
  
“ tidak dapat di etahui, olehnia kate- 

. disangkanja mata? NICA. « Terd 
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: #a Jaga ena Alah 
pistol dan karabijn. Untuk per- 
buatan2 itu terdakwa Moerilak 

      

     

    
   

   

   io 64 dan 65 dari K Ui 
Hukum Pidana, 1x 
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menerangkan bahwa n 
betul ialah Sangkala D 
sekarang berumur 45. tahun,- 
di. Makassar kampung Pisang 
sewaktu terdjadinja perkara jang di- 
tuduhkan atas dirinja, ia mendjabat 
mantri polisi di Takalar.. Terdakwa 
menjangkal seluruh tuduhan ig. di- 
beratkan kepadanja: jang diakuinja 
ialah bahwa ia benar telah menem- 
bak mati beberapa orang atas pe- 
rintah pemerintah jang ,,sjah” pada 
waktu itu. Kebab si 

Terdakwa menerangkan  seterus- 
nja, bahwa pada tahun 1946 telah 
datang di Takalar dari Makassar se- 
ea an Westerling berpang- 
kat let IT dari KNIL. Itu waktu 
terdakwa, sebagai Mantri Polisi, 
bersama-sama dengan Barnard, Ko- 
mandan detasemen Polisi Takalar 
diberitahukan oleh Westerling bah- 

     

    

   
    
   

wa keda jadi Takalar ialah 
untuk men an . pembersihan. 
Westerling an seButjuk su- 
rat kepada 
tetapi apa | 

rdakwa dan Barnard 
ja jang sebenarnja 

na ditulis ' bahasa Belan ts. | 
Pembersihan jang dimaksudkan -oleh . 
Westerling itu ialah menembak mati 
orang2 “jang merusak diembatan, 
menebang pohon? kaju “ditepi dja- 

kan melanggar pasal2 340,.. 338, 
355 (2), 354 (3), 353 (3), Ken Kitab Undang? 

Tata 
aa 

  

    

    

   

   

   

Menghc 

Kapal2 Selam 
Didekai 

  

2 

pada waktu ini terdapat 
sekarang sedang merentjanakan si 
dimaksudkan untuk menghalang2i 
pertjepat pembentukan Tentara E, 
mengetahui di Washington 

“ber2 tersebut, tindakan Sovje itu 
ahli siasat di Moskow 
ngenai perdjandjian ,,Masjarakat 
Serikat di Eropah Barat itu nanti 
parlemen? Perantjis dan Djerman 
tentu akan berbuat sesuatu, kata 

maha 

Konperensi 
Panglima 

: 5 KONPERENSI para panglima 
territorium seluruh Indonesia te 

    
Hah dimulai pada djam 8 pagi ke 
maren bertempat di Markas Be 
sar Angkatan Darat, dipimpin 
oleh pedjabat K.S.A.D. Kolonel 
Bambang Sugeng, dihadiri oleh 
semua panglima beserta sftafnja. 
Dalam konperensi tsb. hadir dju 

|ga Mr. Wilopo dalam kedudukan 
nja sebagai Menteri Pertahanan 
ai 
...Menurut rentjana, soal2 ' jang 
penting jang akan - dibitjarakan 
ialah soal anggaran belandja ta 
hun 1953, rentjana undang2 keten 
taraan, lapuran dan pelaksanaan 
demobilisasi. Pembitjaraan2 me 
ngenai soal2 ini akan berlangsung 
sampai pada hari Sabtu ini. Ke 
maren malam bertempat dikedia 
mannja, Menteri Pertahanan a.i. 
mengadakan resepsi untuk para 
panglima itu. 

Menurut keterangan selandjutnia 
pada hari “Senen - tanggal 2 Mare 
1953, Menteri Pertahanan a.i. akar 
Mengadakan pertemuan dengan ? 

kepala staf dalam Angkatan Peran, 
jaitu KSAD, KSAU dan KSAL be- 
Serta staf dari Kementerian Pertah- 
nan. Didalam pertemuan tsb., Mei   lan dan jang membunuh orang2 je. 

     
   

    

wa sendiri melihat, bahwa 
waktu itu Westerling memeriksa 
orang. jangstelahr-ditawan- karena -di- 
persalahkan - melakukan perbuatan? 
merusak. dan . membunuh. Ke-19 
orang itu kemudian ditembak mati 
oleh Westerling sendiri, Atas perin- 
tah Westerling, kemudian terdakwa 
bersama-sama dengan komandan 
detasemen polisi Bafnard telah me- 
nembak mati beberapa orang jang 
djuga disangka ..pengatjau”. (Pe- 
meriksaan masih berdjalan terus). 

be ana. 

Nasionali s 

teri Pertahanan a.i..akan membitia- 
rakan berbagai soal ig urgent dewa- 
sa ini didalam Angkatan Perang. 

    

HUDJAN ABU DI BONDOWOSO | 
| Kemaren malam mulai kira2 
djam 22.00 di Bondowoso turun hu 
djan abu sedang langit mendjadi 
gelap terutama disebalah Barat. 
Sampai djam 02.39 orang jang na 

ik sepeda masih merasakan abu itu 
masuk dimata walau keadaan Ia- 
ngit telah terang kembali. Darima 

na asal abu itu belum diketahui. 

2 laa pa 3 H Ka tata 

m N, 
- 

nba 

Ma 
asi Anie 

A 

Pemerintah Bentuk Dua Panitya Utk Berunding 
BERHUBUNG DENGAN makud pemerintah untuk mela- 

kukan nasionalisasi terhadap peru 
100”c terdiri dari modal partikelir 
berusaha membentuk dua panitia 
perundingan2 dengan perusahaan 2 
jang akan terdiri dari wakil2 dari 
dan Tenaga dan dari kementerian2 
Panitia untuk mengadakan perun 
partikelir itu tentang berbagai soal 
dibajar pemerintah untuk mengop 
nagement, bagaimana tentang tjar 
itu dil., 2. Panitia Taksasi dari 
an2 tsb.) jang harus dioper. 

Sumber ig mengetahui, ig membe 
rikan keterangan diatas, menjatakan 
seterusnja, bahwa pada waktu ini be 
lum dapat diberikan keterangan, ten 
tang berapa besarnia pemerintah 
bersedia membajar “kepada perusa- 
haan2 listrik. partikclir itu dalam 
pengambilan hak (maasting) perusa- 
haan2 tsb., karena soal tsb. jg nanti 
akan mendjadi perbintjangan -anta- 
ra panitia2 “pemerintah itu dengan 
perusahaan2 partikelir "tadi, - 

Pa 

£ 

Belanda ?? 
Ketjewa) 

Tentang Pelaksanaan) 
Perundingan? KMB 

DALAM LAPORAN sementa 
ra dari 
anggaran belandja Kementerian 
Luar Negeri Belanda dinjatakan, 
bahwa banjak anggota2 mengata 
kan, bahwa pelaksanaan Unie Ne 
derland-Indonesia dan hasil KMB 
sangat mengetjewakan. Mengenai 
perabahan perhubungan Unie di 
andjurkan sikap sedikit hati2, se 
lama keadaan di Indonesia menun 
djukkan tidak adanja stabiliteit 
dan perhubungan antara Indone 
sia dan Nederland belum memuas 
kan. 

Selama perundingan dalam komisi 
ditanjakan, berapa orang2 Belanda 
di Indonesia ig masih ditahan dgn. 
tidak mengetahui sebab2nia dari ta- 
hanan tersebut dan dengan tidak da 
pat diadakan hubungan antara di: 
nas konsulat Belanda dengan miere- 
ka. Beberapa anggota .inenjatakan 
pendapatnia, bahwa tjara Indonesia 
melaksanakan  hasil2 K.M.B. mo'e- 
paskan Belanda dari, diandiinia utk. 
tidak menggunakan orang2 Ambon 
dalam dinas militer Belanda. Dinia- 
takan oleh mereka, bahwa penggu- 
naan orang2 Ambor dalam djumlah 
tertentu perlu untuk . pertahanan 

   

seirian. 

Ecrste Kamer terhadap 

sahaan2 listrik “jang modalnja 
maka kini pemerintah sedang 
jang berkewadjiban mengadakan 
listrik partikelir itu .Dua panitia 
ementerian Pekerdjaan Umum 
ain jang bersangkutan ialah: 1. 

dingan dengan perusahaan? listrik. 
misalnja tentang harga jg. akan 

er perusahaan2 tersebut, soal ma- 
a pembajaran harga ,,overname” 

»yaste activa” (barang2 dari perusaha 

Telah diberitaHukan ten- 
! tang maksud ,,naasting” 

oleh pemerintah. 
|. Kpd perusahaan listrik OGEM 
(Overzeesche Gas en Electriciteit 
Maatschappij) dan ANIEM (Alge- 
meen Nederlands-Indische Elec- 
triciteit Maatschappij), dua peru- 
sahaan listrik jang terbesar di In- 
donesia telah diberitahukan oleh 
pihak pemerintah tentang mak- 
sud pemerintah untuk ,,naasting” 
((pengambilan hak)  perusahaan2 
mereka itu. Maksud pemerintah, 

| naasting” terhadap OGEM akan 
“dilakukan dim permulaan tahun 
| 1954, sedang .,naasting”  terha- 
dap ANIEM akan dilakukan ki- 

'ra2 dalam bulan Agustus. 1954. 
|Karena waktunja sudah mende- 
'sak, maka pemerintah kini ber- 
maksud untuk selekas mungkin 
dapat segera membentuk kedua 
panitia diatas itu. Panitia Nasio- 
nalisasi. L'strik jang telah 'diben- 
tuk dari Kementerian Pekerdjaan 
Umum din Tenaga dan jg ber 
kewadjiban mefetakkan prinsip2 
utk menasionalisasi perusahaan2 
listrik “partikel: itu telah: “me- 
njampaikan  laporannja pa 
pemerintah dan. Panitia Nasiona- 
lisasi itu telah dibukarkan “pada 
tgl. 1 Pebruari jang lalu. karena 
kewadj bannja mudah selesai. 

Perlu dik 

     

tr ini diseluruh Indonesia terdipat 
Ik, 106 perusabaang "listrik, besar 
ketjil. Dalim diumlah tsb. Nat 
perusahaan? “tjampurdn antara jpc- 
merintah, dan partikelir, ' perusaha-| 
an2 otonoom (milik gemeente ata 
kabupaten dsb.), tapi sebagian  be- 
sar terdiri atas perusahaan2 “Tistrik 
partikelir dan diantara perusahaan 
partikelir itu jang terbesar ialah 
OGEM ig melakukan usahanja di- 
sebagian Diawa Barat don jg kon, 
sessinia akan berachir pada IT Di 
nuari 1954 dan .. disamping 
'ANIEM “(ig melakukan usahanja di 
Djawa Timur “dan Djawa - Tengeh) 
dan jg konsessinja akan berachir pa 
da kira2 tahun 1956. (Antara). 

perundingan2 jang tidak 

Ibendudukan Barat supaja 

kepada | 

tahu, bahwa pada Sak 
: Dia 5 en nu 2 4 

e 4 "g i 4. oi Amerika Mau Hentikan 
F “DALAM SIDANG je-ke4 Hari bahwa. Wmerika 

bantuan "akan memberikan 

La 

asat diplomatik : 
usaha pemerintah Amerika untuk mem- 
ropah, demikian menurut sumber? jang 

pada hari Djum'at kemaren. Menurut sum- 

Pertahanan Eropa” antara negara2 
akan menudju kearah ratifikasi oleh 
Barat. Djika demikian pihak Sovjet 
seorang pembesar Barap kepada U.P. 

Beberapa spekulasi Barat. 
Spekulasi2 mengenai langkah2 

jang mungkin diambil oleh Sovjet 
nanti jang terdapat dikalangan2 
ketiga negara besar Barat meli- 
puti 

Suatu tawaran baru dari pihak 
Sovjet untuk mengadakan perun- 

man, . suatu pertemuan “antara 
presiden Eisenhower dan perdana 
menteri Josef Stalin untuk mem- 
persatukan kembali Djerman, 
hingga ketindakan2 sebagai. blo- 
kade baru terhadap Berdin dan 
tindakan2 militer lainnja. Tiap 
tindakan itu djika nanti benar 

dilakukan oleh Sovjet akan mem- 
beri harapan baru bahwa suatu 

Barat masih dapat tertjapai, atau 
akan menimbulkan kechawati- 
ran2 baru dikalangan  rakjat2 
Eropah Barat untuk mengambil 
sesuatu tindakan jang dapat 

menghasut” . tindakan2 keras 
oleh pihak Rusia, demikian sum- 
ber2 tsb. - 1 

| Penarikan kembali pasukan? 
— Sovjet? 

Pembesar2 Amerika semen- 
tara itu menundjukkan sikap 

jang skeptis mengenai berita2 
berasal dari Berlin jang menja- 
takan bahwa Sovjet Rusia mung- 
kin akan menarik kembali 'pasu- 
kan2 pendudukannja dari Djer- 
man Timur kira2 pada tanggal 1 

demikian itu akan merupakan 
stantangan” - terhadap negara? 

ipaja mereka 
djuga menarik kembali pasukan2- 
nja dari Djerman Barat. 

Pendapat umum jang terdapat 
dikalangan2 pemerintah Amerika 
ialah bahwa Rusia tidak akan 
mengambil risiko melepaskan ne- 
gara sekutunja jang terbesar di 
Eropah Timur itu hanja- dengan 
tudjuan untuk mempersulit ke- 
dudukan pasukan2 Amerika, Ing- 
geris dan Perantjis di Djerman 
Barat. 

Kapal selam dimuka barat 
Amerika Serikat. 

Dalam pada itu seorang djurubi- 
tjara - dari kementerian angkatan 
laut Amerika Serikat hari Djuma- 
hat menerangkan bahwa dalam ta- 
hun belakangan ini,  kapal2 selam 
jang tidak dikenal kebangsaannja di 
kabarkan sering kelihatan pada 
waktu? tertentu dimuka pantai ba- 
rat Amerika 'Serikat. 

Paling achir kelihatan sebuah ka- 
pal selam jang tak “dikenal pada 
djarak 200 km. sebelah utara San 
Francisco jakni pada “siang hari 
Minggu oleh seorang nelajan. Dju- 
rubitjara tadi menerangkan bahwa 
berdasarkan hukum internasional, 
Amerika Serikat tidak bisa meng- 
halang-halangi kapal2 selam men- 
djeladjah “dimuka pantai Amerika 
Serikat, selama mereka. tinggal di- 
luar daerah perairan. Ditambahkan- 
nja bahwa meskipun “kementerian 
angkatan laut tidak mempunjai buk- 
ti-bukti njata bahwa kapal2 selam 
asing melakukan operasi dekat 'pan- 
tai Amerika Serikat,” namun ada 
alasan untuk mempertjajai bahwa 
dugaan itu. memang benar. 

Komite Pem- 
bela Islam 

OLEH kira-kira 25 organisasi Is- 
lam dikota Bandung, kini telah di 
dirikan ,,Komite Pembela Islam” 
jang bermaksud hendak ,,memper- 
tahankan dan membela tiap? sera- 
ngan terhadap agama Islam”, 
Menurut keterangan jang kita te 

rima, berdirinja komite: ini ialah 
sebagai reaksi atas adanja sebuah 
siaran tanja-djawab dari Djawatan 

Penerangan Propinsi melalui RRI 

me- 

Djuni jad. Tindakan Rusia jang| 

lang-halangi Pem-| Tentara Eropa | 
King Mondar-mandir| 
(Pantai Amerika : 

DIKALANGAN?2 diplomatik Amerika Serikat Inggers dan Peran | 
dugaan2 bahwa pembesar2 Sos , 

kemungkinan2 “ mulai dari | 

dingan2 - 4-Besar tentang Djer-. 

penjelesaian antara Timur dan! 

    

   

  

| kan hari Kemis, bahwa: ahli2 dalam 

Djumahat pagi kemaren djam “1 
bang KLM telah" berangket kem 

berdjabatan tangan dengan M, Cc 
masuk dalam pesawat terbang. D 
negeri Mr. Roem dengan nionja 

lapangan terbang 

Amerika Serikat di Indonesia, H.-Mej 

N UMUM — ANGGAUTA SPS. 
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ngan menumpang pesawat ter- 
ce-negerinja, bekas duta besar 
Cochran.. Tampak nj. Subardio 

in sesaat sebelum diplomat ini 
elakang kelihatan menteri dalam 

djuga ikut mengantarkan ke- “ 
oran (Djakarta). 

  

  

& 

ljen   oleh alat? negara jang dit 
undurkan diri ketimur. D 
kar kantor? ketjamatan, kej 

penduduk setelah barang2 
tentang adanja korban manusia. 

| Selandjutnja/dari sumber lain di 
peroleh kabar, bhw gerombotan tsb 
mula2 pada tanggal 22/32 disinjalir 
disuatu tempat sebelah selatan Bre 

bes. Besarnja waktu “itu kira-kira 
500 sampai 600 ng dan berge- 

rak kearah timur. Diduga gerom- 
bolan itu T.I.I. jang sesudah men 
dapat pukulan dari TNI di Tjipe- 
lem (Brebes) beberapa bulan ber- 
selang, berhasil menghimpun kem 
bali tenaga dan kini memulai lagi 
dengan gerakannja. 

Sesampai di Pulosari (Pemalang) 
gerombolan itu membakar pula kan 
tor ketjamatan setempat dan mela 

kukan penggarongan2. 
"Tariggal 24/2 gerakan terus dila 

kukan menudju Watukumpul dima 

na djuga kantor? ketjamatan dan 
Djawatan Penerangan - didjadikan 

sasaran untuk dibakar..Pada tang 
gal 25/2 gerombolan tersebut - sam 
pai didaerah Pekalongan jang ke- 
mudian disambut oleh TNI dengan 
tembakan kanon dan mortir. 
Belum diperoleh keterangan2 pas 

ti tentang adanja korban2 dan ha 

sil2 jang ditjapai oleh alat2 nega- 
ra tersebut. Jang pasti,gerombolan 

itu sekarang sudah bergerak /dise- 

pandjang -lereng2 pegunungan Sla 
met “dari barat"ke timur. 

Bersiap2 
Untuk Menghadapi Perang 

Sumber2 jg mengetahui mengate- 

soalk pertahanan 'serangan atom te- 
lah ' ditambahkan. pada staf dari 
djenderal . Ridgway. Mereka tidak 
mau: memberikan. “komentar: 1erhc: 

dap laporan2: dari Washington. j2 
mengatakan bahwa mereka tahu b2 
rapa djumlah bom atom jg di perun 
tukkan bagi Eropah djika petjah pc- 
rang. .Dienderal  Ridgway djuga te- 
lah mengadakan pertemuan dengan 
pembesar2 sipil dari negara2' ans- 
gauta - NATO dar membitjarakan 
soal2 jg dihadapi negara2 Barat. 

   

BERITA2 DARI MAKASSAR 
BRN buka sekolah pelajaran. 

    

   

    

       

      
   
   
   

  

Iserang 
400 Pasukan TT Ber ak Kearah 

Timur Di Pekalongan Selatan 
terdiri dari 400 sampai 500 orang 

i Kandangserang, 40 km sebelah 

situ gerombolan achirnja meng- 

erang mereka berhasil memba- 

dan urusan agama dan rumah? 
arong. Tidak diperoleh keterangari 

Denmark 

KEGIATAN?2 sabotase jang se 
ring terdjadi pada bulan2 belaka 
ngan ini terhadap pesawat2 pem 
buru dari angkatan udara, kapal2 
dari angkatan laut dan depot2 mi 
liter di Denmark mungkin meru 
pakan sebagian dari rentjana ko 
munis dalam mengudji hingga 
mana juasnja usaha2 untuk me 
nenfang ,,kolone kelima”. kaum 

kan aksi pada tempat2 strategis 
andai kata perang petjah, demiki 
an hari Kemis dikatakan oleh ka 
langan dinas penjelidik- militer 
Denmark. : 

Delapan minggu jang lalu ter 
djadi sabotase atas sebuah kapal 
silam Denmark jg beratnja 2700 
ton, kemudian disusul dengan ter 
djadinja sabotase atas tiga buah 

angkatan udara pada lapangan ter 
bang Karup di Jutlandia. k 

Sementara itu polisi kriminil 
kini sedang melakukan pengusu- 

terhadap  tudjuh buah pesawat 
Thunderjet lainnja dari angkatan 
udara Denmark oleh ,,orang2 “jg 
tak dikenal”. Baru2 ini telah dita 
han. 12 anggauta dari pasukan 
pendjagaan di pangkalan udara 
Karup, tetapi tuduhan2 terhadap 
mereka belum diketahui. 

Kerdja-Sama 
Bertempat di Kementerian Kese- 

hatan, kemaren. dulu telah bertang- 
sung rapat badan  pekerdja Panitia 
antara Kementerian “unttk Pemba: 
ngunan dan Pendidikan, Masjarakat” 
ig dihadiri oleh wakil2 - Kementeri- 
an2 Agama, Dalam Negeri, Keseha- 
tan, PP dan K, Penerangan, Pertani- 
an-dan- Sosial. , Ha 

" Rapat 'ini adalah sebagai pelaksa- 

  

ngan keputusan rapat pleno je diada 
kan pada, tgl. 8 Nopember 1952, di 
mana direntjanakan' suatu hubungan 
kerdja-sama jg baik antara Kemen- 
terian2. ig mempunjai lapangan usa-   Pada. tangga! 28 Pebruari ini   Bandung jang oleh kalangan Isla 

di Bandung dianggap menghin 
dan menjerang Islam. 5 

Komite tersebut telah mengada- 
kan rapat dan salah satu putusan- 
nja ialah ,,menuntut kepada peme 

|rintah pusat supaja mengambil tin 
akan - “administratif — terhadap 
'orang2 Djawatan Penerangan R.I. 
Djawa Barat. : 

'konperensi Pemberian 
Tehnik” dari PBB, wakil. Amerika 
C. Lodge dengan tidak langsung 
mengantjam akan mengurangi. sum- 
bangan Amerika . kepada   

  

sid dan negara2 
memboikot rentjana bantua 
tersebut. : 

Lodge Selan djutnja mengatakan 

! sebuah sekolah pelajaran 

(Biro Rekonstruksi Nasional - tja- 
bang Makassar telah ' membuka 

untuk 
bagian2 masinis dan  maulm. 

Djumlah peladjar 56 orang terdi- 
:ri dari bekas2-pedjuang dari dae- 

  

rentjana ! gantung pada besarnja. sumbang 
bantuan tehnik PBB. Peringatan ini | jg diberikan oleh negara? 

| disertaf dengan tuduhan bahwa Ru- Sumbangan 
pengikutnja telah 1953 ini merupakan 6096 dari anz 

# tehnik | garan 

“rah Lampong, Djakarta, Ambon, 
Minahasa dan Sulawesi Selatan. 

Lamanja pendidikan 10 bulan. 

sekarang masih 
sumbangan sebe 

sar apa jg didjandjikan - oleh peme- 
rintahan. Truman tetapi 
1954 besarnja . sumbangan akan Pi 
sesuaikan dengan keadaan, jaitu ter      

jainnia. 
Amerika untuk tahun 

belandja " rentjana bantuan | 
tehnik tersebut. | 

Diantara 

  

ha dalam pembangunan-dan “pendidi 
kan' masjarakat. $ 

Dalam pertemuan tsb., telah. da- 
pat disetudiui pokok2 dari pemben- 
tukan badan koordinasi untuk s0- 
al2 jg disebutkan diatas. Seterusnja 
rapat sematjam 'ini akan  dilandiut: 
kan lagi pada tgl. 24 Muret ig akan 
datang sebagai pendahuluan dari ra 
pat pleno ig dimaksudkan - akan “di 
adakan dalam bulan Maret itu dju- 
ga, 5 

merah, jang bersiap-siap melaku: 

pesawat terbang Thunderjet dari: 

tan2 atas dua peristiwa sabotase 

  

Kabinet 

Pebruari 1953 telah mengadakan 

sehabis sidang, antara lain telah 
nai mendirikan perusahaan2 dan 

tah memutuskan untuk memberi 

ra (Asahan) dan Kalimatan. 

Selain daripada itu Dewan Men- 
teri membitjarakan rantjangan2 no- 
ta perobahan dan djawaban peme- 
rintah atas laporan bagian? D.P.R. 
mengenai 4 rantjangan undang? di 
lapangan perburuhan, jaitu tentang 
perdjandjian mengenai sjarat2 per- 
buruhan “antara serikat buruh - dan 
madjikan, tentang wadjib melapor- 
kan perusahaan, tentang penetapan 
upah dan tentang pembubaran ko- 
misi urusan perburuhan. 
Demkiian menurut pengumuman 

Dewan Menteri. 

Didalam sidang kabinet semalam 
itu jang diketuai oleh Wakil Perda- 
na Menteri Prawoto karena Perda- 
na Menteri Wilopo menghadliri re- 
sepsi dengan para panglima ditem- 

pat kediaman. Menteri Pertahanan, 
menurut keterangan djurubitjara ka- 
binet Menteri Mononutu, - Menteri 
Perburuhan telah memberi keterang: 
an tentang tudjuan 4 rantjangan 
undang2 mengenai perburuhan jg. 
telah diterima oleh kabinet Suki- 
man-Suwirjo j.l. dan jang telah di- 
bitjarakan dalam berbagai bahagian 
D.P.R. Penerangan ini dianggap 
perlu karena beberapa Menteri da- 
lam kabinet Wilopo tidak turut ser: 
ta dalam pembitjaraan 4 rantjangan 
undang? tersebut dalam kabinet Su- 
kiman-Suwirjo. Rentjana perburuh- 
an dan djawaban pemerintah atas 
laporan bagian? D:P.R. mengenai 4 
rantjangan undang2 tersebut ditun- 
da pembitjaraannja. 

Keterangan tentang modal 
Asing. 

Tentang pembitjaraan2 mengenai 
soal2 dilapangan perekonomian dan 
pembangunan, Menteri Mononutu 
menerangkan, bahwa pada hari Se- 
nen, Selasa dan Rebo, Menteri2 Ke- 
angan, Perekonomian dan Perku- 
bungan. akan berusaha “untuk -me- 
njelesaikan pada: tingkat terachir 
rentjana keterangan azas atau state- 
ment “of foreign investment policy 
pemerintah jang nantinja akan  di- 
sampaikan kepada kabinet. 

Mengenai instruksi pada Dewan 
Ekonomi dan Keuangan/Dewan Pe- 
rantjang Negara untuk “menjusun 
rentjana pembangunan regionaal jg. 
lengkap “ mengenai daerah Asahan 
dan Kalimantan, Menteri Mononutu 
menjatakan, bahwa satu bulan ha- 

rus tersusun team2 tenaga ahli un- 
tuk mengadakan survey dari peker- 

djaan-pekerdjaan pembangunan  da- 
lam daerah2 tersebut. Atas pertanja- 
an Menteri mendjawab, "bahwa di 
Asahan ' pemerintah berkehendak 
membangun: tenaga listrik — dengan 
air dilembah sungai Asahan dan 
projek untuk menambah produksi 
beras. 

Djerman Dan 
- Indonesia 
Tak Pernah Dalam Ke- 

— adaan Perang 

Kementerian Luar Negeri  Repu- 
blik EKedbral Djerman dalam satu 
pengumumannja kemaren dulu me- 
njatakan, bahwa setjara formeel ti- 
dak perlu diumumkan penghentian 
keadaan perang antara Djermania 
dan Indonesia, sebelum " diadakan 
perhubungan diplomatik antara ne- 
geri ini pada awal tahun lalu. Demi 
kian AFP dari Bonn. Pengumuman 
ini dikeluarkan oleh Pemerintah Re- 
publik Federal Djerman, untuk me- 
lenjapkan salah paham dalam hu- 
kum. internasional jg mengenai  ke- 
dudukan Indonesia — terhadap Repu- 
blik Federal Djerman. 

Pengumuman ini seterusnja mene 
gaskan, bahwa tidak pernah ada ke 
adaan perang “antara Indonesia dan 
Djermania. 

»SATU REVOLUSI SEDANG 
MENGGOLAK”, 

Pada awal pekan ini telah ter- 
bit di Amsterdam buku ,,Een Re 

volutie op drift”, jang ditulis oleh 
Pister 't Hoen (Frans Goedhari), 
satu buku tentang  perdjalanan- 
nja baru2 ini di Indonesia, jang 
sebagian dari kesan2nja telah me-   nimbulkan kegusaran pada bang- 
sa Indonesia baru2 ini. Buku ini 
diterbitkan “oleh G.A. van Oor- 
schot, Amsterdam. 

Bantuan Tehnik PBB ? 
konperensi tsb. terdapat, pula nega- 
ra2 ig bukan anggauta PBB, seperti 
Djepang, Spanjol, Djerman ' Barat, 

untuk th. | Switzerland dan Finlandia, 

Seterusnja para diplomat jg me- 
ngetahni. pada hari Kemis memberi 
tahukan Amerika Serikat dengan be 
berapa negara Tagi bermaksud akan 
menuduh “Rusia dan negara2 pengi 
kutnja mengadakan penindasan se- 
lain terhadap. kaum  Jahudi, djuga 

negara2 jg mengJaadliri | terhadap orang2. Islam..dan" Kristen, 

Lembsas' : 

Kon Bata ressch Gencokchap 
" 
van Kusctanan Wetancchanpen. 

ebidaisan #edasesin 

  
  
  

  

Idee ontuk  meluaskan — tuduhan 
terhadap Rusia itu timbul sesudah 
dengan pasti dapat diketahui bhw 
negara2 Arab tidak akan mau mem 
bantu tuduhan2 penindasan Jahudi, 
ig berarti mempertahankan Zionis- 
me, 

Sampai sekarang masih  dipertim- 
bangkan apakah dari tuduhan? tadi 
akan diadjukan suatu resolusi, atau-! 
kah hanja merupakan tuduhan2 be- 
laka sadja. 

   

DEWAN MENTERI pada hari Djum'at kemaren tanggal 

'$ Gn alga 

  

  

Kk 

DENGAN BERI   
SORE 
TA? TERACHIR     

    

odal Asing Dan 
soal Perburuhan 
Dibitjarakan Dalam Sidang 

Kemaren 
27 

sidang untuk membitjarakan soal- 
soal perundang-undangan. Menurut pengumuman jang dikeluarkan 

dibitjarakan peraturan2  menge- 
tentang penanaman modal Juar 

negeri di Indonesia. Pembitjaraan “tetang hal2 tersebut diatas masih 
bersifat preliminer dan akan dilandjutkan dalam sidang2 lain oleh 
kabinet. Dalam membitjarakan soal2 perekonomian maka pemerjn 

instruksi kepada Dewan Ekonomi 
dan Keuangan menjusun rentjana 2 pembangnuan di Sumatera Uta- 

I 

Rondonuwu 
Optimistis 

Jakin Usul Mosinja Goa 

O. RONDONUWU, pengusul 
mosi untuk membuka perwakilan 
di Moskow tahun ini djuga, da 
lam keterangannja kepada ,,/Anta 
ra” menegaskan, bahwa ia jakin 
usul mosinja akan disetudjui Par 
lemen dan jakin fraksi PNI akan 
menjetudjuinja pula. Kejakinan 
itu didasarkan atas sikap sebagian 
besar para pemimpin PNI selama 
ini jang menjetudjui pembukaan 
perwakilan Indonesia di Moskow 

dalam urgensi 
luar negeri PNI. Pun oleh Rondo 
nuwu diterangkan, bahwa dalam 
merumuskan usul-mosinja itu ia 
telah mengadakan ,,feeling” dgn 
pemimpin2 PNI tsb. 

Bahwa ada suara2 dari kalangan 
PNI sendiri tentang kemungkinan 
Sikap abstain (tak berikan suara) ter 
hadap usul mosinja djika diadakan 
pemungutan suara dalam Parlemen, 
ig kemudian dibantah pula oleh pe 
mimpin2 PNI sendiri 
O. Rondonuwu adalah itu suatu 
move” dari PNI untuk mengetahui 
sampai dimana « kemungkinan? ker- 

sa atau ,sesudah kabinet Wilopo”. 
Dan menurut Rondonuwu ialah itu 

tai jg besar. Ia achiri keterangan- 

prinsipil jg sudah mendjadi soal ur- 
gensi bagi politik luar negeri PNI, 
jakni pembukaan perwakilan di 

teit dari PNI. 

Ingeris 

Djun'at, bahwa kabinet Inggeris 

sampaikan oleh Inggeris kepada 

2. Pasukan Mesir harus bertang- 
gung djawab terhadap pertahanan 

daerah Terusan Suez dalam rangka 
umum MEDO (Middle East Defence 
Organization). Selain 2 usul jg po- 
kok itu, kabarnja. sebelum ' Inggris 
dapat menjetudjui penarikan kemba 
li pasukan2nja dari daerah Terusan 
Suez tsb., harus terdapat kata sepa- 
kat terlebih dulu mengenai 3 sja- 
rat2 tambahan: 1. Bahwa pasukan2 
Inggris itu akan kembali ke Suez 
bilamana timbul peperangan atau 
terdapat bahaja perang, 

2. Bahwa tehnisi Inggris harus te 
tap diperbolehkan mendjaga bangu- 
nan2 militer diwaktu damai. 

3. Bahwa RAF (Royal Air Force) 
diperbolehkan - mempergunakan 8 
pangkalan udara “didaerah Terusan 
Suez “bersama2 dengan angkatan 
udara Mesir. 

Film ,Lagu Jg. 
Terlarang” 

Benar? Dilarang Dipertun: 
djukkan Di Indonesia 
FILM ,YVerboden  Liederen” 

(Lagu2 jang terlarang) jang sedia 
uja semalam hendak diputar di bi- 
oskop ,,Irama” Surabaja atas pc- 
rintah DPKN tidak dilangsungkan, 
Sementara bulan jg. lalu bioskop 
Orion” jang hendak memutarnja 
djuga dilarang. Dari pihak jang 
berwadjib ,,Antara” mendapat ke 
terangan, bahwa atas perintah 
Djaksa Aguig tg. 7 Mei 1952, 
film tsb. dinjatakan dilarang utk. 
diputar untuk seluruh Indonesia, 

Film itu melukiskan aksi diba 
wah tanah di Polandia, jg dengan 
djalan kampanje lagug memba- 
ngunkan semangat rakjat dan me 
njebabkan pemberontakan. 
Adapun pertimbangan jg berwa- 

diib melarang film itu jalah tidak 
dapat menietudini  diperlihatkannia 
dengan njata2 tjara2 pengginsan 

Lsendjata unttik. memaksakan/mstak- 
.Sanakan sesuatu kehendak atau t:- 
djuan atau melukiskan setjara mena 
rik perhatian perbuatan2 seperti di 

Ieambarkan dalam film itu, sehinnga 
djiwa ig tidak  bertanggung-djawab 
atau lemah imannja mudah dipenga 

itubi karenanja kearah perbuatan jg 
tidak) baik. 

  

jang menurut Rondonuwu masuk | 
program politik | 

itu menurut ! 

soal PNI sendiri sebagai suatu par-, 

nja, bahwa ia jakin salah satu soal , : : 
' dari sekte itusdan menurut kalang 

Moskow” -itusakan. mendapat priori- mak 
lagundurkan diri. 

  

Kmoh Ki: 

lah Aja 
«| 

Mahasiswi2ngeris Pro- 
tes Kedatangan .Niaha- 

siswi2 Perantjis 

KALANGAN mahasiswa pute- 
ri Universitet Reading  (Tageris) 
gempar, karena siswa2-putera di- 
sana mengundang 3 orang maha- 
Siswa-puteri dari Sorbonue (Paris) 
supaja datang “ke. Reading untuk 
memimpin perpelontjoan, "pada 
hari Sabtu ini. Djuwat kemaren 
mahasiswi2 Reading tadi bera- 
ntai-ramai datang dirumah Per- 
dana Menteri Church! mereka 
berpakaian-renang dan pakai kaus 
kaki ,,can-can” (suatu matjam ta- 
rian & la Paris). Mereka datang 
memprotes, karena meniangka ba 
wa teman2-putera mereka berang 
gapan bahwa siswi2 mademoiselle 
dari Paris itu Jehih .glamorous” 
(genit) dari siswi2 Inggris. 

' Mahasiswa2 Paris tadi tak djadi 
datang, sesudah salah seorang ajah 
mereka menjatakan , kschawatirarnja 
akan akibat? kedatangan anaknja di 
Reading. ' Namun demikian, siswi2 
Inggris: jang meluap kemarakannja 
itu mendatangi djuga PM Churchill, 
jang. mereka anggap sebagai pem- 

bela kaum wanita Inggris. 
  
  

Au t Ea an 
Bi dad 

  

Karas 

Genting 
Zafirullah Khan Terpaksa 

Mengundurkan Diri? 

PASUKAN?2 tentara Pakistan 
pada hari Djun'at kemaren dike- 
rahkan untuk mendjaga keama- 
nan dan ketertiban dibeberapa ba 
gian dari ibu-kota' Pakistan (Ka- 
rachi) setelah dilakukan penang- 
kapan atas 4 orang pemimpin ,,de 
wan konvensi partai2 Islam”. Be- 
berapa ratus orang demonstran 

kabarnja telah ditangkap dalam 
hubungan ini. Konvensi partai2 
Islam tersebut pada hari Kemis 
telah memutuskan untuk mengusa   

$ 5 5 | Hak: tindakan jang.lang- dja-sama dengan pihak2 lain sema- ' Ieikan dengan tindakan jang-lang 
sung, agar sekte Ouadiani dinjata- 
kan sebagai suatu golongan keffjil 
jang berdasarkan keagamaan. 
Menteri luar negeri Zafrullah 
Khan adalah anggota terkemuka 

an jang Mitngetahui di Karachi, 
tindakan konvensi itu akan  me- 

Segan 
Tinggalkan Suez 

ojarat? Baru Akan Diadjukan Kepada Mesir 
SUMBER2 JANG MENGETAHUI mengatakan pada malam 

telah membuat renjana2 usul jang 
luas, mengenai pertahanan daerah Suez, jang tak lama lagi akan di- 

Mesir..Sumber2 itu mengatakan, 
bahwa Inggeris akan mengemukakan 2 usul pokok: 1. Mesir harus 
menjetudjui, bahwa daerah Terusan Suez harus tetap merupakan 
sendi dari sistim pertahanan Timur Tengah. Ini berarti, bahwa Me- 
sir harus mengadakan kerdja sama dilapangan militer dan dim pem 
bentukan organisasi2 militer internasional, 
Mesir akan mendapatkan suara jang sama dengan lain2 anggauta, 

Dalam . organisasi2 ini 

Ganti Siasat 
Langkah2 Baru Blok Barat 

Di Korea Dan Indo China 

'SUMBER2 diplomasi jg lajak 
dipertjaja di Washington mone 
rangkan pada hari Kamis ' kema 
ren dulu, bahwa strategi pertaha 
nan (Barat) mengenai Indo-China 
dan Korea, tidak lama lagi akan 
mengalami kemadjuan2 penting. 
Menurut keterangan kalangan 
tadi, tindakan2 di Timur Djauh 
ini akan merupakan pereratan hu 
bungan antara pasukan2 Korea 
Selatan dan pasukan Vietnam Bao 
Dai. Diduga bahwa tindakan2 ini 
akan menghasilkan djuga pertali 
an jang lebih erat antara staf 
umum Perantjis di Indo-China 
dan kementerian pertahanan Aus 
tralia di Melbourne. A 
Menurut “dugaan kalangan tadi, 

Marsekal Alphonse Juin,  inspektur- 
djenderal . angkatan perang  Peran- 
tjis. jg -kini sedang berkundjung ke 
Indotjina, tak lama sesudah ia tiba 
kembali di. Paris akan mengadakan 
pembitjaraan: dengan kepala staf 4a 
bungan Amerika, Djenderal Omar 
Bradley. Menurut rentjana, Brad!ey 
akan tiba di Paris pada tgl. 7 Maret 
ja.d., untuk | 'merjaksikan “latihan? 
pertahanan. (UP). 

  
Russia Tak 

Punja Bom-N 
Bekas Direktur: dari Mobilisasi 

Perindustrian . Amerika selama pe- 
merintahan Demokrat ig Jalu Wil- 
son pada hari. Kemis menerangkan 
bahwa, Rusia tidak mempunjai bom 
hydrogen. 

Ia menambahkan bahwa Rusia ti 
dak djuga mempunjai bom atom jg 
menjamai kepunjaan Amerika, : 

Seterusnja ia menambahkan “bah- 
wa dalam lapangan industri Ameri- 

ka diauh lebih madju daripada. Ru- 
sia, baik mengenai kwalitet maupun   mengenai kwantitet, 
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' 

agraria mna anatara Mint adan andrea nenep menang antena an naa 

. 7 . 

Bagaimanakah rjaranja? Iru tidak sukar, ' 
kalau mulai sekarang djuga memakai Pepsodent 

untuk menggosok gigi. Karena hanjalah Pepsodent 
jang mengandung Irium, jairu suatu bahan mudjarab jang 

dapar menrjegah rusaknja gigi. Akan terbukti bahwa se- 
mua selaput jang melekat pada gigi akan hilang lenjap 

» seperti embun kena sinar matahari. Sesung-. 
“guhnja, gigi akan campak lebih pu- 

Ik tih dalam waktu 7 hari! 
Li $ ae 2 2 

Me Pa begitu hemat ? 

dan satu cm. sudah rjukup untuk 
sekali pakai. 

    

     

  

     
Pepsodent dengan Irium mendjadikan gigi istimewa putih 

Buaran UNILEVER. 

Fara Pa mma Ae TT” 

Pertandingan Tennis Besar 
S.T.C. di Semarang. 
Tg. 3.4.5.6 April 1953. 

Matjamnja pertandiagan : Segala nomer. 

Ketjuali pasangan N.N. tida di perbolehkan. 

Uatuk Single Rp. 15.— seorang. 
Untak Double Rp. 10.— seorang. 
Te. 15 Maart 1953 djam 6 sore. 
SekretariaatS.T.C. Bodjong 95 
Semarang Telf. 1638. 
Untak meramaikan pertandi- 
ngau tsb. akan di sgelenggara- 
kan di lapangan tennis 

SPORT-MODESHOW-: 

Uang pendaftaran : 

Penutupan pendaftaran : 
Alamat pendaftaran : 

PERHATIAN: 

  

    
  

Pendaftaran dan keterangan" pada Nj. OEI TENG TJOE, 
Pandanaran 41 Smg. Telf. 1837. 
Penutupan: TT, . 31 Maart 1953-djam 6 sore 

Kera Una tida tara tida dipungut 
aib ym 3 

Cursus Kilat Radio .Monteur 
RADIO-HOSPITAL RANDUSA RI 47 - SEMARANG - Tel». 892 
Dipimpin oleh: LIEM KING HWIE, gedip: Radio Technicus 

14 tahun pengalaman. 
CURSUS BARU DIMULAI TG. 16 MARET 19533. 
Pendaftaran di ,,RADIO-SAMPOERNA”, Gang Pinggir 149, Smg. 
dj. 8— 1 siang dengan bajar uwang pendaftaran Rp 15. dan 
uwang cursus 14 bulan. Lamanja cursus 10 bulan, djika tidak Tulus 
dalam udjian pengabisan dapat meneruskan peladjaran zonder di 
pungut uang cursus lagi sampai berhasil. : 
Sesudah beladjar 2 bulan dapat membawak pulang radio-set untuk 
praktijk dirumah. Lekas daftarkan sekarang, djangan sampai ke- 
abisan tempat. Hari les SENEN - KEMIS djam 5-7 soree. 

Istimewa untuk Kaum Wanita 
Supaja bebas dari gangguan penjakit: darah-putih, dateng bulan 
tidak tjotjok, akan dapat kaen kotor perut berasa sakit, kepala pu- 
sing, pinggang pegel dsb., maka minumlah: 

Anggur Kolesom tjap ..BOEAJA” 

jang sudah terkenal mustadjab. 
Pusat Pendjual: 

Kong Djin Tong 

    

  

  

Pekodjan 105 “ 
Telp. 1885 Semarang. 

  

  

| , 
| Kursus memegang buku: A 

persiapan utk Staats-/Bondsexamen. 
Dimulai: pada tgl. 3 Maret 1953, tiap'rombongan 20 orang. 

Uang Kursus Rp 25.— 
Diselengg. oleh: INSTITUTE THE HOPE 

Randusari Gg. 1/ 305. z 
DIKTAT peladjaran: gratis. Pendaft. disertai 

Rp. 10.—:(akan diperhit.) 
Masih menerima peladjar utk. ploeg 7—8 sore. 
BAGIAN MENGETIK: 10 ploeg sehari, utk. Pebr. telah 

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

Uang Muka 

    maan 

Badan Lemah Kekuatan Hilang 
HARUSLAH MAKAN PIL, VIRANOL 

ya TANGGUNG 100 pCt. MANDJUR 

Viranol Extra strong buat laki” 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 10074 
berhasil. Harga 1 Botol Rp. 20.--. Djuga ada sedia lain! Obat jang 

- mandjur. 
Pil Gumbira istimewa buat laki. ............... Mau Rp, Tak 
Pil Vitamin buat perempuan jang.dapat penjakit keputihan ,, 25.-— 
Minjak Tangkur adjaib buat lak? ....... On Pee Baik ya Mas ian a10 
Salep hilangkan hitaman dimuka kukul djerawat ............... 2». 10. 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ...... ». Tm 
Obat' dikirim sesudah terima wang ongkos kirim 1096. 
Djuga mengovari segala penjakit luar/dalam seperti Kentjing manis,/ 
mana, Linu', Gindjel, Prempuan tidak tjotjok bulanan, Keputihan, Wa- 
sir (aambeien) didjamin 10 hari sembuh djatuh akar'nja sonder operasi, 
semua punjakit diobati sampai baik. 

Tabib Wahid Mawn Tamblong 49 — Bandung. 

Agen”: ZINDABAB HOUSE Nonongan No. 77 Selo. 
Toko Solo, Djl. Sosrowidjajan No. 5 Jogja. 
Yoko Baldjun, Djl. Kepatihan No. 105 Pekalongan. 
Toko Jilani, Djl. Kemakmuran 112 Makassar. 
Tabib, G.-M, Fateh Din, Hotel Tionghoa 15 Ilir Palembang. 
Toko Seth, 16 Ilir lurung Elite, Palembang, 
'Toko Seth, Pintu Air 30 Djakarta. 
Toko Thio Piek, Djalan Perniagaan 10, Bogor, 
De Nieuwe Winkel, Pasar Antri 1532, Tjimahi. 
E. Hidajat, Djalan Gunung Ladu 32, Tasik. 
R. M. Hamim, Djalan Benteng 1, Sukabumi. 
Multi Sports, Kaliasin 7, Surabaia. 
'Abdul Wahid Prapatan Gambir 13A Djakarta (sebelah 

  

     
    

   

  

   

   
Ong Ur rata 
GERAKAN  TERRASSERING 

DENGAN LAMTORO 
Dengan disaksikan oleh Guper 

nur Budiono, anggauta2 DPD 
Propinsi Djawa Tengah, Residen 
Surakarta Salamun,  Hasmosu- 
wignjo dan Banon masing2 In- 
spektur dan Wakil Inspektur Dja 
watan Pertanian Rakjat Propinsi 
Djawa Tengah dan rombongan 
penindjau dari Djawatan Perta- 
nian Rakjat daerah? Kedu, Sema 
rang dan Pekalongan Kemis jl. 
didaerah Katjamatan Wonogiri 
telah diadakan gerakan terrasse- 
ring dengan penanaman lamtoro 
seluas 30 Ha jang dikerdjakan se 
Ijara gotong-rojong oleh Ik. 800 
orang penduduk. termasuk pula 
unak2 sekolah. 

Gerakan tsb. telah dilakukan 
pula pada tanggal 5-2 jl. menge- 
nai tanah seluas 50 Ha, sedang 
gerakan2  selandjutnja — diada- 
kan pada tanggal 28-2, 2-3, dan 
3-3 jad. hingga seluruhnja akan 
mengenai tanah-gundul seluas 139 

  

Ha. Gerakan itu dimulai pada 
djam 08.00 pagi dan sesudah 
berdjalan Ik. 1 djam  lamanja, 
Gupernur Budiono dgn rombong- 
annja kembali ke Semarang, se- 
dang rombongan lainnja jg terdiri 
dari Kepala Djawatan Pertanian 
Rakjat Daerah Surakarta Suprap 
to dengan penindjau2 dari Dja- 
watan Pertanian Rakjat Daerah 
Kedu, Semarang dan Pekalongan 
melandjutkan kedaerah Wurjan- 
loro unutk .menindjau  object2 
terrassering dan pertjobaan2 ta- 
nah kering didaerah tersebut. 

KONGRES SB. TEXTIEL 
KE-I. 

Pada tanggal 22 hingga 29 Maret 

jad. di Solo - akan dilangsungkan 
Kongres S.B. Textiel jang ke-II. 
Berhubung dengan itu oleh DPP. 

SB. Textiel telah dibentuk  Panitya 
Kongres SB. Textiel ke-II di Solo, 
dengan Widodo, Sadali S. dan Sa- 
dijono masing2 sebagai Sekertaris 
Umum ke-F dan ke-lll. 

Panitya Kongres beralamat: 
paren 140 Soto. 

TEGAL 

KAMBING BERKAKI TIGA. 
Baru-baru ini di Ketjamatan Djati- 
negara-Tegal, telah terdjadi ada se- 
ekor kambing beranak jang kakinja 
hanja.3, dimuka 2“dan dibelakang 

Ke- 

  

kambing jang 
masih hidup. 

KEBUMEN 
HASii, UDJHIAN KPU/A 

DAN B. 
Menurut keterangan jang kita 

dapat, didalam tahun 1952 jl. dise 
furuh daerah kabupaten Kebumen 
telah tertjatat 619 orang jang men 
daftarkan udjian KPU/A dan B. 

berkaki tiga tersebut 

tang hanja 491 orang diantaranja 
389 telah lulus udjian, termasuk 
djuga 16 orang lulus udjian 
KPU/B. 2   

Isjarakat kabupaten Kebumen, di 
Iharapkan dalam tahun ini telah 
| dapat didirikan Taman Pustaka 
| Rakiat/ Pengantar ditiap-tiap desa 
i meliputi wilajah kabupaten Kebu 
“men. 

Sampat berita ini ditulis, anak | 

Oleh Inspeksi Pendidikan Ma' 

SUARA 
— MERDEKA 

  

PEMONSTRASI MUDA-MUD:I, 
Bertempat diaula Sekolah Guru 

B Jogja baru2 ini untuk pertama 
kalinya tih dilangsungkan demon 
strasi tarian muda-mudi, tjiptaan 
pangeran Prabuwinoto. 

Demonstrasi, jang diselenggara- 
kan atas undangan djawatan ke- 
budajaan kementerian P.P.K. itu | 
dilakukan oleh pemuda-pemudi da 
ri Surakarta dibawah pimpinan 
langsung dari Kep ran. Dian- 
tara lain anggota2 Badan Pertim- 
bangan Kebudajaan, tuan2 S. Ma 
ngunsarkoro, Ki Hadjar Dewan- 
tara, nampak djuga mr. Wongso- 
negoro, prof. dr. ' Poerbotjaroko 
dan pemimpin2 segala golongan, 
chususnja dari kalangan pendidik- 
an dan pendjabat2 agama Islam 
maupun Katholik. 

Tarian tersebut bisa didjalan- 
kan dengan gamelan maupun mu- 
sik... Menurut pangeran Prabuwi- 
noto, nama ,,muda-mudi” tidak 
diberikan olehnja, tetapi oleh 
orang ramai diluar tahunja. Na- 
ma jang diberikan olehnja bagi ta 
rian itu jalah Krida Harsaja”, 
jang artinja ,, Tarian gembira”. 

Selain dari tarian ,,muda-mudi” 
pada malam demonstrasi itu diper 
tundjukkan djuga ,,langensekar”. 
sebuah tarian permainan kanak? 
dengan diiringi irama vocaal dan 
instrumental, jang — ditjibtakan 
oleh C. Hardjosoebroto. ,,Langen- 
sekar” merupakan suatu pertjoba- 
an untuk mempergunakan njanji- 
an suara pertama, kedua dan keti- 
ga dalam irama gending Djawa. 

MAGELANG 
SOKONGAN UNTUK PEN 

DERITA TJATJAD 
Sedjak bulan Desember th. jg 

lalu oleh Kantor Sosiak Kabupa- 
ten Magelang telah dikeluarkan 
uang sedjumlah Rp. 2058,- seba 
gai sokongan terhadap kaum pen 
derita tjatjad. 20 orang jang me 
nerima sokongan tsb. adalah ter 
diri dari bekas anggauta Angkat 
an Perang jang telah kembali da 
lam .masjarakat. Sokongan kepa-: 
da. masing2. penderita sebanjak" 
Rp. 84.- hingga Rp. 168,- menu' 
rut djumlah keluarga jang men- 

|gjadi tangsungannja. 
|. Selandjutnja perlu diketahui, 
bahwa..pemberian sokongan " ini 
berlaku 'selartia mereka belum” me ' 
nerima pensiun,- 

  

  

  

PASANGAN ORION JOGJA. ' 
Pasangan Kes, Orion Jogja jang 

'akan bertanding melawan Chung 
| Hua Bandung dan Ta Chung Sze 

kelak tidak dapat dibeli 

| harga 

'Yan, asalkan dapat penghasilan jang 

       
PENIPUAN UANG SEBESAR 

' | Rp. 52.090.—, 
Dari kalangan jang sangat di- 

pertjaja didapat kabar, bahwa di 
kota Semarang telah terdjadi plni- 
puan uang sebesar Rp. 52.000,— 
atas dirinja seorang Tionghoa G. 
ang dilakukan oleh 3 orang me- 

ngenai mendjun'an bes'2, 
“Bagaiman? duduknja 
ini, dari. kalargan Polisi 
sedia raember| keterangan. 

$ Harga Rs ang 

Terus Naik 
Semendjak Pemerintah mengeluar- 

kan peratiran baru pada tg. 23 Dja- 
nuari 1953 mengenai barang? jang 
tergolong. A didjadikan B-I dan 
B-II, sedikit demi sedikit harga ba- 
rang, seperti keramiek dll.-nja pada 
amumnja naik dari 1096 sampai 
3090. Ini sudah mendjadi suatu ke- 
.njataan, sekalipun belum pada wak- 
tunja menaikkan harga? tsb., kare- 
na masih terhitung persediaan lama. 
Keadaan? demikian ini rupa2nja ti- 
dak dapat ditjegah, mengingat ba- 
rang jang harganja dinaikkan ini 

menurut 
sebelum ada peraturan itu 

dan djuga seperti biasanja terdjadi 
didalam dunia dagang, bila bebe- 
rapa barang harganja naik, sendiri- 
ya lain2. barang kelihatan - naik 

djuga. 

Sebagai bukti dari. pada kenaik- 
kan ini, orang”dapat melihatnja apa 
bila membeli barang keperluan di 
P.- Djohar dan Ja'iek jang pada 

umumnja telah mendjadi ramai, ka- 
lau sudah sampai pada waktunja ka- 
um buruh menerima gadjih, demi- 
ktan keterangan? jang diperoleh 
dari kalangan “jang bersangkutan. 
Antara barang? jang harganja naik 
disebut benang jang kini tergolong 

pada B-I. Benang ini menjebabkan 
djuga harga kain tenun naik pula. 
Kalau 1 kodi kain tenun dahulu se- 
belum berlakunja “peraturan ini ber- 
harga Rp. 350—. kini harga ini 
naik sampai Rp. 380,— atau menu- 
rut banjak dan sedikitnia perminta- 
an. Lain. pedagang. klitikan menja- 
takan seretnja didapatnja barang, 
seperti singlet. Dahulu barang ini 
dapat dibeli dengan kira? 1 doz. 
Rp. 60,—, tetapi sekarang ini men- 
diadi Rp. 85—. Barang jang laku- 
pun tidak banjak diberikan oleh pe- 
dagang besar. Apa jang mendjadi 
sebabnja tidak diterangkan. Kalau 
pedagang besar- ini suka mendjual- 
nja, 'nistjaja tidak dipertanggung 
djawabkan dengan paktur. Paktur 
jang telah diberikan dikatakan ti- 
dak sesuai dengan uang pembajar- 
an. Karena keadaan jang sangat 
mendesak kepada pedagang? ketjil 
ini, maka setjara terpaksa mereka 
mesti beli barang tsb. Kalau tidak, 
ini berarti  penghasilannja -kurany. 
Dalam pada itu selandjutnja dike- 
mukakan tentang .sikap dari pada 
Polisi Ekonomie - jang. senantiasa 
melindungi. kepada golongan. peda- 
"yang di P. Ja'iek jang pada umum- 
Inja dikenal sebagai pedagang ketjil 
'dan hidupnja sangat terdesak. Se- 
fain ini golongan tsb. pun merasa 
puas dengan keuntungan tidak be- 
sar, “karena kebanjakan “berpendiri- 

“perkara 
belum 

tjukup untuk makan sehari-hari. 
Sementara "itu, sekalipun keadaan 

seperti dituturkan diatas, kalangan 
jang berwadjib senantiasa waspada 
terhadap kedjadian? jang tidak di- 
inginkan.' Belakangan ini ada se-   | Semarang sbb.: : 

| Keeper: Subianto: Back: Suwardi, | 
. Kandijatmo, Half: Sajekti, Sardji-i 
iman, Sumarmo: Forwards: Karta-! 

Waktu diadakan udjian jang da-. wa, Djawad, Rabikin, Suharno dan! Sianggap tinggi, Demikianlah kete- 
Ar 

| SINAR MATARAM 
| DIGULING 5—. 

Kemaren sore di Jogja telah di- 
langsungkan pertandingan sepakbola 
antara Kes. Maesa Djakarta 
akan kundjungi Semarang dan Kes." 
Sinar Mataram. Kesudahannja dari | 
pertandingan ini ialah S—0 "ntuk ' 
Maesa. , | 

jang djam 20.30 Panitya ,.Warga” Se- 

orang pedagang bala petjah di P. 
Djohar jang didengar keterangannja 
oleh. Polisi untuk mempertanggung 
djawabkan pendjualannja barang jg. 

rangan2 jang diperoleh dari pelba- 
gai kalangan dagang di P. Djohar 
dan Ja'iek. 

PERTEMUAN PANITYA 

» WARGA” SEMARANG. 
Tangga! 1 Maret. hari Minggu. 

marang akan mengadakan perte- 
muan di Djl. Petekan 55 dgn atja 

   NYaj iban mati kapan 
- 

  

| BERTIER: 
Eerste. Kamer Belanda ' 

akan pelaksanaan hasil persetudju- 
an KMB dan hubungan Unie-Indo- 

nesia, : 
Rakjat Indonesia djuga sudah la- 

ma merasa ketjiewa akibat? hasi! 
persetudjuan KMB dan Unie-Indo- 

| nesia, sudah lama minta. pembatalan 
persetudjuan2 tsb. 

Sir-pong punja komentar sih. gam- 
pang: kalau sam12 ketiewa, sama2 
tak sukay ini mudah sadja: bat'ikan 

Ibarat suami-isteri- kalau sama? 
sudah -ketjewa, “suami tak suka, 
isteri tak sudi, putusan jang paling 
mudah dan remeh ialah: bertjerai. 

Soal bertjerai, batalkan “perdjan- 
djian kawin sih gampang, jang suka 
bikin setori itu kan soal Pembagian 
harta benda Pr 

Belanda kan djuga begitu: bata! 
sih batal, tapi masih tetap mau min- 
ta harta Indonesia. Ini jg. beratttt!!! 

: Sir-pong. : 
ni 

PENERBANGAN DIATAS 
KOTA SEMARANG 

Kemaren malam, bertempat . di: 
Balai Wartawan, Bodjong telah di: 
adakan pembitjaraan?2 mengenai pe 
nerbangan diatas kota Semarang. 
pertemuan mana telah  dipimpir, 
oleh sdr. Sharif dari PMI tib. Se- 
marang. Dalam pertemuan ini a.l. 
telah dikemukakan. tentang adanja 
korban bandjir di Atjeh, Solo dil 
tempat jang perlu mendapat bantu 
an. 

Selandjutnja oleh fihaknia G.LA 
didjelaskan, bahwa mulai tg. $ Ma 
ret 1953 (hari Minggu) akan diada- 
kan penerbangan diatas kota Serra 
rang samapi: Ungaran dengan beaj: 
Rp. 45,— tiap seperempat djam, ja 
itu Rp. 35,— untuk G.LA. da 
Rp. 10,— untuk P.M.I. Penerbang: 
an ini dimulai pada djam 8 pagi 
sampai djam 3 sore. Djikalau usah: 
untuk mengumpulkan uang ini men- 
dapat perhatian besar dari chalajak 
ramai, maka penerbangan? ini akan 
dilandjutkan pula pada tg. 15 Ma- 
ret. Ticket penerbangan ini mulai tg. 
2 Maret dapat dibeli pada I.S.T. 
(Kantor Jacobson v.d. Berg) Pur- 
wodinatan,  Internatio bag. urusan 
kapal, Bodjong, Hiap Hong Sing, 
Pekodjan dan Kantor G.ILA., Sete- 
ran Semarang. Selandjutnja orang 
pun dapat membeli ticket dilapang- 
an terbang Kalibanteng. Tiap pesa- 
wat terbang jang akan digunakan 
dapat, memberi tempat kepada 21 
penumpang. 

Usaha ini patut mendapat perha- 
tian. 

  

SIARAN R.R.I, SEMARANG 

Minggu, 1-3-1953: 
Djam 06.55 Pembukaan: 07.00 

Tanda waktu: 07.10 Permainan Akor 

deon: 07,15 Pengumuman dan beri- 
ta daerah: 07.30 Anekawarna Ming- 
gu pagi: 08.00 Warta berita: Tjatat- 
an harga karet: 08.15 Geraldo d.o.: 
08.30 um -Semerbak: 09.00 Ge- 
ma Angkasa: 09.30. Kebaktian umat 
Keristen: 10.30: Suite:,,L'Arlesienne” 
10:45 Tri Irama, 11.15 Rajuan Tony 
Martim cs:j- 11-30 'Riang gembira 
O.K. Hoo Hap: 12.15 Prima. Scala: 
12.30 Pekan “datang: 12.50 David 
Rose: - 13.00- Tanda- waktu, Peng- 
umuman: “13.15 Ujon2. Mataraman: 
13.30- Warta berita» - 13.40 Ujon2 
Mataraman: : 14.30 Warta. berita: 
14.45 Tutup. 

' Djam 17.00 Pembukaan, - 17,05 
Taman anak-anak: 17.30 Pengumum 
an: 17.35 Laporan Mingguan: 17.45 
Symphony - Jazz, 18.00 Lembaran 
Budaja, 18.15 Rajuan: 18.30 Pela- 
djaran njanji: 19.00 Tanda waktu — 
warta berita: 19.10 Parlementaria, 
19.15 Kenalkan......... 1 19.30 Syrara 
Istana:.20,00 Sari warta berita: 20.95 
Podjok Studio, - 20.25 The Danish 
Ouartet, 20.40 Tembang Tjiandjur- 
an: 21.00 Berita bahasa Djawa: 21.15 
Manis madu: 22.00 Warta berita:   ra a.l. penolakan pasal 58 UUDS 

R.I. dan sekitar soal Minoriteit. 

22.10 Tindjauan atjara esok hari, 
22.15 Hidangan malam O.K. Chung 
Hua Jazz, 23.00 Tutup. 

  

  

   

INDONE 

Ichtisar Peraturan D 

07.25 
08.30 
11.45 
1529 
16.25 

07.25 
08.30 
11.45 
15.30 
16.25 

07.25 
08.55 

10.05 

15.35 
16.25 
07:25 
08.30 
12.10 
1215 
15.40 
TO2D 

0725 
08.30 
11.45 

SENEN. Surabaja 
Djakarta 
Surabaja 
Djakarta 
Djakarta 

Surabaja 
Djakarta 
Surabaia 
Bandung 
Djakarta 

Surabaja 
Djakarta 

SELASA. 

REBO. 

Djakarta 

Surabaia 
Djakarta 

Surabaja 
Djakarta 
Bandung 
B'masin 
Surabaia 
Djakarta 

Surabaja 
Djakarta 
Surabaia 
Bandung 15.30 
Djakarta 16.25 

Surabaja 07.25 
Djakarta 08.30 
Bandung 12.10 
Surabaia 15.40 
Djakarta 16.25 
Surabaja 07.25 
Djakarta 10.05 

B'masin 12.15 
Djakarta 16.25 

—- Convair 
—. Dakota kursi 

KEMIS, 

DJUM'AT. 

SAPTU. 

MINGGU. 

CI 
Can   C.47 — Dakota Bangku 

  

    

TE FAME ATA Hah 

inas Untuk Semarang | 
BAGIAN BULAN MARET 1953. : 

DATANG DARI: 

ba Pia. 

N AMIRKAYS (- 

BERANGKAT KE: 

  
— 07.50 Djakarta (Ce. 
— 08.50 Surabaia (Can) 
— 12.05 Bandung (Can) 
— 16.00 Djakarta (ES. 
— 16.50 Surabaia teve 

— 07.50 Djakarta (C3 
— 08.50 Surabaia (Can) 
— 12.05 Bandung (Can ) 
— 16.00 Djakarta (Can) 
— 16.50 Surabaia vj 

— 07.50 Djakarta (Cv. ) 
— 09.20 Surabaia/ (Cv) 

Den Pasar 
— 10.25 B'masin/ (Can) 

Makasar 
— 16.00 Djakarta (Cv. ) 
— 16.50 Surabaia (Cv. ) 

— 07.50 Djakarta (ey) 
— 08.55 Bandung (Can ) 
— 12.30 Surabaia (Can ) 
— 12.35 Djakarta - (C.47) 
— 16.00 Djakarta (Can) 
— 16.50 Surabaia (Cv. 

— 07.50 Djakarta (Et 
— 08.59 Surabaia (Can) 
— 12.05 Bandung (Can) 
— 16.00 Djakarta (Can) 
— 16.50 Surabaia Cv.) 

— 07:50 Djakarta "er 
— 08.55 Bandung (Can) 
— 12.30 Surabaia (Can) 
— 16.00 Djakarta (Can) 
— 16.50 Surabaia NGY) 
— 07.50 Djakarta (v3) 
— 10.25 B'masin/ (C.47) 

Makasar 
— 12.35 Djakarta (Can) 
—— 16.50 Surabaia se) 

$ Kantor Passasi, 
Seteran 52, 
Semarang.   

BARU TERBIT: 
  

Oreto Y. MUNAWAR CHMLIL. 

PERISTIWA 

ISRAA xx MIRAADI 

dengan 

WETENSCHAP 

Perdjalanan Nabi sa.w. ke-langit tudjuh 

  

Djuga bisa dipesan : 
Pengantar Sastra Indonesia, Sab. 
donesia, A.M. Pulungan R 7.— 
R 6.50 Pemimpin beristeri 6.— 
Sir Koer'an-Mahmud Junus R 25. 
Falsafah perdjoangan Islam-Isa 
Asdi Nardju R 2.80. Pemimpin Sembahjang 

'. pat beladjar sembahjang R 5.50 

PERISTIWA 
Israa dan Mi'raadj 
DENGAN WETENSCHAP 
Oleh : H. Munawar Chalil. 

Bagi mereka jang masih ragu2 
terhadap peristiwa ISRAA dan 
MPRAADJ Nabi s.a.w., maka da- 
lam buku ini diutarakan sekedar 
pandangan tentang peristiwa tsb. 
dengan setjara wetenschappelijk, 
hingga dapat menambah atau le- 
bih menebalkan kepertjajaan me- 
reka. Isi 121 pag. 

Harga Rp. 9.— Prangko 1046. 
Pesan 25 buku, potongan 254. 
Ongkos kirim bebas. 

Ahmad R 9.50 Sari ilmu bah. In- 
Satu dua pandangan tatanegara 
Seluk beluk Agama R 10.— Taf- 
— Riwajat Rasul2 utama R 6.— 
Anshari R 25.— Mustika budi, 

I.-— Tuntunan tje- 
Budi... Pekerti-Marzuki — Imran 

R 3.50. Tuhan kita, pemurah Penjajang R 5.— Alasan2 hukum fa- 
kih R 4.— Kedunia succes R 4.50 Kasjmir R 3.50 Kuntji iman 
R.3.— Kitab Amal Saleh diilid I R 30.— II R 25.—. 
Ongkos kirim 1096. Mintalah daftar harga. 

Penerbit: AB. SITTI-SJAMSIJAH. ' 

  

    

—. Setjojudan 28, Solo. 

  

LELANG KAJU 
Pada hari Selasa tgl. 10 Ma 

besar untuk umum, berupa kaju ' 
erah-daerah hutan sebagai beriku 

TELAWA: tpk. Telawa 

GUNDIH: tpk. Sulur, K 

Lelang : dimulai djam 10 pag 
TEMPAT: Gedung CHUN 

Daftar kapling dapat diminta 

Telawa, Gundih, Surakarta Timur 
Poerworedjo,  Banjumas Timur/B 

nan Bag. Ke I di Bandung, Bag. 
Djuru Lelang Negara. di Jogjakar 

ret 1953 akan diadakan lelang 

djati pertukangan/bakar dari da- 
bt: 

Y/H, Djambean, dan Sedadi. 

radenan dan Panunggalan. 

13 

G HWA TSUNG HUI Jogjakarta, 

di kantor2 Daerah Hutan : 

/Barat, Jogjakarta, Magelang, 

arat, Inspeksi Djawatan Kehuta- 

Ke II di Semarang, dan kantor 
ta. — 

  

     
ketiava |. 

“Lakon Errol Flynn) Kalimantan — Gara2 jo 
"5 presiden — Kembang setaman Indonesia - 
“se4 bidjak sana, di pidjak sini — Sampa 

PERHATIAN LUAR BIASA. Lakomja Errol | 
tan atau Sjarif Hamid Algadrie jg. ternjata berseko 
Raymond  Westerling dan Frans 
nita tjantik namanja Didi Hamid 

irubiruan muda menghias mu kanj: 
Kn ta 1g, Ta tadoh ibarapa bulan a 

Ing Da telah dapat mendjeaguk suaminja d beberapa 
annja, B 'a | 
parka Tentu ini sudah dimuat. 
mang luar biasa. Diluar gedung, 
Djalan Lapangan 

Bukan djalannja tjerita dide 

#1 Djakarta — DL.“ « : 

    

    

    

Najoan. Jang kasian 
Daan teri 

ng agak | 

in medja hidjau jins ka 
Tjuma perhatian orang jg mer 

diseputar gedung jang terletak di 
Banteng Timur No. 1. Orang mulai pagi berde- 

ret, berdjedjal, ingin melihat mukanja lakon hebat itu. jg 

Tetapi tentu ketjewa sebab tidak 
bisa lihat kumisnja, bahkan bajang- 
annja pun tidak. Djuga sukar nanti- 
nja melihat gambarnja didepan me- 
dja hidjau, karena djuru potretpun 
diusir. Lebih 'menjesal lagi mereka 
karena 'diluar tidak diberi pangeras 
Suara, /seperti waktu peperiksaan ber 
sedjarah di Jogja dahulu. Mungkin 
RRI bisa sedikit melegakan mere 
ka, apabila djalan peperiksaan se- 
luruhnja jang memakan Waktu 3 
djam itu sudah di-tape-recorder se- 
kaliannja, dapat disiarkan seluruh- 
nja. Djaksa Agung sendiri tidak ke- 
beratan untuk disiarkannja tapere- 
corder itu, kini tinggal pertimbang- 
an-pertimbangan Pemerintah lagi. 

Soalnja Sudah djelas dan kiranja 
tidak memakan waktu pandjang pe- 
meriksaannja. KeSalahan sudah di- 
akui dan pendjelasan2nja terang ha 
nja meminta keringanan2  sadja. 
Jang menarik lagi figuur Mr. Sur- 
jadi. Kami belum pernah melihat ia 
sehari2nja, bagaimana sikapnja “dll. 
Tetapi dikala itu kelihatan  rada2 
isin dan rikuh. Inipun bisa dime- 
ngarti. - 

Seputar pedato Presiden 
. di Amuntai. 

Reaksi tentang utjapan2 Presiden 
di Amuntai masih terus menggelora 
hingga kini. Orang tpihak. Islam) 
memperotes keras. Tetapi pembela2 
djuga ada. Jang terachir Dr. A.K. 
Gani jang membenarkan  utjapan 
Presiden itu. 

Padahal sebenarnja orang  keba- 
njakan belum tahu betul bagaimana 
sebenarnja isi pedato itu SELENG- 
KAPNJA. Memang kalau orang ha- 
nja mengutip dua tiga kalimat dari 
pedatonja, pikiran panatik bisa “se- 
gera kabur. Berkobar. Tetapi sebe- 
narnja, “djika suka mendengarkan 
pedato itu SELURUHNJA,. - satu 
perkataanpun tidak ada jang me- 
njinggung kedaulatan Islam, tjita?- 

« 
” 

AKIBAT GEROMBOLAN 79 
SEKOLAH RAKJAT TUTUP 

Dari fihak jang berdekatan dida 
pat kabar, selama gerombolan ber 
aksi di Djawa Tengah ada 79- Se 
kolah: Rakjat di 4. Kabupaten jang 
telah ditutup dan sebagian pula te 
lah dibuka kembali, jaitu. di Tjila 
tjap 17 S.R. ditutup dan kemudiai 
2 dibuka kembali, Banjumas. 1: 
S.R., Brebes 29 S.R. ditutup, kemu 
dian. 10 S.R. dibuka kembali dar 
Tegal 24 buah S.R. . Di Pemalang 
dibuka kembali 11 S.R. - Kalar 
orang dapat membajangkan, bahw: 
pada tiap S.R. telah dididik I.k. 30t 
murid2, maka djumlah murid2 jang 
kemungkinan akan terlantar kelak 
akibat geromboaln pun tidak kefjil. 
Pihak jang berwadjib berdaja seke- 
ras tenaga untuk mengamankar 
kembali daerah2 tsb. 

TERTANGKAP. 
Didapat kabar, bahwa perampok 

jang mendjalankan aksinja. belum 
lama berselang dirumah kemafian 
di Gg. Baru telah tertangkap. ' Be: 
berapa orang jang tersangkut dalam. j: 
perkara ini kini ditahan oleh fihak   jang berwadjib. 

» 

Guna memudahkan 5 Ha 
pekerdjaan Njonja 

untuk menjalakan API-ANGLO, 
terutama dimusim hudjan, dapat 
Njonja mempergunakan: 

SIZALINE 
Tidak menjusahkan dan api dapat 
menjala dengan sangat memuas- 
kan. 

Dapat dibeli pada: 
Boekhandel UNITY 

Seteran 44 Semarang. 
Toko SAN DIMAS 

Bodjong 57. Semarang. 
Toko DEPOK 

Depok 4 Semarang. 
Toko TONG HIEN 

Tjandi Baru 55 

    

| M.S. RAHAT 
STA 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 

    

Kulit pedih 
disebabkan oleh keringat 

dapat dihilangkan dan 
ditjegah dengan 

BEDAK DAN BALSEM 

PUROL 

.. mena Tenan Saath 

Kursus-Kursus tertulis: 
Potret, Sihir, Bahasa Inggeris, 
Mesin Tulis, Gerak Badan, Papan 
Hitungan, Keterangan dikirim per 
tjuma. Prospektus lengkap. 

t Rp. 1,— 
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lam nomor wahid 

| Mena, Penerangan 

ja, djiwanja. ” Malahan  antaranja 
Fobsidan berkata, bahwa Presiden 
dalam 'pribadinja terlebih dahulu 
akan madju kedepan, apabila ada 
brang atau golongan jg. akan men- 
tjemoohkan Agama Islam-jang be- 
liau anut itu. Pokoknja pembela Is- 

itulah kehendak 

Presiden. Ini jang mengenai Islam. 
Djadi rame2 sekarang inipun ti- 

dak berguna, - malahan. hanja akan 
menambah: riuh kisruh dan gelap 
sadja, kalau tidak perpetjahan. 
“Barangkali dalam hal ini djuga 
ada baiknja apabila RRI (dengan 
perkenan jang berwadjib) — ME- 
NJIARKAN LAGI PEDATO PRE- 
SIDEN. ITU JANG DIUGA SU- 
DAH DITAPE (DIREKAM) suara- 
nja sampai habis. 

Pada waktu Dies Natalis di Ista- 

Ina terachir ini Presiden rupanja su- 
dah omong2 dengan Oom No. itu 

jang popuics. 
ongkin jang dibitjarakan soal »:'. 

Malah rupanja Kempen djuga s»- 
dah menghitamkan diatas putih p- 
dato terkenal itu, diambilnja dari 
suara taperecorder tadi. Bisa djadi 

ini djuga akan ditjetak. Memang Je- 
bih lekas, lebih luas, lebih baik, 
guna menghindarkan salah paham 
terus menerus ini. 

: Unipersitet Indonesia. 
PENDEK TETAPI PENTING 

Itulah amanat Presiden dikala 
Dies Natalis baru2 ini, dilangsung 
kan di Istana Negara. (Kalau di 
sebut GEDUNG NEGARA sadia 
bagaimana?). Unipersitet Indone 
sia harus lain dengan jang lain. 
Sebab mesti diselaraskan dengan 
djiwa, keadaan dan kedudukan 
bangsa itu sendiri. Ada bangsa 
jang bakatnja dagang, ada bang- 
sa jang bgkatnja kepahlawanan 
perang, ada jang djiwanja seni-bu 
daja.. Itulah maka Indonesia ha- 
rus menkrieer unipersitetnja sen 
diri meskipun tentu harus setaraf 
lengan unipersitet internasional 
tw, Ini terletak pada para maha 
3uru, dosen dan asistennja, teta- 
Di djuga pada para mahasiswanja. 
'-Keduanja. diserukan supaja hi 
lup kotak kotak sepakultet pa- 
Suite itu dibrantas. Kehidupan 
nghasiswa adalah satu, bersama 
dan “-setudjuan. Setiap anggauta 
bangsa itu wadjib menjumbang- 
kan tenaga, djiwanja kepada Ibu 
Pertiwi.” Ada anggauta bangsa 
fang bisa menjumbangkan melati, 
ada jang menjumbangkan ma- 
war, menur, kenanga, patjar-tji- 
na, dil. Tetapi semua sumbangan 
ichlas-rela berisi penuh kebangsa 
an itu. selalu guna menghias sang 
gul konde Ibunda, Ibu Indonesia. 
ftulah kewadjiban: setiap putera 
putri Indonesia. Beda-beda sum- 
bangannja menurut bakat dan ke 
idaannja, tetapi semuanja untuk 
iatu: Indonesia. Semua sama pen 
tingnja. ' Sama: bergunanja. Dan 
sewadjiban kita kini dalam Nega 
2 muda ini, baru harus mengisi 
dan mengisi. Mengisi kemerdeka- 
1 kita, Negara kita ini. 

Tentudjangan di-isi dengan 
kotoran2, tetapi  di-isi dengan 
jan indah indah, seperti mengisi 
air putih djernih dengan kem- 
bang2 mendjadi kembang seta- 
nan guna Ibu Indonesia. 

Bidjaksana-bidjaksini? 
RAHAJAT DJAKARTA menge- 

tah. Ada omongan baru jang tepat 
melukiskan keadaan kini, Keadaan 
ruwet, banjak hal belum beres. Rak- 
jat djadi korban. Penghidupan se- 
makin sukar, harga barang membu- 
bung. Bahkan harga krambil. naik. 
Apalagi telur, ajam, buah dan sajur- 
ni aa pena 

adaha atanja: DJANGAN 
ASAL WAREK SADIA MAKAN 
ITU. Mesti jang vitaminen-vol. Se- 
tudju kata “rahajat. 
Saking djengkelnja rahajat itu ma- 

ka edjekannja kini begini. Memang li harapkan ' KEBIDJAKSANAAN 
Pemerintah, pemimpin2 didalam 
mengemudikan Negara. Mengemudi 
ekonominja. Politik bebasnja. Den 
lain2 seterusnja. Tetapi kalau prak- 
teknja hanja: ......ke...... Didjak...,.. 
sana dan Pnnakeraan. bidjak...... sini, 
maka alhasil seperti dipidjak sana 
Ian pidjak sini, hingga achiraja ra- hajat.terpepet dibawah melulu. Ke- 
sananja bajar padjak terus dalam 

segala hal, kesininja harga keper- 
uan dibubungkan kelangit. 
En toh......... masih dapat hidup. 

Memang keuletannja 'rahaiat kita 
terkenal sedjak djaman Kumpeni. 
Tetapi entah kemana Beling 5 

Sampah Djakartac 
DNG. PENDUDUK TIGA DJU- 

TA ini setiap hari djumlah sampah- 
nja Djakarta ini ada kira2 4000 me- 
ter kubik. Kira2 jang bekerdja me- 
njingkirkan sampah ini 3000 orang 
dengan 300 mobil samipah dan 600 
zrobag sampah. 
' Selingan dulu, inilah satu2nja ma- 
fjam mobil jang tidak pernah dipa- 
kai pelesir pegawai2nja - ke Tjilin- 
tjing atau Puntjak. 

Kembali ke sampah. Sampah ini 
dibuang kerawa-rawa jang banjak 
sekali di Djakarta dan katanja be- 
soknja ini merupakan kampung? ba- 
ru.dan daerah2 industri baru pula. 

Asal djangan kampung2 rompok 
baru jang hakekatnja hanja menam- 
bah djumlah daerah jang mudah 
timbul kebakaran sadja. Dan 'tentu- 
nja ,,kampung sampah” ini tidak 
akan mendjadi namanja. 

Disamping itu di Djakarta ada jg. 
dinamakan ,,Mas Sampah” jang ge- 
mar memakai dasi, pakaian parlen- 
te, kadang2 mobil mengkilap, teta- 
pi djiwanja seperti namanja, gemur   (MR/210) BANDUNG. 

    

e Von & Co.). 
, : Ta : 

aa 

pada ,,puteri kurepsi” dan ,,den- 
adjeng Males”, 

  

S
e
n
t
 

4 

 



  

fe 

15 Djuta Budak 
Pekerdja Paksa 

Kini/Meringkuk Dalam Perkemahan2 
: Laut Bovjet ? ag | 

(8 Dulles Andjurkan PembatalanfPerdjandjian2 Jang 
Timbulkan Perbudakan — - 

MENTERI LUAR NEGERI 
Dulles hari Kamis kemaren dulu 
njatakan kepada dunia, bahwa Amerika Serikat tidak akan pernah 
menjetudjui perdjandjian2 internasional jang — menurut kata2 
Dulles — akan mensahkan penindasan Sovjet Uni atas bangsa 
Eropa dan Asia. Dulles mengutjapkan kata2 tadi dimuka panitya 
madjlis rendah Amerika Serikat urusan hubungan dengan luar ne- 

waktu ini sedang mempeladjari sebuah resolusi jg. 
diusulkan oleh Presiden Eisenhower, jang menghendaki su ja 
Amerika Serikat mengutuk tafsiran jang diberikan oleh Sovjet Uni 
terhadap persetudjuan2 rahasia Yalta dan Poisdam. 

geri, jang pada 

Mengenai pernjataan Eisenho- 
wer tentang soal ini, jang ditutjap 
kan dalam konperensi pers ketika 
hari Rabu j.l. itu, Dulles menga- 
takan bahwa Eisenhower dalam 
pada itu chusus menjinggung sua- 
tu hal jeng hypothetis, karena ia 
hanja mendjawab pertanjaan2 pa- Patuba Kenmasikkakn '. akam: terdikat-h 

antara Eisenhower | 
ra wartawan. 

Dulles menerangkan kemudian, 
bahwa Eisenhower setjara pribadi 
telah memberitahukan kepadanja, ' 
bahwa ia tidak akan pernah be- | 
runding dengan pemimpin2 So- 
vjet dengan tjara jang. mungkin 
dapat i 
mengenai semangat dan huruf da- 
ripada resolusi jang telah disam- 
paikannja kepada Kongres itu. 

menimbulkan - kesangsian ! 

N 

Amerika Serikat John Foster 
minta agar supaja Kongres sa1nte- 

taannja tadi, maka ia segera ditanjai 
oleh panitya Madjlis rendah urusan 
'hubungan dengan luar negeri, me- 
ngenai arti dan luas pernjataan Ei- 
senhower, bahwa ia ingin berbitjara 
dengan Stalin. 3 
Menurut UP, Dulles mengatakan 
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nja pertemuan 
dan Stalin itu ,,sama sekali terletak 

(dalam alam perkiraan belaka”. Se- 
terusnja Dulles mengatakan bahwa 

'setjara pribadi ia ,,tldak sangat per- 
.tjajai pemimpin2 Sovjet Russia jg 

isekarang ini, atau barang sesuatu jg 
mereka djandjikan”. Rea 

| Menurut AFP, Dulles seterusnja 
| menerangkan bahwa ukuran2 mo- 
|reel para pemimpin Sovjet sama $e- 

sesudah Dulles mengutjapkan pernja 

Dalam resolusi tadi, Eisenhower | kali tidak bisa dibandingkan dengan 
menjatakan bahwa Amerika Seri- | pemimpin? Amerika Serikat. 
kat tidak akan pernah mengakui 
tindakan2 jang telah menjebab- 
kan ,,diperbudaknja” bangsa2 lain 
oleh Sovjet Uni. 

Negeri2 Asia jang mana di 
anggap diperbudak? 

Menurut UP, dalam keterangan 
Dulles jang diutjapkannja dimuka 
panitya madjlis rendah tadi dinja 
takan, bahwa pemerintah Ameri- 
ka mengingat daerah2 Timur Dja- 
uh jang tertentu, dimana rakjat- 
nja harus diberi harapan bahwa 
pada suatu ketika mereka akan 
dibebaskan dari pada pendjadja- 
han Sovjet”, : 5 

Disebutnja negeri2: Mongolia 
(Luar), Tannu Tuva, Tiongkok, se | 
bagian dari Korea, pulau2 Habo- 
mai dan Shikotan (dekat pulau 
Djepang Hokkoido) sebagai nege 
ri2 jang apa disebutnja ..ditindas 
oleh imperialisme Sovjet”. Kemu- 
dian Dulles mengatakan bahwa 
kira2 15.000.000- orang mering- 
kuk dalam -perkemahan2 kerdja- 
paksa di Sovjet Uni, atau 2 kali 
djumlah anggota Partai Komunis 
Sovjet Uni: bahwa lebih dari '4 
dari boneka? satellit Sovjet” te- 
lah dibersihkan oleh Sovjet Uni, 
bahwa ratusan-ribu kalau tidak 
berdjuta2 orang di Asia telah di- 
busuh. 
Menurut UP, Dulles. kemudian 

mengatakan bahwa resolusi jang 
diadjukan oleh. Eisenhower tsb ta- 
di: 1, Akan “menggaskan. bahwa 

Seterusnja Dulles mengatakan, su- 
dah djelas kiranja bahwa ia tidak 
memikirkan akan diadakannja pe- 
rundingan2 antara Amerika Serikat 
dan Sovjet Uni tanpa diadakannja 
pembitjaraan terlebih dahulu anta- 
ra Amerika dan sekutu2nja dan tan 
pa mendapat sokongan PBB — dji- 
ka perlu — terhadap perundingan? 
tadi. 

Terlalu prematur djika se 
mua persetudjuan batal. 

AFP . seterusnja mengabarkan, 
Dulles mengemukakan bahwa akan 
prematurlah andaikata semua perse- 
tudjuan jg telah diadakan antara 
Amerika Serikat dan Sovjet Uni kex 
tika Perang Dunia JI dibatalkan. Di 
terangkannja bahwa djumlah perse- 
tudjuan tadi semuanja ada kira2 25 
buah. Dikemukakannja apa jg dika 
takan oleh Eisenhower dalam kon- 
perensi pers ketika “hari Rebosj.l., 
jaitu bahwa Amerika akan menga- 
lami kesulitan2 besar di Berlin dan 
Wina, djika persetudjuan2? tadi diba 
talkan begitu sadja. Sebaliknja, kata 
Dulles, “ persetudjuan2 jg menetap- 
kan bahwa di Polandia harus diada- 
Kan pemilihan bebas dan bahwa ke 
merdekaan Austria harus dipulih- 
kan, djanganlah dibatalkan. 
Diterangkannja - bahwa Amerika 

harus mempunjai tjara2 ,,pengoba- 
tan”, terutama tjara2 untuk menetap 
kan .persetudjuan?2 antara Sovjet dan 
Amerika jg mana, jg di-ingini seka- 
li oleh Amerika supaja dilaksanakan. 

  

  
kita tidak Setelah 2 tahun 

pernah lagi membuat “gam- 
bar-gambar »cheese-cake” 
(nama gambar wanita2 1jan- 
tik), mungkin pembatja me- 

nanjakan: mengapa dan un- : 
tuk apa sekali ini dimuat la- 
gi gambar ,,cheese-cake” itu? 
Djawab redaksi: memang ti- 
dak ada maksud dan tudjuan 
apa-apa! Hanja kita merasa, 
halaman ke-III ini perlu di- 
»segarkan” sedikit. Terlalu 
sering dimuat dalam halam- 
an ini,  berita2 politik, - pe- 
rang, persendjataan dll. mi- 
sere dunia sadja. Maka itu 
untuk ,afwisseling” sekali ini 
kiranja tak ada halangan, ku- 
lau halaman ini diselingi de- 
ngan pandangan jang tidak 
menggambarkan - segala ma- 
tjam kesulitan dan keruwetan | 
dunia. Dan “untuk itu, mana- 
kah 'jang lebih tjotjok dari 
pada gambar dua pemudi- 
kembar jang manis-sehat ini. 
Jang berdiri Mary dan jang 
djongkok Jane Capriola, dari 

      San. Diego. 
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Moskow Puas! 
Stalin Jakin Regiem Amerika 
& Rusia Dapat Berdampingan 
Reaksi2 Terhadap Kesediaan Eisen- 

- hower Untuk Temui Stalin 
PARA ANGGOTA Kongres Amerika rn hari Kemis kema- 

ren dulu telah memberi reaksi2 jang berhati2 terhadap saran presi- 
den Eisenhower bahwa ia akan menjetudjui suatu pertemuan de- 
ngan Stalin dengan sjarat2, dan mereka dalam pada itu mengemuka 
kan bahwa Eisenhower hendaknja lebih baik menuntut tanda2 akan 
kemauan baik dari pihak Sovjet Rusia di Korea lebih dulu, sebe- 
lam ia mengadakan pertemuan sendiri dengan  Stalin. Pendapat 
umum kalangan2 diplomatik di Washington ialah bahwa langkah 
berikutnja sekarang tergantung pada Stalin. Sebagai diketahui ha- 
nja dua bulan jang lalu perdana menteri Stalin telah menjatakan 
kepada harian ,,New York Times”, bahwa ja akan menjetudjui sua 
tu pertemuan antara kepala2 negara ,,2-Besar”, | 

Hanja .,perangkap pro- luar negeri Senat menjatakan keja- 
v paganda?” kinannja, bahwa presiden  Eisenho- 

Mengenai kemungkinan pertemu-|wer tentu sungguh2 telah memper- 
an antara Eisenhower dan Stalin itu, |timbangkan usul Stalin itu, dan dji- 
sumber2 diplomatik di Washington|ka Eisenhower dapat memperoleh 

bahwa pertemuan fdjaminan bahwa pertemuan dengan 
sematjam itu akan memerlukan per-|Stalin nanti dapat diadakan dengan | 
siapan2 jg berminggu2 lamanja utk. |dasar kepertjajaan- baik dan dengan 
menentukan soal2 apakah jg nanti|,,semua kartu diatas medja”, ia ha- 
akan dibitjarakan. Selandjutnja me- | rus sungguh2  mempertimbangkan- 
nurut sumber2 tsb. satu faktor peng|nja. Dapat dikemukakan bahwa dim 
halang lainnja ialah adanja dakwa-|Konperensi  Potsdam pada tahun 
an2 jg kuat oleh pihak Barat bahwa | 1945, jaitu pertemuan terachir jg di 
pembesar2 Sovjet mungkin hanjaJadakan antara kepala? negara Seku 
akan menggunakan idee pertemuan|tu selama perang dunia kedua, Tru- 
itu sebagai ,,perangkap propaganda” | man telah mengundang Stalin utk. 
untuk memetjahkan persekutuan ne|mengundjungi Washington: Sediak | 
gara2 Barat. Dalam Kongres Amerilitu, djika ditanja tentang soal ini, | 
ka sendiri, dimana para anggota| Truman selalu mendjawab bahwa ia 
partai Republik senantiasa telah meltiap waktu bersedia menemui Stalin! 
ngeritik pertemuan2 diplomatik | — tetapi di Washington, 

  

Sebelum pembukaan resmi sidang umum PBB di New York pada hari Selasa jbl. terlebih dahulu telah di- 
anggauta2 delegasi negara2 jang ikut mengirimkan pasukan2nja ke me- adakan pertemuan informil antara 

dan perang Korea. Tampak para diplon 
diantaranja kelihatan ketua “delegasi Amerika, 

'at ini sesaat sebelum mengadakan perundingan 
Cabot Lodge jang dalam sidang PBB hari Rebo 

informil tersebut, 
menuduh 

Russia memberikan bantuan2 sendja ta kepada pasukayi2 Korea Utara. 

Mengenal Dapur Film : 
  

Kedudukan Producer Film 
Harus Bisaf Djadi Djendral — Nabi Dan Diplomaat 

(Oleh :&Usmar Ismail — Menulis Untuk Pembatja ,,Suara Merdeka”) 
"APAKAH PRODUCER ITU?” saja tanjakan kepada William Pine, dari Pine-Thomas Produc 

tions, producer merdeka, jang mengedarkan filmnja melalui Paramount Pictures. (Salah sebuah film- nja ,,Crosswind” baru2 ini diputar di Garden Hall Djakarta). ,, 
kali”, djawabnja. ,,Misalnja, sajadisebut seorang producer, 
ngan Mr. Freeman jang djuga diberi sebutan producer”. Bagi kita 
djuga masih kabur2. Pada asalnja di Hollywood 
ker, Fox, Lasky dil. jang dengan setjara aktif ikut dalam 
lah jang mentjari duwit, menjewa kamera dan studio, perseorangan” jg diwaktu jg lalu tef 

lah diadakan oleh presiden Roose- 
velt dan Truman dengan Stalin dan 

Perantjis menghendaki kon 
perensi 4 negara. 

Dim pada itu kalangan resmi di Pa 

kan peranan2, membikin sets, menegakkan lampu2 dan banjak kali 
njusun film mereka sendiri. Tidak sampai disini sadja, 

jig biasanja mengeritik presiden, me 
njatakan bahwa ,,dengan 
ngan jg seksama dan sjarat2 jg la- 
jak” idee pertemuan 

menurut pendapatnja adalah ,,baik”. 

tor Mike 

Winston Churchill itu, kini terda- 
pat reaksi2 jg sangat berhati? terha 
dap statement jg diutjapkan oleh 
Eisenhower dalam konperensi pers- 
nja pada hari Rebo j.. menge- 
nai soal pertemuan dengan Stalin. 

Beberapa pendapat. 
Senator Homer Ferguson dari par 

tai Republik menjarankan, bahwa 
djika Stalin benar2 menghendaki 

suatu pertemuan dengan presiden 
Amerika Serikat, maka ia harus ti- 
dak lagi ,,mendjadi dalang” dalam 
perang Korea dan memberi perin- 
tah kepada pihak RRT supaja meng 
adakan perdamaian. Senator Wayne 
Morse,“djuga dari partai Republik, 

ris menerangkan pada hari Kemis ke- 
maren dulu, bahwa Perantjis menjo- 
kong diadakannja konperensi 4 ne- 
gara, asal sadja hal itu mengandung | 
kemungkinan jg luas untuk berhasil, 
dan karenanja harus dipersiapkan 
dengan seksama. Kalangan tsb. mem 
berikan keterangan ini berkenaan 
dengan statement presiden Amerika 
Serikat. Dwight D. Eisenhower, me' 

ngenai kemungkinan diadakannja | 
suatu pertemuan antara dia dan per 
dana menteri Sovjet Uni, Josef Sta- 
lin. Mengenai pernjataan Eisenho- 
wer, bahwa pertemuan sematjam itu 
hanja akan terdjadi dalam musjawa- 

di menjatakan, bahwa sekutu2 Ame 
rika tidak sadja akan diadjak berbi- 
tjara tentang hal ini sebelumnja, 
melainkan akan hadlir pula dalam 
pertemuan itu. Ditambahkannja, ba- 
hwa menurut pengalaman jg sudah2, 
tiap2 konperensi jg terbatas tjende- 
rung kearah terpetjahnja dunia men 

perantja- 

demikian itu 

sena- 
panitya 

Dipihak partai Demokrat, 
Mansfield dari 

  

Bukti 530 
Suatu Penipuan Jg 

5 Anggaduta T.I.I. Tegal Menjelundup Ke Djakarta     Amerika tidak menjetudui perkosa- 
an? jang dilakukan oleh pemimpm2 
Sovjet terhadap persetudiuan? jang 
sudah2, jang mengakibatkan perbu- 
dakan. 

2. Akan menegaskan bahwa Ame- 
rika tidak akan pernah ikut serta 
dalam  perdjandjian internasional 
jang  mengidzinkan  dilakukannja 
penindasan-penindasan oleh Sovjet 
Uni atas bangsa2 Iain, jang dikua- 
Sainja, di Eropa dan Asia. 

3. Memperlihatkan bahwa salah 
satu daripada maksud2 damai Ame- 
rika Serikat ialah supaja  bangsa2 
Eropa dan Asia jang  diperbudak 
itu, merdeka kembali. 3 

Bagaimana kemungkinan 
rundingan Ike-Stalin? 

Berita AFP mengatakan, segera 

peniti 
MATETI NARASIMHAN, se 

orang mahasiswa India, kini ber 
ada di San Francisco dalam per 
Gjalanan keliling dunia dengan se 
peda motor. Narasimhan mening- 
galkan rumahnja di Madras di- 
achir tahun 19509. Ia tiba di Ame 
rika dengan melalui Timur Dekat 
dan Eropa Tengah. Dari Amerika 
ia bermaksud meneruskan perdj 
janannja ke Djepang, RRT, Phili 

  

daerah2 Asia jang dikuasai 
oleh Blok Sovjet. | 

menurut 
plomasi di Washington, pernjata- ' 
an Dulles tadi menegaskan bah- 
wa pemerintah Amerika Serikat 
tidak mempertimbangkan pemba- 
talan begitu sadja daripada perse- 
tudjuan Yalta, karena Dulles ti- 
dak menjebut?2 Sakhalin selatan 
dan keperluan Kuril, jg diserah- 
kan kepada Sovjet Uni sebagai 
akibat persetudjuan Yalta. Mongo 
lia (luar) sampai permulaan Pe- 
rang Dunia II merupakan suatu 
daerah semi-otonom, setjara nomi 
nal dibawah suzerenitet Tiongkok 
Akan tetapi tak lama sesudah pe- 
rang dunia I Mongolia luar pada 
hakekatnja sudah merdeka. Pakt 
Yalta menetapkan bahwa Ameri- 
ka dan Inggris harus mengakui ke 
merdekaan Mongolia (sekarang: 
Republik Rakjat Mongolia), tetapi 
— kata sumber2 tadi — sementa- 

Beberapa keterangan ttg. | berwadjib. 

  
ra itu Sovjet Uni sudah berkuasa 
disana. 5 

Tannu Tuva, suatu daerah jg     
luasnja 64.000 mil”. dan berpen- | 
duduk 65.000 djiwa, sudah lama 
merupakan protektorat Sovjet, 
ketika pemerintah  Kuomintang 
bulan Agustus 1945  menjerah- 
kannja kepada Sovjet Uni. 

Tak boleh disangsikan lagi, ka- 
ta kalangan diplomatik tadi, bhw 

ya Tiongkok, jang setjara tradisionil 

“hari jang lalu polisi Djakarta Ra- 
|ya telah dapat menangkap 5 orang 

merupakan tempat Amerika men- 
tjari persahabatan didunia Timur 

Menurut Narasimhan, maksud: itu, mendjadi perhatian utama da- 
perdjalanannja itu adalah untuk |Ti pemerintah Amerika, dalam 
mengetahui sikapnja bangsa2 lain |usaha supaja .,pada rakjat Tiong- 
terhadap India. Hingga kini per (kok tumbuh harapan untuk dibe- 
djalanannja ita telah memberi ke | baskan dari kekuasaan Komunis” 
jakinan kepadanja, bahwa negeri2 | Dikemukakan bahwa  timbulnja 
lain tidak membentji India. «kekuasaan Komunis di Tiongkok 

pina, Australia, Indonesia 
dan Malaya. 

Ft - 

MENURUT hasil pengukuran 
itu tidak disebabkan oleh sesuatu 

perdjandjian, melainkan langsung     pendapat jang dilakukan di Kdln 
achir2 ini, hampir satu orang 
Djerman Barat diantara tiap-tiap 
4 orang, tidak bisa ' lekas tidur. 
Hampir 5570 dari orang2 jang di 
tanjai mengatakan bahwa mereka 
mudah” tertidur, 2396 ,,tidak 
sukar”, sedangkan 2276  menge- 
lah: , sukar”. Golongan tsb. bela 
kangan ini kebanjakan terdiri dari 
orang2 jang sudah agak landjut 
usianja. Hanja 1270 dari orang 
laki2 jang berumur kurang dari 
30 tahun mendjawab bahwa me 
reka sulit bisa lekas tidur. 

E4 

kek 5 

SE-EKOR andjing jang rupa2- 
nja rindu kepada djuragannja jg 
semula, belakangan ini melarikan 
diri dari rumah djuragannja jang 
baru, di Kaffir River (Afrika Se 
latan), lalu lari sedjauh 120 mil, 
kerumah tuannja jg lama, didekat 
Bloemfontein. 

Andjing tadi 3 hari lamanja 
ada diperdialanan, sebelum sam 
pai dirumah S.P, Fouche (tuannja 
jang lama) jg dirindu-rindukannja 
itu, 

ak 

MENURUT angka2 resmi, se 
lama tahun 1952 di Perantjis ter. 
djadi lebih dari 1 djuta ketjelaka 
an didjalan-djalan, jang berakibat 
kan 3.418 djiwa melajang dan 
41.737 orang luka-luka, 

  

'sebagai akibat perang”. 
| Beberapa kardjana jg objektif 
| berpendapat, bahwa kaum RRT 
dapat. berkuasa disana. karena 
Kuomintang gagal dan berdjuta2 
orang penderita lapar menanti2- 

kan langkah baru, dalam revolu- 
si Tiongkok. 

(Noot Red: Mengenai berita 
reaksi terhadap tawaran Eisenho- 
wer, harap pembatja lihat berita 
disebelah ini). $ 

  

Korban? Ban- 

djir Nederland 
Djumlah penduduk jg diungsikan 

dari daerah Nederland barat-daja jg 
ditimpa oleh bentjana bandjir ada- 

|lah lebih dari 100.000 orang. Ang- 
ka ini ternjata djauh lebih besar da 
ri pada jg disebut ketika  bentjana 
menimpa, jaitu sewaktu dikabarkan, 
bahwa 50.000 orang terpaksa me- 
ninggalkan rumah masing2.  Menu- 
rut angka2 
oleh kementerian pembangunan Be- 
landa, 3.810 . buah rumah dan 450 

Hu, dia baru sadja melakukan pe- 
Inipuan terhadap 5 orang Tiong- 

statistik jg diumumkan |   buah ' perusahaan pertanian telah 
hantjur sama sekali, sedangkan ham' 

pir 30.000 buah rumah lainnja men   
dapat kerusakan, 4.970 buah dianta-dikota Djakarta. Pemeriksaan ma 
ranja rusak berat. 

rapa orang) 

ngan2 penting kepada pihak berwadjib disekitar 
Item. jang hingga kini masih berkeliaran, dan oleh pihak berwadjib 
diharapkan bahwa sisa2 gerombolan tersebut tidak lama lagi bisa 
mendapat ,,keberesan”, 

Dalam hubungan ini lebih djauh 
dari pihak Reserse Kriminil Djakar 
ta Raya diperoleh keterangan, bah- 
wa selain sedjumlah anak buah Mat 
Item jg sudah -menjerahkan diri itu, 
djuga. oleh pihak berwadjib sendiri 
telah dapat. “ditangkap - beberapa 
orang lainnja jg dituduh termasuk 
anak buah gerombolan. Mat Item. 
Usaha pengedjaran “terhadap sisa? 
anak buah gerombolan tsb., sampai 
sekarang masih. terus dilakukan. 

: 5 Anggota T.LI. dari Te- 
gal ditangkap. 

Selandjutnja dari pihak  ber- 
wadjib diperoleh kabar, bahwa 2 

  
jang padanja kedapatan “tanda2 
keanggotaan ,,Tentara Islam In- 
donesia”. 

4 dari 5 anggota T.LI. itu, di 
tangkap oleh polisi seksi VII di- 
dalam satu rumah di Gg. Bena- 
res, Djatinegara, sedangkan satu- 
nja lagi di Pasar Rumput, Men- 
teng. Dari surat2 jang kedapatan 
pada kelima anggota T.LI. itu, 
diketahui bhw mereka berasal dari 
Tegal, divisi.I ,/Tentara Islam In- 
donesia”. Menurut polisi, - pada 
waktu penangkapan dilakukan, ti- 
dak terdjadi perlawanan dari 
orang2 tsb. Kelimanja ialah S. 
bin H., H. bin H.A., M. bin M., 
S. bin R., dan J. bin A., 

Pemeriksaaan dan penjelidikan 
lebih djauh tentang peristiwa ini, 
kini sedang dilakukan terus oleh 
pihak berwadjib. 

Seorang penipu ditangkap. 
Seterusnja diwartakan, bahwa 

seorang Tionghoa jang dituduh te 
lah “atjapkali mendjalankan peni- 
puan2 terhadap sedjumlah nendu- 
duk: Tionghoa dikota Djakarta, 
kemarin dulu telah ditangkap oleh 
polisi dikampung Galur, Tanah 
Tinggi. (Djakarta). 

Dari pengakuan jang dikeluar- 
kan oleh orang tersebut, diketa- 
hui, bahwa beberapa hari jang la- 

hoa di Paalmerah selatan, sehing- 
ga mengakibatkan kerugian I.k. 
Rp. 2.000.—, Tjara penipuan jg. 
dilakukan ialah dengan mengata- 
kan kepada orang2 jang didata- 
nginja itu, bahwa ia sanggup me- 
ngurus “untuk  memperpandjang 
surat2 imigrasi dari orang2 Tiong 
hoa tersebut jang hampir habis 
temponja, tapi jang ternjata kemu 
dian tidak diurusnja sesudah ia 
terima uang. 9| 

Pada waktu ia ditangkap, pada 
nja kedapatan pula 530 buah pas- 
foto. Dengan demikian maka me- 
nurut dugaan, diapun sudah mela- 
kukan pula penipuan sematjam 
itu terhadap 530 orang Tionghoa 

TERTEMBAK MATINJA kepala gerombolan Hadji Mat Item 
alias si-Andjum oleh pasukan2 bataljon ,,Kala Hitam”, rupanj 
membawa pengaruh besar dikalangan anak buahnja jang hingga ki 
ni masih berkeliaran dan selalu berada dalam pengedjaran pihak 

(Pengaruh jang sudah berupa kenjataan sebagai akibat 
tertembak matinja Mat Item, 

8 di edjumlah Berita UP mengatakan, bahwa jambang imana sedjumlah a 
terdjadi kemarin dulu didaerah Tang- 

U nak buah gerombolan Mat Item (be- 
3 telah datang dan menjerahkan dirinja kepada pihak pendapat kalangan2 di- | berwadjib. Ketjuali itu, merekapun 

djadi 2 lapangan pengaruh. Achir- 
nja kalangan itu mengemukakan, 
bahwa untuk mentjapai tingkat per 
damaian jg maximum, maka tiap? 
konperensi negara2 besar harus di 
letakkan atas dasar jg lebih luas. 

Inggris: Pintu belum ter- 
0... tutup. 

Menurut berita dari London, Ing- 
gris dan negara2 Eropa Barat lain- 

Pas-Photo 
Litjin Terbongkar   nja pada umumnja menjambut dgn 

gembira tawaran Eisenhower 
bertemu dengan Stalin itu, meskipu 
negeri2 'itu dalam pada itu tidak me 
naruh harapan besar akan lekas ter 
djadinja pertemuan sematjam itu. 

Pernjataan Eisenhower itu oleh 
kalangan pemerintah2 negara2 Ero- 
pa Barat dianggap sebagai suatu pe 
tundjuk jg mengandung kesunggu- 

  
telah memberikan pula ketera- 

gerombolan Mat 

tikaian antara ,,Timur” 
rat,” bilamana sadja dan dimana sa: 
dja. 4 . 

Seperti telah kita kabarkan, kabi- 
net Inggris pada hari Kemis ini ber 
sidang untuk memberikan instruk- 
si2 kepada menteri luar negeri Ant- 
hony Eden dan menteri keuangan 
Richard Butler, jg pada hari Djum- 
'at besok akan bertolak ke Amerika 
untuk mengadakan pembitjaraan2 
dengan pemerintah Eisenhower. Ka- 
langan jg bertanggung djawab me- 
njatakan,” bahwa kabinet Inggris da- 
lam sidangnja itu mungkin djuga 
membitjarakan tawaran Eisenhower 
tsb. dan bahwa perdana menteri 
Churchill mungkin telah mengin- 
struksikan kepada Eden mengenai 
sikap Inggris dalam hal ini. 

' Sementara itu kalangan2 diplo- 
matik di Moskow menjatakan ke- 
puasannja, ketika mendengar be- 
rita tentang kesediaan Eisenho- 
wer dalam prinsip, untuk bertemu 
dengan Stalin. Kalangan2 tersebut 
.selandjutnja berpendapat, bahwa 
istatement E'senhower itu pasti 
akan diterima dengan baik, Dite- 
gaskannja pula, bahwa beberapa 
kali Stalin telah menjatakan dim: 
interview pers, tentang mungkin 

Negara? Arab 
Tidak Ikut? 

Pertahanan Barat Jang 
Meliputi Israel 

PANGERAN Amir Faisal, pu 
tera mahkota Saudi Arabia, pada 
hari Kemis menjatakan pendapat 
nja, bahwa negara2 Arab tidak 
akan mengambil bagian dalam 
suatu persekutuan pertahanan Ba 
rat jang meliputi Israel. Faisal me 
ngemukakan pendapatnja itu sebe 
tum bertolak ke New York untuk 
mewakili negerinja di PBB. Ten 
tang PBB ia menjatakan penjesa 
lannja, bahwa organisasi dunia itu 
mendjadi tempat pertandingan gu 
lat jang tiada henti2-nja dan jang 
akan. tetap demikian dihari-hari 
jang akan datang. 

Ia menjatakan djuga, bahwa anta 
ra negerinja dan Israel tidak. akan 

ada perdamaian sebelum pihak Is- 
rael melaksanakan dengan sungguh? 

oleh 

film2nja masing2. (Di Indonesia 

maha-kuasa atas soal uang ialah 

disebut producer, maka dapatlah 

Pertama, mereka jang mengu- 
rus soal2 business, keuangan, bi- 
oskop dan segala. persoalan per- 
dagangan, disebut Executive-Head 

Studio, seperti Harry Cohn dari 
Columbia atau Joseph H. Schenck 
dari 20 tahun Century Fox 
Dia dapatlah disamakgpn dengan 
seorang panglima besar. Kedua, 

rat dengan sekutu2nja, kalangan ta kepala stafnja atau dengan nama 

resminja Executive in Charge of 
Production, 

pembikinan 40 sam- 

bah lagi dengan film2 pendek jg 
berpuluh2 banjaknja. Dialah jg 
menetapkan rantjangan belandja 
tiap film, dia mengangkat dan 
memetjat pegawai2 termasuk da- 
lamnja apa jg suka disebut pro- 
ducer, regisseur, penulis, ahli teh- 
nik dll. Untuk menjebut bebera- 
pa nama, Dore Schary di M.G.M., 
Jack Warner di Warner Bros dan 
ada pula jang merangkap execu- 

untuk jtive head dan executive in char- 
i ge of production seperti 

Cohn jang sudah diperkenalkan 
diatas tadi. Ketiga, producer jg 

Harry 

bekerdja diwaktu executive pro- 
ducer dan mengawasi pembikinan 
20 sampai 30 film A (film kwa- 

:litet jang ongkosnja lebih dari 
han, bahwa pintu masih belum ter- $ 500.000.—). Bagi golongan ke- 
tutup bagi usaha menjelesaikan per- tiga ini kebebasan dibatasi, ran- 

dan ,,Ba- tjangan belandjanja ditentukan, 
dia tak punja hak utk. memetjat 
dan .mengangkat, djuga tidak 
'perlu menghadapi. soal2 adminis- 
trasi. Kenneth .Megowan ada- 
lah sebuah tjontoh golongan ini. 

Ibarat opsetter pabrik. 
Keempat djika ada jang meng 

awasi film2 A, tentu ada pula jg 
harus memimpin pembikinan film 
B. Golongan producer. ini ' ka- 
dang2 bekerdja dengan  tenaga2 
tidak mahal, mereka bolehlah di- 
umpamakan opsetter sebuah pa- 
brik jang membikin barang setja 
ra ban djatran. Merekalah tu- 
kang2 sunglap jang diwadjibkan 
membikin film dengan ongkos jg 
Serendah2nja, tetapi ini bukanlah 
berarti, bahwa pendapatan mere- 
ka kurang dari rekan?nja jang 
lain. Bryan Foy jang film2nja se- 
ring kita lihat” di Indonesia, 
(sT-man”, Walk a crooked mile” 
jang pernah diputar di Semarang, 
dil. film gangster) adalah tiontoh 
ang baik buat golongan ini. 

dialah jang bertang- ' 
gung-djawab dalam  pembikinan 
film jang sebenarnja. Dialah jang 
mengawasi 
pai 60 film saban tahun, ditam- 

Itu adalah pertanjaan jang sukar se- 
tetapi pekerdjaan saja tidak sama de- 

di Indonesia apa arti producer 
jang disebut producer itu ialah pelopor2 seperti Zu- 

seluruh bagian pembikinan film. Mereka- 
mereka menuliskan rangka tjerita, mentjipta- 

mereka djuga mentjutji dan me 
mereka djuga djadi pendjual dan distributor 

hal ini masih umum). Dengan ber kembangnja 
producer djuga mendjadi terbatas, karena ter 

industri film, tugas 
pisahnja bagian keuangan dari administratie studio. Jg. 

ah maharadja2 jang pada umumnja bertachta di New York sedang jg. 
harus mengurus soal2 produksi alah apa jang dinamakan ,,executive producer” jang bertjengkerama 
di Hollywood. Djika akan kita adakan sedikit aturan dalam chaos persoalan siapa jang sebenarnja 

kita adakan pembagian seperti berikut: 

Kelima, ada go'longan2 kelas 
tinggi jang biasanja ' merangkap 
djadi regisseur-producer, seperti 
Frank Capra, John Ford dll. jg 
mempunjai kebebasan jang besar 
untuk memilih orang2nja. Pokok- 
nja, djika rantjangan belandjanja 
sudah disetudjui oleh executive- 
producer, dan tidak ada kebera- 
tan terhadap tjerita jang dimadju- 
kannja, maka dia merdeka untuk 
mentjipta. 

Kerdja sendiri. 
Golongan - jang terachir, ialah 

mereka jang disebut producer 
merdeka jang djuga  mendjabat 
presiden maskapainja jang ketjil, 
jang sendiri membiajai dan me 
ngedarkan produksinja. Mereka 
tidak punja staf jang besar, tju 
kup bekerdja dengan beberapa 
orang penulis, regisseur dan pe 
main? dan karena itu mereka dju 
ga tidak punja administrasi jang 
pelik2. Jang paling terkenal anta 
ra mereka, ialah Charlie Chaplin, 
Samuel Goldwyn, David O. Selz 
nick, Alexander Korda dil. Pro 
duksi mereka di-edarkan oleh 
United Artist jang tidak membi 
kin film sendiri. 

Nabi, djendral dan 
diplomat.” 

Bitjara tentang producer, se- 
orang antara mereka Jesse Lasky 
berkata, bahwa seorang producer 
haruslah mendjadi ,,Nabi, djende 
ral, diplomat dan pendamai, pe- 
njajang, tetapi tidak rojal.” Demi 
kianlah, seorang producer harus 
mempunjai kesanggupan untuk de 
ngan segera mengenal kesanggu 
pan orang lain dan menempatkan 
para pentjipta pada tempat2 pen 
tjipta2 itu diperlukan. Diminta 
dari padanja untuk mempunjai pe 
ngetahuan tentang keinginan pe 
nonton, tentang tjerita jang me 
narik, kesanggupan seorang  da- 
gang jang mengerti seluk-beluk 
membikin film. Tetapi diatas "se 
galanja, dia haruslah seorang jg 
dapat menguruf, mendorong dan 
menjalurkan kesanggupan para 
pentjipta dan seniman jang bera 
gam tabiat dan perangai itu ke- 
arah pentjiptdan jang sebaik2nja. 
Dalam tangan dialah terletak pe 
ngawasan terhadap hal-hal jang 
dapat diraba seperti manusia dan 
alat2 pembikin film, tetapi djuga 
terhadap hal-hal jang tak diraba 
seperti .tjintjong para seniman 
pembentukan tenaga2 kreatif dan 
pengetahuan tentang kesenangan 
penonton terhadap hal-hal jg ter 
tentu. 

Dalam hubungan ini, ada dua 

  

  
  

ketentuan2 jg telah diambil 
PBB mengenai pengganti kerugian 
kepada kaum pengungsi Arab dan 
soal2 lainnja jg bertalian dengan ma 
salah itu. 

Achirnja Faisal menjatakan, bhw 
ia akan mentjoba membawa delega- 
sinja kedalam usaha mengurangi ke 
tegangan antara ,,Timur” dan ,,Ba- 
rat”. Dalam hal ini ia menjebut 

nja 2 regim itu berdampingan dan 
bahwa ia selalu siap untuk mem- 
bitjarakan masalah menjelengga- 
rakan perdamaian. 

Dari Roma diwartakan, bahwa 
para penindjau Italia bersikap 
skeptis terhadap kemungkinan2 
pertemuan antara Eisenhower dan 
Joseph Stalin. Mereka selandjut- 

Putusan2 Konp. Wani- 

ta Islam Se-Indonesia 
Mendesak Terlaksananja Undang2 Perkawinan 

| Amerika, djenderal major George 

|ga kira2 $ 584.000.000.— telah di- 

  blok Asia/Arab sebagai kuntji utk. 
mengurangi ' ketegangan  sematjam 
itu. 9 

Olmstead, pada hari Selasa mene- 
rangkan dalam konperensi pers di 
Washington bahwa harapan utk. 
mengachiri perang di Indo China 
terletak pada usaha memperkuat 
pasukan2 Perantjis dan Vietnam 
Bao. Dai. Menurut djenderal Olm- 
stead ia telah melihat adanja ke- 
sanggupan dan keinginan dari pi- 
hak Vietnam untuk memperkuat 
pasukan2 mereka sekarang. 

nja menjambut dengan gembira 

2 ka pertemuan itu djadi dilang- 
sungkan ia akan mengadakan pe- 
rundingan dgn Serikatnja dulu. 584 Djuta 

Tan terhadap utjapan Eisenhower, ka- » Dollar (fangan2 pemerintah di Bonn me- 
'ngatakan, bahwa ufjapan Eisen- 

ka Ke Asia Tenggara dja dan usul2 jang lebih konkrit 
DIREKTUR bantuan militer masih perlu ditunggukan. Tetapi 

dalam pada itu mereka menegas- 

Dierman menjambut dengan gem- 
bira setiap usaha jg dapat mem- 
perkuat perdamaian. 

djaminan Eisenhower, bahwa dji- 

Dalam memberikan komentar 

Bantuan Militer Ameri- .hower hanjalah suatu rentjana sa 

kan, bahwa pemerintah : federal 

(Antara — AFP). 

  

PEMILIHAN UMUM 
DI SULAWESI. 

Dalam pemilihan umum jang 
lakan datang Sulawesi akan dibagi Djenderal  Olmstead selandjutnja : 1 dai 

menjatakan, bahwa dari djumlah mendjadi dua daerah pemilihan, 
bantuan sebanjak $ 1.514.000.000. Jaitu Sulawesi Selatan dan  Sula- 

wesi-Utara. 

Kantor Pemilihan Umum ter- 
dapat di 6785 kampung, 492 ke- 
tjamatan dan 13 kabupaten. De- 
mikian keterangan pihak resmi. 

ig direntjanakan untuk daerah Asia 
Tenggara dan Pasifik untuk 33 bu- 
lan jg lalu ini, perlengkapan sehar- 

kirim kedaerah tersebut. Dikatakan 
bahwa pengiriman  perlengkapan2 $ Tt 

militer ini dimaksudkan untuk me- Beaja pemilihan umum tersebut 
njamai kebutuhan rentjana2 latihan Gitaksir Rp. 25 djuta, tidak terhi- 
pasukan2 sekutu Amerika didaerah? tung ongkos alat2 tulis dan lain2     sih dilakukan. Asia Tenggara dan Pasifik. sebanjak Lk. Rp. 42 djuta. 

sasi maupun organisasi2 lokaal. 
diselenggarakan oleh ,,Lembaga 

Negara 
KONPERENSI ORGANISASI2 wanita Islam Indonesia jang 

diadakan dikota Djakarta sedjak tgl. 24/2 jang baru lalu, pada tg. 
26/2 malam telah berachir dengan mengambil 
san jang pada pokoknja tidak dapat menerima dasar2 jang dipakai 
oleh Panitia Nikah Talag dan Rudjw' dari Kementerian Agama, da 
lam menjusun bentuk rentjana undang2 perkawinan. 

beberapa keputu- 

Konperensi 
tersebut dikundjungi oleh I.k. 70 organisasi wanita Islam dari selu- 
ruh Indonesia, baik organisasi2 

gres Muslimin Indonesia. 

Putusan2 jg diambil setelah me- 
njelidiki dan mendengar  pemanda- 
ngan umum para pengundjung kon- 
perensi terhadap rentjana  undang2 
perkawinan jg disusun oleh Panitya 

Nikah Talag dan  Rudju' itu, leng- 
kapnja adalah sbb.: 

1. Memberi. pengharapan kepada 
Pemerintah, chususnja kepada Pani- 
tia Nikah Talag dan Rudju', jg te- 
lah berusaha untuk memenuhi ke- 
hendak masjarakat, ig menginginkan 
adanja undang2 perkawinan negara. 

2. Belum dapat menerima rentja- 
na undang2 bagian umum dari Pani 
tia NTR dalam bentuk dan susunan 
sekarang ini. 

3. Tidak dapat menerima dasar? 
jg dipakai oleh Panitia NTR di da- 
lam menjusun bentuk rentjana un: 
dang2 tsb. 

4. Berusaha terus  terlaksananja 
suatu undang2 perkawinan jg sesuai 
dengan hukum2 Islam sebagai per- 
kawinan R.I. dengan tidak mengu- 

wanita Islam dari pusat2 organi- 
Seperti diketahui, konperensi itu 
Wanita Islam” dari Badan Kon- 

rangi akan hak2 golongan jg sjah. 
menurut agamanja masing2. 

5. Menghasilkan suatu usul ren 
tjana undang2 perkawinan bagi 
bangsa Indonesia jang akan dite- 
ruskan oleh seluruh pengikut kon: 
perensi kepada organisasi2nja un- 
tuk ditindjau lebih dalam. 

Disamping itu usul rentjana ini 
disampaikan pula diantaranja ke- 
pada Badan Kongres Muslimin In 
donesia untuk kemudian dibitja- 
rakan selandjutnja didalam suatu 
permusjawaratan ummat Islam 
seluruh Indonesia, agar dapat ke- 
mudian diteruskan s€bagar usul 
rentjana undang? perkawinan R.I. 

Dapat diterangkan, bahwa seba 
gai atjara penutupan konperensi 
itu, tadi malam  digedung Adhuc 
Stat, Taman Suropati, diadakan 
pertundjukan film ,,Si Pintjang” 
jang mendapat perhatian penuh 
dari para pengikut konperensi. 

  

matjam producer. Mereka jang 
memberikan kesempatan kepada 
penulis2 regisseur2 dan pemain2 
nja untuk  mentjiptakan sesuatu 
jang baik dan mereka jang mau 
djadi diktator dan sok tahu me 
nulis dan memimpin lakon dgn 
tidak ada kesanggupan sedikit 
pun untuk hal2 itu. Golongan jg 
kedua inilah jang menimbulkan 
banjak pertentangan di Holly- 
wood. Merekalah jg pada umum 
nja merusak sebuah film dengan 
pengetahuan mereka jang sempit, 
jang tidak punja kehormatan ter 
hadap film sebagai medium kese 
nian dan terhadap pentjipta2 jang 
bekerdja dibawah mereka. Mere 
kalah jang selalu lebih tahu dan 
lebih pintar. 

,Saja paling kuasa...” 
Dalam sebuah tanja-djawab jg. 

diadakan “di Hollywood baru2 ini 
dengan para regisseurs, 3570 men 
djawab, bahwa halangan ig pa 
ling besar bagi mereka dalam be 
kerdja ialah para producer jang 
tolol, sok tahu dan tak berpenga- 
laman. Antara anecdotes jang di 
tjeritakan dari mulut ke mulut an 
tara lain falah, tentang 
producer jang karena kalah debat 
dengan pengarang scenarionja, 
pergi kedjendela dan menundjuk 
kedjalan sambil berteriak: ,,Kau 
lihat itu, mobil jang hitam besar 
dengan supir pakai uniform itu, 
itulah mobilku, Lincoln paling 
baru. Mana mobilmu? Si penulis 
menundjuk kearah sebuah cabrio 
let. ,,Oh Plymouth tjuma? Kalau 
begitu, tjerita ini kita ubah sadja 
menurut kehendak saja.” 

Tjorak kepribadian. 
Tetapi, ada djuga producer se 

perti David O. Selznick jg telah 
meninggalkan nama jang harum 
dengan film2-nja jang terpilih, 
seperti ,.Rebecca”, Gone with 
the wind”. ,,A Star is born” di. 
Tentang Samuel Goldwyn telan 
ada sebutan ,,The Goldwyn 
Touch” dan jang dimaksud jaitu, 
bahwa produksi2-nja sudah dapat 
ditjiumi dari djauh, karena tiap? 
filmnja mempunjai tjap kepribadi 
annja: - Wuthering Heights”, 
-Dead End”, ,/Best Years of Our 
Lives” dll. 

Demikianlah tiap studio di Hol 
Iywood mempunjai pribadinja ma 
sing2, jang dapat ditjari asalnja 
pada pribadi executive producer- 
nja. Demikianlah MGM dimasa 
Louis B. Mayer terkenal karena 
bintang2 filmnja”, lebih banjak 
dari bintang dilangit”, Mayer-lah 
jang menjelenggarakan supaja tje 
rita dan produksi MGM disesuai 
kan kepada bintang2-nja seperti 
Clark Gable, Greta Garbo, Spen 
cer Tracy, Mickey Roney dll. 

Warner Bros. lebih banjak men 
tjari kekuatan pada tjerita2 drama 
dan melodrama dengan  watak2 
jang kuat-gigih dalam film2 jang 
hebat-dahsjat. Tjobalah susunkan 
pemain2 W.B. Humphrey Bogart, 
Errol Flynn, James Gagney, Pat 
O'Brien, John Garfield, Paul Mu 
ni, maka djelaslah apa jang mak 
sud diatas ini. 'Djarang sekali 
W.B. membikin tjerita2 ,,Dalam 
rumah” (boudoir-stories), suasana 
dan irama jang disuntikkan keda 
lam tjerita2 itu adalah selera dan 
kesukaan executive producernja 
Jack L. Warner. 

Zanuck tukang borong... 
Untuk mengambil sebuah tjon 

toh lagi, 20th Century Fox, dgn 
Darryl F. Zanuck-nja jang djuga 
disebut ,,orang jang dapat menga   

  

wasi segala2-nja dari pakaian sam 
pai ke effek suara”, memakai plot 
tjerita jang selalu hampir sama 
'dengan variasi 1001. Adalah pula 
suatu karakteristik, bahwa Za- 
nuck suka kepada bintang2 muda, 
laki-laki atau pun perempuan. 

Adalah suatu kenjataan, bahwa 
»Suasana dan temperamen” jang 
memerintah Hollywood. Dan ka 
rena itu, pembikinan film di Hol 
Iywood akan selalu membutuhkan 
producer, orang2 jang mempunjai 
gaja Showman dan punja .,hi- 
dung” buat dramaturgi, karena 
sekali lagi pembikinan film bu- 
kanlah suatu proces jg berdjalan 
lantjar sebagai roda, dimana pera 
turan2 dapat dipertahankan “sam 
pai ketitik-komanja atau dimana 
perongkosan dapat ditetapkan se 
tiara mutlak dan diawasi. Film 
dibikin oleh ilham, pikiran dan 
kepribadian, bukan dari......... 

seorang: 
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Minumlah, 

  

- 

“PUSAT PENDJUALAN: Toko Obat ENG” TAY HOO “Ge WARUNG No.1 dan PEKODIAN No. 101, Telf. 1881 Semarang. 

Kluarga gumbira, “Anak kuat, 

  

UNTUK LELAKI: 

“UNTUK HAMIL: 

    
asesmen 

£ 

Ibu sehat dan Bapa selalu muda! 

   

  

mv 
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“kurang tidur badan kurus sering tjape, kaki tangan din 

No. 1 Tjap , GELAS MAS” 
ANGGUR LAKI Tjap GELAS MAS telah dibikin dengan KOLESOM No.1 ISTIMEWA dan ditjampur lain? dapat menjembuhkan segala penja kit? badan lemah, tidak napsu makan, | nga si tangan lemah dan dingin, badan tjape dan linu, kepala pusing berkunangen dan dalam impian mengeluarkan air manik dan lain-lain ja. 
Djika minum ANGGUR ini tjap GELAS MAS” KOLESOM No. 1 bisa mendjadikan selalu tinggal M UD'A. 

: ANGGUR PREMPUAN Tjap » GELAS MAS” dapat menjembuhkan: datang bulan tidak tjotjok, sing dan berkunang, peranakan dingin, hingga lama tidak bisa duduk perut, tak napsu makan, 

1 

perut sakit, tak bisa hamil, kurang darah, muka 

Bilamana minum ANGGUR ini tjap GELAS MAS" bisa membikin potongan badan (Body) baik dan selalu tetap MUDA dan TIANTIK, 
ANGGUR HAMIL Tjap ,GELAS MAS” 
putjat, sering2 kaget, kurang tidur, 

perut lantaran branak muda dan sebagainja lagi. 

Bilamana minum ANGGUR BRANAK Tjap GELAS MAS” dapat menambah darah dan mengkembalikan badan seperti biasa, 

Harga sehotol Besar Rp. 12.50. Harga sebotol Ketjil Rp. 7.507 

dan sedia segala obat2-an patent dari Europa dan Tionghoa, dengan harga melawan ! 

PAN Ta KAN SN 

  

Baru terima: 
BATTERY EVEREADY untuk 

». RADIO Rp. 140.— 

Lampu Sinar. Rahasia, Automati- 
sche Record Changer Rp 1500.— 
Soldeerbouten listriek 50 - 70- Wat 
Radio merk G.E.C. harga E.Z., 
Philips radio onderdelen, Kristal 
Pic Up koppen, Lampu BIN bat- 
tery, DK 40, DF 91, PL 41, 
DAF 91 E.Z. 
Untuk didjual lagi, rabat bagus ! 

Radio Sampoerna 
Gg. Pinggir 140 Telp. 892 Semg. 

Pemilik baru Liem King Hwie 
Dir. Cursus Kilat Radio Monteur 

»Radio-Hospital” 
  

  

  

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 “teristi 
. untuk kaum wanita — Ka 
stri dan Penganten Baru. $ : ". 1 -d6os Rp. 15.—     

JAMU TJAP PORTRET 

Uu 3 
SN BERI 

SEMARANG 

Toko Pedamaran 90, Telp. 900, | 
Semarang. Agen2 Surakarta: Tjo 
judan 14I, Pasar Nusukan 4, 
Widuran 67, Pasar Kliwon 142, 
Giringan 28, Dj. Slamet Riadi 
394, Gading Kidul 170, Ngape- 
man 15, Pasar Nongko 125. 

  

  

  

THE 

LIEM 
— Tailor: 

37 Seteran (Dgewet) 
Semarang 
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Sisik putus pengharapan 

Achli Nudjum 
Astroloog Gwa Mia 

A. WAHID 
Mendjawab setiap pertanjaan dari 
hati-sanubari Tuan-Njonja: Kese- 
hatan, Perkawinan, Pertjintaan, 
Penghidupan dsb. Rp. 10.— 3 
Pagi djam 9-12: Sore 5-7. 
Penginepan ,,GRAND” Plampi- 

» 

pe 

Ps 

. PENDJUALAN SELURUH INDONESIA : Bisa dapat beli di Toko2 Obat “din Warung:warung dan di Pasar Djohar. 

dapat menjembuhkan: Hamil dalam kandungan 2 sampai 3 bulan sering2 
kaki bengka kelihatan urat-uratnja, badan linu dan pegal, 

Prempuan hamil harus minum ANGGUR HAMIL Tjap GELAS MAS” dapat membikin anak dalam kandungan KUAT dan SEHAT dan ibunja walafiat. 
PERHATIKAN: (Prempuan hamil dilarang minum Anggur Beranak) Ini anggur dapat menjembuhkan penjakit? dan hingga membikin KUAT kembali. Sesudah bra nak tjat, badan lemah, kurang tidur tak napsu -makan, kaki tangan dingin badan kurus, linu dan pegal, masuk angin, panas dingin, aos sering ingin minum, 

-nja Obat-obatan istimewa untuk bikin kuat orang2 lelaki. 
“kurang tidur badan kurus dan bisa mengembalikan urat2, 

Mendjadikan - Kuat, Sehat dan 

Tjahaja Selalu Tetap MUDA !!! 

Ini ANGGUR Tjap GELAS MAS kekuatan teristimewa, bisa 
tambah darah dan air manik, kurang tenaga tak bisa ,,dekat” pada wanita, pinggang pegal sakit, 

putjet, mengeluarkan darah putih, pinggang pegal dan sering2 sakit kepala pu- 
gin dan gringgingen, badan linu (Rheumatic) dan lemah. 

tumpah2, tak napsu makan, kepala sering2 pusing, berkunang, badan lemah, kaki tangan dingin kurang darah, muka tempat anak kurang kuat, sering mengeluarkan darah dan sebagainja. 

4 

Toko Obat ENG THIAN H 

perut sakit, banjak mengeluarkan darah, mendjadikan muka pu 
kepala pusing berkunang dan kurang air tetek, tubuh kurang kuat, sakit 

KUAT dan SEHAT, dan TUA MENDJADI MUDA kembali. 

KETANDAN 37 
Solo. 

  

  — Hana Masa ka bihan Bae 

Toko Mas 

|! 
Persediaan compleet untuk barang Perhiasan 

Benar aan ae SA an —— 

Tjap DJAGO
 

KRANGGAN-TIMUR 80 — SEMARANG 

Mas dan Intan, harga murah sampai jang paling mahal 

  

   # 

/ 

dari 

ba    ya,       

  

stik 
  

DITJARI dengan: segera 
Oleh satu Firma Europa di Semarang : 
Se-orang bangsa Indonesia aseli' 

kira2 berumur 30th,akan dipekerdjakan seba- 
gai Salesman/Serviceman untuk Masin? Kantor: 
dapat sedikit? berbahasa Inggris dan Belanda 
lebih disuka, tetapi tidak diharuskan.   

  

Lamaran2 tertulis kepada Harian ini No.4/1342 

  

  

  

Karena “apa Anglo areng “JEHA" mendjadi 
pilihan “NJONJA ? 

# MENGHEMATKAN 50 PCT. PEMAKAIAN ARENG! 
“ KEKUATAN PANASNJA SEPERTI GAS! 

# TA' USAH DIKIPAS LAGI API TETAP MENJALA ! 
“ DAPUR TETAP TINGGAL BERSIH ! 

#. MENGHEMATKAN PAKERDJAAN ! 
# BARANG -BAIK DAN KUAT! 

Dapat dibeli pada: 
Boekhandel UNITY maran 
Toko SAN DIMAS Bodjong 57 Semarang. 
Toko TIMUR BESAR Kintelan-lanta 29 Semarang 
Toko TAN KONG HIEN Karangtempel 278 Semarang. 
Toko TONG. HIEN TYjandi Baru S5. 

Seteran 44 Semarang. 

Sa 

MINJAK OBAT BAN LENG 
Dapat diminum untuk menjembuh- 
kan: batuk baru atau lama, sakit 
tenggorokan, sakit perut dil. 
Bagi bisul2, kudis2, gatal2, digigit 
binatang berbisa, kena api, dapat le- 
kas hilang dengan digosokkannja. 
Apabila merasa lelah atau salah 
urat, dari sport atau djatuh dapatlah 

diminum, semua itu penjakit lekas 
sembuh Karna: Ban Leng telah da- 
pat banjak sekali surat pudjian dari 
Tuan2 jg. terkenal: jg. sudah disem- 
buhkan oleh Ban Leng ini, dari ma- 
tjam2 penjakit. “Kalau Tuan suka 
batja surat2 pudjian tsb. kami bisa 
kirim sama Tuan. 
Ban Leng dapat dibelih pada semua 
toko2 Obat DIl.: kalau tiada: boleh 
kirim Rp. 6,50 Kami nanti kirim 
1 botol sama Tuan dengan tertjatat. 

Dikeluarkan oleh Rumah Obat TJEH SHE TONG. 

  

  tan 39, Kamar 12, Semarang. 

  

menta» 

  

I BIASANJA SEPERTI BIAS: 
& Toko ,,HILN” & Co. 

Djl. Bawean no. 22  Tilpon 2207 S Surabaja. 

Ban Leng digosokkan (dipidjet) dan 

  

  

DEPOK 39-C SEMARANG 

Alamat jang dapat di Pertjaja : 

   

  

Pa 

  

    

  

  

MEMELIHARAKAN KE- 
SEHATANNJA SENDIRI 

MENDJAGA KESUBU - 
RAN BAJINJA 

  

Besok pagi: hari MINGGU per- 
tama pada tiap-tiap bulannja 

Bodjong No. 25 -Semarang 

   

| “Neha Obar TAY AN HOO  OsAKARTAKota 
Henah Lapang Cistab 6 Tah K 020 

"Distributors : 

(Harmsen Verwey 
Dunlop N. V. 

| Djuga dapat beli diaritero 
Toko2 di INDONESIA 

  

  

  

  

   

£ DIBUKA SETENG 

  

AH HARI — Ra an UNA RASA NE SN 

     
     

ai 

— Apakah api kebakaran 
ke-hotel ini, Rogers? 
— Saja rasa tidak begitu, 

    
   

ea 

ek 

SG) I DON'T THINK S0, SLAPE/ 
: UNLES5S. THE WIND SHiFTs, 

IT SHOULD BURN ITSELF OUT 

tidak membahajakan, sehingga mendjalar 

Slade. Ketjuali djika angin berpindah ha- 
Juan. Tetapi bila ia tetap begini, api dapat padam dengan sendirinja. 

  

  

    

   
     

    

- 
YOW'RE WELCOME To 
WAT AT MY PLAceE 
MEANWHILE. (Ts 
OT OF RANGE 
OF THE FLAMES/ 

    

     
    — Sementara itu saja “dengan 

senang hati menunggu kedatang- 
an Tuan dirumah saja: Disana 

Tuan dapat terhindar dari bahaja 
api. 
— Mart kita pergi, Willie. 

   

    HORSES... 

— Hantu... 
kepala... 

dengan sengadja, 

  

SPOOK5 ...HEAPL 53 

NOW FIRESI Ac 
WHAT NEXT? ) TO THE HoTe 

Sekarang api. Apa jg. 
akan menimpa lagi? 
— Willie, kita kembali ke hotel... 

Itu kebakaran “ditimbulkan 

  

, PURPOSE 

. 

    

  

   
WENE 
GOT Tox! 

SET. BACK” 

  

   
   

THAT FIRE 
WAS SET ON 

      

       
kuda tidak bers 

    

Homicide” 
di. 10.— Minggu malam 2 pertun. 
djukan djam 7.00 -9.00 (Senen ma- 
lam 5.00-7.00 - 9.00) 

  

PEMBERI- TAHUAN 
Penggemar gelar “harian Suara Merdeka 
Segera mendaftarkan untuk daerah : 

Gundih : kepada Sdr. SOEDJIONO 
Telawa: kepada Nj. SOEPARDI 

Hormat kami.     
  

  : mm 
: JI / SAKTI, GAIB dan ADJAIB !!! 
: CI SN 1 “8 Bak “Tea Pipi Tr eh an Bata Gesang 

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 Jlham: 
“ Tenaga Kekuatan Magnetism: 
“ Makanan jg. Memperbesar Te 

  

doman Achlak: “ Rasianja Berpe 
ngaruh, Ditjinta, Dihormati dan 

“ Yiham dan Ramalan: “' Ramalan s mufai 1122 tahun sebelum Kristus sehingga kelak tahun Masehi 3500 !: Ramalan? ' Djojobojo, C lodang, “ Bangunnja Bangsa2 Kulit 
nia II dan seterusnja: “ Daftar Hari? 
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" kai kausar,: Penawar 'upas2an: Kedanjangan, Penglereban: Doa utk. menarik sympathy, Setan Kober, Pengasilan: Doa Rasa, “ Guna2: Senggara Matjan: Gelap Sajuta: Rafal dan Esmu Djati: Perhitu- 

aa oleh chalajak ramai: 
- Ji0 

   

Berwarna, “ Perang Du- 
jg. terbaik utk. PERDJO- 

“ Pengaruhnja Burung 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, 

GA, ADA RUPA DAN ISI!!! 
1 buku tebal 4 
Luar kota tambah ongkos kirim 1004. 
BADAN PENERBIT : 

KWA GIOK DJING 
Dil. Kramat 2/1, — KU D US 

  

  

pem 8. MOCHAMAD" 
& 

Didjual dengan lekas. | 
ea aa) 1 | M esin2-dj ait 

MENGETIK & STE- »SINGER” 
NOGRAFIK 

Bodjong Blakang 1 
a Rp 10, Sebulan. Masih (Rozapark) Semarang menerima murid baru.   
  

  

Main mulai tg. 26 s/d 28 Februari 1953 
JAMES MASON sebagii SPION BESAR 

  

  

  

"Dalem 

FIVE FINGERS'" 

PHEATER DEERA PA GET 
| SOLO ta ubES MISERABLES" 

  

    

         

INI MALAM D.M. B. 

ORION 445-7-015 (07 th) 

Metropole 57.0. (UT th) 

Fred McMurray—Henry Fonda 

Gregor, Peck—Susan vThe TRAIL of the 
Hayward—Ava Gardner : LONESOME PINE" 

(TECHNICOLOR) (Technicolor) 

» The SNOW5» of 
KILIMANJARO” 

Perhatian: Matinco Minggu pagi 
dj. 10.— Minggu malara 2 pertun- 
djukan dj. 7.00 —9.15 (Senen ma. 
lam: 4.45—7.—9.15) « 

Perhatian: Matinee Minggu pagi 
dj. 10.— Minggu malam 2 pertun: 
djukan djam 7.00-.9.00 (Senen ma- 
tam djam 5.00 - 7.00- 9.00) 
  

Djagalan o1.19.- (seg. um.) 

Cho Swan-Li Li Hua - Li Shiang Lan 
(Shirley Yamaguchi) 

»SIAN LOK"PIAUW PIAUW 
"..CHU CHU WEN” 

Perhatian: Matince Minggu “pagi 
dj, 10.-— Minggu malam 2 pertun: 
djukan djam 7.00-9,00 (Senen malam 
djam 5.7.0.) 

  

KEK. Sudernon (17 th.) 
Robert Douglas— Helen Westcott 

Perhatian: Matinee Minggu pagi       
KN TO en ID Ae EMPANG 1 

# dgn. GARANSI jang Hortocenie MH: 

naga Kekuatan Magnetism: “ Pe-   
Ronggowarsito dan Djoko- 

ngan Watu Gunung dan banjak sekali pengetahuan2 sematjam itu: 

harus membatja Surja Gesang djuga ! Sebuah buku ig. ADA HAR-, 

ROxY 

Kundjungilah Tonil Amal 
Dengan TJERITERA : 

Ciskas D : "UISKAS VTOOM 
(Impian Si Ciska) 

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

Pada nanti tgl.6dan 7 MARET 1983: Dimulai djam 7 sore 
Harga tempat: Rp: 10.— dan Rp. 7.50 

Kartjis dapat dibeli : 
Boekhandel LIONG, Purwodinatan. R.S. ST- ELISABETH, Tjandi 
R.S. TIONG HOA I WAN, Stadion. Maison HOOGVELT, Bodjong 
STADSTUIN, Duwet. KONG HIEN, Bodjong.       

  

  Selalu Sedia Matjam2 : 
  

Horloge — Wekker — Lontjeng 

Trima REPARATIE “ mi 
aa 

   
memuaskan. 

  

  

Ditjari Dengan Lekas : 

Satu Kamar dengan Aparte 
Gemakken, didalam Kota 

Surat2 dialamatkan kepada : N. C. H. Smit, Tjandi- 
Baru No. 2A (garage), Semarang.     
  

  

    

  

  

ga aa GITY CONCERN CINEMAS —— 

Lu X Ini malam?d. m. b. (u. 17 th) 
SEGERA GEORGE RAFT—AVA GARDNER — MATTE — IVICTOR MAC LAGLEN 
M , i . smt”: ,Whistle Stop" 

Look and Listen! H Yow're looking for Trouble. 
You can find it! — Gempar ! 

Minggu malam 2 pertundjukan dj. 7.— dan 9.— 
Senen malam 3 pertundjukan 5. —7.-9. — 
  

GRAND Ini Malam Premiere (u. 13 th. 
145—6.45—8.45" BUD AB80TT & LOU COSTELLo. 
Berbaren 

Si un roya, “Meet The Invisible 
51427.15--9,15 Man” 
MATINEE Kotjak! — Lutju! — Gempar! 

Tanggung ketawa terus-ketawa ! 
PAD ja Se batak, 

Minggu malam 2 pertundj. ROYAL 7.15-9.15 
GRAND 6.45-8.45 Senen "malam 3 pertundj. 
ROYAL 5.-7.-9.- ,TAUFAN" (17 th) 

Minggu pagi 

ROYAL 945 

GRAND 10.15 

Senen malam 

  

INDRA Ini malam d.m.b. (u. segala umur) 
LI. —9, — Lex Barker — Dorothy Hart 

Patric Knowles — Charles Korvin Matinee o ag9 6 
Minggu pagi 39 Tarzan S Savage Pnrys 
djam 10.- This Year's all New Tarzan Thriller! penuh Sensatie! Minggu malam 2 pertundjukan 7-9.- 

Senen malam 3 pertundjukan 

(Ini malam d.m. b. u. 17 tahun) Tn “Desire — A Usman—H. Mulyo 
P3 A UFAN”" film Indonesia baru Me- 

ngikat dan Gempar ! 

Senen malam ROXY 7.:9.- 1 ...39 film Tiongkok (u. 13 in»Kay Tay Von Hie 
asa aa at 

  Alamat jang terkenal untuk 5 

" Vulpen Parker, Sheaffers ad. 
3 Polshorloge rupa2 merk untuk kaum lelaki 

dan wanita, " 

Lontjeng Westminster, Wekker an. 
Sportbeker '4am Barang? Perak 
Barang' Perhiasan Mas, Intan 
laen? Permata 

TOKO ag 

dan 

    
Telp. 336 
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