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dibunuh Djepang sendiri karena me- 
nolak adjakan - untuk melepaskan 
hawa nafsunja. ' 

Dari tempat mana, nama dan 
puteri siapa tidak seorangpun 
jang mengetahuinja, tetapi po- 
tret2 jang dibawa oleh petugas 
tentara tsb. menundjukkan tia- 
danja pemeliharaan atas kubu- 
ran2 itu. Hb oh 

Seperti diketahui, diwaktu pen- 
dudukan ang karena budju- 
kan uni bersekolah di Tokio, 
banjak diantara gadis2 peladjar | 
dari Djawa “meninggalkan kam- 
pung halamannja tetapi ternjata 
ualam perdjalanan mereka ,,di- 
singgahkan” dibeberapa tempat 
untuk ,.melajani” serdadu2 Dje- 
pang. Di Ceram sendiri menurut 
tjatatan, waktu itu diduduki ber- 

puluh2 ribu serdadu Djepang. 
(Antara). , 

Pengen 

Penjelundup 
Kelom Geulis 
Kini Ditahan Di Dja- 

karta 

Tiga njonja “bangsa Indonesia, 
jakni njonja2 B.S., EH. dan P., ki- 
ni sedang berada dalam urusan po- 
lisi dan terhadap mereka kini se- 
dang dibuat proses-verbal karena di 
tuduh tersangkut dalam pertjobaan 

Suara Merdeka”. 

     

  

   
   

  

   
    
    

. Harga etjeran 60 sen per lembar. 

   | IKegiatan Gerilja 
ISetelah Mendengar Tentang| 

  

dinatan Utara No. 11 A. 
2087, Rumah 1798 Smg. 
strasi-Ekspedisi 2087 Smg. 

Pp. 10.— didalam kota. 
0,30 untuk meterai). 
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Kematian Stalin 

Djum'at pagi telah menjangkal berita2 jang mengatakan, bahwa 

badja kedaerah perbatasan Albania. Kalangan tersebut menjatakan 

Memuntjak| 

KE $ j $ $ F 

. SIARAN KANTOR berita Yugoslavia ,,Tajug” jang ditang- 
kap di Paris menjatakan, bahwa kalangan resmi Yugoslavia pada | 

pemerintah Yugoslavia telah mengirimkan suatu kesatuan berlapis | 

“bahwa berita2 ita adalah hanja isapan djempol belaka. Berita ta| 
di disiarkan oleh 

  

Ton Beras 
Akan Diimport Dari 

Luar Negeri 

DAWAN  MENTERI 
'lah mengadakan sidang mingguan- 

nja, jang berlangsung dari djam 17.00 
sampai 22.30. Didalam sidangnja itu 
kabinet telah mergbitjarakan terutama 
soal2 perekonomian. Antara lain te- 
lah diputuskan untuk tahun 1958 
akan membeli padi didalam negeri 
sedjumlah 800.000 ton, jang sama 
dengan 400.000 ton beras dan me- 
ngimport 400.000 ton beras dari luar 
negeri. Selandjutnja Dewan Menteri 
telah membitjarakan soal djalannja 
peraturan baru tentang pembajaran 
bukti indusemen untuk barang? im- 
port, jang dikeluarkan pada tanggal 
23 Djanuari 1953, 

kemarin 

Mengenai soal ini kepada para 
menteri telah diberikan kesempa- 
tan untuk menindjau lebih djauh 
soal ,,rechtvaardiging” setjara fi- 
nancieel-economiseh dengan be- 
berapa djenis barang2 jang dulu 
dimasukkan kegolongan A tetapi 
kemudian telah dipindahkan ke- 
golongan B I. Demikian didjelas- 
kan oleh djurubitjara kabinet. 

Kabinet djuga telah menjetu- 
Gjui suatu rantjangan Peraturan 
Pemerintah mengenai perobahan   pengiriman barang2 setjara - tiada 

idzin ke luar negeri. 

Menurut  djurubitjara kantor be- ' 
sar polisi Djakarta Raya, njonja2 
Hu dituduh pada tg. 11-2 jg lalu re 
lah mentioba menjelundupkan den. | 
kapal ,,Van Riemsdijk” jg akan be- 
rangkat ke Singapura Rp 19.669-— : 
uang logam, 507 potong kain batik ' 
dan 43 pasang ,,klom geulis”. Pada ' 
waktu pembeslahan  barang2 jg di, 

siapa pemilik2nja, dan baru dapat : 
diketahui kemaren sebagai hasil pe- t 
njelidikan jg dilakukan. Pemeriksa-i 

an masih dilandjutkan. 

“beberapa pasal - dari Reglemen 
Dewan2 Perumahan, jang ter- 
tjantum dalam Staatsblad 1948 
no, 33 sebagaimana telah" dirobah 

dan ditambah, jang terachir de- 
ngan Staatsblad 1948 no. 217. 

Achirnja Dewan Menteri telan 
membitjarakan pula soal keama- 
nan dalam negeri, didalam hal 
mana Menteri Pertahanan ai. 
telah memadjukan workingpaper- 
nja. Dan kini workingpaper itu 

tjoba- .diselundupkan 'itu dilakukan, Lakan dipeladjari- lebih djauh oleh 
pihak berwadjib belum mengetahui. para Menteri lainnja untuk mem- 

bitjarakan kembali soal keama- 
nan ini sebagai suatu atjara chu- 
sus dari sidang Dewan Menteri 
jang akan datang. 

  

Pertahanan Inggris 
Menggunakan 1 1/3 Dari Anggaran 

| Belandjanja 
PERDANA MENTERI W. Churchill pada hari Kamis mene 

rangkan di Madjelis Rendah Inggris, bahwa pemerintah Inggris 
sekarang ada dalam ,,batas kemungkinan jang dapat ditjapai oleh 
negara” untuk ngan diri. Dikatakan selandjutnja bah 
wa ,penggunaan banjak lagi dari sumber2 produksi sipil utk 
keperluan produksi militer akan sangat membahajakan dasar2 per 
ckonomian Inggris dan kemungkinan untuk melandjutkan rentja 
na persendjataan kembali.” 

Embargo Ter- 
hadap RRT F 

Inggris Akan Setudjui 
Rentjana Amerika? 

.KALANGAN2 diplomatik di 
- Washington. hari Djumahat  mene- 
rangkan, bahwa kini ada kemung- 
kinan bahwa Inggeris akan - berdiri 
disamping Amerika Serikat — dalam 
usaha untuk mendesak — agar. pem- 
batasan-pembatasan jang lebih keras 
dalam hal eksport ke” RRT, dalam 
batas penetapan2 resolusi organisasi. 
PBB mengenai larangan pengiriman 
barang2 strategis ke-negara2 komu- 
NIS. : 

Kalangan2 - tersebut  menjatakan 
pula bahwa mungkin apa jang di- 
kemukakan diatas tadi akan meru- 
pakan salah satu hasil pembitjaraan 
dalam pertemuan hari Kemis antara 
menteri luar negeri Inggeris Antho- 
ny Eden dengan menteri luar: ne- 
geri Amerika John Foster Dulles, 
ketika mana telah ditindjau masalah- 
masalah berkenaan dengan Timur 
Djauh. : : 

, $ 

Mr Kustomo 
Mengaku “ 

Sudah Melakukan Pe-" 
rampokan2 

Dibawah pimpinan hakim R.M. 
Surijanandika, pada tgl. 4 Maret jg 
lalu pengadilan negeri Bogor telah 
memeriksa — perkara Mr. Kustomo, 
bekas pemimpin umum PRP (Par- 
tai Rakjat Pasundan), jg dituduh ber 
sama - kawan2nja ialah bekas tja- 
mat” PRP Supradja, “ Suratman, 
Mochtar, Gtong, A. Rachim dan 
lain2, telah melakukan perampokan 
beberapa waktu jg lampau peda per 
kebunan2 ' Gunungputri, — Tjitajan 
dan sebuah rumah Tionghoa di Dia 
lan Sawodjadjar (kota Bogor) atas 
barang2 intan, berlian, barang emas 
dan radio. Mr. Kustomo: telah dgn. 
terus terang mengakui perbuatannja, 
tetapi oleh -karena masih ada bebe: 
rapa saksi jg harus didengar ialah 
bekas Major Sachrio, Sudarja (be- 
kas tjamat PRP), jg tak hadir, pe- 
meriksaan perkara Mr. Kustomo 
masih akan dilandjutkan - pada tgl. 

  

Kata? ini diutjapkan ketika PM 
Churehill membuka perdebatan me- 
ngenai perkiraan anggaran belandja 
Inggris: untuk keperluan . pertaha- 
nan tahun 1953—1954 jg berdjum- 
lah £- 1.636.760.-— dan. jg merupa 
kan kira2 sepertiga (V4) dari seluruh 
djumlah anggaran  belandja peme- 
rintah Inggris untuk tahun. tsb. Se- 
landjutnja Churehill menambahkan, 
bahwa telah ditjapai ,,maksimum” 
kemampuan Inggris untuk usaha2 
pertahanan, dipandang dari sudut 
perekonomiannja. Model dan djum- 
lah sendjata serta amunisi jg akan 
diprodusir tIh lebih disesuaikan ma 
tjam peperangan jg mungkin “ kita 
lakukan diwaktu jg akan datang dan 
disegala tempat didunia, sedangkan 
penjelidikan2 dan perkembangan da 
ri sendjata2 baru, memberikan ha- 
sil jg membesarkan hati. 

Dikatakannja bahwa ia menen- 
tang diadakannja pengurangan wak 
tu kewadjiban dinas militer dan me 
nerangkan bahwa waktu dinas 2 ta 
hun seperti sekarang 'ini, amat pen- 
ting bagi ,,pengaruh kita dalam per 
djuangan Perserikatan Bangsa2 utk. 
menghindarkan  timbulnja sesuatu 

peperangan total”. Ia menerangkan 
bahwa tentara Inggris pada bulan 
April akan' mentjapai djumlah kira2 
sebesar 880.060 orang. Kemadjuan2 

telah tertjapai dalam persiapan pet- 

gris tetapi di Inggris sendiri seka- 

Irang tidak terdapat 1 dipisi-pun jg 

sudah siap untuk bertempur. Seba- 

gai kesimpulan dinjatakan bahwa 

,perang dingin sekarang  berlang- 

'sung terus” dan bahwa kita tidak 

menghadapi ,,tarikan mendadak te 

tapi suatu ,,proses tarikan jg pan- 

djang.” 
Mosi ,,Labour party” 
ditolak. 

| Selandjutnja diterima | kabar 
bahwa mosi Partai Buruh Inggris 
mengenai perubahan waktu dinas 
militer telah ditolak oleh Madje 

lawan 254. 

Cisment Attiee, dalam pidatonja 

mengandjurkan dikuranginja ke 
wadjiban2 Inggris ditempat2 lain, 
untuk menambah pertahanan di 
negeri Inggris. Ia menjatakan se 
bagai - harapannja bahwa kewa 
djiban dapat dikurangi dengan 
mempertjepat pembersihan2 di 
Malaya, sedangkan pembitjaraan2 
dengan Mesir mungkin menjebab 
kan ditarik  mundurnja pasukan   11 Maret jg akan datang. Inggris dari negara tsb. 

harian ,,Daily Express” jang 

tahanan dari pulau2 kepunjaan Ing 

lis Rendah dengan suara 295 me, 

Bekas perdana menteri Labour, | 

terbit di London. 

. Kegiatan pasukan2 gerilja. 
Sementara 'itu United Press menga 

barkan dari Belgrado, bahwa sakit 
dan meninggalnja Stalin telah mem- 
perbesar kekatjauan2 di Albania, 
sehingga pemerintah Tirana terpak- 
sa mengerahkan kesatuan2 tentara 
dan polisi. Dikatakan, bahwa kegia- 
tan pasukan2 gerilja anti-pemerintah 
di Albania Utara telah makin meng- 
hebat, sehingga pemerintah Albania 
terpaksa ambil tindakan2 keamanan 
diseluruh negeri. 

Dibenarkan oleh Radio 
Fi Moskow. 

Siaran Radio Moskow jang Ji- 
tangkap United Press. di Paris ka- 

| barnja djuga memperkuat berita ter- 
sebut. Dikatakan, bahwa di Albania 
telah terdjadi kekatjauan2 jang ke- 
mudian dapat ditindas. 
Sumber2 jang mengetahui di 

Skopljo dan Pristina menerangkan, 
dengan perantaraan telepon kepada 
United Press, bahwa selama bebe- 
rapa hari jang terachir ini tidak ada 
berita2 dari Albania dan tidak ada 
pula kaum pengungsi. jang datang 
dari negeri tersebut. Kenjataan ini 
memperkuat kesan tentang kerasnja 
tindakan2 keamanan jang kini se- 
dang diambil di Albania. 

Dari pihak Yugoslavia selama ini 
tidak ada reaksi jang langsung atas 
berita2 itu. 

Pemeriksaan 
Aff. Ridwan 
PEMERIKSAAN jang ketiga 

kalinja terhadap perkara Affandi 
Ridhwan hari Djun'at masih be- 
lum sampai kepada sesuatu kepu- 
tusan karena setelah dua orang 
saksi selesai diperiksa masih ha- 
rus memeriksa 4 orang saksi2 lain 
nja. Seperti jang sudah2, perha- 
fian terhadap pemeriksaan perka- 
ra iai.hari inipun tetap besar dan 
setelah beriangsung dua djam, ke 
tua pengadilan R. Harsoio me- 
ngundurkan pemeriksaan segandjut 
nja pada hari Sabtu tg. 14 Maret 
ja.d. Ketika diberikan kesempat- 
an oleh ketua sidang pada terdak 
wa guna menjatakan pendapatnja 
atas keterangannja jang diherikan 
pada sidang2 jang lalu, terdakwa 
Affandi Ridhwan menambahkan 
dasar apa jang olehnja diperguna 
kan untuk mengadakan ,,perundi- 
ngan dengan pihak D.I. - untuk 
mentjari penjelesaan keamanan”. 

Selain dasar2 jang telah dike- 
mukakan,  jaitu 1): berdasarkan 
Ouran dan Hadits dan 2) berda- 
sarkan  nota-keamanan DPRDS 
Propinsi, terdakwa  menambah- 
kan 3) berdasarkan program kabi 
net jang sekarang dan 4) berda- 
sarkan kenjataan2 diwaktu ini. 
Sebelum dihadapkan lagi saksi 
Uso alias Idris ,,wakil bupati N. 
LI. daerah Bandung”, antara djak 
sa dan terdakwa terdjadi soal-dja- 
wab mengenai apa sebab terdak- 
wa dengan begitu sadja menaruh 
kepertjajaan kepada seorang na- 
.ma Ijet Hidajat (menurut saksi 
Suparman) sampai dibawa dalam 
satu auto dan ketika diadakan 
.perundingan”  djuga dibiarkan 
turut hadir. 

Menurut terdakwa, ia tidak pu 
nja sak-wasangka sebagai orang 
Islam, djuga karena orang itu di- 
panggil oleh Sanusi Partawidjaja, 
sedang terdakwa sendiri hanjalah 
sebagai seorang tamu, tidak punja 
hak mengusir. Atas djawaban ini, 
djaksa mengatakan: Agama 
Islam pula menjuruh kita mema- 
kai akal jang sehat, apalagi sudah 
dikatakan, bahwa soal jang“akan 
dibitjarakan itu soal penting dan 
tidak boleh diketahui orang. lain”. 

Oleh djaksa ditanjakan kepada 
terdakwa: Apa.-diketahui bahwa di 
Bandung ada pos2 NII? Terdak- 
wa: Tidak tahu dan tidak mengi 
ra. 

144 ARLODJI-TANGAN 
DISITA. 

"144 Buah arlodji-tangan merk 
»Amicus” jang dituduh berasal da 
ri selundupan, hari Rebo telah disi 
ta oleh polisi Djakarta dari rumah 
'Go Ch. L., di Kaligot, Sawah Besar, 
Djakarta. Merurut keterangan orang 
Tionghoa itu pada polisi, arlodji2-ta 
ngan itu adalah miliknja Go B. L., 
jang dititipkan padanja, orang jang 
tsb belakangan, kini melarikan diri 
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Inilah gambarnja dua Kesebelasan Orion Jogja dan Chung Hua Ta Chung 
Sze Semarang jang kemaren sore bertanding untuk Amal dilapangan 
Stadion, Semarang. Masing2 Kesebelasan telah mempertahankan ben- 
dera perkumpulannja dengan penuh semangat, tetapi achirnja TCS kena 

digulingkan dengan angka 3—2. 3 
(Gambar ,,Suara Merdeka”) 

  

Walikota Surakarta Moh. Saleh 

rumah makan ,,Solo.” 

Dalam keterangannja kepada 
sers Sidik Djojosukarto menjata- 
kan, bahwa PNI akan menjokong 
usul meosi Rondonuwu tentang 
sembukaan kedutaan di Moskow 
Diterimanja mosi itu oleh Parie- 

bas Indonesia jang kini 
belum lengkap itu. 

Dikatakan, bahwa dalam “ Ia- 
pang perekonomian dan  perda- 
gangan sadja Republik  Indone- 
sia sekarang ini tidak bebas. Bah 
kan dalam .menertukan harga 

masih 

Keluar negeri hingga kini ditentu 
kan oleh pihak pembeli, jalah ter 
utama Amerika, sedang kita ' ti- 
Gak bisa berbuat -apa2. - Untuk 

gara2 jang termasuk blek Ru- 
sia, kita tidak dapat, karena bc- 
jum mengadakan pertukaran di- 
plomauk dengan negara2 itu. 
Oleh karena itu, djika pertukar- 
an diplomatik dengan Rusia itu 
dapat dibuka, maka kita akan da 
pat dengan bebas mentjari pasar 
bagi bahan2 mentah kita, dan 
mentjari tawaran jang sebaik2nja 
bagi bahan2 kita itu. Dengan 
keadaan jang sekarang ini, sela- 
ma kita mengadakan perdagang 
an bahan? mentah kita, kita te- 
lah menderita rugi bermiljard-mi 
Hard, jang seharusnja tidak per- 
tu ada. 

Peranan Rusia dicaiam 
penerimaan Indonesia dja 
Gi anggota PBB. 

Oleh karena itu Sidik tidak da 
pat mengikuti pihak? jang tidak 
dapat “menjetudju! pertukaran 
diplomatik — dengan Rusia “itu, 
apabila kalau keberatan2 itu ber 
dasarkan atas alasan2 agama. Se 
bab tidak sedikit negara2 jang 
berdasarkan agama "jang telah 
mengadakan pertukaran diplo- 
matik dengan Rusia. 

|. Sidik djuga memperingatkan 
peranan Rusia dalam penerimaan 
Indonesia masuk “mendjadi ang- 
gota PBB. Djika Rusia pada wak 
ta ita “tidak menjetudjui ' dan 
menggunakan vetonja,  nistjaja 
tak mungkin bagi Indonesia ma- 
suk mendjadi anggota PBB, jang 
akibatnja sudah. barang - tentu, 
bahwa usaha2 pembangunan di 
Indonesia pasti tidak selantjar se 
karang ini. 

Lebih landjut Sidik katakan, 
bahwa dika usul mosi Rondonu 
wu itu diterima oleh parlemen, ti 
daklah berarti, bahwa seketika 
itu djuga pertukaran diplomatik 
“itu harus dilaksanakan. Sebab di 
dalam dictum usul mosi itu dite 
rangkan, agar pertukaran diplo- 
matik dengan Rusia itu segera 
dibuka, paling achir dalam tahun 
ini djuga. Djadi kalau keberatan 
untuk membuka sekarang, bikin- 
lah bulan Desember jad.  mitsal 
nja. 

PNI tidak setudju pengga 
bungan Surakarta dengan 
Jogjakarta, 

Ditanja bagaimana sikap De   dan sedang ditjari. 

men - menurut Sidik - akan ber- : 
2rti memperlengkapi politik bes' 

basi barang? jang kita export sa! 
dja kita tidak bebas. Harga darit. 
bahan2 mentah jang kita export” 

mentjari pasar kepihak lain jang | 
lebih menguntungkan jalah kene 

PNI Tak Setudju 
Adanja Penggabungan Solo-Jogja— Dan 
Sokong Sepenuhnja Mosi Rondonuwu 

(Oleh : Pembantu Kita) 
KETUA UMUM P.N.I. Sidik Djojosukarto bersama2 dgn 

Manai Sofian anggauta Seksi Pertahana 
Djendral PNI selama Lk. senekan jl. ini telah mengadakan rapat2 
umum di kabupaten2 seluruh daerah Surakarta, dan sebagai peng 
habisannja telah diadakan rapat umum pula dikota Solo Kemis 

“siang jl. bertempat digedung bioscoop ,,Dhady” Pasar Pon. Rapat 
umum tsb. telah mendapat perhatian besar, tidak sadja dari ang 
gauta2 PNI, tetapi djuga dari wakil2 partai dan organisasi2. Djuga 

Parlemen dan Sekretaris 

nampak hadlir, sekalipun belum 
sembuh sama sekali dari sakitnja. Maksud rapat2 umum tsb. teru 
tama adalah untuk memperkenalkan azas dan tudjuan PNI serta 
politik beleid PNI baik mengenaidalam maupun luar negeri. Hari 
Kemis itu telah diadakan pula pertemuan dengan pers bertempat di 

alah Swapradja Surakarta, Sidik 
| katakan, bahwa dengan  dibeku- 
|nja kedua Swapradja Kasunanan 
dan Mangkunegaran itu, oleh 
PNI dianggap, bahwa kedua Swa 
pradja itu telah hapus, dan tidak 
perlu dirundingkan lagi. . 

Kata Sidik, PNI djuga tidak 
dapat menjetudjui tentang peng- 
gabungan kedua swapradja itu de 
ngan Jogjakarta, dengan alasan, 
bahwa penggabungan itu akan 
berarti memperbesar feodalisme. 
Sedang PNI pada azasnja meng- 
hendaki ja susunan dan sisa2 
feodalisme hilang, dan seka 

     

   

    
kan teta lam .hal ini PNI 
akan inggalkan realiteit 

dan mau menjesuaikan diri pula 
dengan kenjataan2 jang telah ter 
|fjapai dalam revolusi nasional ki 
ta. "3 3 

| Njatanja dalam revolusi nasio- 
inal jl. beberapa susunan Swapra 
dja telah hapus. Tetapi ada pula 
jang dapat mempertahankan diri, 

| 

| 

mitsalnja Jogjakarta. Pendiri 
an PN. L dalam hal ini 
jalah, apa jang masih bisa diper 
tahankan, biarlah berdiri terus, 
tetapi jang tidak dapat memper- 
tahankan diri seperti halnja de 
ngan Swapradja Kasunanan dan 
Mangkunegaran, biarlah ”laat het 
z0 blijven”. Marilah kita pertahan 

bing statusguo ini. Demikian Si- 
ik, 

Dalam mentjeriterakan  kesan?nia 
selama berkundjung ke Amerika 
dan Eropa, Sidik katakan, - bahwa 
jang sangat nampak dan menarik 
perhatiannja ialah, bagaimana tjara 
orang? barat bekerdja. 
Tanah di Amerika tidak lebih 

baik dari Indonesia, bahkan menge- 
nai keadaan tanahnja Indonesia pa- 
da umumnja lebih baik dari Ame- 
rika, akan tetapi apa jang: telah. da- 
'pat dihatsilkan “oleh petani2 disana 
sungguh mengagumkan. - Djuga di 
Eropa jang stanahnja telah ,.uitge- 
mergeld” selama berabad2 itu, ter- 
dapat pula kesan demikian. 

Hal itu disebabkan karena orang? 
Amerika dan Eropa bekerdja keras 
untuk menghatsilkan  sebanjak-ba- 
njaknja “dari tanahnja itu, apa sadja 
jang dapat dihatsilkan. 

Diika orang2 Indonesia mentjon- 
to tjara bekerdja mereka itu, nistjaja 
keadaan Indonesia akan sangat ie- 
bih makmur keadaannja daripada 
sekarang ini. 3 

Penjelesaian keamanan di 
Sulawesi Selatan. 

' Tentang masaalah keamanan di 
Sulawesi Selatan Manai Sofian ka- 
takan, bahwa penjelesaian keaman- 
an didaerah tsb. dipengaruhi soal2 
persoonlijk jang menjukarkan peme- 
tjahan soal tsb. hingga sekarang 
ini. : 
“Baik kabinet maupun seksi Per- 

nerima surat dari gerombolan Ka- 
har Muzakkar jang maksudnja me- 
njatakan kesediaannja kearah pe- 
njelesaian.: Akan tetapi mereka ti- 
dak bersedia untuk berunding deng- 
an pendjabat2 jg. bertugas disana, 
karena - adanja pengaruh2 persoon- 
hjk tadi. Bagi Pemerintah sudah ba: 
rang tentu tidak dapat mengadakan 
penjelesaian langsung dengan mere- 

|ka itu, karena telah ,.mendelegeer” 
|kekuasaannja kepada pendjabat2 di- 
“daorah2 jang bersangkutan. 

  
wan Partai PNI mengenai masa- | Menurut Manai Sofian, . penjeie-, 

tahanan parlemen telah sering me- 

kemaren. 

Dikatakan selandjutnja dalam pe- 
ngumuman itu, bahwa  .,bersama2 
dengan Lenin, Stalin adalah meru- 
pakan orang jg memberikan inspi- 
rasi serta pemimpin dari revolusi 
isosialis jg besar dalam bulan Okto- 
ber, dan pentjipta dari negara sosia- 
lis jg pertama didunia.” 
Kawan Stalin telah ' memimpin 

negara kita kearah kemenangan da 
lam melawan fasisme dalam pe- 
rang dunia ke-2, jg membawa peru 
bahan jg radikal dalam seluruh 
schema internasional. Meninggalnja 
Stalin, seorang jg memberikan sese 
nap djiwanja untuk kepentingan ko 
munis, adalah merupakan  kehila- 
ngan jg besar bagi partai, bagi ka- 
um buruh Soviet. Uni dan bagi se- 
luruh dunia.” Demikian penguru- 
man tsb. 

Seperti diketahui, sedjak malam 
Senen  Stalin menderita sakit. 3 
Bulletin telah dikeluarkan dan »ul- 
letin jg terachir diumumkan pada 
malam Djum'at djam.8 p.m. dan 
pada malam Djum'at itu djuga di- 
keluarkan pengumuman,- bahwa Sta- 
lin telah -meninggal dunia pada 
djam 9.50 pm. 

Panitia pemakaman djena- 
zah Stalin diketuai Nikita. 

Seterusnja radio Moskow dlm sia 
rannja, pada hari Djum'at kemaren 
mewartakan, bhw Dewan Menteri 
serta Central Comite Partai Komu 
nis telat membentuk sebuah panitia 
jang akan mengurus pemakamar 
djenazah Stalin. 

Panitia tsb. diketuai oleh Nikita 
Krushechev, sekretaris dari Central 
Comite, Lazar Kaganovich, anggau 
ta presidium dan ipar dari Stalin, 
menteri angkatan darat Marskal Va- 
silevsky, walikota Moskow MLA. 
Jasnoy, sekretaris entral  Comite 
N.M. Pegov, komandan garnisun 
Moskow djenderal P.A-  Artemyev, 

presiden presidium Shvernic sebagai 
anggauta2 dari panitia tsb. 

Diwartakan . selandjutnja, bahwa 
djenazah . Stalin akan ditempatkan 
di Gedung Serikat Sekerdja untuk 
dapat dilihat. Bilamana orang akan 
diperbolehkan memasuki gedung 
ita akan diumumkan lebih landjut. 

Sementara itu hari Djumat 
pagi sesudah tersiar berita pers jg 
pertama tentang meninggalaja Sta 
Iin, maka tampak mengibarkan 
bendera setengah tiang Istana 
Merdeka, tempat kediaman Wakil 
Presiden Hatta, kantor Perdana 
Menteri dan kantor Kementerian 
Luar Negeri di Pedjambon. Per 
njataan2 belasungkawa dari pihak 
Pemerintah Indonesia kepada Pe 
smerintah Sovjet Rusia jg segera 
dikirimkan hari ini sbb.: Paduka 
Jang Mulia Presiden Sovjet Ru- 
Sia, Rakjat Indonesia sangat terke 
Gjut mendengar berita jang me 
"iedihkan, bahwa Paduka Jang 
Mulia Perdana Menteri J. V. 

| Stalin telah meninggal dunia. Pa 
duka Jang Mulia terimalah per 
njataan belasungkawa jang ichlas 
keluar dari kalbu kami dan pera 
saan simpati dari Rakjat Indone 

    

saian keamanan di Sulawsi Selatan 
itu akan lebih, lantjar  djalannra, 
djika apparaat? pemerintah memang 
baik. Hingga sekarang ini di Sula- 
wesi Selatan belum pernah terdjadi 
pertempuran2 jang sungguh2 antara 
tentara dengan pihak gerombolan, 
apa jang terdjadi hanjalah merupa- 
kan .,spiegelgevechten” sadja. 

Djuga. pihak penduduk sering ti- 
dak mau  menundjukkan dimana 
gerombolan2 itu berada, karena kc- 
banjakan baik anggauta2 tentara 
maupun anggauta2 gerombolan mia- 
sih mempunjai bertalian keluarga. 

Perdagangan setjara barter 
dalam prinsipnja disetudjui 
P.N.I. 

Ditanja tentang bagaimana pendi- 
rian PNI tentang mosi Hutomo. Su- 
pardan mengenai kemungkinan di 
adakannja perdagangan sefjara bar- 
ter-systeem. Manai Sofian katakan, 
bahwa dalam prinsipnja PNI: dapat 
menjetudjui. Hanja jg mendjadi per- 
tanjaan jalah bagainana pelaksana- 

|annja, karena Indonesia belum mem 
punjai kapal2 pengangkut dsb. 

Oleh karena itu PNf masih akan 
i menunggu pendjelasan usul itu dari 
pihak pengusul,  untik menentukan 
sikap selandjutnja. Demikian antara 
lain Manai Sofian. 

  
  

Sidik di Semarang. 
Seterusnja kemaren siang Ketua 

LDP. PNI Sidik Djojosukarto telah 
mengadakan perskonperensi di. Se- 

“marang. Didalam pertjakapan deng- 
lan wartawan, Sidik telah mengemu- 
kakan beberapa soal jang isinja ti- 
dak djauh berbeda dari pada kete- 
rangan2 jang telah diberikan pada 
wartawan kita di Solo. 

  

BLOK NEGARA2 Asia — Arab 

di sidang umum PBB dalam rapat 

nja pada hari Rebo telah memutus- 

kan tidak akan mengambil inisiatif 

dalam perdebatan mengenai masal- 
ah Korea dalam rapat2 panitya pa 
litik dari sidang umum PBB jang se 
karang berlangsung, akan tetapi 
akan menjokong setiap usul jang 
mungkin bisa mengachiri pertikaian 
di Korea. Keterangan diatas telah   diumumkan Rebo malam oleh dju 

rubitjara blok tersebut, jakni wakil 
Libanon Karim Azkul. Blok A - A 
selandjutnja memutuskan utk mem- 
peladjari nanti permintaan dari Ah 
med Bouhafa, utusan komite kemer 
dekaan Afrika Utara. Bouhafa telah 

meminta kepada blok A-A di PBB 
supaja mengadjukan protes kepada 
sekretariat PBB berhubung dengan 
tidak diperhatikannja oleh Perantjis 
akan resolusi2 sidang umum PBB 
berkenaan dengan Tunisia--da 
roko. 

  yan Kunstan 

Blok A-A Sedia Sokong PBB Thd Russia 

   

Pengumuman Resmi 
Sekitar Wafatnja Marsekal Jozef Stalin 

Presiden Sukarno Dan Pres. Eisenhower Njatakan Bela 
Sungkawa 

»CENTRAL. COMITE Partai Komunis Sovjet Uni, Dewan 
Menteri USSR dan Presidium dari Dewan Tertinggi USSR mengu 
mumkan dengan perasaan sangat sedih kepada partai serta semua 
pekerdja dari Sovjet Uni, bahwa pada tel, 5 Maret djam 21.50 
setelah menderita sakit keras, ketua Dewan Menteri USSR 
sekretaris dari Central Comite Partai Komunis Sovjet Uni Joseph 
Vissarionovich Stalin telah meninggal dunia”, 
man jang dikeluarkan oleh C.C. Partai Komunis, Dewan Menteri 
serta Presidium dari Dewan Tertinggi USSR pada hari Djun'at 

serta 

demikian pengumu 

sia dan dari saja sendiri. Kami 
turut berdukatjita dan berkabung 

pat diganti jang diderita oleh ne 
geri Paduka Jang Mulia. 

Presiden Republik Indonesia, 
SUKARNO. 

Paduka Jang Mulia Wakil Perda- 
na Menteri Sovjet Russia, 

Atas nama Pemerintah Indonesia, 
saja menjatakan turut berdukatjita 
kepada Paduka Jang Mulia dan Pe- 
merintah Sovjet Russia pada waktu 
mendengarkan berita jg menjedih- 
kan, tentang meninggalnja Paduka 
Jang Mulia Perdana - Menteri J.V. 
Stalin. 

Perdana Menteri Repu- 
blik Indonesia, 

Wilopo. 

Paduka Jang Mulia Menteri Luar 
Negeri Sovjet Russia, Andrei Vi- 
shinsky, 

Atas nama Pemerintah Republik 
Indonesia saja menjatakan turut ber 
dukatjita kepada Jang Mulia pada 
ketika mendengarkan berita jg me- 
njedihkan tentang meninggalnja Pa- 
duka Jang Mulia Perdana Menteri 
IV. Stalin. 

Menteri Luar Negeri R.L., 
Mukarto Notowidagdo. 

Seterusnja djuga Presiden Eisenho 
wer telah memerintahkan pada hari 
Kamis malam supaja pernjataan 
.berdukatjita resmi” dikirimkan oleh 
pemerintah Amerika Serikat kepada 
pemerintah Sovjet Rusia. Selandjut 
nja, Sekretaris Djenderal PBB Tryg 

ve Lie djuga telah mengirimkan pe 
sanan ' berdukatiita atas meninggal- 
nja PM Stalin kepada Menteri Luar 
Negeri Rusia, Andrei Vishinsky. 

Ketua Sidang Umum PBB, Lester 
Pearson, telah mengirimkan utjapan 
turut berdukatjitanja PBB atas me 
ninggalnja PM Stalin, kepada Mente 
ri Luar Negeri Vishinsky. 
Dalam »utjapan - itu dikatakannja 

bahwa dengan meninggalnja Stalin 
dunia telah kehilangan salah satu 

kehilangan seorang-pemimpin jang 
besar didalam perdjuangannja mela 
wan agresi Nazi, satu kemenangan 
jang memungkinkan berdirinja Per- 
serikatan Bangsa2 ini, jang sekarang 
mendjadi harapan berdjuta2 orang 
diseluruh dunia untuk perdamaian. 
Selandjutnja . diberitakan, bahwa 

berhubung dengan wafatnja Stalin, 

maka bendera PBB di kibarkan 
setengah tiang hari Djum'at kema 

rin dan bendera negara2 anggota ti 
dak dikibarkan. 

dengan kehilangan jang tidak da . 

pendiri dari PBB dan rakjat Rusia : 

  

jita-Ijita 

Romulo 
Bukan Kur si Presiden 
Pilipina Tapi Sekdjen 

P. B. B. 

CARLOS P. ROMULO sekali 
kali tak tertarik dengan berita2 
jang mengatakan, bahwa ia hen 

  

  
presiden Philipina jang akan da 
tang selama ada kemungkinan ia 
mendjadi sekr. djenderal PBB, 
demikian diterangkan oleh kala 
ngan jang mengetahui hari Ke- 

kan pers di New York katakan, 

PBB itu namanja disebut2 dalam 
dewan politik. disana sebagai 

lon dalam pemilihan presiden bu 
lan Nopember. 

Tetapi kalangan jg dekat dengan 
Romulo mengatakan, bahwa Romu- 
lo sekali2 tak tertarik dengan beri- 
ta itu karena ia adalah  salah-satu 
tjalon Sek. Djen. PBB jg mempu- 
njai harapan besar akan terpilih. 
Pemilihan Sek. Djen. PBB untuk 
menggantikan 'Trygve Lie akan di 
adakan dalam bulan ini. Dewan Ke 
amanan PBB diduga minggu depan 

tjalonan tadi. 1 

JEAN LETOURNEAU SABTU 
SINGGAH DI KEMAJOPRAN. 

Menteri negara Perantjis uru- 
san negara2. bagian  Indo-Tjina, 
Jean Letourneau, hari Sabtu ini 
akan singgah untuk sedjam lama- 
nja dilapangan terbang Kemajo- 
ran dalam perdjalanannja ke Sid- 
ney dengan menumpang pesawat 
terbang B.O.A.C. 

Pesawat ' jang membawa Jean 
Letourneau Sabtu itu ditunggu ke 

Kemajoran dari Singapura. 

DR. DE NEVE SELIDIKI 
GUNUNG MERAPI. 

Dr. De Neve, achli gunung ber 
api, jang telah tiba di Jogja, ke- 
marin pagi melakukan pemeriksa- 
an kawah gunung Merapi dari 
atas dengan menggunakan pesa- 
wat AURI. Laporan jang disam- 
paikannja kepada Pemerintah dae 
rah Jogja dan Djawa-Tengah a.l. 
menerangkan, bahwa sampai sa'at 
penjelidikan itu keadaan “ Merapi 
tidak segenting seperti dibajang- 
kan orang selama ini. Kegiatan 
bekerdjanja hanja dalam menge- 
luarkan magma jang panasnja I.k. 
600 deradjat celcius. Magma ter- 

isebut berbentuk batu2 panas dan 
lapakah magma akan gugur atau 
'tidak tergantung pada keadaan. 
Hari ini dilakukan  penjelidik: 

i teknis dilereng2 Merapi guna nda 
. dapatkan kepastian sampai dima- 
| na kegiatan bekerdja gunung itu. 

  
  

Tak Ada Perobahan 

Dalam Keadaan Politik Russia 
Reaksi Sementara Kalangan Politisi Dja- 

karta Thd  Wafatnja Stalin 

MENGENAI MENINGGALNJA P. M. Sovjet Stalin, bebe- 
rapa kalangan politik di Diakarta umumnja memandang, bah 3 
tidak akan terdjadi perobahan dalam politik Sovjet. Pendapat2 itu 
adalah sbb.: Mr. Sartono, ketua 

vjet, maka meninggalnja Stalin 

Tris politik negaranja, demikian 

Mr. Jusuf Wibisono (anggota 

Dewan Pimpinan Masjumi) berpen- 
dapat, bahwa sangat mungkin jang 
akan menggantikan Stalin ialah Ma- 
lenkov jang tentunjapun akan me- 
nganut politik Stalin. Oleh karena 
itu menurut pendapat Jusuf Wibi- 
sono tidak akan terdjadi perubahan 
penting dalam politik Russia deng- 
an meninggalnja Stalin “itu, dan 
dengan begitu maka persoalan me- 
ngenai ,tjepat  terdjadinja perang 
dunia ke-IIL atau tidak”, mala jang 
mendjadi faktor penting adalah te- 
tap adanja tekanan Inggeris dan In- 
dia terhadap USA jang sampai kini 
sedikit menahan politik Eisenhower. 
Menurut Jusuf selandjutnja, hal jg. 
bisa mengubah situasi internasional, 
berkenaan dengan meninggalnja Sta- 
lin itu, ialah, bahwa djika pengganti 
Stalin tidak tjukup mempunjai ,.ge- 
zag” kedalam, sehingga terdjadi per- 
geseran2 karena perebutan kekuasa- 

an didalam negeri. 

Maruto, wakil ketua Partai  Mur- 
ba, berpendapat, 'bahwa meninggal- 
nja Stalin ,,an sich” membawa pe- 
ngaruh besar dalam suasana politik 
internasional, jakni dengan timbul- 

han-perubahan politik luar negeri jang dianut oleh Sovjet sampai 
dewasa ini. Pun menurut Sartono tidak akan  terdjadi perebutan 
kerosi pimpinan negara, karena Sovjet adalah negeri jang sudah 
lama dikonsilideer, dan Stalin pun telah menggoreskan dalam2 ga- 

Parlemen menerangkan pendapat: 1 

nja persoonlijk, bahwa lepas dari..soal pro atau kontra politik So- 
tidak akan mengakibatkan peruba- 

ne
 

"Sartono, jang berpendapat pula, 
bahwa siapapun jang akan mengganti Stalin, ia tidak akan menjim 
pang dari garis politik jang digores oleh Stalin itu. 

isi dua hal, jakni menentukan peng- 
gantinja dan mengenai politik jang 
harus dikerdjakan oleh. pengganti 
itu. Kepastian ini menurut Maruto 
didasarkan pada pengalaman 30 ta- 
hun jang lalu pada ketika mening- 
galnja Lenin. Oleh karena itu nie- 
nurut Maruto, mereka jang meng- 
harap2kan ,,ini atau itu” atas me- 
ninggalnja Stalin itu akan ketjewa, 
sebab sistim politik Sovjet tidaklah 
didasarkan pada sifat2 spekulasi, 

Mustapha, anggota D.P. Partai 
Buruh pun berpendapat persoonlijk, 
bahwa dengan meninggalnja Stalin 
tidak akan terdjadi perebutan ke- 
kuasaan di Sovjet, karena menurut 
Mustapha, Partai Komunis adalah 
berdisiplin keras, dan karenanja ma- 
ka segala sesuatu telah ada keten- 
tuannja, | misalnja mengenai peng- 
ganti Stalin dan ketentuan ini me- 
nurut Mustapha pasti ditaati oleh 
rakjat Sovjet. 
»Dengan mesinggalnja Stalin, ma- 

ka di Rusia orang kehilangan satu 
sStabiliserend element” jang pen- 
ting”, demikian reaksi perdana men- 
teri Wilopo, ketika pada hari Dju- 
mahat pagi diberitahukan, — bahwa   nja dugaan2 atau spekulasi2 dari   
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Lembags 4 edap kemungkinan 
sKon Betaslaasch Genouchap 

Menurut United Press, djurubitja 
ra blok A-A Karim  Azkul telah 
menerangkan pula bahwa negara2 
Asia dan Arab bersedia menjokong 
resolusi di. PBB untuk menghukum 
pengedjaran2 -golongan2 — penduduk 
di Sovjet. Uni.«- Atas pertanjaan pers 
apakah masalah mengenai gerakan 
anti-Jahudi di negara2 belakang ti- 
rai besi telah dibitjarakan dalam ra 
pat hari Rebo dan pendirian apa jg 

tambi blok A-A terha: 
iadjukan sebuah 

resolusi jang menghukum 
tersebut, Karim Azkul 
memimpin rapat tersebut menerang 
kan bahwa setiap usul jang menen 

gerakan 

ngan pendirian2 blok A- A". 

Perlu diketahui, bahwa tentang 
masalah apakah negara2 Arab akan 
menjokong usul demikian, telah tim 
bul kesangsian2 mengingat akan ke 
njataan adanja  ketegangan2 dalam 
hubungan2 Arab — Israel. 

   

an Watantchaopen” 

tang pengedjaran2 adalah sesuai de ' 

lam pertjaturan politik internasio- 
nal, sedang Stalin adalah orang jang 

| telah lama memegang tampuk pim- 
.pinan Sovjet. Pengaruh tsb. menu- 

pan-harapan 
“nja sedjarah dunia, berhubung deng- 
an adanja pertentangan” dari dua 

| blok raksasa (blok Sovjet dan blok, 
|Barat) jang kini masing2 sedang 
bersedia2 menjusun kekuatan guna 

| menghadapi perang jang akan me- 
nentukan, | 

Seterusnja ' Maruto berpendapat, ' 
bahwa bisa dipastikan Stalin me- 
ninggalkan testamen jg. pokok ber- | 

negara? lain, karena Russia memang ' 
merupakan satu faktor penting da- , 

Stalin telah meninggal dunia. 
Perdana menteri Wilopo menam-. 

bahkan, bahwa Stalin adalah se- 
orang kuat, jang dapat mengadakan 
balansering antara golongan2 — eks- 
treem dan moderat dari kaum ko- 
munis, Selainnja itu menurut Wilo- 

jang telah rut Maruto adalah merupakan hara-'po, Stalin adalah seorang jang sa- 
terhadap detik djalan-j bar dan ulet. 

Perdana menteri berpendapat pu- 
la, bahwa matinja Stalin itu akan 
dapat. mempengaruhi politik dunia 

pada umumnja. Tetapi, demikian 
dikatakannja pula, adalah prematur 
untuk — dari sekarang menjatakan 
pendapat, apakah matinja itu akan 
menambah kekeruhan dalam politik 
internasional, sehingga perdamaian 
akan lebih terantjam. 

dak ditjalonkan dalam pemilihan 

bahwa delegasi Philipina dalam 

orang jang mungkin mendjadi tja 

akan mulai membitjarakan soal pen 

datangannja pukul 09.30 pagi di 
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mis. Berita? dari Manila jg disiar 
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ANGGUR SOM DIIONG POW 
SIN TJIOE, BUAT ORANG 
LELAKI. : 

(SANGGUR HOE GOD. S0M 
DIIONG TJISE buat orang 

-. PRAMPUAN. 

ANGGUR POW THAY buat 
. Grang prampuan HAMIL. 

ANGGUR BRANAK. » 
ANGGUR RHKUMATIEK. 

Masing2 TJAP ,,RUMAH” 
“A tiap botol besar Rp. 12,50 

botol ketji Kp. 6,50 

  
ARAK OBAT KOLESOM tijap 
KUDA botol besar A4 Rp. 12,59 
botol ketjil Rp». 6,59. 
ANGGUR KOLESOM tjap Ku- 
da botol besar Aa Rp. 15.— boto! 
ketjil Rp. 7,59. 

Rumah Obat 

»NGO HOK TONG" 
Gang Pinggir No. 1 Telp. 1658 

Semarang.     

  

SAKTI,, GAIB dan ADJAIB!!! 
210 Temut Surja Gesang 

Buku : 

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

Dihargai oleh chalajak ramai, “ Ilham dan Ramalan: “ Ramalan 
Tiongkok, mulai 1122 tahun sebelum Kristus sehingga kelak tahun 
Masehi 3500!5 Ramalan2 Djojobojo, Ronggowarsito dan Djoko- 
lodang, “ Bangunnja Bangsa? Kulit Berwarna: “ Perang Du- 
nia III dan seterusnja, “ Daftar Hari2 jg. terbaik utk. PERDJO- 
DOAN: “ Sjech Tekawardi, “ Pepali Kijai Ageng Solo: “ DOA2 
dan RAFALAN, dgn diberi penerangan Sjarat, Laku dan Selama- 
tannja, a..: Doa Selamat: Rafal 8 Wali: Doa Ilmu Gaib: Rafal 
Gelap Sewu: Doa Mengembalikan Tenung, Sapu Angin, Mandi kal 
kausar: Penawar upas2an, Kedanjangan, Penglereban: Doa: utk. 
menarik sympathy: Setan Kober, Pengasilan: Doa Rasa: Guna2, 

- Senggara Matjan, Gelap Sajutas Rafal dan Esmu Djati, Perhitu- 
ngan Watu Gunung dan banjak sekali pengetahuan? sematjam itu: 
£ 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, 
harus membatja Surja ang diuga! Sebuah buku ig, ADA HAR- 
GA, ADA RUPA. DAN ISI!!! 

1 buku tebal 
Luar kota tambah ongkos kirim 1046. 
BADAN PENERBIT : 

KWA GIOK DJING 
Dj. Kramat 2/4, — KUDUS 
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Badan Lemah Kekuatan Hilang 
HARUSLAH MAKAN PIL VIRANOL 

: TANGGUNG 100 pCt- MANDJUR 
| Viranol Extra strong buat lakr 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 1009 
“berhasil. Harga 1 Botol Rp. 20.--. Djuga ada sedia lain” Obat jang 
mandjur. 
Pa “Gurita "minnowa  ONOR” TARI Mi onaknienonkanesanak oenancenan Rp. 15.— 
Pil Vitamin buat perempuan jang dapat penjakit keputihan ,, 25.— 

EA Ri ag na Wa Rn PA PAN UN PENA KATA 2. 10.— 
Salep hilangkan hitaman dimuka kukul djerawat ............... 2 ea 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ...... » 10— 
Obat? dikirim sesudah terima wang ongkos kirim 1076. 1 
Djuga mengooau segala penjakit luar/dalam seperti Kentjing manis./ 
nana, Linu', Gindjel, Prempuan tidak tjotjok bulanan, Keputihan, Wa- 
sir (aambeien) didjamin 10 hari sembuh djatuh akar?'nja sonder operasi. 
semua penjakit diobati sampai baik. 

$ Tabib Wahid Mawn Tamblong 49 — Bandung. 
Agen”: ZINDABAB HOUSE Nonongan No. 77 Solo. 

Toko Solo, Djl. Sosrowidjajan No. 5 Jogja. 
Toko 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 Ma 
Von & Co.). 

menamai ap TE BARU TRIMA, 
8 .9 Fan 2 Piringan Hitam 

LAGU2 BARAT jang terbaru 
LANGGAM DAN KRONTIONG jang di 
sukai oleh semuanja pendenger 

IMPIAN SEMALEM 
LENGGANG DIAKARTA 
SOPIR TAXI 
GEDUNG ARTJA 
MODJOPAIT 
BANDAR DJAKARTA - 
SUNGAI DELI: $ 
TELAGA DEWA 
PERGAULAN 
DJALI DJALI 
Datenglah tjepet barang terbates. 
Bisa dapet beli pada : 
RADIO ,LIECO” 
BETENG 122 SEMARANG . 
Buka pagi 8.- — 1.- 

sore 5.- — 7,- 

Kana an nan una Madan apada 

Telah datang barang baru! 
Kita telah terima bahan2 pakaian untuk kaum Wanita, dengan tjo- 
rak, warna dan motief jang terbaru, a.l. terdapat : 

HELLA ROTTAN 
HARI MINGGU 
SOTO BANDUNG 
EMBIK SARINEM 
RINDU MENANTI 
KENTJANA MURNI 
SEKAR DJAJA | 
DJANGAN MENESEL 
TERKENANG TANAH AIR 
SERUAN TERUNI D.L.L. KE

br
 
P
e
t
a
 

»PARADISE” RECORDS SHOP 
PONTJOL 55, SEMARANG. 
Buka 7 pagi s/d 8 malem 

. Hari Minggu buka terus. 

Paras   

  

Katoen-linnen kembang-polos. Seventh Heaven aneka-warna. | 

Anti-erease linnen polos. Matt-crepe kembang. Pickee Streep. 
  

melawan ! 
RADJA MURAH. 
TOKO ,,HIEN” & CO 

Bodjong no. 25 — Semarang. 

Harga ditanggung pasti soya wakaan 

/ 

  

  

   

  

    
   

La 

. SMG,. SAPTU 7 MARET '53. 

USAHA MOHAMMADIJAH. 
| “Didapat kabar, bahwa dalani 
tahun ini oleh . Mohammadijat: 

Semarang akan didirikan SMP 
kelas 3 Kursus Landjutan Penc:- 

dikan/ SGB di Pendrikan. Beaj.. 

Jaja antuk ini telah dipikul olen 
keluarga Mohammadijah dimana 

Itixp bulannja telah dikeluarka.: 

uang sebesar Rp. 5000.—. Selan 
|djutnja diterangkan, bahwa kini 
sedang diadakan perundingan dgu 
fihak Pemerintah mengenai subsi 
di. » 35) 

DIPERBAL. 

  

OPR DJANENG/KARANG- 
5 SOKO AKTIP. 

Pada tg. 5-3-53 telah ditangkap 
.o0leh OPR Karangsoko di tanggul 
' Bandjirkanal, seorang pentjuri drum 
“milik penduduk Karangsoko dan 
esok harinja ditangkap pula seorang 
pentjuri beras di djl. Tjitarum jang aw Hattaaan Sal Bea 

dat Nenen Dari kalangan Polisi Ekonomie di 
' pemiliknja belum diketahui. Siapa apat “kabin.” ' Hina lan Ud: 

jang merasa kehilangan beras 40 kg. 
ini dapat hubungan langsung deng- 
an Polisi Seksi I, dimana 2 pentjuri 
ini diserahkan. | 2g 
PERTANDINGAN BASKET- 

BALL. 
Atjara pertandingan Basketbali jg. 

diadakan sebentar sore djam S dan 
hari berikutnja dilapangan Sin 
Chung djl. Stadion Semarang sbb.: 

Tgl. 7-3:  Gadjahmada — Lung 
Hua (wanita) dan Gadjahmada — 
Lung Hua (laki2). 5 

Tgl. 8-3: Gadjahmada — Chinese 
English School (wanita) dan Gadjah 
mada — Lung Hua (laki2). 

HASIL2 PERTANDINGAN PE- 
KAN OLAH RAGA MOBRIG. 

DJAWA TENGAH. 
Pertandingan Bulutangkis di lapa- 

ngan Union pada hari Djumahat pa- 
gi: 

Berg telah ditempeli proses verbaal, 
karena dituduh tidak menjebutkan 
harga etjeran dalam pendiualan ba- 
rang dagangannja slimut katun. 

| BIS KE KALIBANTENG. 
Berhubung dengan diadakannja 

penerbangan di atas kota. Semarang 
pada tg. 8 Maret (besok) dan selan- 
djutnja apabila ada banjak perhatian 
|tiap hari Minggu, maka pada tg. $ 
Maret Bis Kota akan menjelengga- 
rakan hubungan Bis dari GRIS ke 
Kalibanteng jang berangkatnja “Wi- 
mulai pada djam 7 pagi sampai 
djam 1 siang. Keberangkatannja da- 
ri Kalibanteng dimulai pada diam 
7.30 selandjutnja sampai djam 13.30. 
Harga kartjis Rp. 1,— untuk setiap 
orang 1 kali djalan. Kalau perlu 
waktu berangkat diubah. 

$0L0 
aa Pan baa 

PERLOMBAAN RENANG 
DAN POLO AIR SELU- 

“RUH DJAWA TENGAH. 

Bertepatan dengan genap 5 ta- 
hun berdirinja Brothers Swim- 
ming Club di Solo, pada hari 
Minggu tanggal 8-3 ini diperman- 
dian TYirtomojo Solo akan dilang- 
sungkan Perlombaan Renang dan 
Polo-Air seluruh Djawa Tengah. 

Perlombaan tersebut dimaksud- 
kan pula untuk memilih tjalon2 
engikut seleksi PON ke-lll da- 
am wilajah Djawa Tengah, meng 
ingat bahwa PON ke-lll sudah de 
kat sekali. 

“Acipun perkumpulan2 jang t 
lah mentatitkan akan ikut d ln 
perlomova:n tersebut seluruhnja 
ada 10 buah, dalah Pinguin (Te 
yah), Gibuagin Berenang For: 
Penggeyuatr Berenang (Muageling! 
Ta Chung Sz2 (Semarang), : Kux 
Kuang (Smg) May Hua (Smg) 
Indonesia Muda (Solo) Hoa Kiauw 
Kong Hak (Solo), Solo Catholic 
School! Association (Solo, dan Bro 
thers Swimming Club (Solo). 

  

IMPIAN CISCA. 

Bertempat di gedung Sin You 
She, kemaren malam teiah di- 
pertundjukkan  tonil amal ,,Cisca's 
Droom”, jang diselenggarakan oleh 
perkumpulan ,,The Semarang Fol- 
lies”. Pemain?nja seluruhnja adalah 

anak2 gadis, dari umur 2/4 tahun 
hingga 23 tahun, kesemuanja mu-   Regu Mobb. 5161 — regu Mobb. 

5166 0—3 untuk Mobb. 5166. 
Regu Mobb. 513 — regu Mobb. 

5114 3—0 untuk Mobb. 513. 
Regu Mobb. 5110 — regu Mobb. 

5168 0—3 untuk Mobb. 5168. 
Pertandingan Sepakbola di lapa- 

ngan Pontjol pada Djumahat sore: 
Kes. Mobbrig 5138 — kes. Mob- 

brig. 5144 angka 2—1 untuk Mob- 
brig. 5138. 

Kes. Mobbrig. 513 .— kes. 
brig. 5155 angka 2—0 untuk 
brig,: SIS. 

Kes. Mobbrig. 568 — kes. 
brig. 5146 angka 1—4 untuk 
brig. 5146. 

Kes. Mobbrig. 5168 — kes. Mob- 
5166 0—3 untuk Mobb. 5166. 

Volleyball: 

Res. Kompi 513 Regu Mob- 
brig. 5155 angka 2—1 untuk regu 
5135 

Mobbrig. 5166 — Mobbrig. 5146 
angka 3—9 untuk 5146. 

Mobbrig. 5114 — Mobbrig 85110 
angka 3—0 untuk S1i4. 

2 

Radio 
SIARAN R.R.IL SEMARANG. 
Saptu, tg. 7 Maret 1953: 
Djam 16.30 » Pembukaan: ” 16.34 

Pandangan mata pertandingan ORI 
ON JOGJA — CHUNG HUA BAN 
DUNG, 17.00 Taman Kusuma, 17.30 
Pengumuman . dan Berita Daerah: 
17.45 Seperempat djam njaajian 
Evy: 18.00 Obrolan Pak Patrol: 18.15 
Penawar Duka O.K. Pantja Ragam 
Burung Kanari: 19.00 Tanda waktu 
WARTA BERITA: 19.10 IBU KD- 
TA HARI INI, 19.15 Siaran Penera 
ngan: 19.30 Pantjaran Pelangi: 20.00 
SARI WARTA BERITA: 20.05 SIA 
RAN PEMERINTAH: 20.15 Ichti 
sar Pers, 20.30-. Pantjaran Pelangi, 
21.00 BERITA BAHASA DJAWA: 
21.15 Aneka Irama oleh O.K. Irama 
Kusuma: 22.00 WARTA BERITA 
BERITA OLAH RAGA: 22.15 Atja 

ra esok hari, 22.20 Pengantar keper 
aduan dengan lagu2 Barat, 23.00 Tu 
tup. 

Mob- 
Mob- 

Mob- 
Mob-   

lan toneel ini ialah bahwa 
'scene dihidangan setjara tarian bal- 

| Swan Nio jang sudah tak asing lagi 
rid2 dari Sekolah Dansa Ballet Joo 

namanja di Semarang. Keistimewa- 

semua 

let, dengan ditambah kata? sedikit, 
menggambarkan impian seorang ga- 
dis jang melajang kedunia chajal, 
dimana terdapat bidadari2, diamur2 
dan katak2 jang dapat hidup ber- 
kata2, bertemu dengan Dewi Ratu 
Lautan dan lain sebagainja. Sajang 
susunan tarian jang indah dan ces- 
tuum jang sempurna itu kurang 
mendapat bantuan pekerdjaan lam- 
pu dan dekorasi jang memadai. An- 
daikata hal tersebut belakang ini 
pun diperhatikan sepenuhnja, nistia- 

ja sandiwara ,,Cisca's Droom” pa- 
tut mendapat penghargaan sepenuh- 
nja. Namun lepas dari kekurangan? 
ini, pertundjukan tersebut pantas 
mendapat perhatian ramai, karena 
memang agak berlainan dari lazim- 
nja sandiwara2 jang pernah- kita 1! 

He ani 

IAGELANG 
Ai 

PENDIDIKAN AGAMA DI 
KABUPATEN 

Dengan tudjuan memperingati mu 
14 para Guru Agama disekolah2 Ns 

seri di Magelang pada tanggal & Mi 

akan diikuti oleh sebanjak 45 orang. 
Kursus tsb berlangsung selama 7 hu 
an dengan peladjaran sedjarah Indo 
nesia, tetanegara, administrasi  ke- 
jangan kepegawaian, ilmu bumi dan 
cesmografie. 

Perlu diketahui, bahwa guru2 jg 
1ergik ti kursus tersebut adalah jg 

memberikan mata  peladjaran 
sama (is'am) dSisekolah2 rakjat dan 

sekolah 'uvdiutan negeri diseluruh 
kabupaten Magelang jang semuanja 
berdjumlah 80 S.R. dan 7 Sekolah 
Landjutan. 

.Demikian keterangan jang diber- 
neroleh dari pihak Kantor Pendidi 
kan Agama Kabupaten Magelang. 

Selandjutnja  diterangkannja pula, 
bahwa hingga kini didaerah Kabu 
paten Magelang ada 40 buah pondok 
pengadjian dimana tiap2 pondok 
mempunjai pengikut rata2 ' sampai 
100 orang. Dari djumlah tsb dike 
tjualikan pondok pengadjian dji Pa 
jaman jang mempunjai pengikut Ik. 
3.000 orang. 

DERMA UNTUK KORBAN 
BANDJIR 

Palang Merah Indonesia Tjabang 
Magelang memberitahukan, bahwa 
hingga tanggal 3: Maret 1953 telah 
diterima sedjumlah Rp. 789,62 se 
bagai derma korban bandjir jang ba 
ru2 ini dialami oleh beberapa dae 
rah di Indonesia. Adapun derma tsb 
diterima dari SMP Negeri I sebanjak 
Rp. 200.50: SMP Negeri II Rp. 156, 
12: Panitya Hari Doa Sedunia Maze 
lang Rp. 160.—, Among Mitro Ma 
gelang Rp. 100, Koperasi Sum- 
ber Madu Rp. 25,— R. Sosrobuso 
no Rp. 25 Kantor Tjukai Mage 
lang Rp. 25,  Pertjetakan Liem 
Rp. 25.— dan achirnja dari Station 
Magelang Pasar Rp. 23,—. 

PURWODADI 
'PEMBRANTASAN BUTA 

HURUF 

  

Menurut keterangan jang kita da- 
pat, dalam tahun 1952 diseluruh 
Kaw. Wirosari hatsil udjian P.B.H. 
ada 1161 murid laki2 jang lulus, se 
dang murid wanita jang lulus hanja 
189 orang. P.B.H. diseluruh kaweda 
nan Wirosari ada sebanjak 129 tem   hat. Pertundjukan tinggal nanti ma- 

lam. 1 pat dengan tenaga guru 132. 

      ad 

Pernjataan terima kasih 
f 

Dengan ini kami keluarga: 
s SANJOT9 REKSOSAPOETRO. 
menghaturkan beribu-ribu terima kasih kepada : 2 

z 4 “ 5 

1. Pr. R. A. S. SOSROHADIKOESOEMO 
2. Dr. LIEM TJAY TIE dgn. para Zusters dari 

R. S. St. Elizabeth Semarang, 

& P4 

serta segenap wakil2 dari Instantie2 Militer/Civiel maupun perseorang- 
an jg. telah berkenan mentjurahkan tenaga/fikiran d.ll. pada waktu 
sakit hingga meninggal dan pemakaman anak kami jg. tertjinta : 

- ROHH ADIANTO 
Pada tg. 5 Maart '53 djam 5 pagi. Semoga Tuhan J.M.E. melimpahkan 
rochmat dan hidajatnja atas budi djasa bapak2/ibu2 dan handai tau- 

fan sekalian. : 

, 

Kami jg. berduka tjita: 

1. SANJOTO REKSOSAPOETRO. 
2. DJADJOELI REKSODIDJOJO. 

  

  

  Bas 

Djangan tunggu idzin, Kami Sediakan: 

Fuchs Hulpmotor 1952 
Opel Kapitan 1951 Sedan: 
Chevrolet Fleetmaster 1948 Sedan: 
Ghevrolet Fleetmaster 1947 Sedan 
Jeep (eta) 1945 

  
Ea Zyspan pakai reserve band 

  

DJL. SETERAN 87 - SEMARANG . TELP. 1150 
  

  

LELANG 

1 “ 

tempat di: 

- KUNDURAN, 

Hntan» BLORA.   

- Pada hari SABTU, tanggal 1t Maart 1953, akan 
diadakan lelang ketjil dari Daerah Hutan: 

BLORA 
Lelangan dimulai pada djam 9.30 pagi, dan ber- 

Gedung Rakj at Blora (Aloo”) 

Adapun jang dilelangkan ialah Kaju2 djati pertu- 
kangan jang terletak di penimbunan2: 

pengumpulan kajau KLOPODUWUR. 

Daftar kapling dapat diperoleh di Kantor Daerah 

KETJIL 

BANDJARWARU, dan 

ret.jl dibuka Iitihan atau kursus js: 

  
    

      
  

Maka Tuan2 dan Njonja2 perlu 
djalan minum: 

tang bulan tak tepat dsb.: 

Pusat pendjual: “ 

  

  

KESEHATAN ADALAH SUMBER KAGUMBIRAAN 
merawat kesehatan itu dengan 

Anggur Kolesom tjap ,,BUAJA” 
jang mengandung chasiat Kakuwatan bagai badan, serta dapat me- 
nambah darah.. Menjembuhkan kepala pusing, pinggang pegel, da 

KONG DJIN TONG 
Pekodjan 105 — Telp. 1885 Semarang. 

  

Dea ME AMAN GTA LALLT NA aa MAMA MEN 

(P. T. PELAJARAN NASIONAL INDONESIA) 
Agen: 

Perusahaan ,,P I S O IK 
SEMARANG, Purwodipatan Utara JII No. 4 Telp. 372 
TEGAL, Djalan Marpangat No, 15 

Kapal Motor ,,BURU” 
9/3-1953 Dari Tegal ke: Tg. Priok dan Palembang pp. 
menerima muatan. : 

  

  

  

  

BIRO. TEKNIK PENDINGINAN 

SAM KO” 
Purwodinatan Barat 11/47 — Semarang. 

    

  

    

Untuk pembetulan mesin2 seperti: - 

KOELKAST, ICE-CREAM CABINET, KAMERKOELER, 
MASIN ES-LILIN DAN SEBERIKUTNJA. 

Djuga terima pasangan baru buat didalam dan luar 
kota, maupun diseluruh Indonesia. 

Kami selalu sedia monteur jang berpengalaman ! 

“SUKAT PUDJIAN. 
Saja menghaturkan banjak terima kasih atas pertolongan 

Tabib M.S. RAHAT 
Seteran 109 — Semarang 

jang telah mengobati penjakit saja WASIR (Aambeien) jang saja 
derita selama 9 tahun: kini sudah sembuh dengan puas diobati da 
lam timpo 15 hari Zonder Operafie. : 

Dan saja berbangga hati jang mana tuan Tabib telah garantie 
bahwa penjakit saja tidak akan datang kembali. : 

Hormat saja, 

    
  

M. BUSIRI A.N. 
Pandjungan wetan 367 - Kudus. Kudus, tgl. 1-3-53, 

SEM 

€ 

    
  

CLICHE : LIJN, RASTER (an ETIKET BERWARNA 

TEMBAKAU PIPA 

ki KL 9 

  

Ta te Tab 

        

TEE OIL 

    

aa RR AMAN 

tua 

  

Suatu Pertandingan 

utaka 

Dalam babak kedua TCS telah. un 
djuk permainan jang diarang seka- 
li Orang:lihat. Semua main bsik. ke 
tjualt Thiam Liong ig kelihatannja di 

bawah vorm. Han Siong kelihatsn 
sedikit kedar menghadspai Rabik nh 
jang main penuh spirit. Sajang pe- 
njerang: Orion sedikit pintia 
ngan tidak ikut sertania Djawad ian 
bahaja? dari Orion kebanjakan “da 
tangnja dari kedua winss. 

  

   

    
ce- 

ri tanda main, kedua belah fihak te 
lah turunkan "pasangan sbb.: 
Orion Jogja: 

Subianto 
Kandijatmo Suwardi 

Gilig. Sardjiman Sumarmo 
Suharno Rabikin Snjatno 

Husein Kartawa 
Oo 

Ing Hok Ing Liang 
Thiam Liong King Lok Kiong Hoo 
Tiong Hie Tik Djiwan Kee Sien 

Beng Gwee Kong Lieh 
Han Siong 

Ta Chung Sze: 
Begitu babak pertama dimulai, 

TCS telah: membuka serangan lebih 
dahulu, tetapi kandas digaris bela- 
kang Orion, hingga Orion memba- 
las menjerang. Suatu renbal dari Hu 
sein kena dihentikan oleh Kong Lien 

Begitulah Satu sama lain silih ganti 
menjerang dan kekuatan dari kedua 
belah fihak kelihat#n berimbang. Ti- 
ba2 Husein telah mendapat bola 1g 
dikirim ketengah, hingga menjebab 
kan terdjadinja penggrebekan dide- 
pan doel TCS. Dalam saat jang kri 
tis ini kelihatannja antara Kong Lieh 
dan Han Sfong terdjadi salah mengar 
ti. Sehingga Rabikin jang berbadan 
besar jang ikut memburu telah meng 
gunakan kesempatan ini dan head 
bola “kedalam gawangnja Han Siong 
1:—09 utk-Orion. 
Dapat kekalahan ini, ternjata pa 

ra pemain TCS tidak mendjadi ken 
dor permainannja, bahkan sebaliknja 
makin bernafsu untuk mentjitak go 
al. Beberapa kali kita tjatat umpan2 
jang bagus dari Tiong Hie kepada 
garis penjerang, tetapi sebegitu dja 
uh Sardjiman masih merupakan pa 
lang pintunja Orion. 

Rupa-rupanja TCS kelihatan ti- 
dak  mempunjai. tukang tembak 
jang gapah. “hingga kans-kans ter- 
buang pertjuma. Untuk sementa- 
dapat dipergunakan. Untuk sementa- 
ra Orion: terkuntji. Tetapi tidak Ia- 
ma kemudian, kurungan ini dapat di 
petjahkan oleh Orion. Dari suatu 
cornerkick, didepan doel Han Siong 

ORION — TA CHUNG SZE 3—2 
Jang Penuh Semangat 

DENGAN MENDAPAT perhatian besar, kemaren sore per- 
tandingan sepakbola untuk amal telah dilangsungkan dilagingan 
Stadion, Semarang. Dalam pertandingan s 1 : 
terlebih dahulu dilapangan hidjau adalah Kes. Orion Jogja lawan 
Chung Hua Ta Chung Sze Semarang. 
kup fair, tetapi karena para pema 
permainan jang penuh semangat, maka 4 
permairan jang agak kasar, Sekali pun fihaknja Ta 9 
lam teknik ada sedikit ungvul, tetapi ternjata mula2 tak berdaja 
menghadapi taktik openspel jang telah 

ada waktu istirahat TCS telah an ST 
pertandingan ini ialah 3—2 untuk kemenangannja Orion. 

i tiga ini jang muntjul 

Djalannja pertandingan tju- 
in dari kedua belah" fihak undjuk 

ka kadang2 djuga tertanpak 
Chung Sze dida- 

diundjukkan oleh Orion, 

ketinggalan 3—0, Achirnja 

terdjadi srimmage. Bola jang kena 

ditangkap oleh Han Siong telan ke 

luar lagi, dimana achitnja dapat di 

masukkan ke dalamis awang oleh 

salah satu pemain Orien, Angka »e 

robah 2 — 0. Beberapa kali kita tjs 

tat tendangan boia' de 1 penjerang- 

TCS ke awang2 malipun kesamping. 

Kembali Orion melakukan serangan 

dengan openspel sehingga membik'n 

katjar balau kalangan TCS. Dari 

   
   
      

    

  
  

Pada waktu wasit Yperen membe tendangan di ujung kanan jang Gi 
ambilnja oleh Husein, bola jang me 

“lajang telah meleset disamber oleh 
'Han Siong, hingga achirnja Orion 
“dapat membesarkan kemenangannja 
mendjadi 3 — 0. Dengan angka ini, 
para pemain lalu beristirahat. 

Dalam babak kedua dengan tegas 
TCS kelihatan unggulnja. Buat seke 
an lamanja benteng Jogja telah diku 
rung. Beberapa kali Sardjiman cs te 
lah membelahkan bentengnja dgn ti- 
dak mengenal «tjapai. "Udjian2 bola 
jang diterimania oleh Subianto da 

nja. Serangan jang hebat dari TCS 
achirnja datang pada waktu mana 
King Lok mendapat bola, dan diba- 
gikan pada Ing Liang jang keliha- 
tan berdiri bebas. Dengan tidak sa 
lah, Ing Liang dapat mengetjilkan 
kekalahan mendjadi 3 — I. Dapat 
hati ini, TCS telah undjuk perma:- 
nan makin hebat. Binnentrio dapat 
bekerdja setjara baik, tetapi karena 
Sardjiman dan Subianto main bagus, 
goal untuk sementara waktu dapat 
ditjegah. Beberapa. kali kita tjatet 
Subianto telah menolong bentengnja 
dengan tangkapan? jang bagus. 

Achirnja dalam suatu penjerangan 
pula Tik Diwan mendapat bola jang 
kemudian diterimakan kepada Ing 

Liang jang berada ditengah. Dengan 
satu tendangan njeser ia bikin Su 
bianto mantjing buat kedua kalinja. 

Terus menerus TCS telah melaku 
kan serangan2. Hanja kadang2 sz- 
rangan Orion telah dibikin oleh Ra- 
bikin. Tetapi Beng Gwee maupun 
Kong Lieh tjukup waspada dengan 
grebekannja Rabikin. Kalau pertan 
dingan tinggal beberapa menit, Ori 

on telah merangsek setjara hebat, te 
tapi sebegitu djauh sampai wasit 
memberi tanda bubar, angka tetap 
3—2 - untuk kemenangannja Orion 
Jogja. 

Sore ini gilirannja Orion melajani 
Chung Hua Bandung dan hari Ming 
gu sore, Cung Hua melawan. T 
Chung Sze jang merupakan revahch- 
match. 

a   
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37 Seteran (Doewet) 
»U! Semarang 

SANA PER PR   

  

    

Upah Murah! 
Potongan model PALING BARU 
Radjin dan memuaskan 
Pekerdja'an TJEPAT selesai. 

Kleermaker. ,,KIM BIE" 
Ambengan 71 -— Semarang. 

  
  

VITANOL tanggung dapat kasih 
laki-laki tenaga baru, tidak bukti, 
uang kombali Rp 20.- VITANOL 
EXTRA KERAS Rp 60.— untuk 
laki2 ada umur. BUSTERIN bi- 
kin kenfjeng, segar, montok buah 
dada: jfembek Rp 20.— 3 ds. 
Rp 57— OBAT. KOEKOEL 
Rp. 20.- SCHOONHEID, ZALF, 
POEDER & Rp 10— Besar 
Rp 17,50. RIGASTA PILL. ta- 
han. lama (nikmat) Rp. 20.— 
3 ds, Rp. 57— SORGA ISTRI 
PILLEN tanggung dapat bikin 
istri kembali seperti gadis Rp 20.- 
3 ds. Rp. 57.— SUIRINE PILL. 
tangg. baik kentjing gula-nier, 
eiwit, niersteen, Rp. 20.— 3 ds. 
Rp. 57.— Porto Rp. 2.— 
Ind. Kruiden-THIO GIOK GIEM 
Gang Tengah 22 — Semarang 
Agt. Sem.: Plampitan 22. 
Agt. Solo: Tjojudan 70A 

&  BUKU2 
untuk : 

I. Bumi I , Icht. Indon. 
I. Bumi II, Empat ,,A” 
I. Bumi III, Europa 
I. Bumi IV, Alam-Falak N

A
 

p 
N
E
 

PANTI 

UDJIAN 
Closing Exercises (Hadiwirjanto) 

.' Soal Ilmu Ukur 300 (Hd. Sepoetro) 
(Moeh.-S ebroto) 

Toko Buku mendapat rabat bagus ! 
Djuga masih sedia buku2 lain untuk SMP. 

Bandjarsari Lor no. 6 — SOLO 

Dimana ada pesta... 

Disitu tentu tersedia : 

  
Teristimewa untuk Hari-Raya 

Tsing-bing, 
Meminum ,,Robinson” pikiran man- 

djadi bening.... 

Dapat beli di toko2 Obat T.onghoa 
dan P. & D.   
  

DA PRIA rata he 

Id. 
id. ...oryananan 

AWARNA" 
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Kauman 104 
(Sebelah Kranggan) 

( SHANGHAI DRESS 
(SAN-GU (PEKKIF) 

DJUGA KASIH LES 

  

Telefoon 217 

» TAS SPEDA untuk BROMPIETS 
dari KULIT ITEM dan SOKLAT 

»| ROYAL SHOES 
Djalan Mataram 203 (Ambengan) 

3 — Semarang. 

pat disingkirkan sebagaimana mesti - 

      

Toko .,' 
Bodjong 53 A Telp.-1471 

    “Djual & trima pesenan 

Staalbuis Meubels dil.   
'Verchroomd atau Ducoverf 

ANTASIA” 
Semarang (Muka Asmoco) 
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jor Charles A. Stotsenburg. 

soal2 kehidupan, soal sehari2, soal2 masjarakat. Apalagi bagi 
nja djiwa seni umumnja. 

Tjantang balung. 
Dua djam kami ikuti tjeramah P. 

Hadiwidiojo di Solo. Menguraikan 
soal ,,TJANTANGBALUNG”.  U- 
mumnja orang Solo mengira, bhw 
Tjantangbalung jg keluarnja  hanja 
setahun sekali diwaktu ,,bakdo” da- 
ri Kraton ke Masdjid. dan kembali 
itu hanja abdidalam (hamba) radja 
jg membadut, membanjol sadja dgn 

tjara tari-tariannja. Di Kraton Jog 
ja djuga ada, disebut ,,PRALOTO” 
tetapi ada bedanja dengan Tjantang 

balung di Kraton Solo itu. Njatanja, 
djiwanja, isinja, menurut P. Hadi- 
widjojo tari-tarian itu ..iets heiligs”, 
kudus dan mengandung - religieuse 
processen. 

Sebenar?nja tari Tjantangbalung 
itu, jg kalau diteliti bisa dikatakan 
.-tjabul” tetapi pada njatanja melu- 
kiskan suatu kenjataan “hidup-jg bia 
sa. Ialah tjita2 ,,vruchtbaarheid” js 
biasa diwudjudkan dalam simbolik, 
di Indonesia maupun dinegeri mana 
pun djua. Bukanlah ,,turun” (ketu- 
runan) itulah jg selalu ditiari oleh 
manusia dimana sadja? Tetapi Tian- 
tangbalung lebih dari itu, karena 
djuga berdasarkan ke-Pendeta-an. 
Diadi djuga mengingati akan budi 
luhur. Djiwa jg murni. Perikemanu- 
siaan. Ketuhanan. Maka Tjantang- 
balung ivi diuga bisa diartikan se- 
orang ,,BRAHMANA” atau. Pende- 
ta jg memudja. Tanda? dari kebrah- 

DAN BREWOK (DIENGGOT). Ka 
PEWAJANGAN (wa- 

  

Tiap golongan bangsa Indo- 

nesia mempunjai kesenian ke- 
budajaan dan semuanja baik. 

(P. Tedjokusumo) 
Tjatat2 kita banjak, belum 

sembuh, pekerdjaan - kesenian 
sangat luas. . 

(P. Surjodiningrat) 
Tjiptaan2 baru belum . keluar : 

dari. getaran djiwa murni. 

(Tn. Madukusumo) 
Tari adalah sebenarnja untuk 

meditasi. 3 
(P. Hadiwidjojo)       

lusan watak. 3 3 
Maka membitjarakan soal (ke 

budajaan ini, bagi saja, pokok ig 
saja perlukan ialah: KERATI- 
NAN. Ini banjak terdapat dalam 
tjeritera2 wajang, dalam buku2z 
kebatinan penerbitan kita sendiri, 

  

SIS 

Sembahjang sebelum berperang. Sepasukan serdadu PBB dari pasukan 9 th. 

.. yg (“3 & 2 “ : 

Kk Djiwa Seniman 
Mempunjai Kekuatan Tebal Dan Rasa 

— Keindahan Jang Tadjamy, 
(Oleh: Wartawan Kebudajaan Kita) 

DHARMA ORANG KEBU DAJAAN, kesenian memang menjenangkan, mengikat, enak diteri- 
ma pantjadrija. Sudah tentu hanja bagi orang jang senang seni budaja dapat merasakan dan menger- 
tikan. Gandrung seni budaja akibatnja matjam2. Dari pengalamanan jang kami tjatat orang2 gan- 
drung kesenian kebudajaan ini aneh2. Lihatlah mitsalnja sadja Busuki Abdullah, almarhum Notosu- 
roto, almarhum Mangkunagoro VH, P. Tedjokusumo Jogja, P. Prabuwinoto Solo, Sudjojono, ja, 
Bung Karno sendiri, dan banjak lagi sebut sadja siapa. Orang2 seni itu selalu lain dari pada jang lain. 
Tetapi selalu ada persamaannja. Jakni ada kekuatan batin jang luar biasa. Ada rasa keindahan jang 
luas jang berakibat menimbulkan sifat2 peri-kemanusiaan : 
hidup dan seluruh hidupnja diserahkan kepada kebudajaannia jang. ditjintai. Akibat2nja terhadap so 
al2 ,,tjinta-birahi” djuga lain lagi orang seni itu, djika dibanding dengan manusia bias», apalagi de- 
ngan manusia dagang, manusia politik. Maka bila ada kesempatan bertjakap2 dengan orang seni itu, 
tentu selalu menjenangkan, menarik dan tiada pajah2nja meskipun. berdjam2. Seperti jang kami ala- 
mi sewaktu berhadap-hadapan dengan ahli2 di Jogja-Solo baru2 ini. Omong kesenian tiada kesalnja, 
betah dan memang indah. Maka sukar untuk dituliskan kembali hamburan2 perkataan2 dari para ah- 
Li jang kata demi katanja selalu membawa arti dan pekerti. Begitulah hania pokok2 dan apa2 jang ka- 
mi sadjikan disini, namun kiranja ada djuga paedahnja untuk direnungkan. Seni dan budaja adalah 

ang luas pula. Tjerdas, 

gi bangsa Indonesia. Memang djiwanja 

| sampai tertinggi. Dan baiklah ka-   sedjak dari pudjangga2 kuna dan 
dari pendidikan. Pendidikan jang 
hanja ditudjukan pada KEMAHI 
RAN OTAK MATERIALISTIS 
sadja saja kira keliru. Ketjerdasan 
harus di-imbangi (berbareng) dgn 
kehalusan rasa, kehalusan budi- 
pekerti. Baru kepandaian, tjipta 
an2 dan uitvinding2 itu melulu 
untuk peri-kemanusiaan belaka. 
Bukan untuk saling membunuh. 

Dan ini selaras dengan djeritan 
Presiden Sukarno: Bahwa univer 
sitef kita harus UNIVERSITET   jang kulit) brengos (kumis) dan 

brewok (djenggot) itu tanda kepen- 
detaan, dan tanda2 ini mesti mem: 
beri sifat keluhuran budinja. (De- 
wa2, Werkudara, dil), 

Dan apabila dipeladjari tari-tarian 
besar jg lain seperti Bedaja, Serim- 
pi (ig semula hanja ada dikraton? 
sadja), dus ,orang antik”, adalah 

sebenarnja mendjadi suatu alat ui- 
tuk ,,meditasi”, untuk samadi, begi 
tu P. Hadiwidjaja. Apabila meditasi. 
samadi, benar untuk mentjari kete- 
nangan djiwa, membawa keluhuran 
budi pekerti, maka sesungguhnja ke 
senian kita ini djuga hanja suatu 
djalan guna mentjari kesempurnaan 
hidup batin dengan djalan lahir. 
Dan kesempurnaan letaknja ada pa 
da: budi pekerti. 

Letaknja seni ada pada ke- 
halusan rasa, kata Pak 
“Wurjaningrat (Solo): 

Apabila kita hendak . mengam 
bil apa-apa dari luar, djuga kese 
senian dan kebudajaan, haruslah 
didjaga supaja jg selaras dengan 
djiwa kita. Dengan dasar kita 
ig memang sedjak dahulu belum 
berobah. Kebudajaan nasional itu 
harus dipikirkan. Memang djuga 
“dalam hal seni-budaja ini kita da 
lam factor overgang, pantjaroba. 
Pantjaroba membawa korupsi, ke 
katjauan, kerusakan moreel, dju 
ga dalam kebudajaan, sebab djus 
tru kebudajaan itulah hidup seba 
ri-hari. 

Apa daja? Saja setudju apabila 
Radio menghidup2-kan kebudaja 
an daerah jang asli jang masih 
dianut orang banjak. Ingatiah, 
»sahwa setiap negara 'jang ketjil, 

akih, tentu mendapat ,daja” 
negara jang besar, kaja. Du 

ga dalam kebudajaannja. Sedikit 
nja kehendak si ,,besar” tadi. ten 
tu djuga men,,daja”kan kebudaja 
annja. Padahal dasar kebudajaan 
kita sedjak dahulu sudah njata. 
Pondemennja sudah djelas dan te 

  

   

  

pat. Jakni jang pokoknja bersendi | 
moraal, mentjari dan memupuk 
KEHALUSAN RASA.  Kehalu 
san rasa, perasaan, “meribawa 
tepa-serira, keluhuran budi, keha 

7 

Telah datang 
Kita telah terima bahan2 pakaian 

barang 

INDONESIA SENDIRI. Tjorak, 
Gjiwa Indonesia sendiri selaras de 
ngan djiwa bangsa sendiri. 

Dengarkan pendapat P. 
Tedjokusumo (Jogja). 

Marilah kami bawa saudara? 
mendengarkan hasil pertjakapar- 
|kita dengan P. Tedjokusumo di 
Jogja. Meskipun beliau ini sudah 
landjut usianja, - namun masih 
giat memberi peladjaran2 tari. 
Malah meluas. Mahasiswa2 di: 
Jogja, bahkan 2 
turut beladjar menari. 

Dalam menentukan .,kesenian 
Indonesia” - beliau memandang su 
kar. Sebab setiap golongan bang 
sa Indonesia ini sudah mempunjai 
kesenian sendiri2 jang asli dan 
bagus. Dan beliau memandang sa 
ngat dalam, ialah, bahwa sesuatu 
stjiptaan jang akan hidup”. itu 
sebenarnja DAWUH DARI TU 
HAN, djadi tergantung pada ko 
dratnja. Atau pendapat ini bersa 
maan dengan pendapat sdr. MA 
DUKUSUMO (Jogja) bahwa tjip 
taan adalah GETARAN DJIWA 
JANG MURNI. Bukan paksaan. 
Bukan sekedar merangkai-rangkai 
kan tjiptaan jang sudah ada. 

Dalam hal TARIAN DJAWA, 
beliau berpendapat bahwa ada 
baiknja apabila Sdr. JUDJONO 
jig kini ada di Eropa dipanggil. 
Untuk menari disini. P. Tedjaku 

mana tari2-annja Judjono - jang 
sampai terkenal di Eropa itu. Pa 
dahal tari2-an Djawa. Sedang Ju 
djono sendiri, meskipun puteranja 
seorang Bupati di Jogja (Bupati 
Surodiningrat). sebenarnja sedjak 
ketjil sudah di Eropa dan tentu 
belum pernah beladjar tari mem 
dalam di tanah-airnja ini- Mung 
kin dengan mengetahui tari2-an 
nja Judjono ini bisa menambah 
pikiran untuk terbentuknja: seni 
Indonesia. s 
SOAL DANSA. Bertjakap2 ' soal 

dansa dan mengalirnja kebudajaan 
barat, dikatakan, bahwa bandjir b2 
sar itu tidak mungkin mematikan ta 
ri-tarian Indonesia jang ada ini (Diu: 

  
baru ! 

untuk kaum Wanita, dengan tjo- 
rak, warna dan motief jang terbaru, a.l. terdapat : 
  

Wafci-kembang, Bemberg-kembang, Voile kembang-polos. 
Selandjutnja djuga terdapat : Kain kasur Kembang. 
KLAMBU PENGANTIN KEMBANG kwaliteit ISTIMEWA! 

Harga ditanggung pasti 

  

melawan ! 
RADJA MURAH. 

: TOKO ,,HIEN” & CO 

Bodjong no. 25 — Semarang. 

puteri Amerika, | 

sumo tertjengang. Apa dan. bagai: 
|- Memang. Ini dapat 

  

     
   

  

€ Infantry Regiment sesaat se- 
belum menudju kegaris depan, sedang melakukan sembahjang setjara p rotestan dipimpin: oleh domine ma- 

banjak inisiatip 

wa, Sumatera, Maluku dll). Tentang 
dansa, ini sebenarnja seluruhnia ter 
letak pada BAPA, IBU DAN ANAK 
NJ4 SENDIRI. Lagi pula sebenar- 
nja, soal DANSANJA sendiri itu ti- 
dak membahajakan. Adapun “jang 
membahajakan itu PERGAULAN- 
NJA. Djelasnja - tjaranja pergaulan 

terlalu bebas diantara kedua sekse 
itulah jang” membahajakan. 

Maka: kalau ada ' KERUSAKAN 
JANG HEBAT seperti sekarang ini 
adalah karena: TERLALU ,,VRII- 
NJA” pergaulan itu. Adalah obat jg 
mudjarab,' tetapi umumnja orang ti 

dak suka, berbeda dengan BALI JG 
SUKA PADA OBAT ITU. Kesenian 
nja sendiri. 

Baiklah kalau KESENIAN itu di 
peladjarkan disekoalh2 (seperti dju- 
ga sport diadjarkan dengan guru? 
nja istimewa), mulai sekolah rakjat 

lau Pemerintah ' MENGUMPUL- 
KAN: SEMUA AHLI SENI Bu- 
DAJA DARI TIAP GOLONGAN 
INDONESIA ini. Jang dikumpul- 
kan PRAKTIKUS, bukan TEORITI 

“IMaret sebagai Hari Wanita Interna- 

Irena hari ini adalah jg terbagus ha- 

tahun Kaum Wanita seluruh dunia 

“ Iternasional pada hari jg berhawa se 

hari dimana orang merasa berdjiwa 

bai Ossip Zetkin. Beliau 

Hari Wanita Internasional 

Mengenang Clara Zetkin 
|. Pelopor Kebangkitan Gerakan Wa» 

NE : N nita Sedunia i 

tas mengangkat deradjat ka 

Baiklah setjara singkat 

Pada tahun 1910 Kongres: Wanite | 
Internasional jg diadakan di Stutt- 
gart (Djerman) dengan suara bulat| 
menetapkan "dan meresmikan tgl. 8 

sional. Penetapan 8 Maret ini ada- 
lah atas usul Clara Zetkin, seorang 
wanita revolusioner jg mashur dika- 
langan pergerakan Wanita Segalaf 
Bangsa. Dipilihnja hari 8 Maret, ka 

wanja dan pemandangan alamnja 
dalam musim semi. - Demikianlah 
maka semendjak penetapan itu, tiap 

dapat serentak bersama-sama meng 
adakan peringatan Hari Wanita In- 

hat dan berpemandangan elok pada 

'dan bertenaga baru sehingga arti 
jg dalam dari peringatan hari itu 
dapat difahami benar2 dan dapat 
memberi .dorongan kepada Kaum 
Wanita untuk melandjutkan perdjoa 
ngannja. 4 i $ 

Tiap2 memperingati hari 8 Maret, 
kita tak dapat melupakan perdjoa- 
ngan seorang Wanita Djerman 
.CLARA ZETKIN” jg telah berdja 
sa dalam memelopori perdjoangan 
wanita untuk persamaan hak anta- 
ra wanita dan laki2 bagi kaum wa 
nita diseluruh dunia. ti 1 

Siapakah Clara Zetkin itu? 
Clara Zetkin adalah seorang wa- 

kita Djerman. ig mendjadi isteri da- 
adaiah se- 

orang wanita jg mentjeburkan diri 
dalam kalangan pergerakan wanita. 
Dan dialah jg membawa kaum wa- 
nita keperdjoangan hak memilih. Ke 
tika perang dunia pertama, dalam 
tahun 1918, Clara Zetkin menga- 
djak Kaum wanita Internasional ber 
konferensi dikota Bern, Zwitserland. 
Pada tgl. 8 Maret, Clara Zetkin dgn 
pergerakan wanita Internasional mey 
ngadakan demonstrasi menentang 

adania perang. Perang, jg hanja me 
ngakibatkan penderitaan rakjat, ke 
rusakan dan kehantjuran Negara. 
Lebih2 bagi kaum wanita, jg banjak 
kehilangan, suami, anak, saudara. 
kekasih, dan keluarga lainnja. 
Tahun 1889 suami Clara Zetkim 

meninggal dunia di Paris,:. dan Cla- 

ra Zetkin kembali ke Djerman. Ia 
ditunggu-tunggu oleh Partai Sosial 
Demokrat, jg menjerahkan ' kepada- 
nja pimpinan madjalah sosialis bagi 
kaum wanita. Selandjutnja dia me- 
mimpin madjalah ,.Internasionale” 
bersama dua kawan lainnja. Dia ter 
golong peradjurit “wanita jg paling 
depan dalam perdjoangan anti-fasis. 
Tahun 1933 Ciara Zetkin mening- 
gal dunia dalam usia 76 tahun. 

(Diselaraskan dgn ada- 
nja alam Indonesia. 

Sesungguhnja, bagi wanita Indone 
sia peringatan hari 8 Maret itu, da   KUS. Sebab jang perlu ,,TUMIN- 

DAKNJA”, berbuatnja. 
Itulah sari2 dari apa jang kami 

tangkap dari Tedjokusuman . Jogia- 
Karta, suatu kehormatan bagi kami 
diterima malam hari sampai lama 
sekali. Mengingat .usianja jang lan- 
djut dan waktunja orang mengaso. 

Kebudajaan semuanja tjip 
ftaan manusia. 

P. Surjodiningrat, terkenal dahulu 
sebagai Ketua Pakempalan - Kawula 
Ngajodjakarta, djuga ahli se- 
ni, menjatakan kepada kami, bah- 
wa segala jg ditjipta - oleh manusia 
ini kebudajaan namanja.  Semuanja. 
Mulai jg remeh temeh hingga jg 
penting2. Mulai ketjil sampai be- 
sar. Dan apa jg ditjiptakan oleh ma 
nusia itu dinamakan WIRADAT. 
Beda dengan KODRAT, jg buxan 
kebudajaan, jakni segalanja jg dibi- 
kin oleh Tuhan, didjelmakan oleh 
Tuhan. 3 

TFjatjat2 “kita sebagai bekas orang 
djadjahan dan kemudian akibat re- 
volusi kita sendiri, masih banjak. 
Maka kewadjiban 'KEBUDAJAAN 
disini berat sekali. Djuga luas se- 
kali. 

Salah satu tjabang ketiil dari kebu 
dajaan jg disebut - KESENIAN dju- 
ga sama sadja. Apalagi jg akan di 
sebut KESENIAN - INDONESIA. 
Sukarlah golongan2 bangsa  Indo- 
nesia jg masih kuat mempertahan- 
'kan keseniannja asli itu masih rata, 
ada dan bagus. 

P. Surjodiningrat djuga  menjebut 
nama JUDJONO supaja dapat dili- 
hat hatsil keseniannja itu disini. Gu 
na peladjaran. “Apa jg dipertonton- 
kan di Eropa itu. 

Sifat2 kesenian kedaerahan itu 
mempunjai watak dan pembawa 
an sendiri2. Mitsalnja KEGARA 
NGAN gamelan dan tari Jogja. 
Kehalusan Solo. Ketjepatan ge 
rak dan permainan mati dan alis 
di Bali. TR 

ditambah. 
Spontaniteit dan kegembiraan tari 
tari Maluku. Ketjakapan pentjak 
silatnja Pulau Pertja atau Anda- 
las, djuga disebut Sumatra. Dan 
seterusnja. 

Sunggah di Indonesia banjak 
ufisur2, banjak mutu2,  bagian2 
jang baik sekali untuk dipeladja 
ri. Guna mentjari keseimbangan. 
Menjelaraskan tjiptaan2 baru. 
Bisa djadi membentuk SENI IN- 
DONESIA. 

Ini tergantung pada para ahli 
jang sama berpraktek. 1 

Almarhum Mangkunagoro ke- 
VII dengan puterinja ahli tari isti 
mewa Siti Nurul, kini R. Aj. Sur 
josurarso, telah dapat mempersa 
tukan TARI JOGJA DAN SOLO, 
gamelan JOGJA DAN SOLO, 
jang ternjata baik dan hampir2 
tidak kentara, bila bukan mata 
dan telinga ahli jang melihat dan 
mendengarnja. 

Di tjari getaran djiwa 
sebenarnja. 

Sdr. Madukusumo adalah pegawai 
Kraton Jogjakarta. Selama 33 tahun 
di Kraton Jogja, sebagian terbesar 
kewadjibarnnja djuga dalam halseni. 

Y   Musik, gamelan dan tari, maupun 

pat disimpulkan sebagai suatu peri- 
ingatan kepahlawanan dalam kala- 
jngan wanita. Pahlawan jg dapat 
membuka tabir selubung dari 'alam 
kekolotan kealam baru. Dari alam 
penghinaan kealam persamaan. Da- 
ri.alam kungkungan kedunia ke- 
merdekaan. 
Hari Wanita . Internasional tahun 

ini, adalah peringatan jg ke-VII ka 
linja ditanah air kita. Jg pertama? 
ialah di Solo dan Tjeribon pada ta 
hun 1946. Dalam memperingati se 
  

| wajang kulit. : 
Sekolah dalang di Jogja ini sudah 

30 tahun umurnja. dan kini. masih 
ada dengan 80 orang muridnja. 
Bahwa semua tjiptaan sefi orang 

kuna ita ternjata keluar dari geta 
tan djiwanja jg murni, “ didorong 
oleh kesutjian pikirannja, adalah di 
jakini oleh beliau. Dan tjiptaan ki- 
ni, kata beliau, belum ada jg sung- 
guh2 keluar dari getaran djiwanja jg 
murni tadi. Memang keadaan, sua- 

BESUK, TANGGAL 8 MA RET, oleh kaum wanita dipelba- 
gai tempat di seluruh dunia, dju ga di Semarang sini, akan diada 

kan peringatan ,,Hari Wanita In ternasional”. Pe 
untuk mengenangkan hikmah perdjoangan wanita pada umumnja, 
dalam menggalang “kekuatan untuk mentjapai tjita2 kaum wani 

im wanita seluruhnja dari keadaan 

nja jang semula dikekang oleh adanja adat2 dan peraturan2, jg 
dipandang menghambat kemadju an wanita umumnja. Kemadjuan 
ini pun achirnja menudju kearah persamaan hak kaum wanita dan 

Itelaki, persamaan hak memilih “dan dipilih, persamaan hak ikut 

| bersuara dalam Dewan2 Perwakilan Rakjat, persamaan hak ikut 
menentukan arah kemudi negara. Tapi mengapakah djustru dipi 
lih tanggal 8 Maret sebagai tanggal ,,Hari Wanita Internasional”. 

dibawah ini kami paparkan asal mula ge 
rakan wanita dan terpilihnja tan ggal 8 Maret tadi. 

suatu, 

'menudju KEPERSATUAN NASIO 

  

Peringatan tsb. ialah 

janganlah, hanja hebat & 

'uarnja sadja, tetapi tidak berisi 
Kita harapkan, dalam memperingat 
hari 8, Maret hendaknja dapat dige 
lang suatu' tindakan jg pasti. Past 

  

NAL jg kekal. PERSATUAN NA 
SIONAL, baik bagi wanita seluruh 
nja, maupun bagi bangsa Indonesia. 
'dari Sabang sampai Marauke. 5 

8 Maret diperingati, jg mengadjak. 
kepada wanita . Indonesia  seluruh- 
Inja, agar dapat mengikuti 
Clara' Zetkin . dalam perdjoangan 
Perdjoangan jg diselaraskan dgn 
alam Indonesia. Djiwa bangsa, In- 
donesia, jg masih bergolak untuk 
mentjiptakan negara jg makmur dan 
aman abadi dari bahaja pepera- 
ngan. : 

Peringatan dalam tahun ini lebih 
dirasakan dalam tiap2 hati sanuba- 
ri kaum wanita dimana djustru tera 
sa antjaman bahaja perang dunia 
baru jg mengintai diambang pintu. 

Untuk itu, kaum wanita  Indone- 
sia memperingati Clara, untuk it: 
(kaum wanita dari segala golongar 
berkumpul dengan menjatakan te 
kad menghindari bahaja perang, k: 
rena perang berarti, kehantjurar 
besar2an. Dan dalam hal ini tida) 
seorang wanita jg akan menjangka! 
nja. Hidup Persatuan kaum Wanit: 
seluruh Dunia! “ Hidup Persatuan 
Wanita seluruh Indonesia!!!!!!! 

  

4' ORANG. HILANG? 

Selama dua hari belakangan ini px 
lisi Djakarta Raya telah menerima 
laporan dan pengaduan2 tentang hi 
langnja atau belum |, pulangnja 4 
orang kerumahnja masing2., 
Menurut laporan itu, 4 orang ig 

disangka hilang atau belum kemba 
li itu, terdiri dari tiga bangsa Tiong 
'hoa dan seorang wanita Indonesia, 
masing? berumur antara 16 — 20 
tahun. 
Keempat orang tsb keluar dari ru 

mahnja masing2 sedjak tg. 3-3 jang 

nempati kedudukan ke-4 sesudah 

|panja agak kewatir, bahwa PSI 
|kini masih djuga sedikit-banjak 
'menjerupai PKI dalam soal orga 

| merupakan ,,partai kader” daripa 

djediak | 

ta penuh, djadi serupa - dengan 
'partai2 komunis. La 
“Tidak sangat besar penghargaan 
Rose terhadap djumlah  anggauta 

Harapan | 
PSI Tipis 
Utk. Menang Dim Pe- 
milihan Umum Nanti- 

Kata Saul Rose 

WARTAWAN Antara” 
London kabarkan, sekalipun Par 
tai Buruh Inggris menaroh perha 
tian besar terhadap perhubungan 
nja dengan kaum sosialis Asia, 
tetapi tidak menaroh harapan be: 

taris internasional Partai 
Inggris, telah kembali dari Indo 
nesia dengan membawa kesan, 
bahwa dalam pemilihan umum jg 
akan datang PSI hanja akan me 

Masjumi, PNI dan PKI. Rose ru 

nisasi. PSI adalah lebih banjak 

da partai massa seperti partai2 
sosialis di Eropa Barat. Anggau 
ta2-nja didjadikan .,tjalon” dulu 
sebelum diterima sebagai anggau 

PSI jg kurang dari 20.000 itu, me- 
ngingat bahwa Partai Buruh Ing- 
.gris beranggauta ratusan ribu, bah- 
kan ber-djuta2 kalau terhitung dju- 
ga anggauta organisasi2  buruhnja. 
. Mengenai Birma  diakuinja, bhw 
Partai Sosialis Birma, jg berdjuang 
dengan menggunakan organisasi ve- 

lopornja, jaitu AFPEL( buruh), pa- 
da. hakekatnja mengontrol pemerin- 
tah Birma. Tetapi Birma adalah ne 
geri jg djauh lebih ketjil. Rose ru- 
panja berpendapat, bahwa. PSI ma- 
sih belum lepas dari- akibat penga- 
ruh penggabungannja dengan kaum 
komunis dalam .Sajap Kiri sampai 
1948 itu. Salah satu daripada pe- 
ngaruhnja jg masih ada sekarang, 
rupanja, ialah tetap dipegangnja 
Marxisme sebagai ideologi oleh ka- 
um sosialis Indonesia. Partai Buruh 
Inggris kurang senang melihat ini, 
tetapi sementara ini bersedia mene- 
timanja. Djuga Yugoslavia tidak 
melepaskan Marxisme, tetapi boleh 

| disangsikan, bahwa mereka anti- 
Stalinisme. 

Rp. 10.090 UNTUK KORBAN 
BANDJIR 

Oleh Menteri Sosia! telah diterima 
poswisel sebesar Rp. 10.000.—, dari 
Said Abu Bakar, Medan, buat ban 
tuan korban bentjana alam di Atjeh. 

Sesuai dengan keinginan pender- 
ma, djumlah tsb. sesegeranja akan 
dikirim kepada  Residen/Koordina- 
tor Atjieh di Kotaradja. 
Demikian berita dari Kementerian   baru Ialu. Sosial. 

  

Tengah jang dia 
an Jogj Walaupun ketika i 
dan 

dan matjam permainan jang akan 

dan balapan sepeda meru 
mi sajangkan jalah, tjatur tidak 
atjara tersebut. Ini sungguh diteri 

Kita. sekarang ini sedang memba- 
ngun dalam segala lapangan. Dari 
jg. besar sampai jg ketjil, dari jg 

dan segala apa disalurkan .ke-aran 
mutu jg tinggi, agar dapat berdiri 
sederadjat dengan dunia - internasio- 
nal. Begitupun dim lapangan sport. 
Bila salah satu tjabang sport di- 
abaikan, akibatnja tentu. lemah dan 
mati. Tjabang sport dapat  madju, 
bernilai tinggi, bila diberi kesempa- 

(tan: berlatih dan bantuan atau doro 
ngan dari badan2 jg tertentu. 

Apa sebab dan karena “apa ,.tja- 
tur”-tidak (belum) dapat  dimasuk-   sana, lingkungan, banjak  mempe- 

ngaruhi pentjipta2 kita kini. Sesung 
guhnja bibit2 kini ada dan banjak. 

Beliau sangat gembira  mengiku- 
ti djaman sekarang jg ternjata, bhw 
para ahli2 kita sibuk mentjari dja- 
lan, -mempeladjari dalam2 guna 

mentjari kesempurnaan kesenian ki- 
ta itu. Maupun memperbaiki tjipta- 
an2nja. 

Mengingat, bahwa inspirasi2 ig 
indah2 itu seringkali mendapat 
pengaruh dari keindahan alam, 
suara2 alam, suara2 kodrat jang 
bagus2, maka sudah  seharusnja 
Pemerintah kita sendiri sekarang 
ini, lebih banjak memperhatikan 
kehidupan seniman2 dan ahli2 
seni budaja kita dengan djalan 
memberi kesempatan - seluas2-nja 
BERKELILING INDONESIA 
SENDIRI, menjepi ditempat2 de 
ngan pemandangan2 jang indah, 
guna penjempurnaan keahliannja 
dan fjiptaan2-nja itu. Menurut ke 
terangannja, maka KETUK (sua 
tu bagian dari gamelan Djawa) 
asalnja ialah dari SUARA BU- 
RUNG ENGKUK. Suara burung 
itulah jang menimbulkan inspira 
Si, kreasinja ahli kita djaman da 
hulu, 

Melihat kedepan, sdr. Maduku 
sumo mempunjai harapan besar 
dan baik akan kemadjuan dan ke 
sempurnaan kesenian kita. Mau 
pun seni musik, seni suara, atau 
pun kesenian2 daerah2, seperti 
tari, gamelan, dil.-nja. 

kan, tidak perlu kami tjari djauh2. 
(Mungkin hanja: kurangnja perhati- 
an, sempitnja waktu untuk persiapan 
atau belum ada jang mengambil ini 
siatip. sehingga dapat menimbulkan 
'keragu-raguan:-. : Lea 4 

Dan untuk- mendjaga-djangan sam 
pai ada rasa keragu-raguan 

kan sekedar hal tjatur, agar kelak 
dapat mendjadikan bahan pertimba- 
ngan bagi pihak jg berkepentingan. 

Tjatur, permainan Inter 
nasional. 22 

Walaupun penggemar tjatur 
djumlahnja tidak sebesar lain-lain 
permainan, mitsalnja sepak-bola, 
namun fjatur sudah termasuk per 
mainan internasional dan pernah 
dimasukkan dalam atjara Olym- 
piade sebelum perang dan jang 
terachir ini di Helsinki th. 1952, 
pertandingan .antara negara mela 
wan negara (landen-wedstrijd). 
Djadi dalam pertandingan tjatur 
itu, selain .dapat diselenggarakan 
untuk kedjuaraan perseorangan, 
pun ada untuk kota lawan kota, 
propinsi lawan propinsi dan nega 
ra menghadapi negara. Seperti 
lain2 permainan, sepakbola, ten 
nis dil., tjatur pun menjelenggara 
kan pertandingan tersendiri di 
lingkungannja. Dalam hal ini ta 
kurang2 usaha ,,Pertjasi” (Persa 
tuan Tjatur Seluruh Indonesia) 
jang berkedudukan di Jogjakarta   untuk menudju kearah kesempur 

Permainan TIjatur 
Sedjarahnja Dan Perkemba- 

| ngannja Di Indonesia 
(Oleh: Darmadi) 

. SETELAH MENGIKUTI perkembangan keolahragaan, sam- 
pailah kepada kami hasil konperensi panitya P.O.N. 

diadakan pada tgl. 1 Maret 1953 dipendopo Pakualam- 

Pekalongan tidak nampak hadlir 
panitya dearah) namun hasilnja sudah dapat dikata memuaskan 

ialah: Sepak-bola, atletiek, Bola-Krandjang, Tennis, Anggar, Bere- 
nang, Polo-air, ping-pong, angkat-besi, volley-ball, pentjak, panahan 

pakanpertandingan tambahan. Jang ka- 

segenap penggemar tjatur dimasja rakat Indonesia pada umumnja. 

penting sampai jg kurang penting, ! 

inilah, | 
maksud penulis hendak 'menerang- 

lengan diketuai oleh Dr. Soewito | 

HI Djawa- 

tu wakil2 dari Semarang, Pati 
(karena belum membentuk 

diselenggarakan dalam PON II 

(belum) dapat dimasukkan dalam 
ma dengan rasa sangat sajang oleh 

inaan. Hanja dalam pertandingan 
umum, dimana segala tjabang 
olah-raga dsb. ini diberi kesempa 
tan, seperti, dalam P.O.N. jad., 
atjara tjatur belum terdapat. 

. Sifat permainan tjatur. 
Umum sedikit-banjak sudah me 

ngetahui, bagaimana orang ber 
main tjatur. “Dua orang saling 
berhadapan, menghadapi papan 
tjatur dengan buahnja, jang men 
djadi. pokok untuk dikemudikan 
sebaik-baiknja guna mendjatuh 
kan lawannja. Inilah perdjoangan 
mereka.- Dilihat sepintas lalu se 
perti orang duduk sadja, namun 
pikiran-mereka bekerdja keras, 
Sport-otak pada garis besarnja. 
Dan hasii2 pikiran mereka itu di 
buktikan diatas papan tjatur dgn 

|zet2 jg penuh dengan antjaman 
bahaja maut, maupun ,.stille-zet”, 

'zet jang penuh rahasia dan tidak 
'djarang pula zet2 jang mengan- 
dung rasa keindahan. Diatas pa 
van tjatur inilah terbenturnja sifat 
sifat pemain sendiri dalam peng 
bidupannja. sehari-hari. 

: ugup, berani, sabar, tahan 
udji, lekas putus asa dll. dapat di 
lihat dan dirasakan dari zet2 dan 
gerak-geriknja selama ia bermain. 
Zet jang indah, hanja dapat di 
rasakan oleh. orang jang mengerti 
akan makna zet itu, tidak ubah 
nja seperti seorang ahli seni-lukis 
jg memandang gambar jg indah. 
Hanja orang jang mengerti dapat 
mengatakan, bahwa gambar itu 
indah. Dan disinilah pula bahwa 
tjatur selain sport-otak pun ma 
sih ada sifat seni-nja djuga. 

| Tjatur dengan P.O.N. 
|. Walaupun fjatur dimana-mana 
| sudah dimasukkan dalam bagian 
| sport, tapi sungguh sajang dalam 
P.O.N. ke-III ini agaknja belum 

|ada jatjara tsb. Apakah menung 
| gu sampai adanja P.K.N. mitsal 
|nja (Pekan Kesenian Nasional). 
| Bila ini benar, kami lebih dojong 
(setudju) agar tjatur ini dimasuk. 

  

sar dari padanja. Saul Rose, sekre | 
Buruh | 

zet2 jang baik atau kurang -baik, | 

— Nadjib Bentuk 

  

Ketegangan di Mesir, negeri 

jg sangat penting “artinja bagi 
Amerika . Serikat dan Negara2 

Barat lainnja, baru ini telah ai 
buktikan lagi dengan  pertjoba- 
an jg sia2 untuk  merubuhkan 
pemerintahan djenderal Nadjih. 
Dalam  rentjana dibawah ini, 
koresponden ,,Suara Merdeka”, 
membongkar siapa “jg "berdiri 
dibelakang komplotan jg gagal 
itu, dan bagaimana pula panda 

“ngan dari rakjat Mesir terha- 
dap komplotan tersebut.     
  

Hal jang sangat penting pula da- 
lam soal ini, ialah -keterangan dari 
seorang pembesar pemerintah Mesi: 

lainnja, jang menjatakan, bahwa se 
mua kantor2 perwakilan - Mesir di- 

negara2 blok Sovjet di Eropah Ti 
mur telah ditutup dengan alasan 
karena keadaan ,,keuangan”. 

Major Tewfik dalam interpiu me- 
ngatakan, bahwa detail dari kom- 
plot untuk “mendjatuhkan djendera! 
Naguib jang sekarang sedang di- 

periksa oleh mahkamah militer di 
Cairo, menundjukkan bahwa Inggris 
dan Sovjet masing2 mentjoba me- 
nanam pengaruhnja untuk menim- 
bulkan rasa tjemburu dikalangan 
anggota2 partai Wafd jang merasa 
tertekan serta dikalangan opsir2 mu- 
da jang tak merasa puas dengan ke- 
adaan di Mesir sekarang dan meng- 
hasut mereka untuk membentuk 
suatu gerakan oposisi dalam ling- 
kungan tentara. 

Dari keterangan opsir staf djen- 
deral Naguib itu. ternjata bahwa 
tjampur tangan Inggris dalam kom- 
plot itu adalah masih samar2 djika 
dibandingkan dengan bagian jang di 
mainkan oleh pihak Sovjet. 

Major Tewfik: menjatakan bahwa 
pemimpin? Komunis Mesir, jang 
rupanja melakukan  kegiatan?nja 
atas perintah. dari: Moskow telat 
mengadakan kerdja-ssama dengar 
elemen2 partai Wafd jang mentjsb: 
menghasut opsir2.. muda, dan telah 

berdjandji .akan memberikan soko- 
ngannja: kepada pemerintahan dk 
tator jang baru, dibawah pimpinar: 

partai Wafd. 

Pembongkaran: komplot itu telak 
dipertjepat dengan mempergunakar 
alat2 microphoon . jang disemburji 
kan didalam ruangan “dimana pc 
mimpin-pemimpin komplotan2 it 
mengadakan rapatnja”,- kata maio 
itu selandjutnja. ,,Kami telah me 
nangkapi semua orang2 penting da. 
lam komplotan. tersebut, dan kam 
jakin bahwa kami tidak lagi akar 
mendapat gangguan dari golongar: 

ini. : 

Contra spionase. 
Dari golongan “diplomatik ba- 

rat di Cairo diperoleh keterang- 
an, bahwa djenderal Naguib telah 
berhasil menggagalkan komplotan 
itu oleh karena dia membentuk 
sistem Contra Spionase atas ban 
tuan dari kira2 150 atau 200 
orang ahli2 militer Djerman jang 
bekerdja sebagai penasehat di Me 
sir. 

Semua bekas -anggota2  Wehr- 
macht Djerman ini, jang membe 
rikan bantuannja untuk melatih 
angkatan perang Mesir, tampak- 
nja memegang peranan penting 
dari belakang lajar “dalam wurus- 
an2 jang bersangkutan dengan 
  

umum di negara2 
atjara 

perlombaan2 
lain jang terdapat djuga 
tsb. 5 

Asal tjatur (schaak) dan 
beajanja. 

Kita mengakui, bahwa masjarakat 
kita tidak semua schaak-minded 
namun kita seharusnja merasa bang 
ga, bahwa tjatur sebetulnja asal dari 
Timur (Persia). Perkataan  schaak 
sadja asalnja dari ,,Sjah” jg berarti 
radja. Bahwasanja kita masih terbe- 
lakang dalam permainan dibanding 
dengan negara2 lain (terdorong oleh 
ekonomi, pendjadjahan) ini ta” ber- 
arti, kalau kita harus melupakan per 
mainan jg baik ini (edel-spel). bah- 
kan dalam negara jg merdeka ini 
hendaknja badan2 jg tertentu mem- 
beri bantuan dan dorongan, agar In 
donesia pun sanggub menelurkan 

djago2 tjatur jg bernilai tinggi seper 
ti di negara2 lain. 

Beaja tjatur? Orang tahu, bila ki- 
ta sudah mempunjai papan  tjatur 
dengan ibidji2nja, dipakai untuk be- 
berapa tahun tidak akan habis, ke- 
tjuali hilang. Pun soal ' tempat dan 
waktu untuk bermain, mereka tidak 
banjak pilih. Asal ada tempat, hu- 
djan atau tidak, pagi atau malam, 
permainan tjatur tetap dapat dilang 
sungkan. 

Sekianlah maksud keterangan ka- 
mi, semoga kelak dalam mengambil 

sesuatu keputusan, hal ini dapat di 
pertimbangkan .sebaik-baiknja den. 
hasil keputusan jg menggembirakan 
bagi segenap penggemar  tjatur se-   |kan dalam P.O.N., sesuai dengan mua, ' 

  

| MENTERI Luar Negeri Inggris, 
Anthony Eden, hari Kemis katakan, 
bahwa dunia merdeka jg terpetjah- 
belah dalam blok2 ekonomi, disam- 
ping pertahanan militer harus mem 
perkuat djuga pertahanar. ekonomi- 
aja. Dalam suatu perdjamuan jg di   
rika,  seterusnja 

Eden, bahwa pertahanan kita me- 
mang harus di-koordinir, tetapi se- 
bab2 kelemahan antara kita harus 
diperhatikan djuga. 

Menurut. Eden, dunia merdeka 
tak dapat menghadapi bahaja2 dji- 
ka terus-menerus terpetjah-belah da 

Eden Lihat Adanja »blok2 Ekonom 
kita dapat perbesar perdagangan 
ini, dapatlah kita memperkuat eko- 
nomi negara? merdeka dan dengan 
ini memperkuat pertahanan seluruh 
dunia merdeka,” demikian Eden. Di 
eren bahwa banjak orang 
Idi luar blok Sovjet sedang memper 

adakan oleh perhimpunan pers Ame |lam blok2 ekonomi jg menghalang2i hatikan dan mengudji. Amerika-Ing- 
dikatakan oleh | perdagangan antara mereka. ,,Djika gris. Mereka bukan orang Komuris, 

1” 

mereka tidak menjukai Komunisme, 
tetapi. mereka .sangat . memperhati- 
kan. Amerika-Inggris. Mereka 
memperhatikan, berapa 
triam dan pesawat terbang dipunjai 
oleh ,,kita”, Jg diperhatikan adalah 
dunia matjiam apa. hendak 
oleh ,,kita”, demikian Eden. 

(Antara—UP). 

   

  

  ! Polisi, karena dituduh 
tidak | 

banjak me-| bih tinggi, 

dibuat 

|djangan sampai membeli kartjis via 

  

Komplot Mau 
(Bunuh Nadjib? 
“nggris-Russia Berdiri Dibelakangnja 

di 

Pasukan Contra 

3 Spionase 
(Oleh : Wartawan Keliling Kita) 

SALAH SEORANG jg mendjadi kuntji pemerintahan militer 
Mesir pada waktu ini mengatakan, bahwa dari penjelidikan jang 
dilakukan oleh sebuah malikamah penjelidikan ternjata bahwa Ing 
gris dan Sovjet Rusia turut tjampur tangan dalam komplot untuk 
mentjoba menggulingkan pemerintahan Naguib baru2 ini. 
ngan diatas diberikan oleh Major Saad Hassan 
anggota staf peribadi djenderal Naguib. Berkat djasa2-njalah kom 
plot untuk mentjoba mendjatuhkan pemerintahan Naguib jg baru . 
berusia enam bulan itu, telah terbongkar. 
ling kita, major itu menjatakan, bahwa dari pemeriksaan 
dap 80 orang anggota Komunis jang ditangkap terbukti, 
sebagian dari mereka menerima sokongan uang dari kantor2 per 
wakilan Tjekoslowakia dan Roma nia di Cairo. 

Ketera 
Tewfik, seorang 

Kepada wartawan keli 
terha- 
bahwa 

pemerintahan militer sekarang. 
Perhubungan opsir2 Djerman ini 
dengan djenderal Naguib dan 
sembilan orang “ opsir anggota 
Tunta jang merupakan kekuasaan 
tertinggi di Mesir adalah sangat 
baik. Boleh dikata bangsa Djer- 
manlah jang paling populer . di 
Mesir dari segala bangsa Eropah 
lainnja, mungkin dengan keketju- 
alian bangsa Spanjol. 

Koresponden ini menarik 'per- 
hatian major Tewfik kepada beri : 
ta2 dari Paris jang mengatakan, 
bahwa salah satu alasan pihak 
Inggeris menangkapi pemimpin2 
Nazi di Djerman Barat baru ini 
adalah disebabkan tuduhan bah- 
wa ada diantara pemimpin2 Na- 
zi itu jang mempunjai hubungan2 
jang berpengaruh di Mesir dan" 
Spanjol. 

Saja tidak akan merasa heran 
djika hal ini benar”, djawab major 
itu. 

Tamu jang sangat menarik perha- 
tian diruangan lobby hotel jang pa- 
ling terkenal di Cairo, baru? ini 
ialah Otto Skorzeny, bekas pemim- 

pin pasukan .Shock-troops” Djer- 
man jang berhasil menjelamatkan 
Benito Mussolini dari tahanan se- 
kutu di Itali dalam mdsa perang jg. 

lalu. 
Skorzeny datang ke Cairo dari 

Madrid, dimana dia katanja mem- 
buka suatu perusahaan impor — 
ekspor. Tapi diplomasi sekutu di Cai 
ro menjangka bahwa dia bekerdja 
untuk alat sendjata kepada pemerin 
ta. Mesir: Mengenai komplot terha- 
dap djendral Nadjib itu jang seka- 
rang sedang dalam pemeriksaan se- 
buah mahkamah tentara, terdapat 
opini jang saling berbeda mengenai 
kepentingan komplotan tersebut. 

Djenderal Naguib dalam suatu 
interpiu dengan koresponden ini, 
menuduh bahwa Inggris turut tjam- 
pur tangan dalam apa jang disebut- 

nja ,pertundjukan 
ruk”. 

Mereka itu,” kata djendera! Na- 

3uib, ,hanja membuang2 waktunja 

lan waktu saja untuk mentjoba me- 

lakukan komplotan jang sedemiki- 

an. Kami telah membuang tempo 

sebulan lamanja untuk ” menangkapi 

orang2 jang mereka hasut untuk 

melakukan tindakan terhadap kita”. 

Duta2 besar Barat di Cairo sa- 

4gat menjangsikan kebenaran tarut 

tjampurnja dalam kompiotan itu. 

pt 
SEORANG peternak di Matta 

bura, Central Ouecensland, telah 
mengeluarkan lebih dari $A 12 
(kira-kira Rp 300.—) untuk mem 
beli 2 buah suratkabar. Waktu 
bandjir menghalang2-i penganta- 
ran suratkabar2 dia telah men- 
charter sebuah pesawat terbang, 
dan terbang ke Longreach jang 
djauhnja 150 mif, membeli 2 
buah surafkabar dan terbang kem 
bali. Ia ingin mengetahui bandi 
ngan pertaruhan paftjuan kuda jg 
diadakan di Brisbane. 

Kabar Kota 

DINAS RUMAH OBAT. 

    

Dinas Rumah Obat selama tg. 
8 s/d 14 Maret 1953 sbb.: 

Tgl. 8 Maret jang dibuka dari 
djam 8 pagi sampai djam 12 siang 
Apotheek Koo Hwie, Pekodjan. 
Sepandjang tanggal 9 s/d 14 Ma- 
ret jang dibuka dari djam 8 pagi 
sampai djam 19.00 malam Apo- 
theek2 Koo Hwie, Pekodjan, Sik 
Yang, Wotgandul, dari djam 8 pa 
gi sampai djam 5 sore Apotheek2 
Van Gorkom, : Bodjong, Rath- 
kamp, Pekodjan dan Numa, Bo- 
djong. , 

' YAHANAN MELARIKAN 
DIRI 

Pada hari Rebo jbl. seorang ta- 
hanan nama Sungkono telah men- 
tjoba melarikan diri dari rumah 
pendjara di Mlaten pada djam 15.30. 
Orang ini berhasil melarikan diri ke 
djurusan  Karangtempel. Sekalipun 
fihaknja Mobbrig. telah melepaskan 
tembakan 6 kali untuk. memberi 
tanda peringatan, ternjata peringat- 
an ini tidak dihiraukan, hingga kec- 
mudian S. ditembak jang mengenai 
bagian kaki dan dadanja sampai 
menghembuskan napas jg penghabi 
san. : 

TIATUT KARTIIS BIOSKOOP, 
Belum lama berselang 4 terdakwa 

tjatut kartjis telah dihadapkan dide- 
pan Pengadilan Negeri di Semarang. 
Oleh hakim masing2 terdakwa di- 
beri bukuman pendjara 2 sampai 3 
bulan. $ 

DITAHAN. 

Seorang tjatut kartiis K. tinggal 
di Wotgandul telah ditshan oleh 

« telah men- 
djual kartjis dengan harga jang le- 

pada waktu mana di 
bioskoop Orion” diadakan pertun- 
djukan.  Selandjutnja kalangan ter- 
sebut mengandjurkan supaja orang 

orang jang mentjatut kartjis. 

jang sangat bu- ' 

 



  

     

  

   
     

5 Rambut 'putihj djadi: hitam 

  

Wa 

   
     
    

          

  

   

  

UNTUK LELAKI: 

2 UNTUK PREMPUAN: 

uNruK HAMIL: 

| Kluarga gumbira, Anak kuat, bai sehat dan Bapa Klau muda! 2 i | | 

Minta, Anggur Kolesom 

tjat, badan lemah, kurang tidur tak napsu makan, kaki tan 
perut Jantaran branak muda dan sebagainja lagi. 

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

    

  

RADJANJA BROMFIETSEN 

BULHI! 
Para pemesan “diminta segera mendaftarlan nama oleh karena persedia'an terbatas 

Pakai 

Columbia Motors Coy,Lid 
PURWODINATAN -TIMUR 28 — — — TzLF 921 

Type T. 48 dan T. 50 
Model jang terbaru tahun, 1953 

4 -takt 48 cc. 1/, BP. K. 
SCHOKBREKERS & REM- 

TROMMELS muka dan belakang 

  

-100 pCt GARANSISTIDAK LUNTUR !j » 

KING of Hairdye 
3 RADJA OBAT 

  

   HITAM RAMBUT 

  

      

Daftar No: 44379 Daftar No. 44378 

  

"5 Manufactured”by 
-G. M. SCEYK SAHIB — Kebon Djati 114 Bandung 

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

$ Semua agen2”Hargafsama.       

Nentjari agen2 Baru diseluruh Indonesia. 
Semakan One ea 

Mena 

BANK INDUSTRI NEGARA 
Membutuhkan tenaga2 untuk ditempatkan dalam pimpinan beberapa 
industri besar jang akan didirikan. 
Sjarat2 : 
1. Mempunjai tjukup pengalaman dan jang terpenting didalam 

soal organisasi suatu perusahaan. 2 

      
  

2. Umur 30 sampai 50 tahun. 
3. ' Mudah bergaul dalam segala lapangan masjarakat. 
4. Jang mendapat keutamaan": warga negara 

Surat lamaran jang disertai dengan : 
a. Daftar riwajat: € 
b. Surat idjazah dan lain2 keterangan tentang pengalaman: 
c. Kewarganegaraan: : 

harap dikirimkan kepada Direksi Bank Industri Negara Gondangdia 
Lama No. 2 Djakarta dan ditunggu sampai achir Maret 1953. 
  

ar meminati ,             

Telah datang barang baru! 
Kita telah terima bahan2 pakaian untuk kaum laki2, a.l. terdapat : 

| TENNIS ALL WOOL no. 1. TOOTAL DRILL, warna biru, | 
putih dan khaki. 
  

     

    

    

    

  

   

Itelah . pergi   

Selandjutnja djuga terdapat DASI KUPU dengan tjorak, mo- 
del dan warna jang terbaru ! 
-Harga ditanggung pasti............ melawan ! 

RADJA MURAH. 
TOKO ,,HIEN” & CO 

|. Bodjong no. 25 — Semarang. 

—anua 

   
| Ni ha 

Ne. 

    

B 

Suami, papa, papa mertua, engkong dan Sdr. kami : 

ONG 
dalam usia 54 tahun. 

mundu. 

Saudara2: NJ, OEI THIA M. PIE..) 
NJ. LIE PING HWAY ) dgn. keluarga. 
ONG TIANG HWAT ) : 

2 : x 2 (3 : ena £ : PERHATIKAN: (Prempuan hamil dilarang minum Anggur Beranak) Ini anggur dapat menjembuhkan penjakit2 dan hingga membikin. KUAT kembali. Sesudah br 
gan dingin badan kurus, linu dan pegal, masuk angin, panas dingin, 

Dengan duka tjita kami mengabarkan pada sekalian famili dan sahabat andai, 
tanggal 4 madap 5 Maart, 1953, djam 1.10 malam, telah meninggal dunia dengan tenang, 

TIANG SIOF, 
Hari kuburnja telah ditetapkan pada nanti hari Rebo, tgl. 11 Maart 1953, “diam. 8 pagi, 
brangkat dari rumah kematian di Djl. Kapuran 31, Semarang, 

Jang berduka tjita, 

NJ. ONG TIANG SIOE 

Anak laki: ONG TJIEN LIONG, 
Anak prempuan: ONG KIAT NIO. 
Anak mantu laki: TENG SIAN TIANG 
Tjutju premp.: TENG TJWAN TIEN 

S 

Tjap ,GELAS MAS” 
ANGGUR LAKI Tjap GELAS MAS telah dibikin dengan KOLESOM Nat ISTIMEWA dan ditjampur lain2-nja obat-obatan istimewa untuk bikin kuat orang2 lelaki. Ini ANGGUR Tjap GELAS MAS kekuatan teristimewa, bisa dapat menjembuhkan segala penjakit2 badan lemah, tidak napsu makan, 
kaki tangan lemah dan dingin, badan tjape dan linu, kepala pusing berkunangen dan dalam impian mengeluarkan air manik dan lain -lainnja. 

. Djika minum ANGGUR ini tjap .,GELAS MAS” KOLESOM No. 1 bisa mendjadikan selalu tinggal ' MUD A. 

ANGGUR PREMPUAN Tjap »- GELAS MAS” dapat menjembuhkan: datang bulan tidak. tjotjok, perut sakit, tak bisa hamil, kurang darah, muka putjet, mengeluarkan darah putih, pinggang pegal dan sering2 sakit kepala pu- 
sing dan berkunang, peranakan dingin, hingga lama tidak bisa duduk perut, tak napsu makan, kurang tidur badan kurus sering tjape, kaki tangan dingin dan gringgingen, badan linu (Rheumatic) dan lemah, 

kurang tidur badan kurus dan bisa mengembalikan urat2, tambah darah dan air manik, ku rang tenaga tak bisa ,,dekat” pada wanita, pinggang pegal sakit, 

Bilamana minum ANGGUR ini jap ,, GELAS MAS" bisa membikin potongan badan (Body) baik dan selalu tetap MUDA dan TJANTIK. 

ANGGUR HAMIL Tjap ,GELAS MAS" dapat menjembuhkak Hamil dalam kandungan 2 sampai 3 bulan sering2 tumpah2, tak napsu makan, kepala sering2 pusing, berkunang, badan lemah, kaki tangan dingin kurang darah, muka ae putjat, sering2 kaget, kurang tidur, kaki bengka kelihatan urat-uratnja, badan linu dan pegal, tempat anak kurang kuat, sering mengeluarkan darah dan sebagainja. 1 
Prempuan hamil harus minum ANGGUR HAMIL Tjap GELAS MAS” dapat membikin anak dalam kandungan KUAT dan SEHAT dan ibunja walafiat. 

Bilamana minum ANGGUR BRANAK Tjap "GELAS MAS” dapat menambah darah dan meng kembalikan badan seperti biasa, KUAT dan SEHAT, dan TUA MENDJADI MUDA kembali. 
Harga sebotol Besar Rp. 12.50. Harga sebotol Ketjit Rp. 7.50. 

PUSAT Nas Toko Obat ENG T AY Hoo : es WARUNG No. 1 dan Shi No. 101, Telf. 1881 Semarang. Toko Obat ENG TEILAN Hk 
tt dan sedia segala obat2-an patent dari Buropa dan Tionghoa, dengan harga melawan ! 

|2-HP/v-5203 

   bahwa pada 

        

     ke tanah kuburan Kedong- 

      

  

          

        TENG TIWAN TJING. 

  

    SENANTIA SA 
SUSU KENTAL MANIS 

Gadis Kembar 

  

  

  

    
   
  

  

  

      

|” PEMBERI TAHUAN 
Berhubung kepindahan kami ka Surabaja, 

maka Kanior Administrasi BIMA" djalan 

Mesen 114 Solo kami tutup dan penjelesaian 
kami lakukan dalam bulan Maart 1953. 

Harap jang berkepentingan Naga. ada: 
nja. , 

Pengusaha K. A. .,BIMA“ 
X. Soerjono Reksodipoetro 
Sek Mena Wage Deal 

  

  

  

DJO” dibawah pimpinan Mr. R. SOEKARDJO, 

oleh beberapa tenaga ahli pembukuan dan ahli padjak2. 

sg 
2 " 

PEMBERI TAHUAN 
Dengan ditutupnja kantor Administrasi ,,8 1 MA” didjalan Mesen 

no. 114 Solo, bersama ini diberi tahukan, bahwa ditempat bekas 

kantor tsb. telah dibuka kantor Administrasi baru ,,/Mr. SOEKAR 

dengan dibantu 

a/n Kantor Adm. ,Mr. Soekardjo” 
R. NOTOSUWARTO 

anyar ani 
  

  

      
  

'Djangan Putus Pengharapan 

Mengundjungilah kepada 

A. Wahid 'Astroloog 
Njang sudah sepuluh tahun berprak- 
tek di Indonesia. Hal bisa MENE- 
RANGKAN soal Penghidupan, Per- 
tjintaan, Perkawinan, Kesehatan dsb. 

Consult Rp. 10.— 

GRAND HOTEL   
  

“Plampitan 39, — Semarang. 
Pagi, djam 9 —12 
Sore,' diam 5— 7. 

  

BODJONG 6 5 
(SEBRANG HOTEL 

DU PAVILLON) 
SEMARANG 

      
    

    

    

COME ON/ THAT SOUNPES 
LIKE ROY/ 

  

    
"3 

— Saja chawatir, Abigail. Roy 
semalam, mengedjar 

orang jang menembak kita dahulu. mendengar suara Roy. 

— Untung si Trigger dapat me- -——- Toolooonnnggg. 

nundjukkan kita, dimana Roy ber- 
ada. Dia lari dimuka kita menudju 
ke tambang tua Desert Oueen”, 2 

      

   

—- Mari kesini, Abigail. Saja 

  

rss, ROM... 
WILIE AND (25 STOK 
ABG! WE Here Frog | 
GET YOU OLT/ 2 SOOD/ 

Ga taka € 

  

TSAYEP $ 
TIPPED OVER WHEN / NY LiFe/ 
NOSE ROCKS  D LETS GET 
CROPPED FROM BACK To 
TH CHUTE,ROY/ Y TOWN/ L 

SMELL 

(LOCK, This CAR" 

       
       

  

         

   
   

     

      
    

   
          

  
  

— duarkan engkau 

ITS RESERVED 
     

— Untung kereta ini dapat me- 
lindungi engkau, waktu batu2 itu 
djatuh dari grodjogan, Roy. 
— Dia telah menolong djiwa 

saja. Mari “kita kembali ke - kota. 
Saja merasa akan ada bahaja men 
datang. 

— Kita. jang datang Roy, Wil- 
lie dan Abigail. Kita akan menge- 

dari tumpukan2 
batu, 

— Saja kira saja akan tertindih 
disini “(ntuk selama2nja, 

Roy Rogers 38 | 

| 
| 
| 
| 

  

  

S anak perut sakit, banjak mengeluar kan darah, mendjadikan muka pu 
aos sering ingin minum, kepala pusing berkunang dan kurang air tetek, tubuh kurang kuat, sakit 

    Ini barulah 
djamuan...... 

ROYAL MIXED 
dari Verkada 

YO matjam biskuit 
jang segar dan lezat: 

Cafe Noir, “Nizza, Boudoir, Marie 
Petir Beurre dan banjak lain? nja. 

Untuk tiap tjita-rasa 
1 teluh tersedia 

Mendjadikan Kuat, Sehat dan 

Tjahaja Selalu Tetap MUDA !!! 

KETANDAN 37 
Solo.      

   

        

   
     

     

     
“Importiri HOPPENSTEDT   
  

M.S. RAHAT 
Tabib 

' Seteran 109 — Semarang. 

beien). ASTHMA, KEPUTIHAN 
dan lain-lain Penjakit. Obati WA- 
SIR dengan garantie sembuh di- 

  

   

    
        

  

  

   
     

  

dalam 12 hari sampe runtuk 
akar2nja. 

A/, 3 ZONDER OPERATIE 
2 Djam bitjara : pagi PA 

FA ia ore 5— MEMELIKARAKAN KE-. as 
SEHATANNJA SENDIRI Pa BPN 

Bt ntuk baj 
BERARTI, UE an MAA NJONJA & 

MENDJAGA KESUBU - Kulit lembut 
tinggal sempurna, 
sedjuk dan kering 

BABYDERM 
| 

RAN BAJINJA 

mu jang tehdatu 
         

    

INI MALAM D.M. B. 

ORION 5.—7.X0— (17th) 
Ann Sheridan—Jack Oakie "ti: 

an 
.Navy Blues") 
PERHATIAN: Matinee Minggu pagi 
dj. 10.— Minggu malam: 7-—9.— Se- 
nen malam djam 5.--1.—9.— 

RA di in (7 th.) 
Van Johnson -Ruth Roman 

Dorothy McGuire in M.G.M s 

sINVITATLON" 
PERHATIAN : Matinee Minggu pagi 
dj. 10-- Minggu malam 2 pertundju- 
dan dj. 7.-9.- (Senen malam 5.-7.-9.-) 

Metropole — 5.-7.-9.- (13 th.) 
Fred Coby—lIsabelita 

  

  

£ TONICUM UNTUK IBU? MUDA Bak 
  

Toke Obaf TAY AN HOO OJAKARTA-KOTA - 
Tanah Lapang Cisdot 10 Tek Ko tang 

“ 

Distributors : 

Harmsen Verwey 
Dunlop N. V. 

Djuga dapat beli diantero 
Toko2 di INDONESIA 

  

  

  

        

  

an , H 
.Don Ricardo Returns 

s PERHATIAN: Pen Mingga pagi 
UN j - Minggu mala pertundju: 

PASANGLAH gr SN batu 5-70) 

" ADPERTENSI dalam Djagalan 1.9.- A7 itb) 
Great Wall Super Productie : Harian ' 

Fa Ikang »PAY DJE MENG" Suara Merdeka”   
  

Diputar mulai tg. 3 s/d 7 Maret 1953 
Belum pernah dipertundjukkan dilain 

Theatre di Solo 
DEBRA PAGET — MICHAEL RENNIE 

dalam VICTOR HUGO'S 

mam SLES MISERABLES” 
Phone: 245 

.soLo 

  

Film produksi 20th. Century Fox jg sangat mengharu- 
kan dan realistist, terdjadi semasa Revolusi Perantjis 

ss liia ass setia Bean an ente doko   
  

rerijerakun Jing. IVNO. DDA/ LL AJ 16 

  

Specialist untuk WASIR (Am-' 

  

CITY CONCERN CINEMAS 2“ 

RUX »— 1-0 Ini malam premiere (u. 13 th.) 
(Ini malam pertundjukan djam 7,- dari kl. I dan II terdjual habis) 

Stephan MC. Nally — Gail Russell — Alex Nicol 

NN TE ME aan yan 
ve. Aetion! — Danger! — Adventure! Trails of Glory! 

Ripping the Skies like Thunderbolts ! ta "en ak 
Extra film : BINTJANA ALAM (STORMRAMP) di Negeri Blanda ! 
Matinee Minggu pagi djam 10. — 
Minggu malam 2 pertundjukan mulai dj. 7.- dan 9.- 

GRAND Ini malam d. m. b. (u. 13 th. 
oo. 9. — JOAN GREENWOOD. — BOURVIL — 

“MR. PEEK-A-BOO" 
Kotjak! Lutju! Gempar! Menggumbirakan ! 

Matinee Mingsu Pagi djam 10.— 
Minggu malam 2 pertundjukan mulai dj. 7.- dan 9.- 

Akan datang: DOROTEY LAMOUR « GEORGE MONTGOMERY 
CHARLES 
Laucaror Giri from Manhattan" 
INDRA Ini malam d.m.b. (a. 17 th) 

Ge AOA Charles Laughton-Boris Karloff-Saily Forrest 

"The STRANGE DOOR" 
Robert Louis Stevenson”s masterpiece of Terror. Dalam rumah Saitan 
dengan pintu tertutup. adalah 6 manusia tertahan dalam siksaan ! 

Matinee Minggu pagi djam 10. 
Minggu malam pertundjukan mulai djam 7 dan 9m 

Akan datang: ROKIAH m— D. HARRIS ma SITI TG. PERAK 
Jatim Piatu” Shaduw Bros ! 

production 

ROYAL 
5 1—9.-— 

  

  

  

  

  

Ini malam d.m.b. (u. segala umur) 
T. Sumarni - Darussalam - S. Poniman 
Astaman - Mien Sondak - M. Budhrasa ' 

»MENJAMBUT KELUARGA" 
film Indonesia baru dgn. 12 lagu. Merdu — Lutju dan Gumbira ii Matinee Minggu pagi djam 10.- 

Minggu malam 2 pertundjukan mulai djam 7 dan 9.- 
ROXY 7.-9.— Ini malam d.mb. (u. segala umur.) 
Sze Jen Che — ,Kwang Tung Gfiu Shieh" 
Lin Mei Mei 

(Sembilan pendekar) 
Akan datang ,, 

Mar an 

Bagian ke II 

AI YUUH CHAP 

    

      

UNTUK KAPERLUAN BERTU NANGAN DAN PERNIKAHAN 
perlu dengan BARANG2 PERHIASAN MAS dil, 

Dalam ini hal datanglah di Toko kami, tentu memuaskan. 

Djuga sedia POLSHORLOGE, VULPEN dll. dengan HARGA 
SEPANTASNJA. 

   
Telp. 336 

SEMARANG 

 


