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Kepada Ahli Waris Pe- 
gawai Negeri Je. Tewas 
ALAM SIDANGNJA mingguan 

pada bari Djuw'at tanggal 20 Maret 
1953 Dewan Menteri telah membi- 
tjarakan soal2 routine. 

  

agar terutama Undang? tentang Pe- 
milihan Anggota Konstituante 
anggota D.P.R. dapat diselesaikan 
selekas2nja. Sekalipun demikian Peme- 
Untah bersedia djika diantara rembi. 
tjaraan2 dalam D.P.R. mengenai ran 
jangan Undang? Pemilihan Umum 
tsb. diselesaikan pula soal? ixin jg. 
penting, misalnja 
dang2 dilapangan ketenteraan “dar 
tentang bank sirkulasi. 

Selain dari pada itu Dewan 
Menteri menjetudjui pemberian 
uang duka atau penghibur kepa- 
da djanda atau ahli-waris pega- 
wai2 negeri jang telah tewas da-| 
lam mendjalankan kewadjiban- 
nja karena keganasan gerom- 
bolan, ketentuan tsb. berlaku 
Surut sampai 
Djanuari 1953. 

Seterusnja Kabinet 'djuga telah 
mengadakan penindjauan terha- 
dap soal2 -dilapangan ekonomi 
Gan skeuangan jang pada hari? 
belakangan. ini mendapat perha- 
tian besar. dari masjarakat. Dan 
mengenai hal-ini didalam waktu 
jang singkat mi Kementerian 
Penerangan akan mungkin mem- 
berikan pendjelasan. Demikian 
menurut djurubitjara Kabinet. 
(Antara). 

  

Beruhubung dengan sumbangan? 
jank tak putus-putusnja dari Wait 
Disney kepada perindustrian fil 
diseluruh dunia. perhimpunan war 
tawan asing di Hollywood telah me 
mutuskan untuk menghadiahkan ke 
padanja tanda djasa Cecil B. de Mi! 
le untuk tahun 1952, demikian di- 
umumkan oleh wakil maskapai pi- 
lem RKO di Djakarta. 

Farouk Dapat 
Marie 2. 

KEBERANGKATAN Marie 
Gabriclle Wegge, wanita Belgia 
rarabut merah jang berusia 32! 
tahun ke Roma untuk memenuhi | 

    

  

Jah meninggalkan orang tuanja | 
dalam kebimbangan. Ajah Marie 
adalah seorang direktur paberik 
tepung tidak djsuh dari Antwa- 
pen. Ia menjatakan bahwa ia ti- 
dak atas keberangkatan 

5 api ibu Marie sangat 
gembira terfang ,,kemungkipan 
perbubungan antara Marie dgn. 
F2ronk”, Dari Rome. dikabarkan 
lebih Iandjut bahwa Marie Ke- 
rais malam telah tiba dengan pe- 
sawat terbang di Roma dari Brus- 
sel. Dilapangan terbang ia di- 
Gjemput oleh sekretaris pribadi 
Farouk Amin Fahim, jang mene- 
rangkan 

    

lapangan terbang mereka naik 
sedan Mercedes. merah, jang da- 
hulu biasa dipakai oleh bekas 
ratu Narriman, hingga ia baru2 
ini bertolak ke Swiss. 

Ady. Rp. 0.80 per m.m. kol. Harga etjeran 60 sen per lembar, 

Antara lain 
el dibifjarakan soal pekerdjaan | 
erundang-undangan, Dalam pada itu 

Pemerintah hendak berusaha terus 

dar 

rantangan? Uln-| 

pada tanggal 1 

a
a
 an 

kepada wartawan bah- | 
wa Marie adalah familinja. Dari | 

  

    

  

    

Sebagaimana pernah kita kabarkan, baru2 ini K.B.I. tjabang Semarang 
telah mengadakan suatu pertemuan kepanduan untuk menjambut  ke- 
datangan pengurus besar dan kwartier besarnja dari Jogjakarta. Gam- 
bar atas: nomer 2 dari kiri penulis umum kwartier besar K.B.L, sdr. 
Noto, tengah adalah dr. Sahir.. Gambar bawah: Demonstrasi pembuatan 

djembatan bambu oleh. seregu Pandu Laut. 

  

Komisi Bersama 
Diusulkan Oleh Chuikov Utk Tjegah 

. Insiden2 Penerbangan 
... ,Suatu Tanda Damai” Kata Kalangan? Barat 

: KETUA KOMISI pengawas Sovjet di Djerman, djendral Vas- 
sily Chuikov, hari Kemis mengusulkan supaja sebuah komisi bersa- 
ma jang terdiri dari para ahli Soyjet dan Inggris membifjarakan 
langkah2 jang harus diambil untuk menfjegah terulangnja lagi in- 
siden2 di udara seperti penembakan djatoh sebuah bomber Inggris 
»Lincoin” oleh pemburu Sovjet Mig-15 baru2 ini. Chuikov 
pada itu menjatakan penjelelesaraitaja bahwa anak buah dari 
ber tsb. telah tewas dalam insiden itu. 

Chuikov - selandjutnja — menolak 
protes komisaris? tinggi 3-Besar Ba 
rat, pemburu Sovjet telah 

Oohsbomber Inggris 
menjangkal semua 'ketera- 
Giberikan oleh komisaris2 

sb. ja mengingatkan mereka 
pada suratnja tg. 13 Maret j 

mana dituduhnjia se 

  

    

"tor, setelah pesawat2 peronda Sov- 
iet memberikan tanda? peringatan. 

     

    

Selaras denzan keterang- 
an Malenkov?, 
paling achir dari Chuikov 

tadi semeatasmata adalah “langkah 
damai jg dilakukan o'lsh. disndera' 
tadi bargi?. ini,..selaras jdeogan kete 
rangan Malerkoy,: bahwa ,sevale 
masalah dan soal2 jg tidak “ dapat 
dipetjahkan dapat. diselesaikan den. 
djalan berunding.” 

Surat 

        
   

   

             

   

Soviet, 
ta- supai: 
pada itu djuga 

bomber Lincoln sadja, tapi &- 
t Inggris lai pula me- 

nggar perbatasan 
vjet. Djam 17.45 
itu sebuah $ 
terbang -1 

Sebagaimana. .diberitakan, hari. Se 
nen Chujkov, setiara langsung telah' 
mengachuri, penietopan lalu lintas 
ig ditimbulkan oleh fihak Rusia de- 
ngan mengadakan pemeriksaan 
sSlow down” atas Jalu lintas jg ber- 
djalan didjalan raya interzonal 'an- 
ara Berlin dan Djerman Barat. Se- 
sudah itu djenderal Chuikov msng- 
adakan  kundjungan penghormatan 

     
   

Viking 
korridor 

i 
  

  

diluar 
udara ke Berlin dari djurusan Lei»- 

km. 

'zig dan kembali lagi melalui korri- 

  
- 

rasakan kesulitan akan tepung tri 

  

Sikap Belanda 
Hendak Bekukan Perka- 

ra Westerling 

MENURUT kawat ,,Antara” | 
dari Amsterdam, - harian ,,De 
Waarheid” jang terbit dikota itu 
telah menuduh pemerintah Belan 
d2, bahwa pemerintah Belanda 
akan membekukan dan membiar 

perkara Westerling. 
Maksudnja itu hendak ditjapat- 
nja dengan menggunakan ketera 
ngan2 jang telah diberikan oleh 
Meine Pot dan Colson dimuka 
“pengadilan Belanda. 

. 

Keterangan2 kedua orang tsb. 
dikatakan oleh harian ,,De Waar 
heid” sebagai suatu dongergan 
tentang perbuatan kanak2 jang 
sefjara sekonjong2”, Maka  seka 
rang dapatlah dikatakan, demiki 
an ,De Waarheid”, bahwa kekua 
saanZ jang memandang Indonesia 
sebagai suatu objek pemerasan, 
dengan sikap pemerintah  Belan 

jang passif Hu, telah. berhasil 
memelihara organisasi  terrornja. 

   

5741 Zak 
kan Dibagi Di Smg 
Kepada Perusahaan2 Roti Dan Mi 

(Oleh : Wartawan Kita) 
PADA WAKTU BELAKANGAN 

tang kesulitan2 jang telah dihadapi oleh pelbagai perusahaan2 jg. 
membutuhkan tepung trigu, hingga beberapa perusahaan telah me- 
ngurangi pembikinan roti dan perusahaan2 ketjil telah gulung ti- 
kar. Sementara ini beberapa orang diSemarang jang merasakan 
kebutuhannja tepung trigu telah datang di Polisi Ekonomie untuk 
minta bantuan dan mentjarikan tepung. Dengan adanja djeritan2 
ini, maka Polisi bag. Ekonomie Semarang dengan segera mengun 
djukkan activiteitnja dan kabarnja mulai kemaren. telah mengam- 
bil tindakan seperlunja untuk menolong kepada mereka jang me- ke 

Ikini menghadapi kesulitan2. 

kepada komisaris tinggi Amerika, 
Conagnt. Dalam kundjungan itu 
Chuikov lemah lembut . sekali 
sama, sekali tidak menjinggung so- 
al2 politik, dan hanja berkelakar 
saja. Pada hari itu djuga ia mem- 
beritahukan kepada komisaris2 ting- 
gi. serikat, bahwa Rusia akan men 
buka kembali terusan Mittelland, jz 
ditutup oleh fihak Rusia untuk lalu 
lintas air sedjak bulan Agustus ta- 
hun lalu. Pembukaan kembali teru- 
san itu akan dilakukan tanggal 25 
Maret. Terusan itu menghubungkan 

Trigu A- dan Mena 

  

    

   

— Gerakan Huk A 

banjak 12.500 batang, 

& pasukan Huk, Luis Taruc, m 
Filipina memperbesar kegiatan 

rakan Huk, jaitu tgi. 29 Maret. 

  

Djendr. Li Mi 
Meninggal 

Karena Sengatan Matahar 
  

DJENDERAL L 
pasukan? gerilja 
tang dipropinsi Yunnan, hari Djum'at 
kemaren meninggal dunia didalam 
sebuah rumahsakit di 'Taipeh, Tai- 
wan, sesudah kena sengatan mata- 
hari 6 hari jg. lalu. Li Mi achir? in 
dengan diam2 mengadakan perdjala- 
nan dari pangkalannja jang terle- 
tak di Yunnan selatan Taipeh, atas 
permintaan pemerintah Kuomiatany. 
Pemerintah Chiang Kai Shek minta 
supaja Li Mi memberi laporan leng- 
kap mengenai pertarungan melawan 
pemerintah Burma. : 

Berita tentang: meninggalnja 
Li Mi ini mula2 dibantah oleh 
pimpinan rumah sakit. tempat ia 
dirawat. Berita AFP dari Taipeh 
sebelum itu mengatakan, bah- 
wa. Gari ,,kalangan tidak res-! 
mi tetapi sangat boleh di- 
pertjaja” diperoleh keterangan, 
bahwa Li Mi |,tidak meninggal, 
sebagaimana diumumkan semu- 
la”. Sumber tadi menerangkan, 
bahwa Li Mi diangkut dengan 
hrancard kesebuah rumahsakit 
lain, akan tetapi sumber tadi tak 
hendak “mengadjukan sesuatu 
kenjataan jang positif, untuk 
memperkuat  pernjataan tadi. 
(Antara-UP). st 

  

Dgn T elandjan 
Tjegat Traktor$ 
Demonstrasi Petani . 

Di Sitjanggang . 

aa 

59 PETANI disekitar Lang- 
kat Hilir Sumatera Timur, pada 
tanggal 18 Maret pagi jang lalu 
telah berdemonsirasi hais 
kantor wedana di Tandjong 2. 
Demonstrasi itu, demikian harian 
tersebut, ialah -buat menanjakan 
nasib 3 orang petani Titjanggang 
telah diangkut polisi, tatkala ter 
djadi pentraktoran ditanah2 pc 
tani2 di Sitjanggang pada tgl. 
17 Maret ji Sementara itu bebera 
pa petani dari Stabat, Sitjanggang 
Gan kampung Hiney dan tempat2 
lain disekitar Tandjong Pura tih 
datang pula kekota itu 

- bersepeda. “Fetapi sebel 

  

       
    

  
5 23 

il melepaskan 
embali ketem- 

Mengenai  pentraktoran tanah? 
petani di Sitjanggang tanggal 17 
dikatakan, bahwa pada hari itu te- 
lah didjalankan traktor diatas tanak 
perladangan rakjat di ketjamatan 
Sitanggang jang telah mereka tem. 
pati sedjak beberapa tahun. Tanah 
jang ditraktor “ialah seluas 80 ha. 
Pentraktoran tersebut sedianja akan 
dilakukan tanggal 16 Maret, tetapi     Berlin dengan Djerman Barat. Su- 

rat penolakan Chuikov “atas protes 
Barat itu dialamatkan kepada Sir 
Ivone Kirkpatrick, komisaris tinggi 
Inggris di Djerman Barat. 
san2 Surat itu dikirim kepada komi 
saris tinggi Perantjis dan Amerika. 

ini banjak disinjalir ten- 

  

Nota djawaban Rusia 
simenambah harapan”, 

   

gu. : entara itu kalangan2 diplo- 
1 : : : Amerika pada Kemis malam 

Dari kalangan jang lajak diper: : 
tjaja didapat kabar, bahwa kemaren 
Polisi .bas. Ekonomi dengan tidak 
mengenal fjapai sudah bertindak 
untuk mentjatat djamlahnja perse- 
diaan tepung jang ada dikota Sema- 
rang. Seluruhnja telah tertjatat 5741 
zak, baik jang berada dikalangan 
pedagang maupun importir. Menu- 
rut rentjana kepada. perusabaan2 
(terutama roti dan.mis akan dibagi2 
kan tepung jang kini sebagian besar 
berada ditangannja firma. . Gie 
Hwat, Pedamaran, jang tidak di- 
timbun dan didjual terus. Mungkin 
pembagian tepung trigu ini akan di 
mulai pada hari Senen jang ' “akan 
datang... Selandjutnja kalangan itu 
engatakan, bahwa ' dari djumlah 

tersebut diatas ini, 1000 zak - akan 
dibagi2kan kepada umum jg. mem- 
butuhkan, seperti perusahaan2  ge- 
lek, bolang-baling dsb.-nja pula jang 

Tinda- 
kan demikian telah diambilnja un- 
tuk sementara sambil menunggu ke- 

angannja tepung trigu.  Djikalau 

mat 

bah harapan sesudah ada djawaban 

jang bersifat berdamai 

Serikat mengenai serangan2 jang di 
lakukan terhadap pesawat2 Inggris 
di Djerman. Sumber2 itu mengemu- 
kakan-bahwa mereka tidak dapat 
memastikan apakah. artinja 
bahan muka” dari pihak Sovjet ini, 
karena diwaktu jang sudah2 
selalu dengan tegas menolak protes2 
sematjam itu dan mendjawab deng-     ini selandjutnja berpendapat bahwa 
mereka tidak melihat nota Rusia itu 
sebagai isjarat ” tentang bagaimana 
Tjekoslowakia nanti akan mendja- 
wab protes Amerika terhadap pe- 
nembakan djatuh sebuah pesawat 

i 

         

SDR.2 
Djojo, jg bekerdja 
Indonesia di. Suriname 

pada « 

KARIODIMEDJO 
pada 'komi 

beserta Sir. 
awatan 

dan 

    

    

membawa 
telah digani- 

     

    

seperti apa akibat 

barkan. 

  

Ipenjakit2 menular, telah bertolak 
ke, Indonesia melalui . Nederland 
untuk mengadakan penindjauan d 
lam hubungan rentjana2 ,,Jajas 

Menurut keterangan dari  Djwt. 

Kesehatan Kota, ti Semarang hanja 

ada 18 perusahaan2 roti resmi jang 

     

  Membuka persoalannja -setjara 
terus-terang, adalah penting seka 
li Waktu ini, 

telah mengirimkan tjontoh2 — untukfKe Tanah Air” untuk kemba 
diperiksa kebersihannja.  PemakaianjIndonesia. Sdr. Hardjo, pemimpin 

seharinj 100 zak tepung trigu. delegasi Indonesia, menerangkan ke 
  

  

Tembu- ! 

spero-' 

Let HI. 
ireaksi hebat dari petani2 
| nempati tanah? tersebut. 
wanita dengan menanggalkan 

diundurkan sampai tanggal 17 Ma- 
Pentraktoran itu mendapat 

jang me- 
5. Orang 

selu- 
ruh pakaiannja dan dalam keadaan 

mengha- 

    

an 

DIPINGGIR KOTA Manila ketika malam Djum'at jl. telah 
diketemukan suatu tempat simpanan jang mengandung dinamit se 

al ini menimbulkan 
kaum Huk akan giat kembali, sesudah sekian lamanja ' ,,beristira- 
hat”, Sesudah kedapatan batang2 dinamit tadi, jaitu terpendam di 
halaman rumah jang dahulu di-diami oleh pemimpin besar pasukan 

kegelisahan, 

  

maka agen2 rahasia polisi dan tentara 
mereka dan sedjak hari 'af 

  

pagi kemaren mereka mentjari-tjari 15 regu Huk jang kabarnja , 
diperintahkan memasuki kota Manila untuk menghantjurkan  ba- 
gian-bagian kota Manila, pada hari ulan 

Dikabarkan bahwa Taruc pada 
PN ini ada di Manila dan setjara 
pribadi akan memimpin dan meng- 
koordinasi kegiatan regu2 penghan- 
tjur tadi. 

                

Biketemukannja simpanan  dina- 
it tadi adalah hasil daripada peng- 

afaian jg teliti, sesudah ketika per- 
an minggu ini tertangkap 5 

jang disangka adalah anggo- 

Dalam pada itu kalangan? jang 
dapat mengetahui. ' menerangkan, 
»hwa pergolakan jang mungkin 
akan berkobar di Manila ini Sangat 
menarik perhatian, karena hal ini 
terdjadi sesudah 3 minggu jang Jalu 
menteri pertahanan ' Ramon  Mag- 
saysay meletakkan djabatannja: ka- 
langan tadi mengemukakan, bahwa 
baik didalam maupun diluar negeri 
Magsaysay terkenal sebagai orang 
jang berhasil mematahkan tulang 
punggung perlawanan Huk. (Anta-' 
ra-UP). - 

: etudjui Usul 
. &£ Masjumi 

ces Parlemen Mungkin 
| Diundurkan 
(Korr. Sendiri) 

| BERHUBUNG dengan kete- 
rangan tertulis jang disampaikan 

Le ketua fraksi Masjumi Burha- 
nudia Harahap kepada pers baru 
bari ini, jang menjatakan bahwa 
Masjumi akan memadjukan usul 
kepada parlemen, supaja reces 
jang telah ditentukan achir bulan 

  

     

           
Aa s 

ai tampaknja dapat di- 
setudjui oleh sebagian besar ang- 
gota parlemen baik jang terma- 
suk dalam partai. ataupun jang 
tidak berpartai, Dalam pertjakap- 
an singkat jang kita lakukan dgn 

beber: anggota parlemen jitu. 
diantara Saleh Umar jang men- 
djadi anggota Dewan Pimpinan 
?.NJ, menjatakan, bahwa  De- 
yan Pimpinan P.N.I. belum ada 
lagi mengambil keputusan dajam 
soal ini. Tetapi katanja selandjut 
1ja, mepurut pendapat saja, besar 
kemungkinan Dewan Pimpinan 
akan dapat menjetudjai usul Ma | 
sjumi ita. 

  

Sudjono Prajitno salah satu gem- 
hong Partai 'Murba  menjatakan. 
bahwa Fraksinjia menjambut dengan 
gembira usul Masjumi tersebut. Di- 
terangkannja  selandjutnja, bahwa: 
menurut pendapat saja, 

tidak dapat menjetudjui usul terse- 
but. - Sebab . menurut perhitungan 

yani menentang usul Masjumi itu 
maka mereka itu “akan berlawanan 

Siauw Giok Tjhan gc 
| gressief dan diluar me 

    

PIN. 

menjatakan, bahwa ia sendiri dida- 
lam rapat Badan Permusjawaratan 
telah mengadjukan usul serupa itu. 
Tetapi kebanjakan anggota meno- 
laknja dengan beralasan mereka te- 
lah lama tidak bertemu dengan ke- 
luarganja. Jang menjokong usul saja 
pada waktu itu adalah Mr. Assaat 
dan Mr. Teuku Moh. Hassan dii. 

Selandjutnja ditegaskannja, bahwa 
menurut pandangan saja kini deng- 
an dimadjukannja usul dari Masju-   langi traktor itu, sambil ratib 

| 

| 

|telandjang bulat, berdiri 

| membatia dua 

da” seterusnja 

pamongpradja serta pegawai? 

punjaan onderneming 
| dari Tabaks My Arendsburgh. 

  

| 3 pemburu jet di Djerman baru2 ini. t 

an tuduhan2 pembalasan. Sumber2 | nota djawaban Rusia itu jang meng- | gres itu jang 
r lusulkan supaja diadakan konperensi 

untuk 
mentjegah terdiadinja insiden2 — pe- 

“'antara Inggris dan Rusia 

nerbangan 
antara Timur dan Barat di 
man. (Antara-UP). 

disepandjang perbatasan 

Kem 
pada harian ,,De West”, bhw pem- 
bitjaraan2 jg dilakukan di Indone- 

ia harus dianggap sebagai pembi- 
tjaraan2. jg terachir tentang renfja- 
va pengembalian ketanah-air jg ki- 
ni sudah berada dalam tingkatan 
djauh. 

  

cf 

Harus, diketahui, ' demikian Har- 
djo, bahwa rentjana ini tidak mi: 
ngenai semua orang Indonesia « 
Suriname, akan tetapi hanja ke 300 

    
   

dan 
kalimah sjahadat. 

Aksi- protes itu, demikian ,.Waspa- 
dilakukan didepan 

anggota2 polisi jang lebih dua lusin 

menjatakan bahwa mereka. bertam-| berada ditempat itu dan 2g pad 

dari. pihak | berkewadjiban. Traktor itu didjalan- | 
. Pn ara» |kan oleh seorang Indonesia dan ke- Rusia terhadap protes2 dari neg Tiintaradja | 

|. Djurubitjara angkatan udara Ame 
Rusia | rika sementara itu menjatakan bah- 

| wa pihak angkatan udara Amerika 

Aa an oa aa Gan 

Ingin Pulang 

mi itu akan dapat diterima oleh se. 
bagian besar dari anggota parle- 
men. 

  

KONGRES PSI KE-29 DI 
DJAKARTA. 

| Dari fihak jang bersangkutan 
| diperoleh kabar, bahwa kongres 
Partai Sjarikat Islam Indonesia 
jang ke-29 akan . dilangsungkan 
di Djakarta dari tanggal 20 sam- 
pai dengan 27 Maret. Kongres 
tersebut akan dibuka pada hari 
Djum'at malam digedung Ad 
Huc Stat di Djakarta. Pada kon- 

akan dihadiri oleh 
utusan2 dari seluruh Indonesia 
antara lain akan dibitjarakan per 

  

penjuluh perburuhan 

bahwa 

8 tahun pembentukan ge- 

  

  

enggant
i | 

UU No. 16 
Sedang Dipeladjari | 
Dewan Menteri 

KONPERENSI kepala2 kantor 
| jang dimu- 

lai te. 17 jang lalu telah berlang 
sung tiga bari lamanja dan di- 

'achiri pada tg. 19 Maret jg lalu. 
Menurut keterangan jang dida 
pat dari Kementerian  Perburu- 
ban, dalam konperensi tsb. telah 

dibahas hasil2 penjelesaian perse 
lisihan perburuhan selama 1'2 ta 
hun ini serta ditjari kemungkinan 
dan djalan “baru jang lebih sesuai 
dergan perkembangan2 baru da 
lam lapangan perburuhan. 

  

Undang2 baru penggan 

$ Gi undang2 No. 16. 

Undang2 baru untuk menggan 
ti undang2. darurat No. 16 ten 
ang perselisihan perburuhan te 
ah selesai direntjanakan, dan se 
Iang  dipeladjari oleh Dewan 
Menteri. Mendjeiang pelaksanaan 
indang2 jang baru itu dan oleh 
karena telah mulai tampak pe 
igertian dan keinsjafan — dikala 

agan buruh dan pengusaha, bah 
wa tara jang sebaik2-nja untuk 

menjelesaikan perselisihan  ada- 
ah dengan djalan perundingan, 

maka Menteri Perburuhan telah 

mengeluarkan instruksi baru un 

'tuk mengintensiveer penjelesaian 

perselisihan perburuhan oleh pi 
hak2 jang berkepentingan sendiri 
dengan bantuan pemerintah. Dju 
ga di-instruksikan agar supaja pi 
hak buruh dan pihak  madjikan 
lebih banjak mempergunakan ar 

bitrase sukarela, untuk mana te 

lah pula ditetapkan pedoman2 jg 
tertentu. 

  

NARRIMAN URUNGKAN KE- 
BERANGKATANNJA 

KE MESIR. 

Bekas Ratu Narriman dari Me- 
sir pada hari Djum'at telah mem-   

    

tidak ada! 
satupun djuga anggota parlemen jg. 

saja katanja, barang siapa jang be.) 

TT 

ar mem Ta- uian Rakjat “dan. Sunday Courier| 

degnan pendapat chalajak ramai. | 

Itjurkan alat2- dalam 

batalkan keberangkatannja ke 
Mesir. Menurut rentjana semula, 
ia dan ibunja, njonja Sadek, pada 
hari Djum'at akan bertolak dari 
Djeneva ke Cairo dengan pesawat 
terbang. Seperti diketahui, ia tiha 
li Swiss minggu jang lalu bersa- 
ma-sama ibunja dengan mening- 

in suaminja, bekas Radja 
“Rema. 1 dig 

orang tewas dan djumlah luka2 
jang berwadjib menerangkan, 

gian meliputi2 djuta lire Turki. 
19 djuta iire. 

Daerah? jg diserang. 
Menurut berita2 tidak resmi, ka- 

barnja didistrik Yanice sadja di pro- 
pinsi Dardanel 409 orang tewas. Di 
kota Yanice kantor pos hantjur, te- 
tapi .sesudah . alat2 perhubungan 
baik kembali, dalam. pengumuman 
angka2 kerugian resmi, dinjatakan 
bahwa jg tewas ada 101 orang dan 
ig Juka2 120 orang. Dikota Gonen 
idan sekitarnja jg diketahui ialah 36 
Orang tewas dan 24 luka2. Gonen 
terletak dipropinsi Balikeisir jg ber 
batasan dengan propinsi Dardanel- 
len. Separoh gedung? dikota Gonen 
ig berpenduduk 10.000 orang rusak 
besar oleh rentetan gempa bumi. 
Presiden Turki, Celal Bayar telah 
bertolak dari ibukota Turki, Ankara 
kedaerah2 jg diserang gempa bumi, 
dimana ia dengan mengendarai mo 
bil akan menjaksikan kerusakan? 
jg ditimbulkan. Segala bantuan2 jg 
diperlukan telah didatangkan dari 
propinsi2 ' jg berdekatan dan dari 
Ankara ketempat2 jg diserang. Men 
teri dalam negeri, Fevzi Karaosma- 
noglu dan menteri pekerdjaan 
umum, Kemal. Zeytinoglu ikut dgn. 
presiden dalam perdjalanan itu. 

. 65 getaran dalam 12 djam 
Dalam 12 djamspertama dari 

rentetan gempa bumi itu telah 
tertjatat 6S kali getaran oleh ob 
servatorium di Istambul. Geta 
ran2 jang pertama adalah demi 
kian hebatnja, sehingga menghan 

observato- 
rium tsb. Daerah2 jg kena serang 
terletak dipegunungan jg sedikit 
penduduknja. Kota jang paling 
besar menderita akibat gempa 
bumi ini adalah kota Gonen di   kembangan keadaan dalam nege- 

ri sekarang, soal pemilihan dan 
masalah2 politik dan keagamaan 
lainnja.   propinsi Balikeisir. Gempa bumi 

ini telah menimbulkan panik, ter 
utama sekali karena getaran itu 
tidak berkeputusan dan seolah2 

  OA NA SN 

holi ke 
keluarga jg termasuk 

|san Ke Tanah Air, jg semuanja my 
liputi kira2 1000 orang, Dalam 
waktu jg singkat jajasan tsb.” akan 
dirobah  mendjadi. NV. Pelbaga 
orang telah mentjatatkan dirinja un 
tuk mendapatkan saham. Menurut 
Hardjo pemerintah Indonesia bu- 
kannja bersikap menolak terhadap 
rentjana jajasan. Biaja perdjalanan 
ke Indonesia harus dipikul sendiri 
oleh jajasan. Djika rentjana jaja- 

dalam Jaja- 

  

   

  

| 

  

Lembage Kebudejsan Indonesia 
»Kon. Batavias 
van Kunstenen 

sampan 

   

sch Genootschap 
Weteniehannan" 

Tanah 

Hngemasa 

Ai 
san dapat terlaksana, maka 
ga2 Indonesia tadi. akan 
tinggal di Sumatera, 
ka mudah dapat di 
susunan pertanian. 

keluar- 
bertempat 

dimana mere- 
masukkan dlm 

Dari Den Haag sementara itu di 
peroleh kabar, bahwa delegasi tsb, 
telah tiba di Nederland, “ dimana 
akan diadakan pembitjaraan2 dgn. 
komisariat agung Indonesia. (Pia), 

  
  

Edisi 
  

ORE 
DENGAN BERITA? TERACHIR 
  

  

  

. 

surat dakwaannja, j 

juncto 108 dari 
sampai tanggal 28 Maret, 
sa'ikan, peperiksaan akan 
ditentukan bahwa mulai 
kan keterangannja saksi 

Peperiksaan dalam babak perta- 
ma, hakim akan memusatkan 

kara, karena meskipun sudah dike- 
tahui, bahwa perkara itu mempunjai 
background politis, tetapi masih ha- 
rus diketahui sampai berapa  djauh 
melibatnja pembrontakan Andi Azis 
itu dalam soal politik. 

Sebagai pernah kita kabarkan. 
bahwa dalam vooronderzoek, Andi 
Azis mengaku terus terang tentang 
apa jang sudah dilakukan. Dianta- 
ranja ia menjatakan, bahwa pren- 
tah2 jang ia djalankan kepada anak 
buahnja untuk merampas kekuasaan 
Militer di Makasar, adalah sama 
sekali tidak diinginkan terdjadinja 
pembunuhan. Kalau dalam perbua- 
tan itu sudah mengambil korban 4 
djiwa, adalah karena kesalahan 
anak buahnja, atau karena keadaan- 
nja memaksa. Dalam hal ini diakui 
djuga oleh Overste Mokoginta, ma- 
lahan ketika  Overste Mokoginta 
sudah dilutjuti, djuga diberi kebeba- 
san lagi, meskipun Overste Moko- 
ginta merasa didalam pengawasan. 

Sesudahnja babak pemeriksaan 
saksi Mokoginta, pada tanggal 1 
April 1953 akan mulai diperiksa ke- 
terangan saksi Sukawati, bekas Pre: 
siden Negara Indonesia Timur. Di 
duga peperiksaan ini akan makan 
tempo 2 hari. Dengan 
kalau dalam perkara itu tidak 
lagi tambahan saksi jang 'perlu di- 
dengar, maka tanggal 2 April 1953. 
perkara itu sudah selesai. 

  

Sampai sekarang masih “belum 
mendapat kepastian, " apakah dalam 
perkara ini “terdakwa dibela  aleh 
ahli hukum atau tidak, karena pa- 
da waktu ia ditanja oleh Djaksa Pe- 
ngadilan Militer, Mr. Iman Bardjo. 
dengan tenang mendjawyab, bahwa 
ia tidak mempunjai kenalan   hukum, , 

Gempa Bumi Turki 
Menurut Tjatatan Tak Resmi Sudah 

Ada 1103 Orang Tewas 
Djuga Junani Terserang Gempa Bumi 

MENURUT LAPORAN resmi paling achir pada gempa bumi 
jang terdjadi hari Kemis disebagian Turki, 420 orang telah tewas 
dan 380 orang Jluka2. Menurut taksiran tidak resmi kira2 800 

jang kira2 sama besarnja. Fihak 
bahwa sedikitnja 600 rumah rusak 

dalam rentetan gempa bumi jang dimulai hari Rebo malam dengan 
keras sekali. Karena kerasnja gempa bumi ini alat2 pentjatat ge- 
taran bumi telah hantjur. Fihak berwadjib menaksir djumlah keru- 

Taksiran lain mengatakan kira2 

tidak ada habisnja. Penduduk 
mendjadi bingung, apakah mere- 
ka mentjari perlindungan dida 
lam rumah masing2 ataukah lebih 
aman berada diudara ' terbuka. 
Meskipun Turki mengalami gem 
pa bumi ini, penduduk di  Istan 
bul berdujun-dujun menghadiri 
pertandingan sepakbola — interna 
sional jang dimainkan hari Ke- 
mis di stadion kota tsb. antara 
kesebelasan national Turki dgn 
kesebelasan Belgia. 

Djuga di Junani. 
Seterusnja dari Athena United 

Press mewartakan, bahwa kabar 
nja seorang telah tewas dan 7 
lainnja luka2, 
malam gempabumi menjerang pu 
lau ketjil Junani, Mitylene disebe 
rang pantai Turki. 

Kurang lebih 50 rumah han 
fjur atau rusak besar. Gempa 
bumi itu dirasakan djuga di 
Alexendroupoli, Sourlien, Orestes 
'dan Didymotichen di Timur Laut   Junani, dekat perbatasan Turki. 

tab) 

Sekurang2nja 1071 pendu 
duk tewas. 

Seterusnja hari Djum' 
diterima laporan tidak resmi, bah- 
wa djumlah korban ada sekurang2- 
nja 1071 orang tewas dan lebih dari 
2.000 orang mendapat luka2, dian- 
taranja dikota Yenice sadja ada 998 
orang tewas. Didaerah Yenice, jang 
letaknja dekat selat Dardanella, ki- 
ra-kira 12.000 orang penduduk ke- 
hilangan rumah dan menurut per- 
kiraan dibawah reruntuhan rumah? 
dan masdjid2 masih ada 400 majat 

kerahkan kedaerah jang tertimpa 
malapetaka tadi. Seakan2 malapeta- 
ka gempa-bumi ini belum tjukup 
lagi: hudjan jang dingin dan saldju 
emperbesar lagi kesengsaraan pen- 
uduk. 

rimkan truck2 berisi bahan makan- 
an dan tenda bagi kaum pengungsi, 
akan tetapi usaha ini belum tjukup 
lagi, hingga sedjumlah orang tewas 
karena kedinginan dan terlalu te- 
lah." 

Berita menjusul mengatakan, bah- 
wa djumlah. korban gempa di Tur- 
ki Barat kini telah meningkat men- 
djadi 1103 orang jang tewas,  sete- 
lah regu2 pemberi pertolongan me- 
nemukan majat2 lagi dibawah , te-   runtuhan desa2 ditepi selat Warda- 
nella. (Antara-UP). 

unja, jang berdasarkan dengan tuduhan, sudah mela kun 03 “iuneto 105 U 9d 

. - 
(Ra hatiannja kepada latar belakang per) 

demikian. 

ahli: 

ketika hari Rebo | 

at. kemaren 

lagi. Sementara itu tentara Turki di' 

Palang merah giat mengi- 
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Djiwa Andi Azis 
Sebagai Militer Tabah Dan Berani — 
Sajang Penuh Berisi Konsepsi Belanda 

(Oleh: Wartawan Kita) . 

DARI FIHAK Pengadilan Tentara di Jogjakarta, kita men- 
dapat keterangan bahwa. dalam babak pertama dari pemeriksaan 
perkaranja Andi Azis jang akan dimulaikan nanti pada tanggal 
25 jang akan datang ini, Pengadilan Militer akan menjelesaikan 

ahwa ia 
KUHPT., 

saan ini akan akan tempo 
|hingga kalau sebelum itu bisa disele 
meng adakan istirahat, karena 
tanggal 30 dan 31 akan mendengar- 
Over ste Mokoginta. 

sudah 

Ditahan sedjak pertengah 
i an pertama bulan April 

1950. 
Andi Azis ditahan -preventief 

sedjak pertengahan pertama bu- 
lan April 1950, jalah sesudahnja 
sebulan ia dari Knil masuk keda. 
lam Apris. Mengingati, bahwa ia 
sampai sekarang belum  menda- 
ke kelepasan dari kedudukannja 

apten, djuga tidak mendapat 
schorsing, maka ia telah mema- 
djukan permintaan supaja dida- 
lam pemeriksaan perkaranja,” di 
perkenankan berpakaian  setjara 
Militer. Permintaan ini dikabul- 
kan oleh jang berwadjib. Pakai- 
an2 kebesarannja jang dirampas 
sedjak ia ditangkap di Djakarta, 
sekarang sudah dikirimkan ke 
Jogjakarta. 

Pernah dikabarkan djuga, bah 
wa berhubung dengan sempitnja 
tempat peperiksaan, maka publik 
mengharap supaja diadakan pe- 
ngeras suara, dengan demikian. 
publik jang tidak mendapat tem 
pat didalam ruang pengaditan, 
bisa turut mengikuti djalannja pe 
periksaan dari, luar. Sungguhpun 
mula2 Ketua Pengadilan Militer, 
Mr. Gandasubrata tidak bisa me 
njetudjuinja, tetapi karena - ba- 
njaknja permintaar,, kini telah 
diambil putusan, harapan publik 
itu diturutinja,, tetapi tjofong be 
ngeras suara itu akan dipasang 
ada  dialun-alun  Sewandanan 
(alun2 Pakualaman), jang djarak 
nja dari gedung pengadilan Mili 
ter Ik. 100 meter, hingga dengan 
demikian banjaknja publik jang 
menaruh perhatian, tidak. akan 
mengganggu . djalannja peperiksa 
an. : 

Alam ikirannja berisi 
konsesi Belanda. 4 

Fihak2 jang mengetahui sedia 
rah Andi Azis menerangkan, bah 
wa.ia ada seorang pemuda jang 
berumur. 29 tahun, sedjak muda 
mendapat didikan setjara Barat, 
malahan ia pernah menuntut pe 
ladjaran . disekolah menengah 
atas di Nederland, dan . pernah 
djuga mempeladjari ilmu penge- 
tahuan kemiliteran di London. 
Ia.ada pemuda jang djudjur, be- 
rani, dan. tabah. Tetapi  sajang 
sekali pengaruh kanan kirinja se ' 
“ama ia menuntut peladjaran, me 
niebahkan alam pikirannja beru- 
bah. demikian rupa, hingga bisa 
dikata penuh berisi konsepsi Be- 
landa. Dalam kedudukan sebagai 
Militer, ia .bisa dipudjikan, bila 
disatu saat datang waktu copy 
Belanda jang ada didalam djiwa 

| nja bisa disedarkan. 

Hidupnja didalam tahanan, bi 
sa dipudjikan djuga. Tempo2 ia 
menjatakan rasa hatinja, bahwa 
ia merasa salah, dan bersedia 
akan menerima hukuman setjara 
militer. 

Djuga selama ia didalam pre- 
ventief, banjak kali menundjuk- 
kan, bahwa ia mempunjai ke- 
ablian didalam pekerdjaan teh- 
nik, karena tiap kali mesin2 sepa 
tu rumah pendjara mengalami 
kerewelan, ia selalu mendjadi 
montirnja. 

Sedjak beberapa bulan jang 
achir2 ini atas kebidjaksanaan 
Kedjaksaan Pengadilan Militer, 
ia setiap hari mendapat kesem- 
patan membatja surat2 kabar, 
djuga tiap2 seminggu sekali men 
dapat kiriman madjallah2 hibur- 
Ana 

Sebagai diketahui, bahwa me- 
nurut mestinja peperiksaan per- 
kara ini dilakukan di Makasar, 
tetapi karena satu dan lain alas- 
an, terutama Jogjakarta dipan- 
dang sebagai salah satu tempat 
jang tidak dipengaruhi oleh sfeer 
pembrontakan ini, maka Presiden 
Sukarno telah menentukan, supa 
ja" perkara ini diperiksa oleh 
pengadilan Militer di Jogjakarta. 
Dengan demikian, sesudah peris 
tiwa 3 Djuli, maka perkara Andi 
Azis inilah perkara besar jang di 
periksa di Jogjakard jang kedua 

kalinja. - 4 

  

Cyprus Masuk 
Daftar Hitam 
Akan Diboykot Blok Arab 
Konferensi antara negara2 Arah untuk memboikot Israel dalam ' si- 

dangnja hari Kemis di Kairo telah 
memasukkan Cyprus: dalam daftar hitam mereka, Konferensi itu me: 
mutuskan, bahwa sebuah barang- 

  

poun tidak boleh di eksport dari ne- 
gara2. Arab ke Csprus sedang ba- 
rang2 dari pulan itu djuga. tidak 
akan diterima oleh negara2 Arab 
karena tjuriga barang2 itu detang 
dari Israel, Keputusan - diatas pada 
hakekatnja adalah lemah kdrena se 
gala perdagangan antara Cy: 
dan negara2 Arab masih dianggan 
sah. (A.P.P.). 
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' DOAN: 

1 

-Pil Gumbira, istimewa buat TAKP L.....ooooooooooo. Rp 

« 

  

  
- - ca DAA «Me ym 1 « semnagan 

' , BN ane) . Buku Bekal Pengadjars 
Oleh Sdr. Pandi Suriahardja, Inspektur Kepala S.R. Dja- 
wa-Barat. 1 5 Menee 

Buku ini sangat penting buat sdr.2 pengadjar dan pendi- 
dik umumnja, isi buku djauh lebih tinggi nilainja dari harga 
uang jang sdr2. keluarkan. 
Isinja a.l. a. hakekat pendidikan dan pengadjaran: b. sendi2 
mengadjar dan beladjars c. sjarat2 pengadjar: d. kesukaran2- 
guru dan petundjuk2: e. pendidikan perasaan dan kemauan: 
f. gangguan2 bathin dan perbedaan tabiat anak2, dil. Harga 
sebelum terbit Rp. 6,50, ongkos kirim tanggungan penerbit, 
sesudah terbit a Rp. 8.— tambah ongkos kirim 104. Ker 
tas halus HVS, tebal kira2 110 halaman. Pesanan2 sesudah 
terbit, belum dapat kami lakukan dalam waktu jg tjepat, 
karena banjaknja pesanan2 sebelum terbit. Pesanan2 lang- 
sung pada -Penerbitnja. . 

“irma Pustaka ,,STAR” 
Kotakpos 164 Bandung 

' Pesanan2 harap berilat wang. 1 
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SAKTI, GAIB dan ADJAIB !!! 
Sudah Terbit! 

Buku : 

Ea MA MEMNENAMa Kena” —“Ba MANA 

Surja Gesang 
Matjam2 Hmu Batin, Gaib, Sakti 
dan Adjaib, jg. tinggi nilainja dan 
sesuai benar dengan dzaman ini ! 
Isinja AL: “ Rasianja Kekuatan 
Batin, “ Ilmu Tjipta: “ Pusat Te- 
naga Gaib, “ Rasianja Awet 
Muda dan Memperkuat Pengaruh 
Batin: # Rasianja Tenaga Kekua 
tan Gaib: “ Tjipta Ilham, 
# Tenaga Kekuatan agnetism," 
“ Makanan jg. Memperbesar Te 
naga Kekuatan Magnetism: “ Pe- 
Soman 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!, Ramalan? Djojobojo, Ronggowarsito dan Djoko- lodang: “ Bangunnja Bangsa? Kulit Berwarna: " Perang Du- 
nia II dan seterusnjas Daftar Hari2 jg. terbaik utk. PERDIO- 

"Sjech- Pekawardi: “ Pepali Kijai Ageng Solo::" DOA2 dan RAFALAN, dgn diberi penerangan Sjarat. Laku dan Selama- 
tannja, a..: Doa Selamat: Rafal $ Wali: Doa Imu Gaib: Rafal 
Gelap Sewu: Doa Mengembalikan Tenung, Sapu Angin: Mandi kal 
kausar, Penawar upas2an: Kedanjangan: Penglereban Doa utki 
menarik sympathy: Setan Kober: Pengasilan: Doa Rasa: Guna2) 
Senggara Matjan: Gelap Sajuta: 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 Gesang dju ga! Sebuah buku ig. ADA HAR- 
GA, ADA RUPA DAN ISI!!! 

1 buku tebal ........ Aa 2 Pen es in nba 
Luar kota tambah ongkos kirim 10969. 

| BADAN PENERBIT: . 

KWA GIOK DJING 
Dj. Kiamat 24. — KUDU S 

  

  
  

Rp. 25.— 

2 —.—— — 

| Dengan harga lama, belum naik 33 1/3 4, 
Suatu kutika jang baik, djangan di-sia-siakan 

ai 8 2” na 3 2 

BAND? Luar 
untuk Mobil Persoon bikinan Luar Negeri Merk 
,"GOODYEAR" (Import) 

Sanggup memasangkan : dengan tidak tambah 
Na ongkos (Tjuma-tjuma) 

Bisa dapat pada: Pns 

Toko dan Bengkel & Vulcaniseer 

6 HA N” 
Djl. Slamet Rijadi 76 — Solo 

  

  

Badan Lemah Kekuatan Hilang 
HARUSLAH MAKAN PIL VIRANOL 
TANGGUNG 100 pCt. MANDIUR 

Viranoi Extra strong buat Iakr' jangkurang tenaga lemah sjahwat (1m- 
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 mgta kurang terang penjakit pikiran (ze- 
nuw). Tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut?, sakit pinggang, djan- 
tung berdebar”, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 10076 
berhasil. Harga I Botol Rp» 20.--. Djuga ada sedia lain? “Obat jang 
mandjur. . 

Pil Vitamin buat perempuan jang dapat penjakit keputihan ,, 25.— 
Minjak Hangekar adjaib GUA NEK DN bone inka LA Lg TO an 
Salep hilangkan hitaman dimuka kukul djerawat ... set Hua 
Puder bikin bitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ...... ... 10-— 
Ohat' dikirim sesudah terima wang ongkos kirim 1099. : 
Djuga mengovau segala penjakit luar/dalam seperti Kentjing manis,/ 
nana, Linu? Gindjel, Prempuan tidak tjotjok bulanan, Keputihan, Wa- 
sir (aambeien) didjamin 10 hari sembuh djatuh akar'nja sonder operasi. 
semua penjakit diobati sampai baik, 

Tabib Wahid Mawn Tamblong 49 — Bandung. 
Agen': ZINDABAB HOUSE Nonorgan No. 77 Solo. 

Toko Solo, Djl. Sosrowidjujan 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 
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. 
2. M. Hamim, Djalan Benteng 1, Sukabumi: 
Multi Spore, Kaliasin 7, Surabaia. 
Abdul Wahid Prapatan Gambir 13A Djakarta 

$ Von & Co.). 
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SMG., SAPTU 21 MARET 1953 

baya pet Ii is Ci dita 

ena 
Wakiirja akan menghadap 
Menien Perekoroim an. 

        

sala . mendit sk anna Dengan dihadliri oleh 20 wakil: 
PERMAI" DILIKWIDEER. perusahaan rokok jang meliputi Lk 

Dalam rapat pemegang saham ke-|200 perusahaan2 rgkok di Djawa 
maren malam digedong Chung Hua (kemaren di Rumah Makan Lie 
Shang Hui di Semarang telah di- odjong Semarang telah diadakan 
ambil keputusan untuk melikwideer pertemuan untuk membentuk Ga- N.V. ,,Permai”' suatu kongsi pilem (bxnoan Perusahaan Rokok Nasional. 
di Semarang. Komisi Likwidasi te- Setelah “diadakan debat hangat me 

Ingensi pelbagai soal, dimana perte 
S. Maruto, Sie Liang Twan dan ita berlangsung dari djam 1 
T.C. Koo. Pilem pertama/terachir siang sampai diam 5.30 sore. achir 
jang dibikin berkalimat ,.Isteri Se- nja dengan suara bulat  dinjatakan djati? jang kini sudah dipertundjuk- berdirinja 'abungan “Perusahaan” 

Rokok Nasional jang Presidiumnj: 
: terdiri dari Tengah. orang jang diketuai 

'oleh sdr. Prodichartono, Djawa Te- KONGRES PERDAMAIAN. | Ooh dan anegant 
Hong, Djawa Barat, sdr. Siau 

pada Djum'at malam (kemaren) te-| Giok Bie, Djawa Timur dan sdr. 
lah diadakan resepsi pembukaan |Supratig, ” Djawa Tengah. Kom Konggres Rakjat untuk Perdamaian | ris Presidium terdiri dari sdr. , 
daerah Semarang. Resepsi dipimpin | jitno, -Jogia,  Rasid, “Temanggung 
oleh ketua panitya konggres: Mr. Oei Liang Hien, Tegal. Hadiwarsi- 
Abdulmadjid dan diantara pembi- to, Jogja, Taufik, Tegal. Badan Pe- 
tiara adalah K. Werdojo dan Islan (nasehat terdiri dari DEIP,” Bank 
dari Djakarta. : | Surakarta dan GABID. 

Konggres akan berachir pada ha- 
ri Minggu dan pada malam harinja 
akan diadakan rapat umum  dige- 
dung Gris. Para pengundjung kong- 
gres bersifat perseorangan. 
HASIL UDJIAN INSTITUUT 

, » AURA” 
Jang lulus dalam udjian montir 

mobil jang diudji dalam bulan ini 
oleh panitya udjian adalah sbb.: 

1. Tan Thwan Djien, 2. Suma, 3 
Kuswojo, 4. Rimin, S5. Liem Han 
Tjong, 6. Puswadi, 7. Kusman. 

Untuk djelasnja harap para pem- 
batja priksa lebih djauh iklan insti- 
tuut ,.Aura” di Karangtempel 145 
jang dimuat hari ini. 

5 PENTJURIAN 
Baru2 ini nj. C Haffecher, 

tinggal di Bandarhardjo rumah- 
nja telah kemasukkan  pentjuri 
jang berhasil mengambil barang2 
serhiasan seharga Ik. Rp. 920 
dari lemari kamarnja. 

  

x 

  

GAPERO Djawa Timur, Tengah 
dan Barat menjatakan tidak setudje 
dengan politiek GAPRI, un tidak 
menganggap sebagai Induk 
sasi: Dengan adanja ini, maka GA- 
PERON kemaren telah didirikan 
sebagai Induk Organisasi dan ber- 
kedudukan di Semarang. 

Selandiutnja didapat kabar, 
wa baru? ini wakil GAPRI 
menghadap kepada Menteri 
ekonomian untuk minta pem- 
belian/pendjualan .tjengkeh. — Tetapi 
tindakan i janggap tidak repre- 
sentatief. Maka setelah GAPERON 
berdiri, wakil? . GAPERON jang 
duduk didalam Presidium tsb. akan 
menghadap pada Menteri Perekono- 
mian untuk maksud jang sama, se- 

dang GAPERON kini dianggap le- 
bih representatief.. Patut dikabar- 

kan, bahwa GAPERO Djawa Barat 
telah-menjatakan keluar dari GA- 

bah 
telah 
Per-   

nam up 
  

  

Hioe Wan Fa 
WIDOSARI No.1 

LOR 
— SEMARANG 

PENGUMUMAN 
Dipermaklumkan 
tor 

di 

  

dengan hormat, bahwa kan- 
pusat kami mulai 16-3-1953 bertempat $ 

Bodjong 40 : Semarang 2103... 

N. V. PERKAPI. 
(R. T. Danoesoemarto) 

Direktur. 

  

(Bapindo—Semarang)     

  

  

'Dibuka tgl. 1 April 1953 
Ps. KURSUS2 LISAN (waktu sore). 

  

er 

- S.M.P. — udjian Negeri, tammat 
2. ADMINISTRASI (tammat 3 bl.) 
3. BHS. INGGERIS: Klas I dan II (tammat a 3 bin.) 
Dictaat2 diberikan pertjuma. Trima taran mulai seka . rang di: S.R.. Kristen Bandjarsari, sebelah kanan Djawt. Airminum Surakarta. 
Djuga berikan matjam2 KURSUS TERTULIS. Prospectus 

RAT” Strakarta 

Pertjuma. 

INSTITUUT »HAS 
naa 

  

  

  

Instituut A” 
Karangtempel 146 aran 
Masih renerira rurid2 beru bacian Z u'o monteu 
penghabisan ini bulan. 

Di djual: 
1 AUTO OPEL KADET 1938 — 1 JEEP WIL 

. 3 MOTORFIEIS Merk A. J. S., ARIEL dani 
LESS, Rp. 9000.— untuk 3 bidji. 

2 

r, sampa 

LY'S 1946 

MATCH- 

  

daan Padi 
Jang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama :Adlis gelar Sutan ' Pamuntjak 
Bangsa : Indonesia : 
Pekerdjaan : Dagang, di Bukittinggi. 

| dua wings. 

Organi- | safe. Persis membuka serangan |: 

Hdisi Djawa 4 z 

x 

Makasar-CHTCS: 2—2 
Djuara Lawan Djuara Ternjata 

Sama Kuatnja 
Kes. Persis Makasar jang telah mendjadi djuara 3 tahun ber 

turut2 di Makasar, kemaren sore. untuk pertama kali telah main 
di Semarang dan berhadapan dengan Chung Hua Ta Chung Sze 
jang mendjadi djuara PSIS selama 2 tahun. Pertandingan jang ber 
langsung dilapangan Stadion telah mendapat perhatian besar. Da- 
lam pertandingan ini jang harus disajangi, adalah turunnja hudjan 
rintjik2 sehingga lapangan mendjadi litjin dan speltenik dari kedua 
belah fihak tidak banjak tertampak. Sekalipun demikian djalannja 
pertandingan penuh dengan spirit sehingga enak dilihatnja. 

  

Persis Makassar rata2 tju tu umpan jang muluk didepan doel 
usdausr, sedang jg menjebabkan terdiadinja — penggere- 
ya half kiri dan ke began, dimana bola jang  dihead 

$ kaja TES jang ke soleh salah tu penjerang Makassar 
lihatan baik adalah Beng Gwee kena ditengkap oleh Tjing Hie. Be 
|dan keeper Tjing Hie, g lum !lama bela jang “ditendang ke 
Ing Hok djuga djangan dilupalan. tengah telah kembali dikalangan 

Begitu wasit Yperen meniup pe 

, Pemui 
1 iner 

  

   
   

  

    

kan pasangan sbb: 1 Se | 
Persis: Makassar: dikirim pada Said, 

ini dengan tendang 

     

Laming 
Sampara 

Hasanuddin. 
Situmorang 

Nur 

awang TES I — 9 un 
t kekalahan ini TCS 

n. bernafsu melaku- 
in kansers Kita tjatat beberapa ka 

li g dapat  udjian al. dari 
Kiong Heo jang kena disingkirkan 
sebagaimana mestinja. Sekalipun se 
rangan TCS atjapkali kandas dibagi 
an belakang, tetapi achirnja Persis 
dikenakan freekick sedikit diluar ga 
ris terlarang. Ing Hok jang mengam 
bil bola dapat merobah angka men- 
djadi 1 — 1. Goal ini tertjetak ber 
hubung garis belakang Persis satu 
sama lain mengandelkan pehdjaga 
dibelakangnja sehingga mereka ba- 
ru mengerti ketika bola sudah ma- 
suk. Dapat hati ini TCS makin gen 
tjar dengan serangannja. Kita tjatat 
suatu peluru jang dikirim oleh Ing 
Hok dapat ditip corner oleh Laming. 
Terus menerus benteng . Makassar 
terkurung. Kembali Ing Hok jang 
sere ini kelihatan pamornja telah da 
pat bola jang kemudian dikirim ke 
tengah. Tik Djwan, sekalipun didia 
ga, ia dapat. head bola masuk ke 
udjung dengan Laming tidak dapat 
menahannja. Hampir sadja TCS ke 

. masukkan ketika Kong Lieh menen 
hirnja kemadjuan wanita Indonesia dang kepada Tjing Hieg tetapi un- 
didalam lapangan pendidikan dan | tungnja bola telah mengenai gawang 
pengetahuan. Tahun ini Panitya Pe|dan masuk kedalam lapangan lagi. 
kan Kartini di Semarang akan meng Begitulah sampai beristirahat angka 
adakan Sajembara Karang menga-|2 —- 1 untuk TCS. 

tang tentang ,,Kemadjuan Wanita Dalam babak kedua tempatnja 
Indonesia”. Karangan atau sjair dil kian An diduduki oleh Sing Kay 
terima selambat-lambatnja tgl. 1S) dan kanan dalam Makassar pun di 

April 1953 dikantor ' Panitya Bo- ganti. Penggantian ini tidak banjak 
djong 116 Semarang. Keputusan ju | hembawa perobahan2. Dalam ba- 
Ty. akan diumurnkan pada tgl 21 bak 'ini pertandingan tetap berdju- 
April ”53. Pemberian hadiah? Silaljan seru. Malah dapat dikata Persis 
kukan pada ,,malam gembira” iang | Makassar lebih banjak melakukan 
akan diadakan oleh Panitya pada tg serangan2.. Dalam. suatu serangan 
25 April malam. par p Persis, kanan luar kena digaet oleh 

Lebih djauh bisa diminta .ketera- Tiong Hie. Tendangan bebas jang di 
ngan2 kepada alamatnja panitya ter ambil oleh Nur dapat disingkirkan 
sebut diatas. oleh' Tjing Hie. Dilain sebrang kita 
UPATJARA MENAIKKAN tjatat suatu headball dari Sing Kay 

tlh mengenai gawang. Kalau pertan- 
KAJU SUSUHUNAN dingan tinggal beberapa menit, ter 

njata serangan? jang hebat telah d 
lakukan oleh Makassar. Beberapa k: 
li kita tjatet tangkapan? dan tipba 
dari Tjing Hie jang bagus. 

Bola ,iang deliam menit? #erachir: 
mengambang dikalangan TCS, sehir: 
nja oleh Nur dapat ditieploskan « 
lam gawangnja Tjing Hie, pada wa! ' 
tu m 
ri. Dengan angka 2 
an telah diachiri. 

Sore ini Persis M: ar melawa 
Kes. PSIS dan Mingg sor Tai 
berhadapan dengan Kes. Djawa Ti 
ngah. 

Mana 
Lahir 
Man 
Nasaru 

         

Zaiddin Ps 
Said 

tik , 
kelihatm 

  

   

Oo 
Ing Hok 
Tik Djwan 

Ing Lionz 
Kian An  Kiong Hoo 

Tiong Hie Bik Djien Kee Sien: 
Beng Gwee Kong Lieh 

Tjing Hie 

Ta Chung Sze Smg. 
Wali Kota Semarang dapat kehor 

matan untuk menendang bola pert- 
ma. Begitulah bola mengglinding, ke 
dua fihak lantas mengadakan sera- 
agan2 untuk , menerdiang benteng 
|oertahanan masing2: tetapi sebegitu 
Ijauh kedua pendjaga gawang masih 

|tang datangnja dari kanan luar. Sua 

   

PANITYA PEKAN KARTINI 

Setiap tahun pada tg. 21 April 
oleh kaum wanita diperingati hari 
lahirnja Ibu Kartini sebagai hari Ja 

  

Dengan didahului oleh upatisra 
do'a para pekerdja jang disaksikan 
aleh para pembesar pada djam 11 
Djum'at siang telah dilakukan pena- 
ikkan kaju susuhunan - (kaju mola) 
pada gedung Sekolah Pelajaran: d, | 
Siwalan Semarang. Upatjara penaik 
kan kaju jang ini adalah menurut tra 

  

— 2 pertandin 

Dalam kata pembukaan upatiara 
pemimpin umum S.P.S. sdr. Soediic 
NO antara lain memudji ketjepatan 
bekerdjanja Bouw en Aannemer Bu 
reau ,,Wisma” jang mengerdjakar 
gedung sekolah ini semendjak bul 

   

    

  
- imumnja. 

  

  September 1952, jang tidak pernal: 
meminta voorschot begroting sepert: 
'azimnja dilakukan oleh pemborong? 

Dikatakan selandjutnja 
sahwa Sekolah Pelajaran ini akan 
libikin jang serba lux dengan meube 
air dan alat2 jang mewah pula ka 
ena menjesuaikan tvpe dalam ka- 
sal. Kemudian kata2 sambutan di! 
sukan berturut2 oleh Residen, wk. 
Gupernur dan wK Walikota. Sebagai 
atjara terachir diadakan selamatar. 

Habis mandi 
pakailah 

JA 
Ao) 3 
Kulit tinggal sedjuk 

dan:-kering 

Dirumah obat & Toko? 

        

  

Ba BE ke PN ES EN ET 

  

Pendjualan Bebas 
SKODA Sedan 1951 
HILLMAN Sedan 1950 
MORRIS Sedan 1948 
FIAT 1500. Boitone Cabriolet 
DOUGLAS 350 cc Twin 1952 
ZUNDaP 200 cc 1952 

.|Golumbia Motors Cov Ltd. 
Purwodinatan Timur 28 Telf. 921 

Semarang. 

      

AHLI GIGL 

Kauman 55B — Semarane. 
  

Bertunangan 

NIO SIAN .LIONG 
dengan 

—. Tan OEN NIO (ROOS) 
Sa 22 Maret 1953, 

DITJARI dengan segera 
| SEORANG 

jg. berpengalaman sedikitnja 2 tahun. 
Pelamar2 diharap datang sendiri di 

VAN DORP "top SEMARANG. 

   

    
942 (zaman 
kit ambeien 

bersama ini kami terangkan, bahwa mulai 
Djepang) sampai sekarang saja menderita 
(Bawazier). 5 

Dan pada bulan Februari 1953 sengadja datang ke Djakar- 
ta untuk berobat dengan Tn. Prof. Thabib je Fachruddin. 

Atas pertolongan beliau penjakit saja tsb. diatas dalam 
waktu jang singkat hilang sama sekali (zonder operasi). 

Saja mengutjapkan terima kasih banjak, atas rawatan Tn. 
Prof. Thabib Haje Fachruddin tsb. ' dan mengakui, bahwa 
obat2 keluaran beliau adalah banjak memberi mudjarab 
hadap saja. 
Sekian. 

Dari saja, 

| (Adlis gelar Sutan Pamu 
Kepada Jth. 

Tn. Prof. Thabib Haje Fachruddin 
Sawah-besar No. 14 

DJAKARTA 

ntjak) 

  

    

Baru Terbit 
Undang-Undang Padjak Pendjualan 
Wet Op De Verkoopbelasting 

Penerbitan lengkap, dibubuhi pendjelasan, keterangan dan penundjukan pada keputusan? Menteri, disusun dan diusahakan oleh 
Mr. A. MOERAD ASTRAWINATA 

dan 
H. A. M. JANSSEN 

353 halaman 
Harga Rp. 42.50. Luar kota Rp. 44.—, 

BODIONG 21 

SEMARANG     

na ia kirim bola ke udjung k: 

G
a
m
 

Gnuana 

5... 

  

50.0 
HAMA ULAT PADA TANA- 

MAN PADI. 
urut pemeriksaan Djawa- 

Pertanian Rakjat Kabupaten 
en, karena terdjadinja ban- 

Bengawan Solo jang te- 
Lu tanaman padi disekitar 
wan dalam daerah Kabupa 

n seluas Lk. 300 ha. 
:erang hama ulat Laphijgma 

exempta dan Spodoptera mauri- 
tia, Kemungkinan hasil dari ta- 
naman padi tersebut .kurang 5046 
dari biasanja. 

Hama tersebut dapat dibrantas 
denga disemprot minjak tanah 

H.C.H.  (Hexller  Chycho- 
kan Hexyiaan). 

     
    

    

   

FIMPUNAN TEHNIK 
: INDONESIA 

Pada tanggal 13-3253 djam 4.39 
sore di Djl. Slamet Rijadi 252 Sale, 
telah diadakan rapat untuk mendiri 
kan tjabang Himpunan Teknik in- 
donesia  (H.T.L). Rapat dipimpin 
oleh wakil dari pengurus Besar H. 
T.I. Djokja. Setelah didjelaskan mak 
sud dan tudjuan perlu adanja organi 
sasi. tsb, kemudian dibentuk pengu- 
rus Sbb: Ketua sdr. Sujitno, wk. Ke 
tua Sundjoto, Penulis I dan II R.D. 
Wirjono dan M. Jonokusumo, Ben 
dahara I dan HH Suprapto dan Sutijo 
sudjono, Pembantu2 Gondosuparno, 
Harsono, Warsito. 

WONOGIRI 
. 

PEMBANGUNAN HUTAN : 
Keterangan jang diberikan oleh 

Djawatan Kehutanan Wonogiri didje 
laskan, bahwa dalam tahun jang la 
lu telah diadakan pembangunan hu 
tan kembali di daerah Wonogiri, Ba 
turetno, - Biting dan Ngrapah seluas 
1070 Ha dengan djati, maoni, sono 
di. 6 

Selandjutnja diterangkan, bahwa 
mlandingan ditanam untuk tanaman 
subalan. : 
Keadaan tanaman ini dalam per 

      

    
$ 
' 

:tib. 

SOKONGAN GERAKAN 
AMAL GPII. 

Pada tg. 17 Maret malam, GPII 
Semarang telah mengadakan ra- 

pat pleno dan berhatsil mengambil 
keputusan? a.l. untuk melaksanakan 
Instruksi dari PP. GPII Djakarta 
tentang bantuan korban bandjir 
Djawa Tengah, Djawa Timur, ter- 
utama di Atjeh, kepada semua angg. 
GPII putera/puteri jang bekerdja | 
pada kalangan Pemerintahan dan 
partikelir di Semarang diharap su- 
paja memberikan sokongannja baik 
berupa uang atau pakaian2 tua se- 
'jara suka rela jang pelaksanaan ini 
oleh Pimpinan GPII ranting setem- 
sat di-edarkan ,,surat edaran” dari 
'jabang. Hasil gerakan ini kemudi 
am akan diserahkan pada PP. GPIi 
Djakarta untuk diserahkan pada fi- 
Jak jang berwadiib. 

! DINAS KAMAR OBAT 
Dinas Kamar Obat tg. 22 s/d 28 

Maret 1953 sbb.: 
Dibuka pada tg. 22 Maart '53 hari 

Minggu dari djam 8-12 siang, Apo- 
'heek Numa, Bodjong 57a. Pada tg. 
'3-28 Maart jang dibuka dari djam 
! pagi sampai 7 malam. Apotheek? 
Yan Gorkom, Bodjong, Koo Hwie. 
Pekodjan. 

Dari djam 8 pagi sampai djam 5 
ore jang dibuka Apothcek2 Rath- 
camp: Pekodjan, Sik Tang, Wotgan- 
ful dan Numa, Bodjong. 

PANITIA 1 MEI 
SBRI II Sema : telah berhasi 

membentuk Panitia Ke'jil 1 Mei di- 
nana sekretars umum diserahkan 
'ada sdr. Tejib dengan dibantn oleh 
9 orang lagi, 

  

WIKDOKTER 
Wijkdokter pada hari Minogu, tg. 

'2 Maart Dr. Staleman, “Karang. 
em 1, telpon 1934. 

    

  

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. 

Coasult Rp. 10. 
GRAND HOTEL 

Plampitan 39, — Semarang. 
Pagi, djam 9-—12 
Sore, djam 5 — 7 
  

        

  

HONORION Iaki2 jang dapat 
gangguan ini penjakit: badan 
lembek, dingin, putjat kalau ken. 
tjing atau dalam tidur sering me- 
ngeluarkan air manik jang bukan 
mustinja. Makan ini obat tangg. 
baik Rp. 20,— 3 ds. Rp. 57.— 
MONGORIA tanggung baik un- 
tuk sakit aambeien, didalam atau 
diluar pantat Rp 30.— porto 
VRIJ. VITANOL untuk laki-laki: 
VITARIN untuk. ' prampuan 
Rp 20.— 3 ds. Rp. .57.— lembek, 
dingin lekas tjape, tulang? sakit, 
ada nafsu kurang tenaga, makan 
3 ds. tangg. dapat tenaga muda. 
VITANOL EXTRA KERAS 
Rp. 60.— untuk laki2 ada umur 
atau jang sangat lembek, ongkos 
kirim Rp 2.— Prijsc. gratis. 
THIO GIOK GIEM 

Gang Tengah 22 — Semarang 
Ag. Semarang: Plampitan 22. 
Selo Toko Djodo, Tjojudan 70 a. 
    

  

” Cursus ,SAMPURNA 
DJALAN DEMAK NO. 18, 

SEMARANG. 
Memberi peladjaran sor&/ malam 
Boekhouden 2 X 1 minggu 

2 2 djam Rp. 29,su 
(Hitung Dagang, Mem. Buku. 
Pengetahuan/Ilmu Dagang). 
Bahasa Inggris 2 X 1 minggu 

a 2 djam Rp: 15,— 
Bahasa Blanda 2 X 1 minggu 

a2 djam Rp. 15,— 
(Translation, Conversation dll.) 
Pendaftaran dapat dimulai ini hari         

Dipa Tencni 

di ' 

  

tumbuhannja  mempunjai harapan 
baik sekali. Usaha ini masih terus di 
landjutkan sampai mentjapai keteo 
tuan dalam rentjana semula. 

. 

MEMBUAT MESDJID BARU 
Dari Giriwojo didapat kabar, bah 

wa kini sedang dikerdjakan oleh sua 
tu panitya jang diketuai oleh Sdr. 
Abdulmanan, dengan bantuan ma- 
sjarakat terutama para umat Islam, 
mendirikan  mesdjid baru dengan 
beaja Rp. 20.000—. 

Beaja untuk ini selain didapat da 
ri usaha panitya jang mendapat ban 
tuan dari para alim ulama, djuga 
masjarakat disitw memberikan tena 
ga setjara gotong-rojong untuk pe- 
laksanaan tsb. 1 
Pemerintah kabarnja djuga mem 

berikan bantuan sebanjak Rp. 4000.- 

MAGELANG 
INN EE NN RNNA maN Maman ara 

PEMBANGUNAN POS OBSER 
VASI BABADAN 

Dengan biaja Rp 116.000,— kini 
pos observasi (pendjagaan) Babadan 
sedang dibangun kembali. Seperti 
diketahui pos tsb. sedjak  terdjadi- 
nja djaman pergolakan jl. telah ru- 
sak. Pembangunannja kini di laku- 
kan oleh P.U.D.T. Seksi. Magelang 
dan guna itu kini dipergunakan be- 
ton bertulang. 

Didapat kabar selandjutnja bah- 
wa setelah selesai pembangunan 
pos Babadan ini kemudian akan di 
perbaiki pula pos pendjagaan Krin- 
djing. 

PAMERAN — LUKISAN 
MURID2 SEKOLAH 

Bertepatan dengan — diadakannja 
Konperensi P.G.R.I. seluruh Djawa 
Tengah pada tanggal 4, S dan 6 
April jad. akan diadakan pameran 
lukisan dari murid2 sekolah mulai 
dari Sekolah Taman-Kanak2 hingga 
Sekolah Landjutan tingkat Atas, pun 
beserta guru2nja. — Adapun maksud 
pameran tsb. ketjuali untuk dipamer 
kan kepada para konperensisten diu 
ga dimaksudkan untuk mengetahui 

|dan memperbandingkan sampai di- 
mana kemadjuan2 melukis pada ine 

| reka. 

RAPAT ANGGAUTA SAR- 
BUKSI 

|. Pada tanggal 15 Maret jl. Sa- 
rekat Buruh Kehutanan Seluruh 
Indonesia Ranting Komisaris Da- 
erah Hutan Magelang telah me- 
ngadakan rapat anggauta. 

| Dalam rapat tersebut telah di- 
tjapai keputusan membentuk pe- 

     

  
ngurus baru sbb: 

Sekretaris I Sumino, Sekretaris 
II Sastrosupardi, - Bg. Organisasi 
Darto, Bg. Sosial/ Ekonomi Su- 
karno, Bg. Perbendaharaan Su- 
bandi, Bg. Penerangan Bustam 
dan Kebudajaan Sukarman. 

TJILATJAP 
DALAM BEBERAPA DJAM 
GEROMBOLAN D.I. MENDU- 
DUKI KAWUNGANTEN 
Hari Selasa pagi  sedjumlah 

kurang lebih 500 orang gerombu- 
lan bersendjata lengkap, te- 
lah masuk  kekota  ketjamatan 
Kawunganten. Pegawai? K.A. 
dan pegawai2 pemerintah lainnja 
waktu itu segera menjelamatkan 
diri ke Gandrungmangu dan Dje- 
ruklegi. Selama 4 djam lebih ke- 
retaapi2 jang datang dari dju- 
rusan 

  

barat dan timur ditahan di 
Djeruklegi dan Gandrungmangu. 
Gerombolan D.I. tersebut di Ka- 
wunganten mengadakan  peram- 
pokan2 terhadap penduduk. Kor- 
ban dan kerugian penduduk sam- 
pai saat berita ini ditulis belum 
diketahui. Tentara jang dikirim 
dari Tjilatjap dan sampai di Ka- 
wunganten kira2 djam 14.00 ti- 
dak mendapat perlawanan kare- 
na gerombolan D.I- tersebut te- 
lah mengundurkan diri kehutan2. 

(Antara). 

  

SIARAN R.R.I. SEMARANG 
Sabtu 21 Maret 1953, 
Djam 16.30 Pembukaan: 16:35 

Pandangan mata pertandingan se- 
pak bola. 17.00 Taman Kusuma. 
17.45 Suara Nien. 18.00 Obrolan 
pak Patrol. 18.15 Hiasan sendja, 
19.10 Selingan. 19.15 Siaran Pene- 
rangan. 19.30 Dendang malam. 
21.15 Malam gembira oleh o.k. 
Kembangkatjang. 22.20 Penutup pe 
kan dengan lagu? barat. 
Minggu 22 Maret 1953, 
Djam 6.55 Pembukaan. 7.00 War 

ta berita. 7.10 George - Boulanger. 
7.30 Anekawarna Minggu Pagi. &.06 
Tjatatan harga karet. 8.15 Orkes 
Peter Yorke. 8.30 Irama pagi hid. 
trisuara. 9.00 Gema angkasa no. 10 th 1-1952. 9.30 Panggung gembira 
dengan pak  Djangkung. 10.30 
Tionghoa modern. 10.45 Suhada, 
Dimin, Annie Landauw, 1.00. Da- 
gelan Mataram. 12.30 Pekan da- 
tang. 12.50 Samba. 13.15 Gesekan 
Martono cs. 13.40 Langgam dan 
krontjong asli Tossema, 
Djam 16.30 Pembukaan. 16.35 

Pandangan mata pertandingan se- pak bola. 17.00 Taman kepanduan. 
17.35 Laporan Mingguan. 17.45 Barat populer. 18.00 Lembaran Bu- 
daja. 18.15 Sendja meraju. 18.30 
Peladjaran njafiji. 19.10 Parlemen- 
taria. 19.15 Kenglkan. 19.30 Chor- 
bah dan njanji sutji. 20.05 Podjok 
studio. 20.25 Hiburan malam. 21.15 
Gending2 beksan. 22.15 Gending2 
beksan landjutan. 

SIARAN R.R.I. SOLO 
Minggu, 22 Maret 1953, 
Djam 6.55 Pembukaan. 7.15 Im: 

bauan pagi. 17.45 Suara bersama, 
8.30 Taman Inderija, 9.00 Rempah2 
Ahad pagi. 9.30 Ruangan gembira. 
10.00 Klenengan njamleng. . 12.39 
Musik ballet, 12.45 Hiburan Siang. 
13.45 Dari wanita untuk wanita. 
Djam 17.00 Pembukaan. 17.05 

Seni karawitan. 17.35 Sepintas lin- tas daerah Surakarta. 17.45 Seni karawitan II. 18:15 Mimbar kese- hatan. 18.30 Njanjian sutji, 19.10 Ibukota hari ini. 19.15 Ruangan 
A.P. 20.05 Mystiek dan kabudaja- an. 20.15 Hiburan malam. 20.45 
Santapan  rochani. 21.05. Keadaan 
Luar Negeri. 21.20 Hiburan ma- 
lam. 22.15 Rajuan pulau Kelapa. 
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— Imu Ukur Ruang Djil. 1 
$ lah disjahkan oleh Ke- 
| menterian P.P. & K....... Rp. 7,80 

Mi Ki dhay Ukur Ruang Djil. II 
SA Telah disjahkan oleh Ke- 

1 menterian P.P. & Kang 
—— Ilmu Ukur Melukis 

ono. i 

Sunarno (eci) 
  

   

  

: Ban Rana 
-— Azas-azas Ekonomi 
“— Ilmu Bumi Ekonomi 
Se PAS 

“— Matjapat ....... aU 
.— Latihan untuk Udjian ke 

N SEN au SERA RI RAIN 
“1 — Sosiologi dan Kebudajaan ,, 2,50 | 

— Dasar-dasar Pendidikan | 
Nasional ....... | 

— Permulaan Peladjaran . | 
k 

: 

         

  

  

Pak Katno 5 
Sarwasih   
Mangunsarkoro 2 
Mangunsarkoro 

k aan na aan 2... 

25 |. Moh. Sachlan  “ : 5 Bata AN ng Ilmu Ukur Melukis. Pe- 

  

$ : nerbit Kementerian P.P. x 

Ma ih tersedia: OLIE VERVEN 
rima pekerdjaan Stencil rintuk: UNDANGAN, 

TAI: SIARAN dan lain-lain. - 

Tiap2 pesanan harus disertaiuang harga dan ditambah 
“kirim 1096 sedikitnja Rp. 1,—. 

2 : U. Pp, P. sPR APANCHA” er 

|“ PUSAT : Djetis No. 12 (Pav. Utara) | 

TJABANG.. Taman Bausasran No. 9 SO WAKARTA. 

  

| 
| DIK- 

  

  | | 
| | 
| | 

ongkos 

  

2 Sa EA SIRNA ABANG SPA aa mak 

  
Menjediakan kitab-kitab: 

  
| “Inn ANGGUR OBAT mandjur sekali buat 

SEMBUHKAN penjakit RHEUMATIEK atawa 
ENTJOK, tulang2 berasa linu, pinggang sakit, 
kepala berat rasanja tjekot-tjekot, merasa ada 
reak (slijm) didada tetapi tida bisa kluar, separo 
badan mati, urat2 rasanja kaku atawa mengke- 
ret, kaki tangan bengkak atawa linu dan lemes 
djalannja asabat tida betul hingga Bika mulut 
djadi muruh atawa mata djadi guram, hawa ba- 
dan tida tjukup seluruh tubuh sering kesemutan, 
kaki tangan dingin, lantaran. penjakit syphilis 
masuk di tulang dan sebagainja pula. 
Marika jang terkena penjakit sebagai tersebut 
diatas, baik prempuan atawa lelaki, djika dengan 
tentu-tentu MI NUM ini ANGGUR OBAT nis- 
tjaja bisa SEMBUH. Marika akan dapatkan pula 
tenaganja seperti semula, tubuhnja SEHAT serta 
tambakan NAPSU MAKAN. 

Harga 1 botol besar R. 12.50 
1 botol ketjil R. 6.50 

man 
  

  

    

Terbikin oleh : 

Rumah Obat 

.NGO HOK TONG” 
Gang Pinggir No. 1 
Semarang Telp 1658 
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Segera terbit, persediaan terbatas buku perkenalan 
IMPORT memuat antara lain: 

segala peraturan Import Pemerintah. 
daftar barang import- export. 
alamat2 exporteurs jang tjari agen di Indonesia serta ma 
tjam barangnja. : 2 te tg : 
Perdjandjian2 Perdagangan antara Indonesia dengan selu- 
ruh negara. didunia. 
activiteit importeur nasional 

#..anggauta GABID. 
berita? perdagangan jang actueek  “« "PA PA Ff " 

Harga Rp. 25.— terhitung ongkos kirim, 1 expl. Ukuran 
23X30 cm, tebal 160 pagina dan ditjetak atas kertas halus. 
Pemasangan advertentie dapat berhubungan langsung, Lekas 

terbatas. 
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anggauta- maupun bukan 

pesan persediaan k 
: Kepala Kantor 

GABUNGAN IMPORTEUR INDONESIA 
D!IAWA TENGAH Alamat : 

Purwodinatan Tengah 
No. 24 Semarany 

telp. 1778. 

Ditambah dengan Reportase 
Rokok 

HARRY AGOESTAMAN 

penting berdirinja 
Gabungan Perusahain singkatan GA PE- 
RON. 
Periu diketahui oteh cbalajak ramai teristimewa para 
ahli ekonomi. 

£ UNTUK PEN NC 

  

73 7 2 

PENGUMUMAN 
Panitya S. M. P. Bekonang menerima 

pendaftaran tjalon2 n.urid baru, laki2 atau 

“perempuan, untuk kl:s IL H dan IH bagian 

| A atau B, utk. tahun vengadjaran 1953/1954. 

Pendaftaran dimulai pada tg. 20 Maret 

4 1953 mulai djam 8 psgi — 12 siang di Ge- 

: dung .S. M. P..Bekoneng setiap hari sekolah. 

: — A. n. Panitra S. M.P. Bekonang. 

: 1. Rochmat Sudjarwo 
2. Suratin 
3. Siswosardjono.     
  

  
CLICHE: LLIN, RASTER dan ETIKET BERWARNA 

    

   

    

Pa MINJAK OBAT BAN LENG 
Dapat diminum. untuk menjembuh- 
kan: batuk baru atau lama, sakit 
tenggorokan, sakit perut dll. : 
Bagi bisul2, kudis2, gatal2, digigit 
binatang berbisa, kena api, dapat le- 
kas hilang dengan digosokkannja. 
Apabila merasa lelah atau salah 
urat, dari sport atau djatuh dapatlah 
Ban Leng digosokkan (dipidjet) dan 
diminum, semua itu penjakit lekas 
sembuh Karna: Ban Leng telah da- 
pat banjak sekali surat pudjian dari 
Tuan2 jg. terkenal: jg. sudah disem- 
buhkan oleh Ban Leng ini, dari ma- 
tjam2 penjakit. Kalau Tuan suka 
batja surat2 pudjian tsb. kami bisa 
kirim sama Tuan. 
Ban Leng dapat dibelih pada semua 
toko2 Obat DII.: kalau tiada, boleh 
kirim Rp. 6,50 Kami nanti kirim 
1 botol sama Tuan dengan tertjatat. 

Dikeluarkan oleh Rumah Obat TJEH SHE TONG, 

Djl. Bawean no. 22  Tilpon 2207 S Surabaja, 
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PBB 

  

pertimbangkai 
sangat gembira i : 
di Korea djika perintah utk. itu 
lor garis pertahanan pihak Utara 

rang dunja kedua”. 

perintahkan dan mgndapat  ke- 
sempatan untuk mengadakan 
"persiapan2 jang saksama” maka 

untuk - melanf#jarkan serangan 
umum terhadap lawannja. : 

Dalam salah satu interpiu de- 
ngan wartawan tuan ini, bertem 
pat dimarkas besar tentara Ame 

jang menggantikan Lt.  Djende- 
ral van Fleet itu sebagai pangli- 
ma pasukan? PBB di Korea mem 
bajangkan bahwa dia akan me- 
njambut dengan segala senang 
hati putusan pihak atasan untuk 
mengizinkan pemakaian meriam2 
atom di Korea sebagai sebagian 
dari persiapan itu. « 

. Taylor tidak mau  menerang- 
kan tentang persiapan2 apa jang 
dimaksudkannja. Hanja dia ber- 
kata: ' 

”Dari apa jang saja telah ke- 

  

— M. Taylor — 

tahui tentang meriam atom ma 
ka sudah djelas sendjata itu akan 
sangat besar keuntungannja un- 
tuk dipakai disini.” 

Tapi dia menegaskan. bahwa 
putusan tentang pemakaian sen- 
djata2 atom adalah diluar kekua 
saannja. Putusan ini harus diam 
bit oleh Washineton da | 

Panglima PBB itu menjatakan 
selandjutnja, bahwa sementara 
kedudukan utara digaris2 depan 
adalah sangat kuat - "lebih kuat 
dari Siegfried Linie Djerman da 

ada satu 
mungkin 

tempatpun jang tak 
dapat ditembus. 

Semuanja mungkin 
Hal ini didjelaskannja demiki 

an: 
Tidak ada suatu benteng jang 

tak bisa ditembus sekiranja se 
orang panglima bersedia menderi 
ta kerugian untuk merebut sesua 
tu kedudukan.” 

Tayior menegaskan djuga bah 
Wa perundingan? gentjatan - sen 
djata jang senantiasa menghadapi 

jalan buntu itu bukanlah men 
djadi soal besar baginja, tapi ba 
ginja jang lebih penting ialah. me 
neruskan peperangan sekarang. 

Katanja: 
.Maksud kedatangan tentara 

Amerika ke-8 kemari adalah un 
uk berperang sampai peperangan 
ita berachir. 7 
Kami tidak akan memikirkan 

antuk mengadakan gentjatan sen 
djata.” 

Jang mula2 sekali mengatakan 
bahwa kekuatan tentara RRT di 
Korea berdjumlah satu djuta ser 
dadu adalah djenderal Van Fleet. 
Keterangan ini mendapat  soko- 
ngan dari Taylor. 

Satu djuta serdadu bukanlah 
djumlah ketjil”, kata Taylor, 
dan mereka itu bertahan dalam 
'obang2, jang kadang2 sangat da 
lam pula. 

Garis pertahanan pihak Utara 
itu berupa bunkers (guha) dan pa 
rit2 pertahanan jang tjukup “per 
lengkapannja — lebih kuat dari 
garis Siegfried Djermar”. 

1 Djuta pasukan Utara 
' Taylor tidak mau mengatakan 

    

  

|taktik apa jang sebaik2-nja diper 
gunakan supaja mendapat ,,keme 
nangan” bila dia diperintahkan 
untuk memulai melantjarkan se 

rangan umung, tapi seperti jang. 
lazim terdapat pada tiap2 pangli 
ma dimedan peperangan, dia me 
ngatakan bahwa setiap tentara 

jang bertempur hanja mempunjai 
satu tekad, jaitu untuk mentjapai 
kemenangan. 

Ditanjakan apakah tentara Uta 
ra jang berdjumlah satu  djuta 
serdadu jang ditempatkan  dise- 
pandjang garis pertahanan 155 

mil pandjangnja itu ' merupakan 
antjaman besar bagi tentara Ame 
rika ke-8, Taylor mendjawab de 

LEBIH 3 DJUTA BUKU 
BUAH PEKERDJAAN 

STALIN. 
Lebih 3.563.000 eksemplar 

buah pekerdjaan Stalin telah di- 
terbitkan di RRT dari tahun '49 
bulan Maret hingga tahun ini, de 
mikian angka2 jang diumumkan 
oleh pemerintah. 

Buku ' mengenai ,,Masalah2 
Ekonomi “dalam Sosialisme di 
USSR” telah. dikeluarkan seba- 
njak 1.075.000 eksemplar dan 
mengenai ,.Pidatonja Stalin pada 
Kongres ke-19 dari Partai Komu 
nis Sovjet” telah diterbitkan  le-     bih 650.000 eksemplar. 

Tapi kata Taylor djika dia di 

dia akan sangat merasa gembira 

rika ke-8, Lt. djenderal Taylor 

lam perang dunia IT” - tapi tidak 

Taylor Ingin Perang 
Harapan Tipis Dapat Ter 

tjetan Sendjata Di Korea 
(Oleh : Ed. Hymoff — Chas Suara Merdeka") 

LETNAN DJENDERAL Maxweli Taylor, 
dimedan perang Korea, mengatakan bahwa ke-8 

Amerika jang bertempur dimedan perang Korea tidak akan mem 
tentang gentjetan sendjata dan bahwa dia akan 
memulai serangan umum terhadap pasukan2 Utara 

panglima pasukan 
tentera 

   

telah diterimanja. Menurut Tay- 
jang didjaga oleh satu djuta orang serdadu adalah ,,lebih kuat dari Siegfried Linie Djerman dalam pe- 

ngan pendek: ,,Suatu pasukan jg 
berdjumlah satu djuta serdadu su 
dah djelas merupakan 

pat F 
| Bagi pihak lawan setiap wak 

tu adalah baik untuk antj 

| Rupanja kesan ini dilahirkan 
oleh Taylor sebagai reaksi 
dap keterangan presiden 
Selatan Syngman Rhee, bahwa 
setiap kelalaian di Korea hanja 
akan memberi keuntungan kepa- 
da pihak lawan. : 

Panglima  pasukan2 
memberikan djuga  keterangan2 
sbb.: 5 

Il. Tentara Korea Selatan jg 
dibentuk oleh Van Fleet keliha 
|tannja adalah sangat baik. Divisi2 
Korea Selatan jang dibentuk per 
tama2 adalah sangat utuh, semen 
tara jang “dibentuk belakangan 
djuga telah berangsur baik.” 
ng en Lentara 
akan sanggup menghalangi pe- 
njerbuan Utara dan dapat 
mempertahankan garis2-nja sen 

diri.” : : 
3. Taylor menjangkal asu- 

kan2 Korea Selatan mengalami 
kekurangan makanan digaris “de 
pan, tapi mengakui adanja keluh 
kesah digaris belakang berhu 
bung dengan ,.kurangnja a 
wasan pihak atasan dan system 
pembagian makanan jang 
tidak sempurna.” 

4. Taylor bermaksud . mem- 
bentuk kesatuan2 Korea 
jang baru dalam batas jang dapat 
di-izinkan oleh djumlah atih 
serta perlengkapan2 jang di 
kan. 

ngat 

tjapai Gen- 

bahaja. 
besar bagi tentara manapun dju 

: tjar | 
kan serangannja.” Y 

Iteristimewa di negara2 blok Sov 

itu | 

Korea Selatan | 

  

| MENURUT angka2 statistik, 
jang dikumpulkan oleh kongsi 
tanggung djiwa ,,Metropolitan 
Life Insurance Company” di 
New York maka di banjak dae 
rah2 didunia djumlah wanita me 
ningkat Tebih tjepat daripada 
djumlah orang laki2. Peristiwa 
ini terlihat tidak hanja di negara2 
dimana penduduk sebagian besar 

|Isedjak lama djumlah penduduk 
wanita melebihi djumlah pendu 
duk laki-laki. : 

Menurut angka2 statistik itu 
hampir disemua negara Eropah, 

|jet djumlah kaum wanita mele 
bihi djumlah orang laki2. Keada 
an tidak seimbang antara. djum- 
lah wanita dan laki2 di. Eropan 
terlihat sekali di Djerman Timur 
dimana bagi tiap 1000 wanita 
terdapat 743 orang laki2. Di ne 
gara2 blok Sovjet lainnja,  terke 
tjuali Bulgaria, djumlah laki2 dju 
ga sangat  ketjil dibandingkan 
dengan djumlah wanita. 

(Antara-Reuter) 
  

Rangoon 
Terantjam 
Kaum pemberontak “Karen dan 

gerakan komunis dibawah tanah di 
Birma menurut kabar kini telah 
mendekati ibukota Birma. Rangoon 
hanja 15 mil lagi. Ketika “gerakan 
tsb. mulai giat kembali mereka mu- 
la2  menjerang dusun2  didaeroh 
Twante, 30 km. kota tsb. Menurut 
kabar mereka kini telah  menjusun 
kekuatan baru lagi dan sedang da- 
lam  perdjalanan ke: Rangoon. Per- 
sendjataan mereka "kabarnja djuga 
kuat. 

  
  

Meskipun Tak Be 
Selalu 

keliling diatas beberapa 

kipun dewasa ini keadaan 

tjukupnja. Diterangkan olehnja 
diadakan penerbangan keliling 
mongan dan Idjen. 

Dari penindjauan2 jang telah di- 
adakan, maka diantara keampat gu- 
nung tersebut dapat ditetapkan bah- 
wa gunung Raung lebih giat beker- 
dja daripada gunung lainnja selama 
minggu? terachir ini.: Gunung La- 
mongan sedjak permulaan tahun j!. 
menundjukkan kegiatan jang ber- 
tambah. Diatas puntjak gunung ini 
dilihat apa jang dinamakan sumber? 
'elerang, hal mana disebabkan oleh 
ekanan dari bagian dalam gunung 
ersebut. Selandjutnja diketahui pu- 

'a bahwa gunung Semeru menimbul- 
tan bahaja berhubung dengan 'pe- 
ngaliran lahar. Achirnia gunung 
'djen. dianggap berbahaja- pula. ka 
ena kawah gunung ini sebagaimana 
jasa di-isi dengan zat asam-garam 
'an zat2 lainnja jang dihasilkan oleh 
yunung2 api. 
Msskipun demikian. dr. Nesave 
enerangkan bahwa umum dewasa 
Gtilek perlu merasa chawatir,: le- 
ib2 karena dinas tersebut, djawatan 
#kerdjaan umum dan instansi2 pe 
nerintah Iainnja tetap waspada dan 
jap sedia menghadapi segala  ke- 
mungkinan. Umpamanja sedjak ta- 
hun. 1950  djawatan  pekerdjaan 
umum sedang membuat 'perlindung- 
an2 terhadap gunung2 Semeru 
Kelut. 

Pos pengintaian gunung 
menundjukkan, bahwa gunung in 
dewasa ini -berada dalam 
akan meletus dan  menjemburkan 
lahar. Dari kawah jang besar sekali, 
mengalir keluar Tahar jang berwar- 
na kuning kemerah2an dan mempu- 
njai suhu diantara 1100 sampai 1200 
deradjat Celeius.. Tiap2 lima detik 
terdengar.suatu letusan, sedangkan 
tiap2 dua detik sekali dilemparkan 
batu2 besar dari kawah tersebut. 
Dewasa ini gunung Raung belum 
merupakan bahaja jang patut untuk 
dichawatirkan, meskipun-suara  ge- 
muruh jang terdengar dari- gunung 
tersebut menimbulkan kesan bahwa 
gunung itu sangat berbahaja. 
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Gunung Semeru 
Mengenai gunung Semeru dikata- 

kan, bahwa keadaannja dewasa in 
boleh dikatakan tenang," karena ia- 
har jang keluar dari kawahnja dapat 
mengalir kedalam kawah2 Djung- 
gring Selaka dan Mahameru. Akan 
tetapi apabila arus lahar itu terus 
menerus mengalir kedalam kedua 
kawah tadi, maka terdapat kemung- 
kinan akan timbul bentjana bandjir 
terdiri dari lahar jang “dingin ter- 
tiampur . dengan “batu2 besar 
bahan2 lainnja. Menurut perhitung- 
an bentjana bandjir ini akan timbu 
diantara bulan Mei dan September 
jad. Untuk menghadapi “segala ke- 
mungkinan, dewasa ini dilereng gu- 
nung Semeru telah ditempatkan pos2 
pengintaian, diantaranja 4 buah oleh 
djawatan gunung “berapi Bandung 
jang diperlengkapi dengan seismo- 
graf. 

Untuk dapat  menindjau . gunung 
Semeru itu, pesawat tersebut terpak- 
sa terbang setinggi 14.700. kaki. 
Pada tinggi itu suhu adalah dua de- 
radjat dibawah titik beku. 

Dilereng bagian utara dari gunung 
Lamongan kini telah ditempatkan 
sebuah pos pengintaian  djawatan 
tersebut, jang djuga diperlengkapi 
dengan seismograf. — Gunung Idjen 
tidak akan menimbulkan bahaja, se- 
lama air didalam danau kawahnja 
tidak melampaui batas tinggi maksi- 
mum. £ 

    
  

  

(aja diterangkan 

Raung Dan Semeru 
. 

rbahaja Tapi Harus 
Diawasi 

SETELAH pada hari Rebo pagi mengadakan penerbangan 
buah gunung api di Djawa Timur, dr. G. 

A. Neeve dari dinas gunung berapi' Bandung, 
persnja pada Rebo malam, antara Jain menerangkan, bahwa mes 

gunung Raung tidak perlu dichawatir 
kan, akan tetapi ada baiknja apabila gunung 

bahwa pada pagi hari itu telah 

dalam konperensi 

tsb. diperhatikan se 

  

1g, Semeru, La 

  

Mobbrig Lawan 
Grombolan 

Grombolan Lari Tjuma 
Pakai Kaos Dan Tjelana 

Dalam 
REBO SORE djam 4.30, 39 

anggauta Mobrig dari Kompi 
5158 dibawah pimpinan koman- 
dan Kajadi, dikampung Allu kilo 
meter 58 dari djurusan Makasar 
ke Bonthain telah bertempur sela 
ma lebih dari 1 djam dengan ge 
rombolan bersendjata jang kekua 
tannjas ditaksir 150 orang berpa 
kaian hitam dgn. ikatan kain me- 
rah dilehernja semuanja serba ba 
ru. Dari pihak Mobrig dua orang 
luka parah sedangkan pihak ge- 
rombolan menderita kerugian 17 
tewas, dua orang luka ringan. Se 
lain dari itu fihak Mobrig berha 
sil pula mensita 3 putjuk kara- 
ben serta beberapa ratus pelor 
dan surat2 penting. : 

Dari komisaris Teuku A. Sani 
kepala Mobrig propinsi Sulawesi 
mengenai peristiwa ini diperoleh 
keterangan a.l. sebagai berikut: 
Pada hari Rebo itu 30 orang 
anggota Mobrig dengan menum 
pang sebuah truck dan sebuah: 
powerwagon telah berangkat dari 
Sindjai sesudah melakukan tugas 
nja menudju ke Makasar. Sesam 
painja dikampung Allu kilometer 
58 dari djurusan Makasar ke Bon 
thain kira-kira djam 4.30 sore, 
dari djauh Mobrig sudah melihat 
gerombolan bersendjata tadi, dua 
diantara mereka madju ketengah 
untuk menahan truck “jang ber: 
djalan dimuka powerwagon itu. 
Ketika gerombolan melihat bah 
wa truck jang ditjegatnja itu di 
tumpangi oleh anggauti? Mobrig 
mereka segera melepaskan tem 
bakan jang mengenat dua orang 
anggauta Mobrig. Seorang ter- 
tembus pahanja sebelah kiri dan 
jang lain petisnja. 

Powerwagon jg membawa ang 
gauta2 Mobrig lainnja membalas 
tembakan2 gerombolan tadi dgn 
senapan bren. Achirnja fihak ge 
rombolan melarikan diri kehutan 
melalui ' sawah-sawah dikedjar 
oleh anggauta2 Mobrig tsb. Achir 

oleh komisaris 
| Teuku Sani, bahwa peristiwa jg 
menarik hati ialah, bahwa ketika 
gerombolan tadi dikedjar banjak 
diantaranja jang membuka pakai 
annja hitam itu lalu melarikan 

  

| Kelebihan 
Wanita | 

Djumlah Kelahirannjaf) | 
Melebihi Kaum Lelaki | 

masih terdiri atas orang2 laki2, 
tetapi djuga di negara2 dimana 

Ihaan Film Negara 

“Idahulu, sebaiknja 

'Ikita, maka tentu itu 

1952 1162 

. mengimport film2 
'laya dan Philipina 

boleh memasukk: 
Tentu sadja tiap2 
tuk melindungi dan 
perlindungan 

bangsa kita sendiri. 

Dengan masuknja film2 dari Asia 
jang di-import oleh. ,,benteng-groep” 
itu, terutama film2 dari ' Malaya 
dan film2 Philipina jang diolah 
|dalam bahasa Indonesia, timbul 
Isoal lain, jaitu saingan film2 itu 
bagi film2 jang dibuat oleh peng- 
usaha film Indonesia di Indonesia. 
Film2 itu seperti film2 buatan In- 
donesia tidak memerlukan teks atau 
tulisan dibawahnja, karena semua 
pertjakapan dilakukan dalam baha- 
sa Indonesia jang dapat dimengarti 
oleh penonton2 Indonesia. Hal ini 
perlu mendapat perhatian kita, ter- 

madjuan produksi film Indonesia. 
Keluh-kesah pengusaha2 film Indo- 
nesia jang sungguh2 ingin ' mema- 
djukan baik produksinja maupun 
nilainja film2 Indonesia itu perlu di 
perhatikan. Djalan2 apa harus di- 
adakan unutk membantu  pengusa- 
ha film Indonesia jang bertjita-tjita 
seperti diterangkan diatas itu? 

Soal perhatian peme 
rintah. 

Sebetulnja - soal pembuatan film 
di Indonesia belum tjukup diperha- 
tikan, djuga oleh Pemerintah kita. 
Djika seorang bangsa asing datang 
ke Indonesia untuk membuat: suatu 
film “di Indonesia maka tidak 
terang tindakan apa jg harus diam- 
bil. Sjarat2 apa jg harus ditentukan 
nja? Tidak boleh mendjadi saingan 
bagi film2 Indonesia ataukah "dgn. 
sjarat film2 itu nanti tidak boleh 
dipertundjukkan — didaerah Indone: 
sia? Betulkah sjarat?2 itu? Bukanlah 
film2 dari Malaya jg di-import ke 
Indonesia djuga mendjadi saingan 
bagi film2 buatan Indonesia? 

Soal itu pernah timbul dengan 
adanja permintaan seorang bangsa 
asing untuk membuat film kanak? 
di Indonesia. Diminta pendapat da 
ri berbagai instansi Pemerintah, sc 
perti Kementerian Pendidikan, Ke 
menterian Penerangan dan djug: 

Panitya Sensor Film jg tidak ikui 
tjampur dalam pembuatan film In 
donesia. Achirnja diberi idzin utk. 
membuat film kanak2 itu kar?nz 
sampai sekarang belum “ada: pengu- 
saha film Indonesia jg pernah 'mem 
buat film kanak2, ketjuali Perusa- 

PEN.) dgn. 
filmnja ,.Si Pintjang”. Pemerintah 
perlu menaroh perhatian ntas pem- 
buatan film2 di Indonesia. Terlebih 

dipetjahkan kedu 
'dukan P.F.N. jg sampai sekarang 
mendjadi suatu bagian dari Kemen- 

terian “Penerangan, “terutama kare 
ina P.F.N. djuga membuat ,,speel- 
films” atau film tjeritera. Hal ini di 
rasai sebagai suatu saingan besar 
bagi pengusaha film Indonesia lain 
nja. P.F.N. sebagai instansi Peme: 
rintah mempunjai studio dan alat? 
(eguipment) jg terbaik, maka 'dari 
itu film2 jg dibuatnja adalah-lebih 
baik dilihat dari sudut teknik. Kare 
na itu, djika P.F.N. tetap mendiadi 
instansi Pemerintah, sebaiknja ha- 
nja membuat film2 berita seperti 
Gelora Indonesia dan film2 doku- 
mentasi serta film2 pendidikan se- 
perti film etnologis dsb.,- akan teta- 
pi djangan ',speelfilms”. Lain ke- 
mungkinan adalah dilepas- 
kan dari Pemerintah dan  didijadi- 
kan badan partikulir jg dapat tum- 
ouh sendiri. 

Bantuan keua-gan. 
Hal lain jg perlu djuga dikemuka 

kan adalah bantuan keuangan bagi 
pengusaha2 film Indonesia. Keingi- 
nan untuk membuat film Indonesia 
jg bernilai tinggi patut dihargakan, 
tetapi kalau film2 sematjam itu be- 
lum dapat dimengerti oleh publik 

berarti kerugi- 
an financieel bagi si pengusaha jg 
berniat bagus itu. Karena 'itu pengu 
saha lainnja membuat film jg dapat 
menarik “publik, supaja djangan ru 
gi dengan tidak melihat nilaini: 
film itu. Akibatnja atjap kali ku- 
rang dilihat dari sudut - teknik dan 
isi film2 itu, akan tetapi hanja dari 
sudut commercieel sadja. Tentu sa- 
dja keadaan itu harus 
Akan tetapi sebaliknja pengusaha 
film Indonesia jg masih harus tum- 
buh tidak dapat djuga hanja mem- 
buat film2 jg bernilai tinggi sadja 
ig tidak dapat menarik publik kare 
na belum dimengerti. Malahan" pa- 
da pengusaha2 film besar di Ameri 
ka jg sudah kuat keuangannja ma- 
sih terlihat kebiasaan bahwa disam 
ping membuat film jg bernilai ting 
gi, djuga mengeluarkan film2 aksi. 
Misalnja R.K.O. Radio Pictures 
membuat disamping film jg berni- 
lai tinggi seperti ,,The Blue Veil”. 
film2 Tarzan seperti ,,Tarzan and 
the Hunters” dan ,,Tarzan's Savage 
Fury” dsb. jg memberi keuntungan 
besar karena masih digemari oleh 
banjak penonton di seluruh dunia. 
Kemudian film seperti ,,A Place in 
the Sun” dari Paramount Pictures 
disamping film badjak laut seperti 
Hurricane Smith” jg memperlihat:- 
kan banjak aksi. 

Djuga perusahaan besar “lainnja 
seperti ',,20 tahun Century Fox” 
»M.G.M.” dsb. bekerdja seperti tsb. 
diatas. 

Terutama bagi pengusaha film In 
donesia jg keuangannja masih lemah 
faktor itu dan faktor menghibur 
publik, tidak dapat diabaikan. Ta? 

    diri dengan tjelana dalam dan dapat diharapkan bahwa mereka ha 
kaus kutang masuk kedalam hu-nja membuat film jg bernilai tinggi 

tan. (Pia.) 

Audiensi 
PAUS PIUS XII untuk pertama 

kali sesudah sembuh dari geringnja 
dalam bulan  Djanuari, kini telah 
memperkenankan audiensi umum. 

Paus hari Kerhis telah berbitjara 
dihadapan. 8000 orang jg berkum- 
pul dalam bangsal2 di-istana Vati- |djemaah “dari 
kan. Audiensi itu mula2 dimaksud 
hanjasuntuk 3000 orang  peladjar 

akan tetapi jg tidak menarik publik 

Umum Di 
dari sekolah2 katolik umum Italia, 
tetapi Paus mengidjinkan djuga rom 
bongan djemaah2 lainnja hadir, 

Diantara orang2 itu terdapat ser- 
dadu2 Italia dan Amerika, kaum 

Sepanjol,  Djerman 
serta suami istri jg baru kawin. Dju 
ga rombongan wartawan2 Amerika 

film luar negeri. Kenaikan an 
(dalam tahun 1950 diperiksa oleh P.S.E. 3 film Malaya, 
1952 30 film Malaya) dan film2 Phil 

utama karena kita ingin melihat ke- | 

dirobah. | 

negeri, dalam tahun 1951 999 

da 
bar 

negara, djuga negara Indonesia dapat mengadakan 
memadjukan..perdagangan dan perindustriann 

kepada importir2 film dari 
film lainnja. Dalam lapangan im portir film 

»benteng-groep”. Atur 
sudah diadakan ichti 

karena belum dimengerti. ' Dalam 
masa permulaan dan pertumbuhan 
itu, faktor menarik dan menghibur 
publik, tidak dapat  disampingkan, 
artinja harus pula diperhatikan ke- 
hendak publik kita asal ditudjukan 
kearah jg baik. 

  

Tjatatan Redaksi: 

Sebagai ketua Panitia Sen- 
sor Film, Nj. Mr. M, Ulfah 
Santoso sudah barang tentu 
mengetahui masalah2 jg me 
liputi produksi film2 Indone 
sia. Salah satu segi ig dikemu 
kakannja dlm halaman ,,Sua 
ra Merdeka” ini, melandjut- 
kan karangannja jang' terda- 
hulu, ialah bahwa perhatian 
Pemerintah belum tjukup di- 
tudjukan kepada pengusaha 
pengusaha film Indonesia, 
djuga - bahwa bantuan  ke- 
uangan bagi pengusaha2 tsb. 
sangat perlu, apabila keingin- 
an hendak membuat film jg. 
bernilai tinggi memang mau 
dipenuhi.       

Bantuan kepada pengusaha film 
Indonesia dapat djuga diarahkan ke 
djurusan lain, jaitu supaja film In- 
donesia jg bernilai tinggi dapat di 
pertundjukkan digedung bioskop jg 
besar. Di Ibu kota Djakarta baru 
satu kali diadakan pertundjukan is- 
timewa — hanja buat sate malam 
untuk para undangan — dari film 
Indonesia ,,Rodrigo de Villa” di ge 
dung bioskop Menteng, sedangkan 
film2 ,,Si Pintjang”, Enam Djam di 
Jogja”, ,,Terimalah Laguku” hanja 
dapat dilihat dalam gedung2 bios- 
kop ketjil. 

Masih perlu dipikirkan djalan 
dan tjara bagaimana dapat membe- 

dalam tahun 1950 

gka itu terlihat djuga dalam import 

Produksi Film Indonesia 
Belum Tjukup Diperhatikan Oleh Pemerintah 

(Oleh: Mr. Maria Ulfah Santosa — Menulis Untuk Pembatja 
TELAH NJATA dari angka2, bahwa masih banjak film luar 

dari Amerika, maupun dari Eropah dan Asia: 
Film 863 film tjeritera dari luar 

»Suara Merdeka") 

negeri masuk ke Indonesia, baik 
diperiksa oleh  Panitya Sensor 

film luar negeri dan dalam tahun 
film2 dari Malaya 

dalam tahun 1951 13 dan dalam: tahun 
ipina jang didob dalam bahasa Indonesia. 

itu? Boleh dikatakan hampir semua f'lm2 
didatangkan ke Indonesia oleh importir2 

suk ,,benteng-groep”. Telah diadakan aturan bahwa hanja impor 
an film2 dari negara2 Asia untuk melindungi me 

Siapakah jang 
ri Asia termasuk djuga dari Ma- 
Uu atau ,,new comers” jang terma- 
tir2 film dari ,,henteng-groep”, 
reka terhadap importir2 tainnja. 

berbagai-bagai aturan un- 
ja sendiri, dalam hal ini memberi 
an itu harus ditaati oleh importir 
ar untuk memadjukan usaha 

ri bantuan untuk memadjukan dan 
meninggikan produksi film Indone- 
sia disamping mengadakan aturan 
melindungi importir film dari ,.ben 
teng-groep”, aturan mana mungkin 
dapat menjukarkan  berkembangnja 
produksi. film Indonesia. Dilihat da 
ri sudut teknik - maka kebanjakan 
film2 Malaya ' adalah lebih baik, 
akan tetapi mengenai isi atau tjeri- 
teranja maka film Indonesia tidak 
kalah. (Dilarang kutip). 

KR 

HADIAH2 ,,OSCAR” 
1952. 

Academy of Motion Picture 
Arts and Sciences pada Kemis 
malam telah memberikan hadiah2 
,Oscar” untuk tahun 1952. kepa 
da: 

Pemain laki2 jang terbaik — 
Gary. Cooper dalam film ,,High 
Neon”, Pemain wanita jang ter- 
baik — Shirley Booth dalam film 
.Come Back Little Sheba”. Film 
jang terbaik untuk tahun 1952 — 
The Greatest Show on Earth” 
dari Cecil B. DeMille. 

UTK. 

  

Bintang film Elizabeth Tay- 
lor, jang  telah- mendapatkan 
hadiah Oscar karena permai- 
nannja sebagai pemegang pe- 
ran utama dalam. film: ,A 
Place in the Sun”. Untuk se- 
mentara ini Elizabeth akan 
meninggalkan gelanggang la- 
jar putih, karena baru sadja 
melahirkan seorang anak le- 
laki jang pertama pada tang- 
gal 6 Djanuari 1953. Ini adu- 
lah gambar jang pertama 

jang : dibuat dari Elizabeth 
dengan anaknja setelah ia 
bersalin di “London. Sebagai- 
mana "diketahui — Elizaberh 

Taylor adalah isteri dari bin- 
tang film Inggris jang kena- 

maan, Michael Wilding. 
  

  

  
  

MU 1 
« 8 

Kak 2. 

orang2' terkemuka dari kalangan 

pertama, bagaimana memeliha 
ra dasar ekonomi jang sehat bagi 
negara masing2, 

kedua, kebutuhan akan kekua- 
tan udara jang lebih besar, 

ketiga, kekuatan tjadangan 
lebih banjak, 

ke-empat, 
man Barat, 

kelima, perlengkapan 
tic” jang lebih baik, 

ke-enam, bahwa beberapa nega 
ra anggauta sudah ' menghadapi 
pertentangan2 bersendjata dilain? 
tempat. 

Gruenther katakan bahwa NA 
TO sekarang tidak  mempunjai 
tjukup kekuatan untuk mengha 
dapi serangan Rusia jang diada 
kan pada waktu ini dan inilah 
sebab terutama dari dibutuhkan- 
nja dengan sangat kekuatan2 tja 
dangan jang telah terlatih. Meski 
pun beberapa orang berpendapat 

Jg 

ikut sertanja Djer- 

.logis-   bahwa mempertahankan  NATO 
itu adalah hal jang tidak mung 

Vatikan 
sebanjak 35 orang dibawah pimpi: 
nan James Wich hadir dlm audien- 
si umum itu. 
Rombongan wartawan2 tadi jg ter 

diri dari redaktur2 'surat2 kabar: 

Nato Tak Kuat Hadapi 
“2 Serangan Russia: 
Ramalan Kepala Staf Nato—Djendr, Gruenther 

DJENDERAL ALFRED GRUENTHER, Kepala Staf NATO, 
pada hari Rabu malam dimuka kurang lebih 700 industrialis2 dan 

perdagangan di Detroit mengata- 
kan bahwa meskipun kekuatan tentara NATO telah mendjadi dua 
kali lipat selama NATO didirikan, tetapi . tugasnja jang terbesar 
adalah terletak diwaku2 jang masih akan datang.. Selandjutnja di- 
sebut 6 buah soal oleh Gruenther jang menurut 
rang baru dihadapi oleh 14 anggauta dari NATO, jaitu: 

pendapatnja seka- 

kin,“ Gruenther katakan hal. itu 
harus mungkin karena diperlukan 
untuk” memelihara perdamaian. ' 

Menurut Gruenther ikut serta 
nja Djerman Barat dalam Tenta 
ra' Eropa akan mendjadi kenjata 
an dalam beberapa bulan ini. Dia 
Dertjaja bahwa Sovjet Rusia se 
karang ada dalam keadaan jang 
tidak menginginkannja untuk me 
mulai suatu. peperangan - pada 
saat ini sekalipun telah terdjadi 
insiden2 perbatasan seperti baru2 
ini. (Antara-—UP). 

  

KONPERENSI KEAMANAN. 
Bertempat dipesanggrahan — Mon 

tingan Rembang, baru-baru ini te- 
lah dilangsungkan kenperensi dae- 
rah2 tetangga Djawa Tengah dan 
Djawa Timur jang diwakili oleh ke 
pala2 daerah, perwira? Angkatan Pe 
rang dan inspektur2 polisi dari dae 
rah2 jang bersangkutan, diantaranja 
Bodjonegoro, Magetan, Bofolali, Ram 
bang, Ngawi dan Blora. Konperensi 
dipimpin oleh patih Blora dan mak 
sud “utamanja ialah mer indingkan 
sekitar masalah keamanan, Teruta- 
ma daerah Bejo jang masih tetap 
mengalami gangguan2 keam nannja 
mendapat perhatian besar d 
perensi tsb. Denga 
rensi demikian 

        

  

   

  

. kerdja 
sama d 1gga itu   dan maskapai2 pemantjar radio se. 

bagaimana pernah diberitakan se 
dang mengadakan perdjalanan di 
Timur Tengah dan Eropah. (UR). 

jang lebih baik untuk mentjapai ke 
amanan daerah. Konperensi sertama 
sematiam itu telah diadakan dalam 
bulan Djanuari ji di Ngawi. 
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Untuk Teka 

| Lelaki, Prempuan, 
sebotol besar Rp. 12.50, Sebotol 
Ho SURAKARTA — R.O. ENG TAY HO DIOGIA — R:O. ,,HOK AN” MAGELANG. 

    

“RO. ENG 
Pusat Pendjualan : :   

   

Toko ,,Baru” DEMAK 
Moh. Sodeh GENUK SAJUNG 
Tan Thiam Hwat DEMAK 
Toko ,.Tjing Pioe” Es 
Tan Thiam Sioe 55. 
Lie Sing Ie KUDUS 
Toko ,.Lim” 3 
Tan Liang Mo a: 
Tan Kang Tjo Kioe 5 
The Sien Hie Es 
Tjan Ik Hoo & 
Toko ..Ong” 7” 

Liem Hwat Liang je 
Lauw Yoe Gie - 

. “Toko Saudara” ' 5 
Toko ,,Mataram” BUJARAN 
Tjoa Djing Tiong 

' Yoko Obat ENG TAY 

Tjap »GELAS 
SEMARAN 

NA ALA MEN 

   

  

- 

“Sih Khay Hing 

MWasimdah selalu “Anggur PR No. 1 1 himewa2 

an »GELAS 
Jang ta' asing lagi di seluruh LINDONE SIA Kaikiiarmaii dah 
telah terbukti. Mendjadikan KUAT, SEHAT dan 
Ini Langgar terbikin dgn obat-obatan akar 

Toko ,,King” 
Darmosuwito 
Tan Seng Bie 
Kho Sing Tek 
Ting Eng Mo 
Tjan Gwan Pwee 
Ang Tiauw Hok 
Tang Ing Djiu 
Toko. Djien 
Ong Liong Khin 
Oh Han Hiang 
Tan Kiem Hwat 
Tjoa Koen Kosi 
Toko ,,Tegal” 
Po Ning Tong 
Toko Sirkojo 
Toko -.,,Son” AMBARAWA 

Tg 

R.O. Thian Seng Ho 
MAGELANG 

Toko Saerah- 
Toko ,,Murah” 
Liem Ping Gwan 
Oei Hian Hie 
Toko ,,Yoeng” 
Lie Siong Liem s5 
Toko »Tjong” " 5 
Toko ”Saerah” Teh 

DJEPARA Oci See Sioe 
Eng Tek Hoo BLORA 

TEGAL R.O. Poo Seng Tong 
RO. Seng An Hoo, 

PURWOKERTO 
TAYU 

”, 

1 

PATI 

Be Tiong Wie 
Toko sk F4. 
Toko ,,Merdeka” KALIWUNGU 
Phan Ngo Sen 
Tjie A King 
Soen Hien Hoo 
H. Abdullah 
Tjan Tjuy Kun 
Kwee Ju Tjiu 
Nj.. Djojopawiro 

KENDAL 

KARTASURA 
” 

  

selalu tetap buk It 
2 dari Tiongkok dan Kolesom No. Te 

ANGGUR ini ada empat matjem : 

Hamil 

    

  

    

    tan yng 

jil , (Rp. 7.50 

Toko Semarang” MUNTILAN 
Kho Tiauw Lian - 
R.O. Eng Njan Ho DIGCYA 

R.O. Thay An Tjan 35 
Toko BABAH GEMUK” ,, 
2 An Hoo : $ 

Tauw Tie 1 
N Jososudarmo PRAMBANAN 
Nj. Dasuki 3 
Suandi 33 
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Kantor Pusat: DJAKARTA Dj. Ml kanieana 86 
Tjabang2 

Air, Gas. 

Mesin-Mesin 

“ Instalatir Listrik, 
Penurunan Kilat, 

..# Importir Alat-Alat Listrik, 

Tip. aa 9433-2146 — 

: BANDUNG, BOGOR, DJOGJA, SURABAIA, MEDAN 

| Water-Instruments, 
3 Mesin-Mesin Sanitair Bahan-Bal 

37 Seteran (Doewet) 
Semarang 

   

  

Semarang 

   

  
RAHAT 

Tabib 

|. Seteran 109 — Semarang. 

| Specialist untuk WASIR (Am- 

  
beien). ASTHMA, KEPUTIHAN 

| dan lain-lain Penjakit. Obati WA- 
| SIR dengan gara sembuh di- 

| dalam 12 hari sampe runtuk 

dll. 

   

| akar2nia. Ati 

IT ONDER OPERATIE “ 
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m2 bisa dapat pada agen? dan Tokoz Djamu 
6 diseluruh tempat. | 

ini untuk menjambut hari ulang tahun ke 35 
dari Djamu Industrie tjap Djago. 
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“Hadiah? dapat dilihat pada ,,TAN TAT HNS 
Foto Studio, DUWET 21, SEMARANG.     
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.N. V. Internationale Crediet- en || 
: ging ,Rotterdam" | 

4000 NTERNATIO) 
Pada salah satu ONDERNEMING kami (PAB RIK GL 

TUINEMPLOYE 
Surat2-lamaran, mengenai KEBANGSAAN UMUR, 
TEKERDJAAN harap dikirimkan kepada : 

Afdeling Cultuur-& Industriele Belangen, 
Kotakpos 711 Djakarta-Kota. 
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maksudkan, “bahwa 
emas jang kita tjari itu ada ditari- 
bang, Professor? 
— Betul Legs. Itu peta jang per- 

nah saja ketemukan” terang 
dapat dipertjaja. 
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ngarw itu lebih aman saja tjatat tjari 
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PL PERANG 5 ERKING TO THE 
KARP GANG T 3 
WouLp You, 

— Engkau berdua ribut2 itu 
tidak ditudjukan ' untuk 

barang  hatsil rampokan 
dari gerombolan Karp, bukan, 

                      

JACK KASE/ 
IM BACK FOR 
THAT HALE-A- 

MILLION IN GOLD 
IL WAS DOLELE- 
CROSSED OUT OF 
TEN YEARS #0 

    

   

Sementara itu Roy masih belum 
men- sedar dan gereng2. 

— Ada apa... 
— Hee, Sdr. Rufus Slade. 
an Ian Ht Kalau tidak saja, 

lebih terkenal ' sebagai Black Jack) 
Karp. Saja kembali kesini untuk, 
mentjari harta saja berupa emas se-, 
harga setengah djuta dollar, jang 
saja telah tertipu lebih dari 10 -ta- 
hun jang lalu. h 

      
' Bisa dapat beli pada 
.antero tempat. 

Badan merasa sehat — Be! kerdja Giat! 
Karena selala minum : 

Djamu Kresna stjap-ALIM« 
jang bermutu tinggi dan dapat di buktikan 
kemandjurannja. 
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Rambut putih djadi hitam 
100 pCt GARANSI TIDAK LUNTUR! 

KING of Hairdye 
  

RADJA OBAT 

HITAM RAMBUT 

        

  

Sceyk 
  

Daftar No: 44379 Datiar No. 44378 

Bina Marufactured by 
KN M. SCEYK SAMIR— Kebon Djati 114 Randung 

Pesanan bisa dikirim keseluruh Indonesia. 
AAA. 3 gr. Rp. 20,-, 5 ar. Rp.:30,—.10 gr. Rp. 50,-— 
AA. 5 ce. Rp. 12,50 dan 10 cc, Rp. 20.—. 

Semua ayen2 Harga sama. 
: | Mentjari agen2 Baru Giseluruh Indonesia. 
  

  

Selalu Sedia Matjam2 : 

Horloge — Wekker — Lontjeng 
Trima REPARATIE » 
den. GARANSI j jang bc MAY API Me 

kAUMAN N52 N221 « SEMARANG. 
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»Here Comes The Groom" 
Tjerita hangat, sederhana dan lutju, 
dgn. lagu2 dari Bi dan mengenal- 
kan Bintang Baru Ta 
berghetti punja suara mas. 
Matinee : Minggu Pagi dj. 10.— 

aan eng 

  

  

Besok Malam Premiere 
EX 5.00-7.00-9.00- (13th) 
Bing Crosby —Jane Wyman 
Alexis Smith —Franchot Tone 

& He ba 

Siap Sedia 
Bikinlah Tuan punja sekudjur 
badan sehat gembira dan selalu 
dalam keadaan siap sedia - siap 
sedia menghadepi datangnja se- 
gala gangguan kesehatan — de: 
ngan tiap kali minum: 

na Maria Al. 
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Ini malam Aa h. 5.-7.-9.- 
Wait 

Metropole 5.-7:-0. 

Kathryn 

»RIO 
Matinee : Minggu Pagu dr 102. 
Ini malam pengh. 5.-7.-9.- 
Esther Williams —Red Skelton 

ORION 5-7-9— 
Ann Sheridan— Humphrey Bogart: 
It All Game True” 
Motinee : Minggu Pagi dj. 

Djagalan 

»Gaptain Marvells 

SEM urJa?1 jeSuara Merdeka” 

Djamu Kuat 
(Seri No. 19) 

IDjamu ini benar2 dipudji oleh 
En Langganan, kerna Djamu 
uat Tjap Portret Njonja Meneer 

Semarang selalu dapat memberi. 
kan kegembiraan hidup. 

1 bungkus Rp. (0,50 

1 un Shines 
Nel pt Pn 

Besok malam premiere 
sec, um. 

Bud Abbott—Lou Aa | 
ai —John.C Ha 

IT 

   

“PABRIK DJAMU Ah) ana 

HL LKA Neptune's Daughter" 
M-G-M's Technicolor ip 5 Ne dora 

oko Pedamaran 90. Telp. 900, Smg 
Ini malam d.m.b. Agen: Depok 36b, Dj. Mataram “414 

G7 th.) 6917, 942, 210, 682. Lemahgempal '52 
Petekan 35, Darat 33, Pontjol 88, 
Dj Demak 12. Labuan 14, Gg Tjilik 

119, Kranggan Tm 23, Pasar aa 
PO 4 Nata Ns 

Besok malam premiere . 
1.—9.— (13 th) | PASANGLAH Tom Tyler—Frank Coghlan, " ADPERTENSI dalam 

Harian 

  

  

    

Serie II (TAMMAT)       
      

. Tg. 19 s/d 23 Maret 1953 
Anthony ,VALENTINO" Dexter 

mendjalankan dua peranan : 
O Pertama mendjadi seorang Penjamun jang 

tangkas mengajunkan j 
O Kedua sebagai seorang 

menari ,, TANGO”. 

dim. filna TECHNICOLOR 

The ,SBRIGAND” 

   

adja jang mahir 

  

THEATER 
Phone: 245 

SOLO 

n untuk bulan April 1953 

LES 
Nj. ONG GWAT LIONG 
Gendong 1230 — Semarang 

(Kidul Sekolahan Christen Tionghoa Karrenweg 
masuk mengulon) 

TAART garneren (membuat menghias taart dari glazuur dan bo- 
tercream) bagian Cursus ke I. 

DROOGGEBAK (kuwih keringan) Roomsoes, kaassoesjes, rikolin, 
melk-koekjes, putu Blanda, klapper-koekjes dan masih banjak 

pula matjamnja jang tak dapat disebutkan satu demi satu. 

SNIJ-TAART (taart potongan) dibuat dengan rupa-rupa model: 
letter. welkom, P. F. appel, bebeks ati, dan sebagainja, 
djuga bisa membeli tjitakannja- 

SPOED-CURSUS 
at: roti'tawar, melk-brood, roti kadet, 

bek, roti kedju, roti ketjik saucijs- 

mhboorns, bak pao, moatjikwee, 
bikang ambon, soesmaker, wafels dan lain-lain: djuga di- 

beri peladjaran membuat Deknja (bibit)- 

buat KUWIEI. MOHO. 
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Cursus 3 minggu membu 
tesis roti warmbollen, roti so 

brood, bladerdeeg, 

   

     

          

  

   

Xtra cursus. istimewa mem 

      

  

  

BAR D5 Ini malam premiere (u.17 th) 
Robert Young — Janis Carter— Clavde Rains 

she Hal? broeds Color by 
Technicolor ! 

Jealousy and revenge light the fuse tlat sets the frontier aflame . 
when white man and Hali-Breed turn ail Savage! Apache Vengeanee 
Red-blooded Action! — Hat-Blooded Komance! “p 

Kenekatan dengan Asniara jang berkobar? 

EXTRA : Bintjana Alam (Stormramp) di Negeri Blanda (Bag. ke III) 

GRAND Ini malam d. m. b. (Uu. 13 th) 
H9. Jeff Ghandler — Alex Nicol — Judithi Braun: 

he. Red Bali Express” 
The Never before told Story 

# They drove the most dangerous 
| Riwajat2 dari pengemudi? pengandaraan di medan paperangan. 
lpenub dengan kebranian — Mati2an — Melaluin hudjan peluru dan pem- 
fb eman Jan lain? rintangan men Mer eaaan perdjalanannja sampai tudjuannja ! 

Penuh sensatie! Heibat dan Gempar! 
ROYAL Ini malam d.m. b. (0. 17 th) 
Ba any An “1 ng - Erna Pipih - Jose Lantua 

. Sumiati - Rd. Ismail - Anwar 

Pe '»SAJ ANG dibuang SAJANGS 
MP 

tjerita jang menarik hati dan meresep 
- 

LUX 

  

  

of the Army's Devil Drivers! 
road in the World! 

Film Indonesia baru denga 
dalam sanubari para penonton! 

( ROXY Ini malam dan Minggu pagi “Matinee dj. 10.- 
T 29. Penghabisan (fu. segala umur) 

,SEE YU PAN SI TONG” 
(Siluman See Yu) Heibat dan Gempar! 

Mulai Minggu malam Gregory Peck—Ann Blyth— 

Ph” WORLD INHIS ARMS” 
Color b 4 Poci echhicolor! 

A whole new World of TA ure s papa Ae. dengn 

Sedikit bari. Jagi. ber bi . HDI da ROYAL” 

      

NORA “1 Li Bo BA Oa 2 
Patrica Medina dalam Ldgn. 

»FOREIGN LEGION« 
Their Newest and Funniest by Far! 

Luar biasa! Kotjak dan “Laga sekali ! 
Tanggung para penonton terus te rpingkel2 ketawa. 

      

la umur) 

  

  

Alamat jang terkenal oleh Kaum Wanita 
untuk harang2 Perhiasan Mas-Ihtan dil. 

kerna pembikinan sangat permei, dihatur 
oleh satu achli San 

Djuga trima pesanan untuk bikin perhiasan rupa2 model 
dengan ongkos ringan. 

radjin, halus dan 

     

Telp. 336 

  

          Tiap hari main djam 10 pagi. 
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