar di at bioskop jg be 

ada #inda2 bahwa mereka akan me inna Pa Na Data aa PMA MN MANA an 18 gan Peka Malan ra ak Ie J tjil. Ini mudah dimengerti karena | dipertundjukkan, seperti sekarang te |sar seperti tertjapai dengan ..Gelora 

i lantjarkan serangan. | memberikan 'alasannja terhadap Xu- Nat Tati : ., |mengatakan, bahwa pembukaan pa- ictim. . i kebanjakan penonton  Indonesia'| lah beberapa kali diselenggarakan | Indonesia”, film perkabaran kita ig i 

Mengenai tentara Korea Selatan, (sia dan Republik Rakjat Nenakok Binaan nah MA berik itu adalah berarti ,,pentjipta- 5. Kontjo Sa tidak dapat mengikuti pertjaka- |oleh Kementerian Pendidikan, Pe-j pada permulaan hanja di satu, dua "3 

Telan Sa aa mela aa Sa NN aan na lam lapangan kebersihan rakjat, pem an Hn 1 5 Sa eradjale a pan dalam bahasa asing seperti | ngadjaran dan Kebudajaan terhadap | tempat sadja diputarnja. z 

tara itu adalah suatu kenang2an un an t merdekaan aan pertambangan dan. perkembangan Inggris, ana deh ta Ipertundjukkan film Indonesia di ko 4 

tuk djenderal Van Fleet dan sang-| kanlah kemadjuan sama sekali”. bukaan pusat? kesehatan rakjat, Pe kemakmuran dan kemadjuan basil 'KORESPONDEN “ HARIAN |d ggris, Perantiis dsb. djuga ta '. aa ag an Na 8 

e bertindak apa jang dikehendaki! India memerlukan bantuan ahli2 | ngairan, perkembangan industri ME| Afrika Selatan” 2 " lapat membatja tulisan  (tekst) jah 5 (Dilarang mengutip). 5 

Sani Wika” P3 “SI kehnik. Sudah mendjadi pemandang- (ngurangi kemiskinan, dan mendidik| perdana menteri itu menjatakan »Trouw” jang kini sedang berada | films itu, sedangkan film Mesir : 

3 : : : 5 Kane kader2 untuk dikirim kekampung un NA enjataKan | dj Irian Barat, didalam surat-ka |ig mempergunakan bahasa Arab | - Bagaimana keadaan film Indone- 

: » 5 selandjutnja, bahwa sampai saat ini . : & . Sh : 5 

tuk membantu penduduk kampung2 : : barnja menulis, bahwa sebagian | dan film Malaya jang berbahasa (sia? Ada 13 pengusaha Film Indo- se 
t ada 13 tambang mas jg telah diper- - : : : 5 Maa Gi 1 . 

| : 5 itu. gunakan untuk rentjana pengusaha: Pn dari PenaaNa di Irian tidak | Malaya. dapat dimengerti oleh na ig Maa Ta Papar Ban djir Sera ng 

| | Sebuah pusat latihan untuk pega-|an uranium, jg di laksanakan de- tjakap untuk mu Ijalankan tugas | bangsa kita. sia dalam tahun 1950, 45 film tjeri- c 

, IL na Briscoe wai2 kesehatan telah dibuka dikota | ngan korea aka dari Amerika Se: | 12 sebab sewaktu orang me- : : : : : tera dalam tahun 1951 dan 62 film Di Tj r 

: / ketjil Romanaran. Pusat ini jang ter |rikat dan Inggris. — Ingangkatnja bukan karena keach Film2 aksi lebih digemari | Ueritera dalam tahun 1952., Walau- 1 erman- 1 1Mu 

| letak 30 mil dari Bangalore, ibuko| Dikatakannja, bahwa bea untuk liannja, melainkan karena ada per| Mengapa masih banjak film pa sudah ia NB Pn ana 

e e ta negara bagian Mysore didirikan (mendirikan pabrik menurut rentja-|talian keluarga dengan jang me| Amerika mengalir ke Indonesia, jumlahnja, akan produksi masih da| '“HRIAN: -,,Nachtdepesche” jang 

: ditahun 1947. Dewasa ini pusat la lna jg sekarang akan berdjumiah ngangkat, dan djuga karena me sedangkan djumlah film Eropah ai bag pian wa aah ng terbit di Berlin Barat hari khai: 

£ fL- ad L Aa Aa tihan itu berada dibawah pimpinan |jebih dari 40 djuta pound dan bah-| mandang asalnj begitu sedikit? Bukankah bahasa |Sulitan J8 kak ea aa Lang at : yak 

| 2 tenn naa Hn wa penghasilan kotor setiap tahun| Sementara di Irian Barat sudah | jang dipergunakan dalam film2 Lan Aa aa Te an 3 3 aa 2 aa aa 4 

Sa : , 2 ri Balai Perguruan Iinggi '0 op | dari pabrik itu apabila sudah  mu-|njata tidak akan dapat dipasang | itu tidak dapat di-ikuti oleh keba 2 na ea pin an Pen en PU Aa NN EP PN 

e Blokkade an Penj Lean Ta - T Da n Man- kins. ap hasil ae Tn, sari lai bekerdja tidak akan kurang dari djalan kereta-: etapi sed njakan Saat Indonesia? Na Nan at, 2 njak tempat telah mendapat keru- 

ji sjuria Gampang Dilaksanakan-katanja .lpusat latihan pegawai? kesehatan | 30.000.000 ponsterling. . Hah besar dari beka: | Pja | Film2 Amerika digemari oleh pull besar sekalis- Bahasa ja-diperguna- | sakan2 dengan akibat bahwa sedjum 4 

k SAB nga Ha PN ey aa ai - : dini, maka. kematian baji telah herku | . Sedjak “dibulan Ok- | satan Kas ka : Ha : : Fi ar sekalw- Bahasa .jg-ciperguna- : : Tag Kan 

“Tia “Tahun Lk 1 000 000 Ton Kapal Men ang- rang lebih dari seperdua, sementa|tober itu sebuah rentjana bersama | djadikan pegawai. Pak Ana iga kebanjakan terdi'fkan dalam film? itu dapat ditkutijlah besar dusun2 di' Djerman “Ti- 

lan ra angka kematian dikalangan itu|telah disusun pula untuk membikin| “Sebalikn untuk melaksanakan t ja Renag Aka nan Kerlihap oleh penonton Indonesia, sehingga | mur terpentjil. 

j irk anak berkurang i San g 1 Men ant akan (perkelahian atau film2 tarian dan |di pelosox djuga akan menarik 5 

: : kut. Vesiu Ke RRT : an la 2 pa Page ak La rentjana men nan pelabuhan, ti- | njanjian dengan tjeritera sederha orang. Kemadjuan dalam film Indo Hari Rebo pemerintah  Djerman 

: — Oleh: Marvin Stone: Chas Suara Merdeka“ — Usaha jang terutama dari pusat ini | Anglo-American - Corporation, di Lg un ama ap Sao ane na dalam arti terang sekali siapa (nesia sudah njata, 2. djika diban- | Timur berseru kepada penduduknje - 

: 
ialah melatih para bidan. Orange Free State. dah 1 terbang tidak Sa 2. jang baik siapa jang djahat sedang: dingkan . dengan film2 dari negara2 | swpaja . bersiap-sedia " terhadap: anuja 

LAKSAMANA MUDA ROBERT R. BRISCOE menjatakan, Di India ada kira2 600.000 buahl Menurut perdjandjian dengan De-| djuga ahlinja. TR . kan film2 “Eropah - kebanjakan ag Ba an aa gi bas man bandjir2 dan supaja memben 

: bahwa angkatan laut Amerika telah bersedia untuk melakukan blo- | desa dan pengetahuan tentang kese|wan Tenaga Atom Afrika Selatan. | Selandjutnja korresponden itu me Kai er ahath an en kergasjara- Ta NN baba Ta Mba Tea tuk regu2 pemberian pertolongan un 

kade terhadap Republik Rakjat Tiongkok ,,dengan segera” apabila | hatan dan kebersihan sekarang su- maka dua buah pabrik atom, ma- |ngatakan, “bahwa Departemen Per- Gan (social problems) jang. per " : tuk mentjegah bahaja air bah. 

: dikeluarkan perintah oleh pimpinan jang lebih tinggi. Selain daripa- !dah mulai berkembang dikalangan sing2 dengan kepasiteit mengeluar- | ckonomian dan Perdagangan tidak | 'W dengan teliti di-ikuti pertjaka 
: da itu, panglima angkatan laut A.S. di Timur Djauh itu memper- ipenduduknja. India mengalami keku kan 100.000 ton slime setiap bulan, | mempunjai sebrang ahli ekonomi pan atau tulisnja film2 itu seperti 

ingatkan bahwa kapai2 Rusia akan diperlakukan ,.persis seperti per- jae tenaga ahli2 dalam segala Ja |akan didirikan pada tambang? Pre- | dan ahli perdagangan. .- Hilm2 Inggris, keluaran J. Arthur . 

lakuan terhadap kapal kepunjaan negara2 lain jang mentjoba un- ' pangan pekerdjaan. Tapi pegawai2 |siden Steyn dan Welkom. 2 Karena itu, kata penulis, dapatlah | Rank Organization, misalnja ,.I K ita Ari Ll S Ada kan H Uus 

tuk menembus blokade itu” Ketika ditanjakan apakah tindakan itu bangsa India mempunjai sifat sabar |- Diduga bahwa salah satu pabrik | dipahamkan mengapa perkembang- believe in You” (Saja pertjaja| "X4 Ai AL 

e : | 5 2 dan tahan menderita. itu akan mudah selesai untuk menge di Irian tidak jar, sedang Gulakan kau) menggambarkan kesu 
6 akan berarti memulai peperangan dengan Rusia, dia mendjawab: tuekan basa Mali abbib takan 1953 2 ... ti Pi sa ang an au He bngt Sapa 3 

- z i snja: : - i Ma : ur tidak ai penaseh: , 3 Laaerta | 

adek” Beriata Ma aan Projek masjarakat2 ketjil telah di| dan pabrik jg lainnja akan siap be-|jg ahli. Tiap gubernur baru tentu|tion-officer...... ” (pegawai sosial b Un an D n D UMNLGA Lar 

: | :? Hana kembangkan dalam lingkungan ren| berapa bulan kemudian. Kontrak de |akan menghadapi kesukaran jg sa-|jang harus menuntun dan mem- 
Saja berpendapat, bahwa Rusia jlah Tiongkok Tenggara mempu- |,. Na 5 : Pen Ken E ng 

: an 1 ai Ban 5 TES 53 tjana sosial jang besar dibawah pe|ngan Dewan Tenaga atom Afrika | ma, dan hasil2 jg baik tidak akan bimbing anak2 nakal jang menda| Tenaga Dan Kapital Asing H Bi Kita 6 k 

y tidak akan memulai Perang Du: Injai ,.hubungan langsung”. : . Na Pe jah 2 SN ga : 3 g p g narus bisa Kita Gunakan 

dak L ang Sa $ 5 ngawasan pemerintah pusat. Baru in j Selatan adalah mengenai pembelian | diperoleh selama keadaan begini ti-|pat hukuman akan tetapi tinggal . 2 

| nia ara La : Tana an 1 NN ea tidak dapat |(p3y Nehru telah meresmikan rentja Kn buat masa pesan pan dak diubah: : Aa djara dengan bimbingan Untuk Kepentingan Kita 

! menghadapinja, atau sebelum tim- | dipisah-pisahkan, Katanja. na lima tahun dalam lapangan memulai dari saat masing2 pabrik itu| NRC, membitjarakan tjalon jang Ani aren Ui 3 6 

3 : bul perasaan padanja bahwa ja Dari sumber2 lain diterima la- | adjukan perekonomian untuk mem telah mulai bekerdja dengan tenaga | akan menggantikan Van Waarden- Gan officers” itu) atau sa Mr. Roem Membuka Konferensi Agraria 

e lebih banjak mengal: k an |poran baru2 ini, bahwa menurut ingoi' tingk i Er uh : : am bahasa Belanda seorang ure 

, lebih banjak mengalami kerugian yporan oarus 1 be v pertinggi tingkat penghidupan rakjat. penun. : burg, Gubernur Irian Barat jg mele- classerings-ambtenaar — kemudian 

dengan tinggal tetap diluar pepe- taksiran ada kira2 1.000.000 ton| Jang terpenting dalam rentjana so| — Sementara perhatian umum seka- takkan djabatannja, menjatakan ke-| film Man dy” jg menggambarkan DENGAN BERTEMPAT dikementerian dalam negeri, pada 

: rangan daripada bila turut serta kapal, sebagian besar mengangkut | sial ini ialah perobahan pembagian rang sudah banjak ditudjukan kepa | kuatirannja bahwa pengangkatan kai aa 7 J ak 3e “itali hari Djunvat pagi menteri dalam negeri Moh. Roem, telah membu- 

. dalam peperangan. 3 amunisi, memasuki pelabuhan2 | tanah jang meliputi usaha mengada| da perkembangan-perkembangan di-|ini sangat dipengaruhi oleh permai- Nan Seorang ODAK IG le aan Mat eromii agraria, jang dihadiri oleh kl. 50 orang kepada dja- 

  
    

  
  

.Dan saja merasa Rusia belum 
lagi bersedia untuk berperang”: 

Briscoe menjatakan wartawan 
tuan ini, bahwa dia menganggap 
bahwa Perang Korea dan masaa- 

  

(Republik Rakjat Tiongkok setiap 
tahun. Kapal itu adalah kepunja- 
an segala bangsa, tapi sebagian be 
sar mempunjai kantor besarnja di 
London. 

lebih lan- 

  
kan pembagian tanah kembali dari 
tanah2 dan mendjelmakan golongan 
tani kertjil jang makmur. 

Disamping rentjana pembagian ta- 
nah ini diadakan rentjana pendidi- 

Bahan makanan adalah keperluan 

sekitar pertambangan uranium itu, 
pendjelasan2 konkrit mengenai peker 
djaan itu telah mendapat  perlin- 
dungan oleh undang2 untuk keperlu 
an security (keamanan). 

Barang siapa jang menjiarkan ke 

disiarkan itu diantaranja mengenai 

    

      

nan 'anggar politik, jg dilakukan 
oleh partai2 politik dan begitu pula 
oleh Missi dan Zending. 

Harian itu mendesak supaia di 
angkat seorang gubernur jg tjakap 

land menurut ,,Antara” dari Am- 

dan djuga film Italia seperti ,,Bi- 
cycle-thief” (Pentjuri Speda) jang 
dengan setjara realistis memperli 
hatkan kesulitan hidup seorang 
buruh jang lama menganggur dan 
mendapat pekerdjaan asal punja 

film-film  kemasjarakatan itu ' baik   
  

  

  
  

lainnja, seperti pula halnja de- 

watan2 agraria setempat diseluruh Indonesia. Menteri dalam negeri 
Moh. Roem, dalam kata pembukaannja antara lain mengatakan, 
bahwa soal agraria ini mendapat perhatian besar baik dari masjara- 
kat maupun dari pemerintah, karena soal ini adalah erat hubungan- 
nja dengan usaha2 lainnja dilapangan kemakmuran, ekonomi dan 

kannja kepentingan asing dari lu- 

RADIO PEKING, dengan me | buah negara ,.agresor” dapat di- 'pertama bagi India. Penduduk India | sjarat2 perdjandjian diikat anta | sterdam. berasal dari Eropah maupun" dari ngan misalnja ketentaraan otono- |ar, jang rapat hubungannja de- 

ngutip berita jang disiarkan oleh | djalankan melalui PBB, katanja, |pukul rata bertambah 5 djuta djiwa Te Naraipa 1 dfaka Se . ta 2 8 5 mi dll., soal agrariapun memerlu- | ngan Ha Li 

kantor berita Vietnam Ho, me-j dengan tiada perlu mengambil (saban tahun dan PM Nehru mengha | Jytan dan pihak Inggris — Amerika: 2 — , kan perundang-undangan. Dalam hubungan ini mr. Roem 
njiarkan bahwa dalam pesanan langkah seperti permakluman pe- jrapkan India pada achirnja dapat | proces produksi uranium, mutu bi- : . $ 7 Mas'alah ini penting tetapi pun | memperingatkan, bahwa dalam 

Tahun Barunja, djenderal Vao | rang. Dikatakannja lagi. menghasilkan sendiri keperluan ba- | dji uranium, djumlahnja, banjak pro Pelad 3 aran Bh In 1 sulit, demikian mr. Moh. Roem, | hubungan kenegaraan sekaran 

Nujen Giap, mengatakan bahwa Saja merasa djika blokade ter- han makanannja dengan djalan ren duksi dalam setahun, penjelidikan, J S, er s jang menambahkan, bahwa soal Jini, kita tidak bisa mele Jlad 38 

dalam tahun 1952 Tentara Rak- j tjana perobahan pembagian tanah | harga jang dibajar kepada pengusa 5 p £ 

jat Vietnam telah memusnahkan 
60.000 orang tentara musuh, jang 

hadap pantai Tiongkok didjalan- 

kan setjara sedemikian, langkah 

itu pasti akan mendapat persetu-   itu. 
Rentjana sosial India adalah ber- 

ha, atau tentang apa sadja jang ber 

sangkutan dengan pemakaian bahan Kaguya Indonesia Segera Selesai 
agraria ini mempunjai dua aspek: 

A. buat kepentingan kita sendi- 
ri, dalam hubungan- ini menteri 

ngan hubungan dari luar. Dalam 
soal agraria ini kita usahakan 
mentjari djalan bagaimana mele- 

berarti hasil jang lebih baik dari i a2 : beda dari rentjana sosial Amerika. (tenaga atom untuk membuat tenaga 2 3 : 5 

pada tahun2 sebelumnja. Kaban PP kapal Lan Renljana sar India terutama dida | atom. i 2 LADA B2 AKTIF aya, memuliakan panjang ana Bea aa pa bana Hu Kn Pee an Tu 

Selandjutnja ia mengatakan bah meh NN 3 satelit Russia, ka- Isarkan atas system Inggeris, dan pa| Walaupun mereka tidak mentjoba Te Ind Inggris menurut sistim jang terbaru ke- gerukn negara dah ditanam akh gan ini, demikian Roem. 

wa ,/Tentara Rakjat” sekarang . Merek 6 tidak ingin lagi ke- da hakekatnja sekarang ada dua | untuk memperketjil kemungkinannja, 1 guru2 Indonesia, nsihetekah:. disusan semewbijalk | nat sebesar. besar kemekmturan |. Us 'mempekingorka Na 

memegang inisiatip di Vietnam Haa - . 2 ka Ini ag erti djuga orang ahli Inggeris jang memberikan tapi beberapa ahli2 tambang meng 2 tahun jan Jala, dapat apkan akan segera diambil, demiki- rakjat. Itu sadja menurut menteri | dalam hid ng ni kir “kan 

Utara dan tentara musuh jg meng kita tidak toge kehil: 4 an ka Fat bantuannja untuk melaksanakan ren-| anggap sebagai ,,utopis”” pandangan, | AN n oleh koresponden PI Aneta di New York. Penglak- | Koh merupakan ,,opgave” jang | bisa lain Sadpa  emokoda ak: 1 

hadapi kesukaran2 Ne patas Anom nota P tjana itu. Rentjana itu disebut dgn bahwa uranium pada suatu waktu | Sanaan rantjangan tersebut kini hanja masih menunggu kedatangan sulit 1 an aa bungan anann luar. Dan Lg lah 

bertempur terpentjar2 dan bersi- 2 nama Employees'State Insurance,Cor | mungkin merupakan pokok pereko- kembali doctor John Echols penjusun rentjana tersebut di New | “erni “demiki i ea : a ai 

seattaan MAN T nomian Afrika Selatan. York dari kundjungannja ke Indonesia dimana ja telah mengada- Sa ea Pe at 
fat ,,mempertahankan diri”. 
Rentjana untuk tahun ini jalah: 
“pertama, perobahan2 dalam kala | 

ngan politik menudju ke perbaikan 
serta menjempurnakan latihan2 mili 

Briscoe menjatakan lagi, bahwa 

djika dia -diperintahkan, maka 

angkatan laut dapat pula melak- 
'sanakan serangan2 sbb: 

1. sanggup menjerang Man- 

tinggal di London 22 tahun lamanja. 

poration of India. Direktur Djende- 

ralnja ialah Dr. Katial jang pernah 

Employees Insurance Corporation 

of India memberikan empat matjam 

Harry Oppenheimer, wakil ketua 
Anglo — American Corp, pengusa- 
ha tambang jang terbesar di Afrika 
Selatan,  menjatakan pendapatnja, 

nesia jang bersangkutan. 

Echols telah tiba kembali di 

kan perundingan2 mengenai soal detail dengan para pembesar Indo- 

pertama tadi, sedangkan Indone- 

sulitan itu harus dapat dipetjah- sar2 agraria itu, diperhatikan kepen 
tingan2 dilapangan2 lainnja, seperti 

  

ngurus seluruh administrasi jang 

di- lapangan ekonomi dsb. Dalam 
hal ini harus ditjari keseimbangan. 

Mengenai soal tenaga dan kapital 

ter, kedua, ara A1 ani £ aan | Ibantuan jaitu: 1. bantuan untuk ke-| bahwa untuk beberapa waktu jang New York beberapa hari jg lalu |sia akan mengurus perumahan, bertalian dengan soal ini. asing itu, menteri Roem menerang 

berdjuang Ki Tana kab Ia Hn Ha Ba aa Ma tjelakaan waktu melakukan tugas, 2. akan datang ini uranium hanja akan | dan sebagai langkah permulaan jg | perawatan2 dokter bagi para guru Semua pengangkatan2 ini terle | kan bahwa soalnja ialah bagaimana 

lebih banjak menghantjurkan musuh: | terb n " bangkalan dikit: | PWNYAI Mang bila sakit, 3. bantuan Men jang ketjil sa |akan diambil dalam bulan depan | Amerika, membeajai ongkos2 be bih dahulu harus mendapat perse | kita bisa ' mempergunakan tenaga 

ketiga, mendjalankan politik dari! al Te 3 PTP sari a dengan uang bila bersalin, dan 4, bantuan Ga bila dibandingkan dengan pro- akan dibentuk staf guru2 jang di pergian mereka di Indonesia dan tudjuan dari kementerian P.PrK. Idan kapital | asing itu untuk 

partai dan pemerintah, serta mengam Kngkata Be - rawatan dokter. 8 tadi j Sa Uni perlukan. en . Isebagainja. Hn 4 Echols sendiri akan mengatur | keperluan — kita - sendiri. . Pada 

bil bagian jang aktip dalam lapangan | 3 telah Pa tuk melakukan | Employees'State Insurance Corpo- sat Tah an ai ca Mba Hhlita “Inisiatif untuk menjusun rantja|  Persetudjuan ini telah ditjan- koordinasi dan detail2 .selandjut achirnja ' menteri  Roem.  menja- 

pertanian. : anda -. 7 sap Hb: dimana sa- (ration of India memungut kontribu- Kajati" din na Buana? mawatata ngan tersebut berasal dari keduta |tumkan dalam suatu perdjandjian | nja mengenai langkah2 jang akan takan | pengharapannja, agar . kon- 

Selandjutaja djenderal tsb menga sn uu an "ap dip ia : “Kor sinja dengan djalan systeem prangko. kari 'beliwa. prddukat mus “Afrika Se an besar Indonesia di Washington antara kementerian pendidikan, diambil guna melaksanakan ran | perensi ini dapat memberikan SUM- 

takan bahwa telah diputuskan oleh Pa” Ta en Uang sumbangan itu dibajar sekali | ran pada waktu ini mempunjai ni jang meminta bantuan dari jaja | pengadjaran dan kebudajaan Indo | Yangan tadi. | Me Lah Jan da 

Presiden Ho Chi Minh, partai Lao| ta banjak2 dan bukan pada waktu2 te-| 7 140.000.000 ponsterling setahun san mengenai soal bahasa Inggris | nesia dengan dana Ford tadi utk. la mengharapkan bahwa pro regeri dalam usahanja menju- 

Dong dan Pemerintah bahwa buriga | 
tanah dan bunga modal akan ditu- 
runkan serta akan diadakan pemba- 
gian kembali dari tanah2 jang diram 
pas dari kolonisasi2 Peranfjis atau 

Diandjurkannja kerdja sama jang 
erat antara Tentara dan para petani 
supaja mendapatkan hasil jang sebe 
sar2-nja dan berachir pada kemgna- 
ngan dari negara2 jang ,,mengingin- 
kan perdamaian dan demokrasi”, 
(Antara). k gi 

3. Bersedia, mau dan sanggup” 

bergerak dimana sadja di Timur 
Djauh.: 

Briscoe mengatakan, bahwa dji- 

ka blokade itu didjalankan, maka 

pekerdjaan itu mendjadi tanggung 

djawab langsung dari panglima 

angkatan laut Amerika di Pasifik, 

laksamara Arthur W. Radford. 

Dikatakannja, bahwa blokade 

k kapal penggempur, 
pula banjak kapal induk.   ita akan memerlukan lebih banjak 

dan mungkin 

lah ditentukan. 

sementara jang menjusun   
pemerintah propinsi. 

India- sangat kekurangan 

  

  

. Model menarik — Bentu 

   

  

5 

Kaplampu Istimewa dari Plastic... ! 
V 

k molek — Warna permai. 
Merupakan suatu hiasan jang dapat menawan hati 

25 — Semarang. 

mu kedokteran. 

rika Serikat, dan di Eropah Barat. 

  
sosial. 

  

Aa Bodjong no. 

Sangat menarik perhatian, bahwa 
rentjana 

itu adalah pemerintah pusat, tetapi 

pelajanan dalam hal rawatan dokter 

adalah mendjadi tanggung djawab pe 

merintah2 propinsi. Dua pertiga da 

ri ongkos2 rawatan dokter itu diba- 

jar oleh pemerintah federal, semen 

tara jang sepertiga lagi dibajar oleh 

dokter 

dan djuru2 rawat, dan sekarang ber 

usaha untuk menambah sekolah2 il 

Pemerintah mendjalankan peratur- 

an2 untuk bahan? makanan asli ser| 

ta obat seperti jang terdapat di Ame 

Hampir setiap pegawai bangsa In 

lapangan kesehatan, pendidikan dan 

dan produksinja makin bertambah. 
Orang Free State sadja, katanja, 

mungkin akan dapat menghasilkan 
kira2 “75.000.000 ponsterling dari 
tambang2 baru. Tambang2 kepunja 
an Anglo — American group jang 
dipimpin oleh ajahnja, Sir Ernest 
Oppenheimer, seorang financier jang 
terkenal didunia, 

Terkenal dari lima tambang mas 
jang besar2 dipropinsi Transvaal, 13 
tambang di Orange Free State dan 
tambang intan dan tembaga. 

  

ANDJURAN HAROLD 
STASSEN. 

Direktur MSA, Harold Stassen, da 
lam keterangannja kepada panitia 
urusan luar negeri Madjelis Rendah 

itu di Amerika supaja tjara2 mo 
dern jang dipergunakan oleh jaja 
san tersebut dalam mengadjarkan 
bahasa Inggris di Amerika di 
mungkinkan untuk  diadjarkan 
pula di Indonesia. 

Pembitjaraan2 ini dilakukan da 
lam musim rontok tahun ig lalu. 

Atas permintaan ini jajasan tsb 
minta Fe bantyan dari Dana 
Ford dapat sekiranja membeajai 
sebagian dari rantjangan ini jan 
menurut taksiran akan membutu 
kan ongkos sebanjak 150.000 dol 
lar untuk tahun jang pertama. 

Pemberian peladjaran itu mung 
kin akan membutuhkan waktu an 
tara lima sampai 10 tahun, akan 
tetapi jang sampai sebegitu djauh   lengkapan pertahanan NATO dine   gara2 Eropah. 

waktu selama tahun jg. pertama 
dengan kemungkinan untuk apa 
gan dianggap perlu diperpandjang 
an. 

11 Orang ahli Amerika 
di Indonesia. 

Jang telah dirantjangkan dewa 
sa ini ialah bahwa Il orang ahli 
Amerika dalam beberapa bulan 
jg akan datang ini akan bertolak 
ke Indonesia. 

Tiap2 ahli tadi akan mengun 
djungi tiap2 dari kesebelas propin 
si republik Indonesia untuk mem 
beri Ban bahasa Inggris 
kepada guru2 Indonesia pada se 
kolah2 tinggi jang ada dipropinsi 
tsb. Direntjanakan pula untuk me 
ngangkat seorang guru kepala un   sanggup memikul semua ongkos2 

dalam uang dollar untuk tahun jg 
kan disamping itu guru kepala 

lai 
Agustus tahun ini. 

pula oleh para ahli 

Amerika Serikat. 

nja 5 atau 6 orang guru sadja. 
Guna melaksanakan rantjangar 

disediakan 87.000 doilut 
Jajasan tsb. 

paja pekerd,auan2 dari kedua ron   tadi diberi tugas pula untuk mi fihak jg. bersangkutan. 

  

gram pemberian peladjaran baha 
sa Inggris jg njata akan dapat mu 

dilaksanakan dalam bulan 

Rantjangan sematjam itu, akan 
tetapi jang tidak sedemikian luas, 
dewasa ini sedang - dilaksanakan 

Technical 
Cooperation and Administration 

| Akan tetapi. rantjangan2 ini ha 
nja terbatas sadja untuk Jogja- 
karta dan jang dipekerdjakan ha 

ini dalam tahun jang latu telah 

mengharapkan su ! 

sun perundang-undangan agraria, jg 
oleh kementerian diharapkan akan 
dapat diadjukan kepada parlemen 
dalam waktu jang singkat. 

Konperensi agraria ini akan ber 
langsung dua hari lamanja, dan 

pun malam hari. 

Pada hari pertama ini jg men- 
djadi atjara ialah soal2 kepega- 
wajan dan dalam hubungan. ini 
akan ditindjau, bagai mana dapat 
mentjukupi formasi dalam djawa- 
tan2 agraria, jang sangat kekura- 
ngan tenaga ahli mungkin sekali 
akan dipertimbangkan untuk mem 
buka kursus agraria baru untuk 
.memenuhi kebutuhan pegawai. 

  
1 

, 

jang dikandung -oteh kedua belah tah, berhubung dengar-perobahan 
keadaan, 

diadakan rapat2 baik siang mau- 

— Briscoe menjatakan kan, dan pemilik-pemilik tanah jang 2 6 untuk memadjukan kemakmuran da . al punja| 
: djut, bahwa ditilik dari sudut baru itu diadjarkan bagaimana meng terangan2 »terlarang mengenai atom | ri daerah jg Nederland bertanggung speda, kemudian speda itu ditjuri euangan. 

i 2 : - pandangan angkatan laut maka |2dli sumur, pengairan, bagaimana | tu dapat didjatuhkan denda sampai | djawab atasnja, bukan sadja terha-|oleh seorang buruh »ula. 1 an 1 : 

Rentjana Ho Chi- soal blokade itu adalah - sangat mempergunakan pupuk- dan achir-| 5000 pondsterling dan hukuman ba| dap dunia melainkan djuga terha- Film Kemasjarakatan tak Usaha dilapangan agraria ini di kan kalau tidak dalam waktu sing 5 

2 T : Ba mal Sat | nja diharapkan akan dapat menggan- | dan sampai 20 tahun. dap rakjat daerah itu. laku. selenggarakan oleh pemerintah se- kat dalam waktu jang lama. 1 

Minh Untuk 1953 yaa Ae ekonomi “terhadip “se tikan.tenaga manusia dengan mesin.|  Keterangan2 jang dilarang untuk mikian “surat? kabar” Neder-| Ternjara dari angka-angka “bhw. | djalan dengan usaha2 dilapangan B. sebagai aspek kedua disebut- 

1 

|. Barang ini di Semarang hanja didapat pada: dia merasa supaja lebih banjak orang | Amerika pada hari Kemis mengata-|telah disetudjui ialah rantjangan |tuk mengkoordinir tjara2 membe | bongan itu dapat di-koordinir gu HE itu djuga akan di 3 

| n - Inna 4 ahli luar negeri mengundjungi negeri kan, bahwa Amerika Serikat harus pemberian peladjaran untuk  ta-|ri peladjaran tsb. pada sekolah2 (na mentjapai ef'esiensi je” lebin Pa intjangkan politik agraria jg 1 

Toko »HIEN & CO nja, istimewa mereka jang ahli dlm | menambah pembelian2nja, utnuk per| hun pertama sadja. Dana Ford |di kesebelas propinsi tadi sedang | besar dalam mewudjudkan (iita2 sekarang ditempuh oleh pemerin 
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UNTUK HAMIL: 
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ea KAN HOO ' DIAKARTA-KOTA 
: Tanah Lagung Cimbok 0 Ta K 420 

— Distributors: 

Harmsen Verwey 
Dunlop N. V. 

Djuga dapat beli diantero 
—. Toko2 di INDONESIA 

  

  

      
      
     
   

SHANGHAI opTicat C0. 
| Pekodjan 82 — 1125 Smg     

UNTUK PREMPUAN: 

UNTUK BERANAK: ' 

| judan 141, 

(|| Siringan 28, 

man 15, Pasar 'Nongko 125. 

ANGGUR LAKI Tjap GELAS MAS telah dibikin dengan KOLE som. N 

|. dapat menjembuhkan:segala penjakit2 badan lemah, tidak napsu ma kan, kurang tidur 

  

        
Ba aa dan: aa Aa urat?, 

kaki tangan lemah dan dingin, ba dan'tjape dait linu, kepala: pusing berkunangen dan dalam Pompa an air manik Ian lain -lainnja. 

Bilamana minum ANGGUR ini tjap GELAS: MAS” bisa membi kin potongan: badan (Body) baik dan selalu tetap MUDA dan TJA NTIK. 3 

ANGGUR HAMIL Tjap ,GELAS MAS” dapat Hen jebuliBahi Hamil dalam kandungan 2 sampai 3 bulan sering2 tumpah2, tak napsu makan, kepala Sana pusing, berkunang, badan lemah, kaki tangan dingin kurang darah, muka 
putjat, sering2 kaget, kurang tidur, kaki bengka, kelihatan urat- uratnja, badan linu dan pegal, tempat anak kurang kuat, sering mengeluarkan darah dan sebagainja. 

Djika minum- ANGGUR ini-tjap . GELAS: MAS KOLESOM No. 1 bisa n 
ANGGUR PREMPUAN Tjap »GELAS MAS” dapat menjembu bkan: datang: Huta tidak tjotjok, perut: sakit, tak bisa hamil, kurang darah, muka putjet, mengeluarkan darah putih, pinggang pegal dan sering2 sakit kepala pu- 

sing dan berkunang,: peranakan dingin, hingga lama tidak bisa»du duk. perut, tak Mapan makan, ku rang tidur badan kurus sering tjape, kaki tangan dingin dan gringgingen, badan linu (Rheumatic) dan lemah. 

    

- 

. Prempuan hamil harus minum ANGGUR. HAMIL Tjap 'GELAS MAS” dapat membikin anak dalam kandungan KUAT dan SEHAT dan ibunja walafiat. 

Bilamana minum ANGGUR BRANAK Tjap :, GELAS MAS” sigapat menambah Tidak dat, (aeng kembalikan batlan seperti ibiasa, IK UAT dan SEMAT, dan. TUA MENDJADI MUDA kem bali. 
Harga sebotol Besar Rp. 12.50. 

sae 

€ 
t 

    

Dapat dilever dari persediaan : : 

Speda motor 

SPARTA . 
,GARUDA" Motors Company 

  

& 

Harga sebotol Ketjil: Rp. Tapa 

PUSAT PENDIUALAN: Toko Obat EN (“3 TAY HOO Gg. WARUNG Nah, dan PEKO DJAN No. 101, Telf. 1881 Semarang. 

dan. sedia segala obat2-an- bateat “dari Buropa dan Tionghoa, den: gan india melawan ! et 

- PENDIYALAN: AAA INDONESIA Misa. dapat beli di To ko2 Obat dan Warung: .watung dan di Pasar Pakar. 
Sui 

250 cc. 
“@ebrguk) 

  

250 cc 

(all-chrome) 

Djl. Nonongan No 26 
Sada (RTA.     

  

M.S. RAHAT 
Tabib 

Seteran 109 — Semarang. 
Specialist untuk WASIR (Am- 
beien). ASTHMA, KEPUTIHAN 
dan lain-lain Penjakit. Obati WA- 
SIR dengan garantie sembuh di- 
dalam 12 hari sampe runtuk 
akar2nja. 

ZONDER OPERATIE 
Djam bitjara: pagi 9—12 

Sore 5—7 
  

— PENGANTEN- BARU 
Sekarang dan “selama-lamanja 

Njonja dapat memperindah diri 
Njonja dan dapatkan itu perasa 
an berbahagia dari Penganten 
Baru, dengan tiap kali minum 

DJAMU SORGA 
Djamu .ini membawa kebahagia-' 
an, “kerna seluruh  ketjantikan' 
tubuh Njonja selalu tinggal se 
gat, muda dan tjantik, berkat 
bahan2.: pilihan jang terkandung 
didalamnja. Djamu ini teristime 
wa untuk kaum wanita — Kaum 
Istri dan Penganten :Baru. 

1 doos Rp. 15.— 

SN PA 

SIN RE 
DJL. DEMAK:129 TILP: 611 

SIN KG 

Semarang. Agen2 Surakarta: Tjo 
Pasar Nusukan 4, 

Widuran 67, Pasar Kliwon 142, 
Dj. Slamet Riadi 

394, Gading Kidul 170, Ngape- 

       
  

  

    

   

       

         

   

  

yng 1 Mengetik, 2. Steno, 

5 | 12 | erides ak dimulai pada tanggal 

| »Kursus- Kilat Pentol t 
    

Haruan PENGUMUMAN 
| PEMBUKAAN ,KURSUS — KILAT" 

Pak 3. Bahasa, Inggris dan 4, Poekhewdirig. 

Pembukaan: pada tanggal 2 Maret 1953... 
Pekalongan, 12 Februari 1953 

Oa” No. 3 Pennpagan 

pengumuman ini diumu mkan. 

  

   
    

      

« Bermatjam-matjain 

artikelen dari : 
dan Jain2' PARFU 

  

   

   

     
   

    

    

  
THO RS 
Tao Fr TekEi . 
UP Tn Ta 

    

      

k IKAN LENGKAP 
renda GUIPIER dan VALENCIANEKANT 

dengan moticf2 jang terbari. Aneka warna SIERKNOPEN., Toilet- 
MAX 'ACTOR, SES ROKEY COTY, MAYA, 4111 

das 

NI THIS TOWN 1S 

  

|.harganja seperti: KOLESOM, DJIEN SOM, LOK DJIO 

Toko Pedamaran 90, Telp. 900, 

sang Ja 

  

  
  

ANGGUR KOLESOM 
TJAP KUDA 

(Speciaal untuk orang lelaki) 
Terbikin oleh : 

BAN REN DISPENSARY — HONGKONG. : 

ANGGUR ini dibikin dengan: tja mpuran obat-obatan at 

  

mahal ' 

3 (tan- 
tahu 

—— |an baru, rasanja enak sekali hingga banjak disuka. oleh publiek. 
Dengan' minum in ANGGUR OBAT, Tuan bakal dapatkan KE- 

duk mendjangan) dan lain-lain lagi, ditjotjokkan dengan pen: 

KUATAN TUBUH semangatnja djadi . GUMBIRAH, seperti 
ORANG MUDA -dapatkan tambah NAPSU MAKAN, bikin BE- 
NING PIKIRAN, sembuhkan penjakit pinggang, linjapkan penja- 
kit bongsiat- (mengimpi tidak baik), kaki tangan dingin dan lain-lain 
pula, samentara orang jang MUKANJA PUTJAT akan mendjadi 
MERAH. Orang jang merasa dirinja LOJO dan TUA, djika MI- 
NUM ini ANGGUR akan dapatkan pula ia punja semua tenaga 
hingga djadi PANDJANG UMUR. 

Orang jang ingin dapat TURUNAN dilaa baik sekali sering 
minum ini ANGGUR jang mempunjai kefaedahan besar, 

Harga:1 botol besar Rp 15.— botol ketjii Rp 7.50. 

Pusat Pendjual : 

Rumah. Obat .N60 HOK” TONG" 
Gang Pinggir No. 1 Telp 1658 Semarang. 

-. 

    

Hn AK OBAT. BAN LENG 

Dapat diminum untuk menjembuh- 
kan: batuk baru .atau lama, sakit 
tenggorokan, sakit perut dil, . 

binatang berbisa, kena api, dapat le- 

Apabila merasa lelah atau 
urat, dari .d Ha Ae 3 
diminum, semua itu penjakit aa 
sembuh Karna.: ji iLeng da- 
pat banjak: sekali surat 1 dari 
Tuan2 jg. terkenal: jg. sudah disem- 
buhkan oleh Ban: Leng ini, dari ma- 
tjam2 penjakit. Kalau “Tuan “suka 
batja" surat2: pudjian tsbi yang bisa 
kirim sama Tuan. ig 

  

toko2: Obat :DIl:: kalaustiadas boleh 
kirim Rp.:6,50 «Kami “nanti kirim 
1 botol sama Tuan dengan tertjatat. 

Dikeluenkah oleh Rumah Obat TJEH SHE TONG/ 

Djl. Bawean no. 22  Tilpon 2207 S Surabaja. 

  

  

Prantjis ! 

      

BODJONG No. 25— 
S EM-A BA N-6 |   
  

          MALICIOLIS 
DPESTRUC” 
TON. OZ 

PROPERTY 
» THATS 

T TE TES CLUE 
To Tue STRANGE 
GONGS- ONAN xx 

      

   

  

RIGHT HERE: a 

  

—  Pentjuri2 hotel itu telah 
j merusak lantai, tidak untuk 
“Bniain2 sadja, tetapi mereka men- 

& tjari barang sesuatu. , 

E — Hotel ini sekarang tidak 
el baik lagi," ae    

- Willie, saja rasa petundjuk ke- - 

arah kedjadian2 jang aneh dalam 

kota itu, ada disini. 

-- Pengrusakan jang djahat pada 

milik orang lain, terlalu! 

  
  

Bagi bisul2, kudis2, gatal2, “digigit. 

kas” hilang” dengan “digosokkannja. 
patah di 

Ban Leng“dapat dibelih 2 semua 

    

PASANGLAH Ji Sokonglah, 2 " ADPERTENSI dalam | 

Harian 
ta 5 sa L 

” SE NEEE 
     

     bnar Merdeka”   
' Lena 

JI CEAS ABOUT Uh 

  

| Ty Rogers Te 
   

PRINY ANPISeE ke 
SkE!S GOT ANN . 

    
  

—-Ada orang datang, Willie, 
Ssttt. 

— Tjoba temuilah Abigail .Prim 
mungkin ia mempunjai rentjana ten- 
tang ini. 

—  Rentjana Abigail selalu ditu- 
djukan- mengenai diri Safa... 
Persetan dengan dia. 4 

     
        

    

   
   

    
   
   

   
   

  

   

  

          
      
    

       
       
      

    

  

  

PERHATIKAN: (Prempuan hamil dilarang minum Anggur Beranak) Ini anggur dapat menjembuh kan penjakit2 dan hingga membikin KUAT kembali. Sesudah branak perut sakit, banjak mengeluar kan darah, mendjadikan muka pu 
tjat, badan lemah, kurang tidur tak napsu makan, kaki tangan dingin badan kaan linu dan pe gal, masuk angin, panas dingin, aos sering ingin minum, kepala pusing berkunang dan kurang air tetek, tubuh kurang kuat, sakit 

perut lantaran branak muda dan sebagainja lagi. 

. 

GELAS 
MAS” 

tambah darah dan air Meng ku Minii tenaga tak bisa sate Pa pada wanita, 

Toko Obat ENG THIAN H 

ana, 

Mendjadikan Kuat, Sehat dan Tjahaja 

Selalu Tetap MUDA!!! 

pinggang bela dakit 

KETANDAN 37 
Solo.   

          

SAKTI, GAIB dan. ADJAIB !!! 
2 Sudah Terbit ! Surja Gesang 

Buku: 
Matjam2 Ilmu Batin, Gaib, Sakti 
dan Adjaib, jg. tinggi nilainja dan 
sesuai benar dengan dzaman ini ! 
Isinja a.l: “ Rasianja Kekuatan 
Batin: “ Ilmu Tjipta, “ Pusat Te- 
naga Gaib, “ Rasianja Awet 
Muda dan Memperkuat Pengaruh 
Batin, “ Rasianja "Tenaga Kekua 
tan Gaib: “ Tjipta dan Ilham: 
“ Tenaga Kekuatan Magnetism: 
# Makanan jg. Memperbesar Te 
naga Kekuatan Magnetism, “ Pe- 
doman Achlak: “ Rasianja Berpe 
ngaruh, Ditjinta, Dihormati dan 

Dihargai oleh chalajak ramai: “ Ilham dan. Ramalan, “ Ramalan 
Tiongkok, mulai 1122 tahun sebelum Kristus sehingga kelak tahun 
Masehi 3500!5 Ramalan2 Djojobojo, Ronggowarsito dan Djoko- 
lodang: “ Bangunnja Bangsa2 Kulit Berwarna, “ Perang. Du- 
nia HI dan seterusnja: “ Daftar Hari2. jg. terbaik utk. PERDJO- 
DOAN:." Sjech Tekawardi,.“ Pepali Kijai Ageng Solo: “ DOA2 
dan, RAFALAN, dgn diberi penerangan Sjarat, Laku dan Selama- 
tannja, a.l.: Doa Selamat: Rafal 8 Wali: Doa Ilmu Gaib, Rafal 
Gelap.Sewu:. Doa Mengembalikan Tenung, Sapu Angin: Mandi kal 
Gan: Penawar upas2an:. Kedanjangan, Penglereban: Doa utk. 

narik Ba Setan. Kober,  Pengasilan: Doa Rasas Guna2, 
Matjan, Gelap Sajuta, Rafal dan Esmu Djati,  Perhitu- 

ngan Watu | 4 dan banjak sekali pengetahuan? sematjam itu, 
ja ng Perkutut pada Manusia, Tanah 'airnja Bu- 

rung Perkutut: Obat2 Burung Perkutut: “ Pengaruhnja Binatang 
Kutjing: pada 'Manusia: “ Firasatnja Orang Perempuan. Dan masih 
banjak lain2-nja “pula. Siapa. pernah membatja Sapta Pudjangga, 
harus membatja Surja Gesang djuga ! Sebuah buku jg. ADA HAR- 
GA, ADA RUPA DAN ISE!!! 

    

ANA MeBae 2 TA AN BRA and naa menata Rp. 25— 
Luar kota tambah ongkos kirim 104. " 
BADAN PENERBIT : 

NP ———————— 

KWA GIOK DJING 
Dj. Kramat 2/4, KUDUS 

- 

  

            

Badan Lemah Kekuatan Hilang 
HARUSLAH MAKAN PIL VIRANOL 

TANGGUNG 100 pCt. MANDJUR 

Viranol Extra strong buat lak jangkurang tenaga lemah sjahwat (Im- 
potentie sexuel zwakte), Alasan penjakit badan lekas tjape. makanan ti- 
dak hantjur sering marah? kepala pusing intjok linu? muka -putjet Kaki 
tangan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (ze- 
nuw). Tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut?, sakit pinggang, djan- 
tung berdebar? buat itu' kita“bikin Pil Viranol jang tanggung 10076 

$ berhasil. Harga 1 Botol Rp. 20.—, Tg ada sedia lain” Obat jang 
mandjur. - 
Pil Gumbira bit Bat MATA GOL LAN Rp. 15.— 

- Pil Vitamin buat- perempuan jang: ah penjakit keputihan ,, 25.— 
Minjak Tangkur adjatb “buat Jakf .oo.oiorecbesa nan asano nanah ana » 10— 
Salep hilangkan hitaman dimuka kukul dierawat La Ken Can 5 10-— 
Puder bikin hitam- rambut tanggung tidak luntur 2 gram ...... 3 10— 
Obat? dikirim sesudah terima wang ongkos kirim 1076. 

|- Djuga mengovau' segala penjakit luar/dalam seperti Kentjing manis,/ 
nana, Linu Gindjel, Prempuan tidak tjotjok bulanan, Keputihan, Wa- 
sir (aambeien) didjamin 10: hari sembuh djatuh akar?nja sonder operasi, 
semua penjakit: diobati sampai baik. 

Tabib Wahid Mawn Tamblong 40 — Bandung. 
ZINDABAB HOUSE Nonongan No. 77 Solo. 
Toko Solo, Djl. Sosrowidjajan No. 5 Jogja. 
Toko Baldjun, Djl- Kepatihan No. 105 Pekalongan. 
Toko Tan Djl. Kemakmuran 112 Makassar. 
Tabib,. G..M. Fateh Din, Hotel Tionghoa 15 Ilir 
Toko Seth, 16 Hir lurung Elite, Palembang. 
Toko. Seth, Pintu Air 30 Djakarta. 
Toko Thio Piek, Djalan Perniagaan 10, Bogor. 
De Nicuwe Winkel, Pasar Antri 1532, Tjimahi. 
E. Hidajat, Djalan Gunung Ladu 32, Tasik. 
R.M, Hamim, Djalan Benteng 1, Sukabumi. 
Mug Sports, Kaliasin 7, Surabaia.. 

- Abdul Wahid: Prapatan “Gambir 13A Djakarta (sebelah 
Von & Co.). 

Agen : 

Palembang. 

  

Rambut putih djadi hitam 
100 pCt GARANSISTIDAK LUNTUR | 

KING of Hairdye 
  

        

RADJA OBAT x x 

HITAM RAMBUT lo RL o 

3 
CEyY 
  

Daftar No: 44379 
t 

Daftar No. 44378 

Manufactured hy 
G. M. SCEYK SAHIB — Kebon Djati 114 Bandung 

Pesanan bisa. dikirim keseluruh Indonesia. 
A.A.A. 3 gr. Rp. 20,-, 5 gr. Rp. 30,— 10 gr. Rp. 50,— 
A.A. 5 cc, Rp. 12,50 dan To ep. Rp. 20.-—. 

. 'Semua agen2”HargaYsama, 
Mentjari agen2 Baru diseluruh Indonesia.   
  

—     

  

KETAWA TERUS Dalam 
»Ihe Three Stooges" 

Ini hand (og kinny | 

       
THEATER kan: 
Phone : 245 stm M ISERABLES"   “ara ep pena 20 th. Century Fox mempersem- | 

| Di 3P RA PAGE! Tr       
  

— CITY CONCERN.CINEMAS 
LUX 5—7.—9— Ini malam d:m. b. (a17 th) 

Robert Cummings — Terry Moore — Jerome Courtland 

The BAREFOOT MAILMAN“ 
in Super Cinecolor 

The Slickest Con Man, Gun Man, Ladies Man 
of them all.is-. .... Sylvanus! 

Matinee Minggu Pagi djam 10.— 

GRAND Ini malam d. m-b. (u. 17 th.) 
STA Richard Ney— Vanessa Brown — Henry Daniel! 

.Ihe Secret of St. Ives" 
Days of danger!..... Nights ok Romance! 

Robert Louis Stevenson's Famous adventurer ! 

Matinee Minggu Pagi djam 10.-.- 

  

  

  

Charles Boyer — Irene Dunne 

. Together Again" The Year's most 
Exciting Romantic Story 

INDRA »-1.-9.- Ini malam d.m.b. (u. 17 th.) 

Pat O'Brien-Cameron 
Mitchell-Richard Denning »0 K I N A W As 
Here's to the hot-shot heroes of the U. S. Navy's hot-shell destroyers! — 
Film peperangan terbesar, heibat, gempar ! 

Matinee Minggu Pagi djam 10.— 

ROYAL Ini Malam (u. 17 th.) 
5. 5 9-— ROSA DEL ROSARIO — BEN PEREZ 

P berambut UI sDARN AA" erempuan berambut Ular 
Serem! Gempar! 

Akan datang: Margaret Lockwood —Dare Clark 
HIGHLY DANGEROUS" 

A secret mission in an Bast Europcan Countrv'! 
The Story of Francis Conway — Special Agont! 

Akan datang: 

  

' 

  

  

  

ROxXY Ini malam penghabisan (u. 13 th) 
Hb Eddie Dean — Roseoe Ates 

3 » WILD WEST" penuli demen Tun 
  

Minggu malam JON HALL-MARGARET LINNSA - YANDY DEVINE 
Ba aa) »Vigilantes. Returns oi ior 

"Terror Cry of the Roaring West. Heibat.gempar! | 

  

The greatest. lovasstory you have 
Be GREGORY PECK-SUSAH HAYWARD: 
TERBESAR ! 

Djaga hari 

maennja !!! 

     

  

Ini & besok malam pengh. 

Metropole 5-79. (13 th.) 

»Ghost of Zorro“ | 
Matinee: Minggu Pagi dj. 10.— 

Mulai Senen malam premiere 

REX 5.-759-07 th) 

— PRANK BORZAGE5 
production of 

MOONRISE 
DANE: CLARK - GAIL RUSSELL 

ETMEL BARRYMORE 
Bila sudah membunuh orang, bagai- 
manakah akibatnja. . . . . menjerah: 
kan diri atau bersembunji 
Sebuah tjiptaan Frank Borzage jang 
tersohor. 

    

  

Mulai Senen Gam premiere 

Seri II (Tamat) 
Aa Repunte 
PRESENTATION. 

  

Ini & besok malam pengh. 
Joan Crawiord — Robert Young 

»AOUDBYE MY FANGY" 
Matinee: Minggu Pagi dj. 10.— 

  

  

NM TAN UN Oa 
Ini malam d. mib. 

ORION ».-7.-9.- (seg. um.) 

Richard Widmark — Const. Smith 

Red Skies of Montana" 
Color by Technicolor 

Matinee : Minggu Pagi dj. 10.— 

  

, Ini malam d.m. b. 

Djagalan — 7.—0.— “3 th) 
Mariam — Ali Rahman 

sA LAD DI Ns 
Matinee : Minggu Pagi dj. 10.   

  

Untuk Pesanan dan Kaperluan Barang2 

Perhiasan Mas Intan dan Barlian . 

datanglah di kami punja TOKO, tentu memuaskan, 
Ongkos dan harga direken sepantasnja, sedang pem- 
bikinan ditanggung netjis, halus dan radjin. 

  

Telp.336   UIETAN 27 KRANG GAN SEMARANG     
Pertjetakan Srag. No. S8A/INYA/ TAB ud


