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Thailand oleh kaum Komunis, 
: Ho Chi Minh berkuasa di 
Laos Utara. Djuga mereka me 

akui bahwa pasukan2 Ho Chi 
Tinh tak akan dapat diusir dari 

-a0os sebelum musim hudjan ber 

      

kan batu lontjatan jang 
bagi penjerbuan ke Thailand dan 
Birma, demikian dikatakan oleh 

lai tak lama lagi. Laos merupa 

pembesar2 Peranfjis tadi. Semen 
tara ita, 2 kota Laos 
telah mdhjelesaikan 

ngungsiannja. : 
Pemerintah Laos 

Vientiane mengu 
rentjana pengungsian itu telah se 
lesai. Rakjat sipil akan menjebe 
rangi sungai Mekong ke Thailand, 
untuk mana pemerintah Thailand 
telah memberi idjin. 

Selandjutnja pemerintah Laos 
mengumumkan, bhw. radja Laos 
telah dimintanja supaja - mening 
galkan Luang Prabang. Radja ini 
beberapa hari jang lalu menjata 
kan, bahwa ia akan berdiam terus 
di Luang Prabang. (Antara-UP) 

Laos Minta 
Simpati Thai 

ig penting 
rentjana : pe 

Li. ibukota, 

    

  

Thai Tidak Bisa Sokong| 

DIUMUMKAN di Bangkok 
hari Kemis, bahwa pemerintah 
keradjaan Laos ketika hari Rebo 
ji. menjampaikan pesan kepada 
pemerintah Muang Thai, melalui 
kedutaannja di Bangkok, dalam 
mana Muang Thai diminta perha 
tiannja terhadap terdjadinja pe 
njerbuan pasukan2 Ho Chi Minh 

“terhadap wilajah Laos.” Serangan 
tadi oleh pemerintah Laos dise 
but ,,agressi jang dilakukan oleh 
orang2 asing jang fanatik, jang 
tidak mempunjai hubungan dgn 
Laos atau penduduknja: ideologi 
Komunis jang djahat itu memim 
pin orang2 asing tsb. untuk me 
ngindjak2 hukum internasional 
dan kemerdekaan rakjat Laos.” 
Dikatakan bahwa pemerintah dan 

rakjat Laos jg dibantu oleh pasu- 
kan2 Uni Perantjis mengharap dari. 
sdunia merdeka”, 
akan memperoleh simpati dari pada 
nja dalam perdjoangan tentara 
Laos jg mulai mempertahankan wi 
lajah nasionalnja dan mengusir pe- 
njerbu2.” 

Harian2 petang di Bangkok Ke- 
mis mengatakan bahwa seruan Laos 
tsb. tadi merupakan permintaan: ban 
tuan dari Muang Thai. 
Sumber jg berkuasa menjatakan, 

bahwa Muang Thai tidak mampu 
mendjalankan sesuatu tindakan di 
luar PBB, ketjuali menolong kaum 
pengungsi dari Laos sadja jg men- 
tjari perlindungan di Thai. 

Tetapi, kata sumber tadi, pemerin 
tah Thai merasa simpati jg dalam 
terhadap Laos, karena bangsa Thai 
dan bangsa Laos kedua?nja terma- 
suk rumpun-bangsa Thai dan mem- 
punjai kebudajaan sama. 

(Antara—AFP). 
  

2 BOM MELEDAK DALAM 
GEDUNG JG BARU SADJA 

DIKUNDJUNGI OLEH 
PERON. 

Pada hari Sabtu pagi telah me 
ledak 2 buah bom, jang menim 
bulkan kerusakan dalam gedung 
balai peradjurit ”Circulo” - dima 
na beberapa waktu sebelumnja 
presiden Argentinia, Juan Peron, 
telah menghadiiri upafjara penem 
patan gambar mendiang isterinja, 
Eya Peron. 

Karena perledakan tadi djen 
dela2 dari gedung tsb. dan bebe- 
rapa rumah disekitar telah men- 
dapat kerusakan. Menurut kete 
rangan para pembesar tidak ter 
dapat. korban. 

Musim budjan ini akan mu| f 

nkan, bahwa | 

) PURWOSARI-SOLO | 
Ka 
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rima soleh Presiden. Sukarno di 

    

  
4 Orang suku Dajak dari Kalim antan, pada hari Kamis telah dite 

Istana Merdeka. — Gambar: Sdr: 
Adiambut jang tertua dari rombo ngan tsb. dihadapan Presiden. Di 
belakangnja menjusul 3 orang ka wannja. ! 

  

Mr. Ali 

' Djurubitjara  Kedjaksaan - Agung 
atas pertanjaan belum bersedia me 

nerangkan siapakah dalam  peristi- 

wa 17 Oktober ini jg dianggap dan 
akan dimadjukan sebagai terdakwa 
dan siapakah jg akan didjadikan 
saksi2. Dalam hal ini ia hanja me- 
nerangkan, bahwa pemeriksaan me- 

ngenai peristiwa 17 Oktober itu, te 
lah meliputi kalangan militer, sipil, 
Parlemen dsb-nja, dan tidak hanja 
didalam kota Djakarta sadja, tapi 
djuga diluar Djakarta. Demikian 
Abdul Muthalib Moro. Ia belum 
mengetahui masih berapa lamakah 
iwaktu jg diperlukan Kedjaksaan 
Agung untuk melakukan “pemerik- 
Saan dalam rangkaian usaha penje- 

lesaian peristiwa 17 Oktobervitu. 

Beberapa waktu jg lalu oleh ke- 

djaksaan agung telah diperiksa ang 
gota2 parlemen dr. Sukiman, mr. 
Kasman,  Sjamsuddin St. Makmur, 

mr. Muh. Yamin, Bebassa Daeng 
Lalo dan A.B.M. Jusuf serta se- 
djumlah perwira2 tinggi jg telah di 
lepas dari djabatannja karena di 

anggap bertanggung djawab atas 

peristiwa 17 Oktober. 

Seterusnja diwartakan djuga, bah 
wa pada hari Saptu pagi menteri 
pertahanan a.i. mr. Wilopo dan pd. 
KSAD kolonel Bambang Sugeng te 
lah diterima di-istana oleh presiden 
Soekarno. 
Menurut keterangan2 pada perte 

-muan itu menteri pertahanan a.i. 
telah memberikan laporan menge- 

nai soal2 sekitar penjelesaian peris 

tiwa 17 Oktober. terutama - hasil 
kundjungan ke Makasar, Malang 
dan Semarang.   

  

Minta Piudah Irian! 
Orang2 RMS Mulai Aktip Lagi Di 

Nederland 

PADA HARI Djum'at di kebun binatang di Den Haag telah 
diadakan kongres oleh organisasi 

- 

Maluku Selatan di Nederland, 

Committee Rehabilitation Armymen of Maluku Selatan”. Dalam 
kongres itu 
mengutjapkan pidato jang agan 
permusjawaratan, diterima 

ngurus besar 
tjapai persatuan didalam kamp2 Maluku serta 

sesudah wakil organisasi tersebut 
ng lebar dan setelah diadakan 

L. Pelhaupessy 

suatu resolusi, dalam mana pe 

didesak untuk berusaha sedapat-dapatnja untuk men 
memperbaiki keter 

tiban dan disiplin dikalangan anggota2 CRAMS agar mereka tetap 

“setia kepada pemimpin2 

Selandjutnja dalam resolusi itu di 

“bahwa pengurus CRAMS 

harus berusaha untuk memindahkan 

jang ting- 
semen- 

12. 
bersa- | 

terhadap 

Asia Timur, de- 

katakan, 

orang2 Maluku Selatan | 

“gal di Nederland ke Irian, 

tara menunggu perkembangan2, 

akan di ikuti oleh tindakan 

ma' oleh fihak2 Serikat 
anasir2 komunis di c 
ngan mempertahankan sepenuhnja 

hak2 dan tuntutan2 dari Maluku 

Selatan dengan djaminan  pemerin- 

tah Belanda. 
Kongres tersebut dihadliri oleh 

k.l. 1500 orang Ambon laki2 dan 

perempuan. 
Pellaupessy mengeritik sikap dari 

wakil2 .,Republik Maluku Selatan” 

jang lebih2 bertudjuan  memperta- 

hankan kedudukannja sendiri dari- 

pada memperhatikan ,.perdjoangan 

nasional”.  Dikemukakannja pula 

8 bahwa wakil2 jang bersangkutan itu 

jang mereka pilih sendiri. 

telah memberikan kepada mereka 

bantuan uang. Sebagai langkah per- 

tama kearah Republik. Maluku 

Selatan jang merdeka”  disebutnja 

penglaksanaan pemindahan orang2 

Ambon di Nederland ke Irian. Me- 

nurut pembitjara CRAMS  mendja- 

uhkan diri dari organisasi2 luar ne- 

geri jang dalam lapangan politik 

mentjampuri urusan Maluku  Sela- 

tan. Organisasi lain dari orang2 

Ambon di Nederland, ,,Badan Per- 

wakilan Rakjat Maluku Selatan” te- 

lah memadjukan petisi kepada 'Twee 

de Kamer, dalam mana dimadjukan 

protes terhadap pemerintah Belanda 

jang dianggapnja mengabaikan  ke- 

pentingan2- orang Ambon. Badan 

itu menuntut supaja ,,menteri2 

RMS” Manusama dan Wairisal jang 

ditahan di Irian dibebaskan. Orga- 

nisasi ini telah mengadakan de- 

monstrasi di Den Haag pada hari     
tergantung dari organisasi2 lain jg. Sabtu. 

Ali Budiardjo Diperiksa 
Belum Diketahui Siapa Saksi Dan Siapa 

Dakwa Dlm Peristiwa 17 Oktober 

DJURUBITJARA KEDJAKS AAN Agung Abdul Muthalib 
Moro menerangkan kepada ,,Antara”, bahwa pemeriksaan peristi- 
wa 17 Oktober hingga kini masih terus didjalankan oleh Kedjaksa 
an Agung. Pemeriksaan atas diri bekas Sekretaris 

 menterian Pertahanan Mr. Ali Budiardjo, jang mulai dilakukan se 
djak tg. 23-4, masih diteruskan sampai hari Sabta 

| Menurut djurubitjara Kedjaksaan Agung, 
Budiardjo dilakukan sendiri oleh Djaksa Agung Suprapto 

dan dihadiri oleh Kepala Djawatan Reserse Pusat Sosrodanukusu 
- mo. Bagaimana sifat pemeriksaan jang dilakukan atas diri Mr. Ali 

itu, tidak SE aa kete rangan. 

bahwa mereka -- 2 aga san 5 

Djendral Ke 

tg. 254 jl 
pemeriksaan atas diri 

Rentjana 

Colombo 
PADA pertengahan minggu jg 

akan datang ini, menurut ketera 
ngan2 jang diperoleh ,,Antara” 
dari kalangan jang bersangkutan, 
Panitia Koordinasi Bantuan Luar 
Negeri akan mengadakan suatu 
rapat antar-kementerian lagi, gu- 
na membitjarakan Kembali projek 
projek jg akan diadjukan oleh 
pemerintah Indonesia nanti untuk 
mendapatkan bantuan Rentjana- 
Colombo dan TCA. Penjusunan 
projek2 jang akan diadjukan oleh 
pemerintah Indonesia itu, menu 
rut keterangan "kalangan tadi se) 
landjutnja, telah diserahkan ke 
pada suatu panitia-ketjil jang se 
karang ini umummnja sudah selesai 
dengan tugas pekerdjaannja . itu. 
Apa dan meliputi lapangan2 ma 
nakah projek2 jang telah disiap 
kan oleh panitia-ketjil itu, kala- 
ngan tsb. tidak bersedia mendje 
laskannja. 

Ditambahkan oleh kalangan 
tadi, bahwa projek2 jang telah di 
susun itu perlu sekali diputuskan 
dan disetudjui oleh rapat antar- 
kementerian jg akan dilangsung 
kan pada pertengahan minggu jg 
akan datang nanti, untuk kemudi 
an disjahkan oleh pemerintah, 
mengingat bahwa batas waktu pe 
ngeluaran bantuan2 jg disediakan 
untuk Indonesia oleh  Rentjana- 
Colombo. beserta TCA guna ta- 
hun-padjak ini sudah dekat habis. 

Seperti ' pernah dikabarkan, 
djumlah bantuan jang dapat dite 
rima oleh Indonesia dari kedua 
badan tsb. diatas dalam tahun- 
padjak ini sudah harus dikeluar 
kan sebelum bulan Djunt ber- 
achir. 
  

AMINI MENDJADI WAKIL 
MENTERI NEGARA IRAN 

URUSAN ISTANA. 
Abol Ghossem Amini, seorang 

bekas anggota parlemen Iran jang 
diuga pernah mendjadi gubernur 
djenderai Ispahan telah diangkat 
mendjadi wakil menteri negara 
urusan istana, demikian diumum- 
kan di Teheran pada hari Sabtu. 
Amini hingga kini. mendjabat 
adjudan sipil Shah Iran. Pengang 

katan ini dipandang di Teheran 
sebagai petundjuk bahwa ketega- 

ngan antara istana dan pemerin- 

tah mendjadi agak reda karena 
Amini mempunjai perhubungan, 
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Russia Menerima Baik Ta-| 

' Untuk Merundin 

tadjuk rentjana jang mengambil 

damaian internasional. 
dah bersedia untuk mengadakan 

damai soal2 Jar 
fo. presiden Kisen 

mengemukakan beberapa sjarat 
bang dengan itu. 1 

F 

  

Amerika Mau 
Beri Konsesi 
Bila Rusia Mendekati . 
Setengah Djalan Kearah | 

Perdamaian : 

                                 

  

SEORANG diplomat Amerika 
malam Minggu menerangkan bah 
wa djika Sovjet Uni mendekati | 
setengah djalan kearah perdamai 
an, Amerika mungkin akan meng 
usahakan perkembangan ekonomi 

munis”. Dikatakan, bhw. usaha 
sbembangunan internasional” itu 
dapat menjontoh UNRRA,, suatu | 
organisasi jang disetudjui pegara2: 
»Komunis” setelah perang duni: 
ke-IF, : 

   

  

Diplomat Amerika tadi mendje 
laskan, djika Sovjet Uni mende 
kati setengah djalan kearah per 
damaian, maka Amerika  djuga 
akan memberi konsesi2. Amerika 
mungkin menemukan perumusa 
jang beda dari pada rentjana Mar 
shall untuk membantu perkemba 
ngan ekonomi sedunia. Bantuan| 
ini diberikan djuga kepada nega 
ra2 ,,Komunis” jang telah dja 
damai, demikian pembesar 
rika tsb. (Antara-UP). 

  

IR. DJUANDA DI HONG- 
KONG Ba 

« 0 

Menteri Perhubungan, 
Djuanda, hari Sabtu tiba di Ho 
kong untuk menjelidiki kemad 
an perhubungan “antara Hong 
kong dan Indonesia. Ia akan ting 
gal linta hari Tamanja di Hong 
kong, sebelum meneruskan. per- 
djalanannja ke Manila. Demikian 
Reuter dari Hongkong. 

RUSLAN ABDUL GANI 
KE KDMS. - 

Dari pihak ALRI didapat ka- 
bar, bahwa Ruslan Abdul Gani 
selaku ketua delegasi Indonesia 
dalam perundingan sekitar MMB 
hari Senin ini ditunggu kedatang- 
annja di Surabaja. 

Hari itu ia akan mendjadi ta- 
mu Komando Daerah Militer Su- 
rabaja dan antaranja akan menin 
djau tempat pendidikan ALRI. 

€ 

  

Kebotjoran 
Udjian SMP/SMA 
Tilgram ke Solo Dan 
Solok Memerentahkan 

Pengusutan 

Dengan daerah2 Solo di Djawa- 
Tengah dan Solok di Sumatera, po- 

lisi Djakarta Raya telah mengirim- 
kan tilgram, jg maksudnja meminta 
supaja polisi di-tempat2 itu segera 
pula melakukan penjelidikan terha- 
dap kebotjoran naskah udjian SMA 
/SMP. Seperti telah dikabarkan, ke- 
tjuali Djakarta dan Bandung, polisi 
Djakarta Raya mempunjai  tanda2 

pula bahwa kebotjoran naskah-udji- 
an itu mendjalar ke-lain2 daerah an 

taranja ke Solo dan Solok. Pemerik 
saan giat sampai kini masih terus 
dilandjutkan. 

  

PARTAI YOSHIDA  DJUGA 
MENDAPAT KEMENANGAN 
DALAM PEMILIHAN MADJE 

LIS TINGGI DJEPANG. 

Menurut  tjatatan tidak resmi 
mengenai hasil2 terachir pemili- 
han madjelis tinggi Djepang, jg. 
telah diadakan pada hari. Djum- 

'at jbl, maka partai Liberal jang 
jang dipimpin oleh Yoshida men 
dapat kemenangan dengan per- 
tambahan 10 kursi. Partai Pro- 

gresif jang dipimpin oleh Shige- 
mitsu tidak mendapat penambah- 
an maupun pengurangan djumlah 
kursi tetapi partai Liberal jang dik 

pimpin oleh Hatoyama kehilang- 
an 3 kursi. Partai soSialis sajap 
kanan kehilangan 3 kursi dan 
partai sosialis sajap kiri mendapat 
7 kursi, dan Partai komunis kehi- 
langan 2 kursi. Seperti telah di- 
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gkan Perdamaian 
Tapi Mentjela Pedas Uijapan2 Dulles 

HARIAN RESMI Partai Komunis Sovjet ,,Pravda” — dalam 

Sabtu mendjawab tawaran presiden Kisenhower baru2 ini dan me 
njatakan, bahwa Sovjet Uni senantiasa bersedia bekerdja bagi per 

Dikatakan, bahwa pemerintah Sovjet 

Amerika atau dalam lingkungan PBB guna menjelesaikan setjara 
penting. Tetapi menurut ,,Pravda”, dalam. pida' 

hower baru2 ini tiada bukti2, bahwa Amerika se 
sungguhnja menghendaki rundingan demikian karena  Kisenhower 

Inantiasa menjokong 

sedunia, termasuk negara2 »Ko-| 

Isiatif pemerintah Amerika atau ne- 

                                                  
Isoal2 pertentangan jg penting. 
'Fmua tanda2 memperlihatkan, bahwa 

'Igembira dengan djawaban Soviet jg 

'djika Amerika tidak ' mengemuka- 
Ikan sjarat2 jg tak dapat 

terhadap John Foster Dulles tidak- 

(Barat, tetapi Sovjet Uni akan meno 
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(merika 

tempat satu halaman penuh hari 

su 

rundingan dengan pemerintah   
tanpa memberi konsesi jang seim   
  

Harian itu memprotes, bahwa 
RRT belum mendjadi anggota PBB, 
sedangkan Kuomintang diwakili. Di 
katakan, bahwa “keadaan ini tidak 
memperbesar kekuasaan PBB. Di- 

tegaskannja, bahwa rakjat Sovjet se 
usaha perda- 

maian . di Korea. Mengenai soal 
Djerman, dikatakan bahwa penting 
sekali selekas mungkin  dilaksana- 

kan perdjandjian perdamaian dgn. 

Djerman dan supaja semua pasu- 
kan2 asing ditarik dari  Djerman. 
Seterusnja .,Pravda”- mengkritik  pe- 
das pidato John Foster Dulles- (men 

teri luar negeri Amerika). Dikata- 
kan, bahwa politik Dulles itu tak 
akan mentjapai hasil. Achirnja di 
njatakan oleh harian Sovjet tadi, 
bahwa pemimpin2 Sovjet akan me- 
njambut dengan gembira setiap ini- 

Mutlak 

litis terhadap soal keamanan dalam 

jang telah saja kundjungi sendiri, 

gara lainnja untuk mengadakan pe- 
njelesaian setjara damai mengenai 

Se- 

dari mulanja adalah sudah berupa 

selaku Menteri Pertahanan a.i, 
Sovjet Uni bersedia untuk  merun- 

dingkan soal2 itu, baik dengan dja 
lan berunding setjara langsung, 
maupun kalau perlu dalam lingku- 
ngan PBB. Demikian ,,Pravda”. 

Penindjauan barat gembira. 
Para penindjau Barat di Moskou 

Ditambahkannja lagi, bahwa 

pada semua rentjana dan in- 
struksi2 jang telah diberikan oleh 
Pemerintah dalam  penjelesaian 

soal keamanan itu sesungguhnja 
termaktub 3 pasal jang tidak bi- 
sa dipisah?kan satu sama 

jaitu: 
lain, 

moderat itu atas tawaran presiden 
Eisenhower. Sovjet Uni menjatakan 
bersedia untuk merundingkan perda 
majan disetiap tempat dan waktu 

diterima 
oleh Sovjet. Menurut para penin- 
djau tadi, kritik pedas ,,Pravda” 

diplomatis seperti . Eisenho- 
, Pemerintah Sovjet kini berse- 
mengadakan rundingan dengan 

lak kata2 jg bersifat ultimatum, de 
mikian dikatakan oleh duta besar 

suatu 

“ Washington mempeladjari. 
Sementara itu pembesar2 di Wa- 

shington kini sedang ' mempeladjari 
'djawaban Sovjet atas tawaran Eisen 
'hower ig dimuat ,.Pravda” itu. 

| Di Paris, menteri luar negeri Pe- 

ranfjis, Georges Bidault,  mengata- 

kan, bahwa karangan dalam ,.Prav- 

da” itu adalah ,,sangat menarik ha 
t?”, tetapi ia tidak bersedia membe 
ri komentar lebih. landjut. 

Amerika bersedia beker. 
dja utk. perdamaian. 

Dalam pada itu  djurubitjara 
.Gedung Putih” hari Sabtu kata 
kan, bahwa suara jang moderat 
dalam karangan ,,Pravda”  ten- 
tang pidato presiden Eisenhower 
baru2 ini, “adalah suatu peroba 
han jang menggembirakan. Dika 
takan, djika pemimpin2  Sovjet 
mengambil langkah mengikuti per 
njataan2 ,,Pravda”, mereka akan 
menemukan Amerika dan negara 
merdeka lainnja telah siap sedia 
untuk bekerdja bagi perdamaian. 
Karangan jang menjatakan, bah 
wa Sovjet Uni menerima baik 
tawaran presiden Eisenhower un 
tuk merundingkan perdamaian, 
dimuat djuga oleh ,,Izvestia”, 
harian resmi pemerintah Sovjet. 

Harian2 itu mengumumkan dju 
ga teks lengkap pidato presiden 
Eisenhower dihadapan perhimpu 
nan para redaktur harian2 Ame 
tika minggu jg lalu. (Antara-UP) 

Apa Maksudnja ? 
2 Kapal Selam Asing 
Memberi Code2 Dekat 

Pulau Albot-Maluku 
BARU2 ini diperairan Maluku 

telah muntjul kapal selam 'jg tak 
diketahui kebangsaannja. Diper- 
airan pulau Albot dimuka kam- 
pung Hitu jang diduduki pos ten 
tara kita, pada waktu malam hari 
muntjul 2 kapal selam. Jang satu 
ketjil, kira-kira djarak 150 m 
dari pantai, dan satu lagi besar 
dalam djarak kurang lebih 3090 
m. Mereka memberikan code dgn 
senter berwarna biru kedarat be 
berapa kali. Didarat dari sebelah 
barat kampung Hitu pulau Albot 
tsb. mendapat balasan. Kemudian 
mereka menghilang. Djam 4 pagi 
imbul kembali dan menghilang. 

Selain beberapa hari jg lalu, da- 
lam djarak 1 mil dari pantai Liang 
(Pp. Ambon) jg diduduki pos ten- 
tara terselatan telah muntjul pula | 
sebuah kapal selam lainnja. Tetapi 

tidak memberi code apa2, dan tidak 

"- negara netral di Mos- 
PA au 

  

1: untuk memulihkan dan me- 

mupuk unsur2 sehat dalam ma- 

sjarakat. 
2. correctie dalam lingkungan 

alat2 pemerintahan dan alat2 ke- 

kuasaan negara. 

5. bertindak dengan kekerasan 

erhadap gyerombuian2 dan pasa- 

kan2 bersendjata jang mengatjau 

keamanan. 

Djadi teranglah, demikian Mr 

Wilopo, bahwa Pemerintah sen- 
diri pertjaja jang soal keamanan 

ini tidak bisa diselesaikan de- 

ngan kekerasan sadja. Tetapi ter- 
hadap kepada gerombolan2 ber- 
sendjata baik jang untuk mem: 

pertegakkan ketertiban jang bu- 

kan mendjadi ketertiban Repu- 

blik Indonesia ataupun untuk 

memaksakan sesuatu ideologi, 

tak ada djalan lain daripada te- 

Van Fleet Tak 

Pernah Dengar 
Mengenai Perlakuan Bu- 
ruk Thd Tawanan Oleh 

Pihak Utara 

Djenderal James van  Fleet me- 
ngatakan pada hari Kemis di Phila- 
delphia bahwa waktu ia mendjadi 
komandan tentara ke-8 A.S. di Ko- 
rea ia tidak pernah mendengar tjeri 
tera2 tentang kekedjaman dari pa- 
ra tawanan, jg telah dibebaskan oleh 
pihak Utara. 

Van Fleet memberikan  ketera- 
ngan ini dalam suatu. konperensi 
pers. Ia mengatakan bahwa para ta 
wanan, jg telah dibebaskan  sebe- 
lum diadakan pertukaran — tawanan 
perang seperti sekarang ini, tidak 
memberikan laporan2 tentang keke- 
djaman kepadanja waktu itu selaku 
komandan tentara ke-8 A.S. 

(Antara). 

DJENDERAL HARRISON 
MENOLAK 

Letnan djenderal William Har 
rison, pemimpin utusan PBB ke 
perundingan perletakan sendjata 
Korea menolak pada hari Sabtu 
untuk mengeluarkan suatu state- 
ment sehari sebelum perundingan 
lengkap tentang perletakan sen- 
djata di Korea diadakan lagi. Se 
perti diketahui djenderal  Harri 
son untuk pertama kali sedjak 
tanggal 8 Oktober jl. pada bari 

  

    

—
—
   wartakan pemilihan ini hanja me     

jang sangat baik, baik dengan 
Shah maupun dengan perdana men- 

teri Iran, Mossadeg. 

Penari 
HARIAN Bangkok Post” 

Djum'at pagi kabarkan, bahwa 

djawatan kepolisian — Muangthai 

telah mempersiapkan suatu rentja 

na bagi penarikan kembali  se- 
djumlah 1.500 orang pasukan Kuc 
mintang dari Birma ke Formosa 
melalui Bangkok. Harian tadi ka   takan, djawatan kepolisian tsb da 

g 
' ngenai 128 kursi ja'ni separoh da 

ri seluruh djumlah anggota ma- 

djelis tinggi Djepang. 

kan Kembali Pasukan? Kuomintang 
lam pada itu tegaskan, bahwa pa 
sukan2 djenderal Li Mi tak akan 
dibolehkan untuk tinggal di wila 
jah Muangthai. Menurut rentja- 
na pasukan2 Kuomintang itu 
akan diangkut dengan truk2 ke 
Lampang, terus dengan kereta 

api ke Bangkok dan selandjutnja 

dari sana dengan kapal ke Tai- 

  

Minggu kemarin akan bertemu 
lagi dengan djenderal Nam Il, pe 
mimpin utusan pihak Utara ke 
perundingan tsb. 

lama kemudian menghilang. Penje- 
lidikan selandjutnja sedang berdja- 
lan. Demikian diberitakan Biro Pe 

nerangan SUAD. (Antara).   
Muang Thai baru2 ini telah mem 

beritahukan kepada PBB, bahwa 
Muang Thai akan dapat menjetu- 
djui pengangkutan pasukan2  Kuo- 
mintang itu melalui Bangkok, bila 
Taipeh dan Washington jang akan 
mengurus penarikan kembali itu. 

Lebih Tandjut harian New York 
Times di New York katakan, bah- 

ambil sikap jang benar dengan an- 
djurannja supaja pasukan2. Kuomin- 
tang di Birma menjerahkan sendjata 
mereka dan kemudian meninggal- 
kan Birma. 

Pasukan2 Kuomintang itu tak ber 
faedah bagi kepentingan2 pemerin- 
tah Taipeh dan telah pula mendja- 
di sumber kedjengkelan serta mem- 

i Tak Bi 2 Diselesaikan 

Dengan Kekerasan 
Pendapat Wilopo Tentang Pemetjahan 

Soal Keamanan 
Mutasi2 Dlm Augkatan Darat Adalah Hak 

BERHUBUNG DENGAN suara2 diwaktu2 
tutan beberapa pihak untuk raendjalankan suatu 

pendjelasan2 kepada pimpinan Angkatan Darat 

dan Semarang dan diawal bulan Mei nanti keterritorium I dan Ul di Su- 
matera, bahwa djalan jang ditempuh oleh kabinet 

Wilopo didalam suatu keterangannja kepada ,,Antara” Djuma'at malam 

KSAD 

achir ini tentang tun- 
penjelesaian setjara po- 

saja telah memberikan 

dimasing2 territorium 
Makassar, Surabaja 

negeri, maka 

jaitu Bandung, 

sekarang ini sedjak 
»politieke oplossing”. Demikian Mr. 

gas2 menghadapinja dengan sen- 

djata katanja pula. 

Terhadap peristiwa 17 

Oktober. 

Atas pertanjaan mengenai pe- 

njelesaian peristiwa 17 Oktober, 

Menteri Pertahanan menerangkan 

selandjutnja, bahwa baik sebelum 

maupun dimasa  kundjungannja 

kedaerah2 territorium tentara itu 

ia berulang2 menanamkan pe- 

ngertian terhadap 2 hal bagi 

penjelesaian peristiwa 17 Oktober 

itu. Pertama, kata Wilopo, bah- 

wa djalan hukum jang ,,in eerste 

aanleg” “dilakukan oleh Djaksa 

Agung benar2 sedjak dari mu- 

lanja bebas. Suara2 jang menja- 

takan seolah2 djalan. ini diha- 

lang-halangi oleh kabinet, adalah 

tidak benar. Kedua, bahwa ke- 

kuasaan dan hak2 jang semesti- 

nja ada pada pd. KSAD pada 

umumnja sungguh2 tidak diba- 

tasi sama sekali. Misalnja, me- 

ngenai mutasi2 didalam Ang- 

katan Darat hanja terhadap: 

Panglima? Territorium sadja ig. 

perlu dibitjarakan dalam kabinet. 

Pun terhadap usul2 mengenai 

mutasi panglima2 demikian ini 

saja pertjaja, bahwa kabinet 

akan memberikan pertimbangan 

jang sebaik2nja. Demikian Men- 

teri Pertahanan 'a.i.  achirnja. 

(Antara).   

  
Pada hari Kamis tgl. 23 April 

bertempat di Kathedraal Djakar 
ta telah. ditahbiskan sebagai Ti 

tulair Bisschop dari Trisipa dan 

Apostolis Vicaris dari Djakar 

tas Monseigneur Adrianus Dja 

jasepoetro:  pengtahbisan mana 
dilakukan oleh  Aartsbisschop 

Monseigneur George De Jonghe 

D'Ardoye sebagai Consecrator 

sedang pembantu2 Consecrator 

ialah Monseigneur Arnzt O.S. 
Cr.,  Apostolis  Vicaris dari 

Bandung dan Mgr. A. ,Soe- 
gyopranoto dari Semarang. — 

Gambar Iz Jang  ditahbis- 
kan duduk berlutut dimuka 
(Altaar) medja misa, sedang pa 
ra imam memberikan selamat 
padanja. — Gambar UI:  Seha 

bis upatjara para imam ber 
arakan pulang ke Pasturan. Da 

ri kiri ke kanan Mgr. Soegia 
pranata, Arnzt, De Jonge, dan 

Djajaseputro. 

  

Dunia Peringa- 

ti Shakespeare 
Djuga Russia , Ikut-Serta 

PARA DIPLOMAT dari 82 
negara beserta ribuan peminat !a 
innja hari Kemis di Stratford on 
Avon (Inggris) telah melakukan 
peringatan atas hari ulang tahun 
nja jang ke-389 dari William 
Shakespeare, pudjangga Inggris 
jang terkenal itu. 

Bendera2 dari 82 negara ber- 
kibar dengan megahnja dibawah 

langit biru dan udara semi jang 
njaman, seakan-akan dunia mem 

beri salut kepada pudjangga jang 
kenamaan itu. 

Setelah itu diadakan  arak2an 
bunga kerumah dimana Shakes- 
peare dilahirkan dan kegeredja ke 
tjil dimana almarhum dimakam- 
kan. S f 

Dimuka berdjalan para  diplo 
mat dari kedua fihak Tirai Besi- 
Rusia djuga turut — sambil mem 
bawa karangan? bunga dan bu- 
ket. Dan untuk pertama kalinja 
seorang  koresponden — harian 
“Pravda” di London turut serta 
dalam djamuan resmi jang diada 
kan Stratford Memorial Theatre. 

(Ruter) 

  

” 

dan tidak berpihak.” Dikatakan 

dapat memaksa Sovjet Uni untu 

itu dan mentjegah pertumpahan 

MacArthur mengumumkan rentja- 

nanja “untuk .,mengachiri perang” 

ini dalam suratnja kepada senator 

Harry F. Byrd pada tangal 19 April 

jang lalu, isi surat mana telah di- 

umumkan di Washington pada hari 
Djum'at. Dalam suratnja MacArthur 

menjalahkan politik perang Korea 

jang didjalankan oleh presiden Tru- 

man, jaitu orang jang telah meme- 

tjat MacArthur sebagai panglima 
tertinggi pasukan2 PBB dan pangli- 

ma pasukan2 Amerika di Timur 

Djauh, dengan alasan bahwa Mac- 
Arthur telah bertindak diluar batas 

kekuasaannja dengan  menjerukan 

pembomar pangkalan2 di RRT. 

Menurut  MacArthur  antjaman 

pemboman pangkalan2 RRT itu da- 

pat membawa perdamaian di. Korea 

dan membenarkan — pengorbanan 

orang2 Amerika di tempat jang dja- 

uh itu, dan membenarkan - pula 

prinsip2 keamanan bersama jang 

mendjadi dasar. politik luar neges 

Amerika dewasa ini. 
Demikian antara lain  rentjans 

MacArthur itu jang sudah diketahui 
oleh presiden Eisenhower semendjak 
beberapa bulan jang lalu, akan te- 
tapi hingga kini tidak menjatakan 
setuZju. Tetapi apa jang akan di- 
lakukan oleh Eisenhower bila run- 
dingan perletakan sendjata jang 
akan datang menderita kegagalan, 

tiada seorangpun dapat  mengata- 
kan. 

Patut ditambahkan, bahwa 'bebe- 
rapa bulan jang lalu MacArthur 
pernah mengadakan  pembitjaraan 

dengan presiden Eisenhower tentang 
rentjananja itu. 

Sisenhower tidak mau me 
lakukan aksi jang dapat 
meluaskan peperangan. 

Dalam pada itu kalangan jang 
mengetahui di Washington hari 
Djum'at menerangkan, bahwa 
presiden Eisenhower dan para pe 
nasehatnja dewasa ini tetap ber- 
|pegang pada politik tidak meng-   bahajakan Birma, kata harian tadi, 

  

Lomksga Ke da 

wan. 1, 

| Kon. B 

   
   

wa Sidang Umum PBB telah meng- 

jaan Indonesia 
1 Genootschap 

| ah nschoeppen 

ambil tindakan2 jang mengan- 

dakan2 demikian itu akan merupakan pengaruh kekuatan 

k mengachiri peperangan di Korea 

Antjaman Pemboman 
Terhadap RRT 

Mac Arthur Anggap Bisa Selesai- 
kan Perang Korea 

BEKAS PANGLIMA tertinggi pasukan2 Amerika di Timur 

Djauh, djenderal Douglas MacArthur pada hari Djum'at menjata 

kan bahwa ,,antjaman pemboman terhadap RRT mungkin dapat 

memaksa Sovjet Rusia untuk menjelesaikan perang Korea dan se 

mua masalah2 dunia lainnja sesudah itu dengan sjarat2 jarg, adil 
bahwa antjaman akan adanja tin 

yang 

darah lebih landjut. 

dung risiko dapat meluaskan 
perang Korea dan bisa djuga me 
letuskan perang dunia “ke-3, ter- 
utama dimasa rundingan perletak 
an sendjata hendak diadakan lagi. 
(Antara-U.P.) 

  

Menteri Suma- 
nang Gemar 

Naik Betjak 
Untuk Selidiki Harga 

Pasar... 

TANGGAL 24/4 siang te- 
lah bertolak dari Semarang 
menudju kearah Magelang se- 
landjutnja Jogja, Solo dan 
Ngandjuk, Menteri Perekono- 
mian Mr. Sumanang. Ia tiba 
hari Kemis dari Djakarta un- 
tuk menindjau perusahaan2 
kretek berhubung dengan ke- 
sulitan2 pemakaian tjengkeh, 
soal2 perburuhan, djaminan- 
djaminan sosial perusahaan 
dsb. Di Magelang kabarnja, 
akan ditindjau — perusahaan 
penjamak kulit, di Solo-Jogja 
terutama pembatikan. Ketika 
salah seorang Kepala Djawa- 
tan jang masuk lingkungan, 
Kementerian Perkonomian di 
Semarang pagi2 tanggal 24/4 
memerlukan  mendjemput Mr. 
Sumanang dengan mobil di- 
tempat Sumanang semalamnja 
menginap, ditemui Menteri itu 
sudah berkendaraan betjak. 
Wjaktu Kepala Djawatan itu 
dengan hormatnja bertanja, 
mengapa naik betjak, Suma- 
nang djawab: ,,sambil menje- 
lidiki harga pasar kok Mas!”         
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id BAN DALAM 

1 GOODYEAR 

   
         

  

Ban dalam Sepeda | 

| | — WARNA-MERAH | 
Harga tidak tambah 

  

Distributir: 

| BAN HONG LIONG & CO., 
| LINDETEVES N.V. dan 

| N:V: TRIMURTI - 
Selandjutnja Agen-Agen diseluruh Indonesia. 

baba uni Deli 
rasa 

        
NN lia ana 

MENGAKIBATKAN ( & 
MAN 17 (re 

“ “ASPRO”— € 
Mentjegah....menjembuhkan / 
Tablet 'ASPRO' mempunjai dua rupa kesang- 

gupan. Menjembuhkan penjakit demam dan 

menghilangkan penjakit2 urat. Tablet "ASPRO" 

bekerdjanja tjepat sekali. Tiap? tablet dibung- 

kus dengan rapi sehingga udara jang basah 

tidak mempengaruhinja. Dalam bungkusan 

dari 5 dan 27 tablet. 8 

                           

DEMANdan SEMUA PENJAKIT 
— dengan tjepat sekali : 

: 1 2 “Ly 

— Pakailah tablet M 

"ASPRO' sesuka: 
Tuan. latidak ber- 

bahaja dan tidak” 
£ 

merusakkan djan- / 

tung dan perut. TANDA PERNIAGAAN 

    
  

Distributir: JACOBSON VAN DEN BERG & CO. xv. 
Leholas Product. 

sala 
Ine “3 

SEKOLAH: MENGEMUDI TmE23 
KENDARAAN BERMOTOR sk J Lu ET A R Uu NN 

DJL. TJITARUM 21 TELP. 1808: — SEMARANG 

Pada tgl. 17 MARET 1953 telah dibuka tjabang di KUDUS 

Pendaftaran (sementara) TIAP HARI kerdja di Semarang 

Mulai HARI MINGEGU.-di Pekodjan 85 K UD U S 
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1. ANGGUR OBAT KOLESOM:. Ini Anggur Kuat terbikin dari 
Tjampuran Obat2 Tionghoa jang berfaedah dan mahal, antaranja 

Kolesom, dil, Obat jang sanget penting untuk tambah kekuatan tu: 

buh dan darah. Ini Anggur pun tertjampur dng. sarinja Buah  Ang- 

gur jang terpilih. 

Amat baik bagi lelaki/perempuan jg. berbadan leman. Kurang da- 

rah, muka putjet, air muka kelihatan tua dan lesu tidak bersema- 

ngat, kaki tangamr dingin, bua pinggang sakit, tulang linu, kepala 

suka pusing, bernapas pendek, urat sjaraf lemah,  sumangat laki2 

: kurang. Paras perempuan tua dll. Penjakit kelemahan. Minum ini 

Anggur dalam sedikit tempo sudah tentu lekas kelihatan faedahnja. 

aa Baik untuk ielaki dan perempuan, tua atau muda. 

ANGGUR KOLESOM PO THAY. Amat perlu bagi prempuan 

jang duduk perut, dan jang berbadan lemah, kepala suka pusing, 

sakit perut tumpah2, kaki bengkak dll. Sakit lemah dalam waktu 

bunting. Perlu diminumi sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehat 

dan baji dalam kandungan tinggal waras. 

ANGGUR KOLESOM SENG HWA. Perlu diminum perempuan 
sesudah bersalin, agar tinggalnja darah dalam badan mendjadi ber- 

sih, dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjadi seger, me- 

nambah air susu ibu, dan menambah nafsu makan. Terutama bagi 

FS perempuan jang sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sa- 

1 ngat dipudjikan. 

ANGGUR OBAT RHEUMATIEK. Ini Anggur Obat Rheumatiek 
dibikin menurut resep jang sudah termashur turun menurun. Dibi- 

kin dengan bahan obat Tionghoa jang mahal dan mandjur, dengan 

ditjampuri Kolesom dll. Ini anggur obat melulu untuk sembuhkan 

segala rupa penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik  ditu- 

lahg, urat2 dan lain2 bagian badan, baik jang sudah lama atau jang 

baru. Sesudah minum 3 botol tentu nanti kelihatan mandjurnja dan 

6 botol SEMBUH sama sekali. 

: Terdapat di TOKO2 OBAT dan TOKO2 P. & D. diseluruh Indonesia. 

Pabrik Anggur ,REN AY & Co”. Surabaja. 
Agent: ,TEK SING TONG” Semarang. 
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Menghaturkan di 
|. tuan, kundjungan danp 
| dan Saudara2 sekalijan. 

    

  

De Spaarbank te 

Bank Timur N.V. 

Djumahat tgl. 1 M   

“De Commissaris van bet 

    

stellen zich voor ter gelegenheid van de verjaardag van Hare 

Koningin der Nederlanden op 30 April 1953 

van 19.30 tot 21.00 uur te hunmen huize, ' 

receptie” te houdem” 

te zenden, worden alle Nederlan- 
ederland flangs deze weg tot de recep- 

Ta pada' Pe | 
PARTINF 07 

". Adengan » | NG 

banjak terima kasih atas segala ban- 
'i rian tanda-mata Bapak2, Ibu2 

De Javasche Bank 

Nederlandsche Handel-Maatschappij, N.V. 

Nationale Handelsbank N.V. 
Escomptobank N.V, 

memberitahukan bahwa mereka punja 

kantor2 akan ditutup pada - hari 

   

| 2 
beperkte mate mogelijk is per- 

        
   

jas 
FATE 

18-4- 

OTO 

Sal 

Semarang 

, 

ci 1953 (Hari Buruh)   
  

Atlas Anatomi 

Harga Rp 17,50. Luar kota 

VAN 
BODJONG 21 

  

Untuk pendidikan perawat, perawat-gigi, bidan dan djuru-rawat. 

Dengan 81 gambar. Harga Rp 13-— Luar kota Rp 15,50 

Atlas Dunia Ekonomi 
r 2 

Dengan statistik dan keterangan2 dalam lapangan sosial. 

Rp 20— 

DORP 
SEMARANG. 

    

  

  

  

    

Saja bernama :  SAST 

tih, saja beli Amiro - pomade 

tam pertama satu minggu ke 

tambah lama tambah 

pertjaja, waktu saja 

ONE 
?.X 

: atu 

' SURAT PUDJIAN 
: Dada 

ROSISWOJO 
Inspektur Polisi Seksi II kring HL Surakarta : 

Menerangkan saja punja umur 50 tahun, rambut sudah pu- 

baru saja pakai selama tiga minggu sudah kentara mulai hi- 

hitam, saja pudji betul Amiro-pomade 

gampang di pakai seperti. pomade bijasa, pertama saja tidak 

akai memang berbukti betul. 

Inspektur Polisi seksi IL kr. HI 

tjap Potret bintang empat, 

ntaranja seperti soklat tua, 

SASTROSISWOJO 

Surakarta. 

  

untuk Costumitre, cuse Coup   
MINJAK OBA 

  

Dikeluarkan oleh 

Djl. Bawean no: 22 

  

  

MN UNRI, 
? JANG PALING BARU 

   

   

Mode Vakschool dan Atelier- AZALEA 
Bodjong No. 120 (Pav.) — Semarang 

Terima murid-murid untuk Memotong dan 
kean Wanita, serta dididik sampai mendapat Diploma Bond, 

Terima djuga untuk membikinkan Pakean Wanita dan Anak2 

? BAN LENC 

Mendjahit Pa- 

dan Lerares. :   

  

Dapat diminum untuk menjembuh- 
kan: batuk baru atau lama, sakit 
tenggorokan, sakit perut dil. 
Bagi bisul2, kudis2, gatal2, digigit 
binatang berbisa, kena api, dapat le- 
kas hilang dengan  digosokkannja. 
Apabila merasa lelah atau salah 
urat, dari sport atau djatuh dapatlah 
Ban 'Leng digosokkan (dipidjet) dan 
diminum, semua itu penjakit Jekas 
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. DI: kalau tiada: boleh 
kirim. Rp. 8,50. Kami nanti kirim 
1 botol sama Tuan dengan tertjatat. 

Rumah Obat-TJEH SHE TONG.: 

Tilpon 2207 S Surabaja. 

“VERBANDTROMMEL 
Untuk AUTO-PERSOON, TAXI, 
AUTO-LET dsb. . compieet dgn. 
PETI/KUNTJI Papa 3 Lan 
Untuk TRUCK, BESTEL-WA- 
GEN dsb. compleet dgn. PETI/ KATNTIL Sa mna Rp. “Be 
Untuk BIS, PICK-UP dsb. com- 
pleet dengan  PETI/KUNTII 
Rp: 100.— 
Drogisterij: ,ONG" 
KRANGGAN TIMUR 21 
TILP. 1419 SEMARANG 

an... 
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sumber2 perseorangan, sumber2 

Semuanja ini berarti bahwa seba- 
gian dari penghasilan negara harus 
disediakan untuk pertahanan 
berarti djuga bahwa untuk kepenti- 

ngan pertahanan kadang2 perlu. di- 
adakan pembatasan2 terhadap  ke- 
merdekaan2  warga-negara. - Kedua 
hal ini tentu tidak dapat didjalan- 
kan dengan tidak terbatas, sebab 
kekuatan pertahanan tidak hanja ter 
gantung dari suatu Angkatan Perang 
jang kuat, tetapi lebih lagi tergan- 

tung dari stabiliteit politik dan eko- 
nomi sesuatu negara. 

Oleh sebab itu dalam lapangan 
pertahanan, maka disamping per- 
soalan untuk menjusun Angkatan 

Perang. jang sesempurna mungkin, 

kita djuga menghadapi dua persoal- 
an lain. 

Pertama: bagaimana menjusun 

pertahanan jang sekuat-kuatnja de- 
ngan tidak “membahajakan -bagi ke- 
stabilan dan kemadjuan ekonomi. 
Terutama bagi negara2 seperti Indo- 
nesia. jang baru mengalami djaman 

destruksi jang perekonomiannja ma- 
sih terbelakang, sedangkan daratan 
dan lautan jang harus dipertahankan 
sangat luas, maka persoalan ini me-! 

Pabakan persoalan “jang sangat sulit 

untuk dipetjahkan. 
Kedua: bagaimana  menjusun 

pertahanan jang sekuat-kuatnja  de- 
ngan tidak membahajakan. bagi per- 
kembangan jang demokratis. 

Tulisan saja ini bermaksud hen-. 

dak mengupas hal ini. 
Pembatasan jang kedua ini tentu 

tidak terdapat pada negara2 jang 
totaliter, dan inilah jang menjebab- 

kan bahwa negara? totaliter 5. 

kadang « dapat mendahului negara 
demokrasi dalam persiapan?  pepe- 
rangan. 

Persoalan ini sekarang penting ba- 

,gi negara2 demokrasi jang mempu- 

njai Angkatan Perang jang sangat 

besar, sehingga - dengan sendirinja 
persoalan itu mendjadi lebih berat. 

Akan tetapi negara2 jang Angka- 
tan Perangnja tidak begitu besar 

menghadapi djuga persoalan ini. Ki- 
ta lihat sekarang berapa banjaknja 
negara2 jang mempunjai Angkatan 
Perang jang,tidak begitu besar, jang 
rupanja tiada mampu: untuk. meme- 
lihara keseimbangan antara perkem- 
bangan demokrasi « pada. satu fihak 

dan perkembangan Angkatan -Pe- 
rang pada fihak lain. 

Sangatlah perlu bahwa pemimpin2 
suatu. negara . demokrasi. mempsia- 
djari. persoalan jang tersebut: diatas 
sebab kekurangan. pengetahuan ' dan 
pengertian-terhadap “persoalan ini 
dapat .menjebabkan bahwa: orang 
memandang bahaja. terlalu  ketfjil, 
'akan tetapi sebaliknja dapat djuga 
menjebabkan bahwa orang  dihing- 
gapi .psychose jang berlebih-lebihan. 

  

Sakit kentjing darah, nanah? 
& 20.— URUNOL PILL. tangg. 
|tujung SAKIT PRAMP. SYPHI- 
LIS?? -CERENOL PILL. tang- 

ag Ea n baik luka-luka, 
Lbengkak “di . kemalua atal, bi- 

'R ..20-— ZALF ea SI- 

.bikin kulit muka halus, bersih 
:dan kentjeng untuk orang muda 

| maupun tua. Ini-pil tidak melain- 
kan untuk ketjantikan, tetapi dju- 
ga bikin badan sehat dan selalu 
tetap tinggal.muda, 1 stel Rp. 60. 
MONGORIA tanggung baik sakit 
ambeien Rp. 30.— 3 ds. Rp. .87.- 
BEDAK TELOR Rp: 5.— LIDA 
BUAJA. HAAROLIE Rp. 5.— 
HANARIN tangg, lekas baik un- 
tuk pramp. keluarkan darah pu 
tih (Piktay), badan lembek, di- 
ngin, kepala posing Rp. 20.-— 
Prijse. gratis. Porto Rp 3.— 

THIO GIOK GIEM 
Gang Tengah 22 Semarang. 

Agen Smg. Plampitan 22. 
».. Solo. Tjojudan 70 A. 
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Djuga dapat beli diantero 
Yoko2 di INDONESIA   

dan | 

' Pertahanan Dan Perkembangan 

Politik Dalam-Negeri 
2 (Oleh: Pembantu Militer Kita) 

“ TIAP NEGARA MERASA dirinja berkewadjiban untuk mempertahankan 
dan untuk memelihara kebebasan nja terhadap sesuatu paksaan dari luar. Untuk itu Negara itu men 

djalankan politik luar negeri-dan dia: menjusun kekuatan: untuk memberikan dasar kepada politik 
luar negerinja. Pada pokokuja negara baru: dapat: merasa: dirinja aman apabila kekuatan jang ada 

padanja seimbang dengan politik luar negeri jang “didjalankannja. Negara menjusun kekuatan. dgn 

mendirikan Angkatan Perang dan dengan mempersiapkan. pengerahan 
apabila diperlukan. morecl, sumber kebendaan, 

Kedua sikap ini merugikan bagi per- 

kembangan demokrasi jang sehat: 

Perkembangan di bebera- 
pa negara. | 

Sedjarah dari berbagai negara me- 

nundjukkan bahwa sering djuga tim- 

bul dictatuur jang bersandar kepada 

Angkatan Perang. Sekarang djuga 

tidak ketjil djumlah negara2 dimana 
keadaan demikian terdapat. : 

Apabila kita jakin bahwa susunan 

demokrasilah jang memberikan ke- 

sempatan jang sebesar-besarnja bagi 

kemadjuan negara dan  rakjatnja, 

maka sangatlah berguna untuk me- 

njelidiki hal2 manakah jang mem. 

pengaruhi pertanjaan apakah akan 

timbul dictatuur jang bersandar ke- 

pada Angkatan Perang atau tidak. 

Sedjarah dan perkembangan — se- 

karang dari beberapa negara mem- 

berikan kesimpulan jang berikut. 
Pertama dapat kita tjatat bahwa 

suatu revolusi sangat sering meng- 

hasilkan  dictatuur. 'Nama2 Napole- 
'on, Lenin, Kemal Attaturk, Tsiang 

Kai Sjek, Mao Tse Tung, dil. mem- 

berikan illustratie dalam hal ini. Re- 

“volusi  Amerika-Utara jang membe- 

rikan dasar bagi perkembangan  de- 
mokrasi dengan: tidak. melalui dicta- 

tuur merupakan ketjualian jang ti- 

dak besar djumlahnja dalam. sedja- 
rah. 

Hal jang kedua ialah pembagian 

kekuasaan dalam konstitusi. sesuatu 

negara, ja'ni apakah didalamnja tju- 
kup terdapat djaminan2 bagi kese- 
imbangan jang sehat. John Adams 
salah satu diantara  tenaga2 jang 
meletakkan dasar2 bagi... .Amerika 
Serikat, menulis. dalam .,Defence of 

the Constitutions of Government of 
the United States of. America”. 
Semua bangsa, dibawah semua 

pemerintah, harus mempunjai par- 
tai-partai,: rahasia jang: besar ialah 

bagaimana tjaranja mengatur partai? 
itu. . ' : 

Hanja ada dua djalan, ja'ni atau 

dengan suatu - monarchy beserta 
Angkatan Perang tetap, atau dengan 
keseimbangan dalam konstitusi. 

Dimana. rakjat mempunjai suara 

dan : tidak terdapat. keseimbangan, 
maka akan timbullah pertikaian2. jg. 
terus-menerus, revolusi2, dan keke- 
djian2 hingga suatu Angkatan Pe- 

rang tetap, dengan seorang djende- 
ral sebagai Kepalanja, memaksakan 
ketenteraman, atau hingga keharus- 

an akan suatu keseimbangan difa- 
hami oleh semuanja dan diterima 
oleh semuanja”. 

Akan tetapi bagaimanapun pen- 
tingnja keseimbangan. dalam konsti- 

'tusi itu, disamping itu masih banjak 

faktor2 jang lain. Kita lihat umpa- 
manja bahwa pada umumnja konsti- 
tusi2 dari negara2 Amerika Selatan 
mengandung. tjukup keseimbangan, 
akan tetapi hal ini sadja rupanja be- 
lum. dapat mendjamin- perkembang- 
an jang demokratis, dan Amerika 
Selatan kita melihat banjak rentetan 
revolusi2 dan dictatuur olinda baru. 
Ketiga dapat kita tjatat, bahwa per- 
kembangan banjak dipengaruhi oleh 
'hasil2 jang dapat dibuktikan oleh 
sesuatu regime jang demokratis. Ki- 
ta lihat bahwa banjak negara2 jang 
selama bertahun2 mentjoba mendja- 

:lankan pemerintahan jang demokra- 
tis, akan tetapi setelah: mengalami 
keketjewaan2 jang berulang-ulang 
pada suatu ketika beralih kepada 
dictatuur jang bersandar kepada 
Angkatan Perang. Exces2. dan kega- 

-galan2.. systeem. demokrasi dapat 
menjebabkan bahwa. orang - dengan 
perasaan putus asa mengharap ke- 
selamatan dari dictatuur.. Tjontoh 
jang terbaru ialah Mesir. 

Hal jang ke-empat ialah pendidi- 
kan, keinsjafan dan perhatian  me- 
ngenai soal2 negara. 

Peibagai pendapat menge 
pai sifat2 A.P. 

Selandjutnja ada jang berpen- 
dapat bahwa sifat Angkatan Pe- 
rang merupakan faktor jang pen- 
ting bagi perkembangan demokra 
si. Di Amerika Serikat umpama- 
nja beratus tahun orang menga- 
nut pikiran, bahwa suatu  Ang- 
katan Perang tetap pada pokok- 
nja tidak dapat disesuaikan de- 
ngan susunan negara jang demo- 
kratis. 
Virginia Declarations of Rights 
(Juni 1776) umpamanja menjata 
Ikan Pee... bahwa Angkatan 
Perang tetap harus dihindarkan 
dalam waktu damai oleh karena 
'berbahaja bagi kemerdekaan”. 

| Akan tetapi pikiran ini tidak 
dibenarkan seluruhnja oleh pe- 
ngalaman negara2 lain Inggris: 
umpamanja beratus-ratus tahun 

I' mendasarkan pertahanannja atas 
“Angkatan Perang tetap dengan 
tidak membahajakan perkembang 
.an demokrasi. 

.. Bagaimanapun djuga' pada 
umumnja adalah benar bahwa 
suatu Angkatan-Perang-tetap jang 
besar selalu lebih mudah memper 
oleh semangat jang tidak sesuai 
dengan demokrasi dari suatu Ang 
katan Perang jang sebagian besar 
terdiri dari milisi. 

ja'ni semangat dan kein- 

Cursus .SAMPURNA" 
DJALAN DEMAK NO. 18, 

SEMARANG. 

Memberi peladjaran sore/ malam 
Boekhouden 2 X 1 minggu 

a 2 djam Rp. Rp. 25,— 
(Hitung Dagang, Mem. Buku. 
Pengetahuan/Ilmu Dagang). 
Bahasa Inggris 2 X 1 minggu 

4 2 djam Rp. 15,— 
Bahasa Blanda 2 X 1 minggu 

berikut, 

      

A2 djam Rp. 15,— 
(Translation, Conversation dll.) 
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| Lebih penting adalah hal jang | 

kedaulatannja 

semua2 kekuatan negara, 

sjafan jang terdapat dikalangan 
anggauta2. Angkatan Perang, per- 
kembangan jang demokratis da- 
lam suatu negara akan sangat su 
lit terdjamin, . apabila didalam 
Angkatan Perangnja tidak terda 
pat semangat dan keinsjafan jang 
dengan dasar2 negara itu. 

Militer dan militerisme- bukanlah 
perkataan2 jg sama artinja.  Mili- 
terisme ialah semangat jg menghen- 
daki systeem dimana militer ber- 
kuasa sepenuhnja dalam negara. 
Apa jg diperlukan oleh suatu nega 
ra jg demokratis ialah tenaga2 mi- 
liter jig baik jg tidak menganut mi- 
literisme. 

Soal jg pokok ialah ' memupuk 
semangat dan keinsafan“ig sehat da 
lam. angkatan Perang. Mendirikan 
alat2 “bersendjata jg diharap “ dapat 
mengimbangi Angkatan ' Perang 
atau mengadakan  perpetjahan da- 
lam Angkatan Perang berhubung 
dengan . kechawatiran jg beralasan 
atau tidak beralasan terhadap Ang- 
katan Perang, tidak merupakan tin 
dakan2 jg bidjaksana, malah: mung- 
kin dapat mendjadi sumber bagi re- 
volusi2 jg wperiodiek”. Beberapa ne 
gara di Asia dan Amerika Selatan 
mendjadi bukti dalam hal ini. 

Persoalan di Indonesia. 
Di Indonesia kita hendak mem 

perkembangkan demokrasi  disua- 
tu negara dan masjarakat jang ba 
ru mengalami revolusi dan. per- 
djoangan kemerdekaan jang me- 
ninggalkan banjak' penderitaan, 
kemelaratan, pertentangan2 “dan 
kebentjian.. Seperti dalam. tiap 
revolusi dan perdjoangan  terda- 
pat. keharusan untuk. mengadakan 
pemusatan2. kekuasaan2 . : politik 
dan militer untuk dapat meme- 
tjahkan masaalah2 dengan tjepat. 

Apabila kita mengetahui pela- 
djaran sedjarah, bahwa kebanjak- 
an revolusi. menghasilkan suatu 
dictatuur, maka kita, 
an2 politik maupun  golongan2 
militer, akan menginsafi beratnja 
persoalan jang kita hadapi untuk 
memperkembangkan — demokrasi 
dinegara dan masjarakat kita dite 
ngah2 faktor2 jang ditimbulkan 
oleh revolusi dan perang rakjat 
bertahun-tahun. 

Pertanjaan, apakah pembagian 
kekuasaan seperti diatur dalam 
Undang2 Dasar kita telah me- 
muat tjukup djaminan bagi ' per 
kembangan jang demokratis atau 
tidak, tidak akan dikupas lebih 
landjut disini. 

Djuga bagi Indonesia agaknja 
perkataan2 dari John Adams jg 
dikutip: diatas. tidak kurang pen 
tingnja dan tidak kurang actuali- 
teitnja. 

Apa jang ditjatat diatas 
gai faktor ketiga, ja'ni bahwa 
hari kemudian demokrasi dalam 
sesuatu negara banjak tergantung 
dari hasil2 jang dapat dibuktikan 
nja dalam lapangan kemadjuan 
negara dan rakjaf, agaknja berla 
ku djuga terhadap hari. kemudian 
demokrasi dinegeri kita. 

Dalam negara kita dimana ba 
gian. jang . terbesar dari: rakjat 
kita. masih buta huruf dan telah 
berabad-abad tidak turut serta da 
lam menentukan: haluan: negara, 
maka sangatlah berat: kewadjiban 

seba 

untuk menjebarkan tjukup penge 
tahuan,. keinsjafan dan perhatian 
mengenai soal2 negara dikalangan 
rakjat, hal-hal mana seperti kita 
Hhat diatas merupakan djaminan 
djaminan jg terbesar dan terachir 
bagi perkembangan jg demokra- 
tis. 

James Madison, salah seorang di 
antara mereka jg mendirikan” 
Amerika Serikat menulis: 

Pengetahuan selalu akan me- 
nguasai kebodohan: dan suatu bang 
sa jg bersungguh. untuk memerin- 
tah dirinja sendiri, wadjib memper 
sendjatai dirinja dengan kekuasaan 
ig diberikan oleh pengetahuan.” 

Mengenai sifat Angkatan Pe 
rang sebagai salah satu faktor jg 
turut mempengaruhi . perkemba 
ngan demokrasi, dapat kita tjatat 
hal-hal jang berikut tentang ke- 
adaan di Indonesia. 

Angkatan Perang kita timbul 
dengan sukarela dan dgn tidak 
memikirkan tentang sifatnja, ja'ni 
apakah perdjurit2 akan dianggap 
langgauta tetap “atau tidak tetap. 
Akan tetapi setelah:pemuda2 itu 
berada dalam: Angkatan Perang 
kurang-lebih 8 tahun, djuga ber 
hubung dengan keadaan sosial- 
ekonomi umumnja diluar Angka 
tan Perang, maka pada umumnja 
anggauta2 Angkatan Perang me 

rit tetap. 
Tidak usah didjelaskan pan- 

djang-lebar bahwa kemampuan 
negara ini untuk membiajai suatu 
Angkatan Perang-tetap jang besar 
adalah terbatas. 

Oleh sebab itu rentjana untuk 
setjara berangsur2 dan” dengan 
memperhatikan sepenuhnja . ke- 
pentingan2. anggauta2 . Angkatan 
Perang, mengalihkan keadaan 
Angkatan Perang sekarang kepa 
da suatu keadaan dimana bagian 
terbesar terdiri dari ,,wadjib mili 
ter” (dienstplicht) disamping inti 
jang tetap, bukanlah hanja meru 
pakan suatu rentjana organisato- 
ris-technis, melainkan adalah sua 
tu masalah jang tidak lepas dari 
perkembangan demokrasi dinegeri 
kita. Djuga pemeliharaan sema 
ngat dan keinsjafan jang ' sesuai 
dengan dasar2. negara kita tentu 
adalah faktor jang penting dalam 
perkembangan demokrasi. 

Djelaslah bahwa usaha untuk 
mengembangkan demokrasi di 
Indonesia dalam hubungannja de 
ngan soal2 pertahanan merupa- 
kan soal jang penting jang me 
merlukan pengertian jang dalam 
mengenai semua faktor jg mem 
pengaruhi soal ini, baik setjara 
theorie maupun mengenai keada   an jang sungguh. 

baik golong 

nganggap dirinja sebagai peradju 

PERTEMUAN DENGAN WA- 
KIL P.P.&K. PUSAT 

Atas inisiatif Seksi Pendidikan 
Prop. Djawa Tengah Kemis pagi di 
mulai djam 9 diruangan sidang kan 
tor “Gupernuran telah diadakan per 
temuan antara wakil P.P.& K. Pusat 
dengan sedjumlah para. pengusaha 
-sekolah partikelir di Semarang. Mak 
sud pertemuan itu untuk memberi 
pendjelasan2 mengenai sekitar pem 
berian uang subsidi kepada sekoloh2 
partikulir, Pertemuan dipimpin oleh 

oleh Kepala Djwt. P.P.K. Djawa Te 
ngah Inspektur2 S.R. daerah V dan 

VI. 
Setelah wakil dari Pusat memberi 

kan pendjelasan2 tentang uang sub- 
sidi, lalu disambung keterangan? 

V. Atjara selandjutnja diadakan ta 
nja djawab jang berlangsung hingga 
siang hari. 

TUNTUTAN TUNDJANGAN 
HARI RAJA. 

Front Persatuan Buruh Pelabu- 
han Semarang jang meliputi SBPP, 
SBKPM dan ORBU telah madjukan 
tuntu'an bersama mengenai tundja- 
ngan Hari Raya kepada  Pengusa- 
ha2 Het Semarang Veem, 
rangse Stoomboot. & Prauwenveer, 
Mirandolle '- Voute & Co, KPM, 
SMN, NISE, Nationale  Handeis- 
bank, Maclaine Watson & Co, In- 
:ternatio dan Borsumy, sekedar me- 
ringankan baban- buruh dalam mera- 
jakan Hari Besarnja. Pemberian tun- 
djangan Hari Raja ini dibeffkan ke- 
pada buruh paling lambah 10 hari 

sebelum hari Raya Pdulfitri atau 
kira2 pada 4. Djuni kepada se- 
mua buruh, baik jang bergadjih bu- 
lanan, harian tetap, ' harian lepas 

maupun borongan - dan djuga. me- 

reka jang telah - dipensioen/onder- 
stand. Demikian keterangan Sekr. 
bersama E.P.B.P.S. 

  

GARNIZUN 
GARNIZUN MAGELANG 

1—, 
bertempat 

Magelang telah di- 
pertandingan sepak- 

SOLOTIGO 

Baru2 in 
ngan tentara 
angsungkan 
bola antara kes. 

Giapa- 

Garnizoen Solo- 
tigo melawan  Garnizoen  Mage- 
lang, dengan kesudahan 1—1. 

Selandjutnja diperoleh ketera- 
ngan, bahwa pada: tg. 2 sampai 
dengan 4 Mei “jang akan datang, 
bertempat dilapangan badminton 
K.M.K.. Magelang akan dilang- 
sungkan pertandingan. badminton 
guna. merebut piala beralih, : an- 
:ara- P.D.M. melawan 'K.M.K. 
seluruh territorrum 13. Pertandi- 
1gan sepakBola antara kes. Gar- 
xizoen Jogja. — Garnizoen Mage 
ang: Pertandingan tennis antara- 
Magelang. — Jogja dan volleybali 
intafa P.D.M.- Kebumen, Ban- 
'ul, Kulonprogo, “Gunung Kidul, 
Sleman, Temanggung, K.M.K. 
Jogja dan Magelang. 

ROCKY ARCIANO AKAN 
PERTAHANKAN KEDJUA- 
RAAN TINDJU DUNIA 

KELAS-BERAT. 
Dari Tager. Alwell .U.P. per- 

oleh keterangan, bahwa. petindju 
Rocky Marciano akan memperta 
hankan kedjuaraannja dalam: tin- 
dju kelas-berat. Marciano akan 
mengadakan pertandingan demon 
strasi dalam musim-kemarau “ini 
ke-Honolulu, Manila, Guam dan 
Tokyo: Demikian U-P. 

BON TJATUR TEGAL AKAN 
KE SOLO DALAM PERLOM- 
BAAN SELURUH INDONESIA 

Bond Tjatur Tegal akan mem 
bawa pemainnja jang tjukup ter 
kenal dan akan diperkuat dengan 
djuara Pekalongan (sdr Ang Tjien 

Sing) dan djuara Pemalang. Perlu 
didjelaskan disini bahwa pertan- 

.dingan ini adalah sebagai latihan 
juntuk pemain2 jang akan dikirim 
ke Perlombaan Tjatur se-Indone 
sia di Solo pada tg. 1 Mei s/d 
8 Mei 1953 jad. 

  
PERTANDINGAN AMAL 
Bertepatan. dengan Hari Buruh tg. 

1 Mei 1953 dilapangan Stadion Se- 

marang akan diselenggarakan .per- 

tandingan amal antara Kes. P.S.K.S. 
—— Kes. M.B.B. Djawa Tengah di- 
perkuat. 

Pendapatan bersih dari hatsil per- 
tandingan tersebut 10096 akan di- 
berikan pada P.M.I. 

Pertandingan “dimulai djam 16.45. 

  

SIARAN RRI SEMARANG. 

Senen, 27 April 1953. 

17.00. Pembukaan: 
Kepanduan: 

17.05 Taman 
17.30 Pengumuman 

dan: berita daerah: 17.45 Frankie 
Carle: 18.00 Siteran lengkap: 19:00 
Tanda waktu: 19.10 Selingan 19:15 

| Tindjauan luar negeri: 19.30 Sekun- 
'tum melati, 20.00 Sari warta: 20.05 
Siaran. pemerintah: 20.30  Gujon 
maton: 21.00. Berita bahasa Djawa: 
2145: Tindjauan: tanah air: 21.30 
Manasuka Tossema: 22.00 
Warta berita, berita olah raga: 
22.15: Tindjauan 'atjara: 22.20 Ma- 
nasuka, 23.00 Tutup. 

SIARAN RRI SOLO. 

Senen, 27 April 1953. 

Djam 17.00 Pembukaan: 17.05 
Gelanggang kepanduan: 17.30 Be- 
rita daerah: 17.45 Geraldo dan 
Marton Could: 18.00 Dunia olah 
raga, 18.15 Seni karawitan: 19.00 
Tanda waktu: 19.10 Ibu. kota hari 
ini, 19.15 Tindjauan' luar negeris 
19.30 Riang gembira the famous 
four, 20.00 Sari warta: 20.05 Siars 
an pemerintah: 20.30 Lagu2 Indo- 
nesia oleh Sekuntum Melati: 21.00 
Berita bahasa Djawa: 21.10 Bau 
sastran Djawa, 21.15 Atjara esok 
hari, 21.20 Frank Sinatra Bill 
Johnsen: 21.30 Irama  sarirosa: 
22.00 Warta beritas 22.15 Rajuan 
malam O.K. Ksatria: 23.00 Tutup, 

  

nj. Surja Hadi dan dihadliri djuga 

oleh Inspektur S.R. daerah VI dan 

Sema- 
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“ tetamunja Pertjas. Bond - Tjatur 

-dingan ini. 

. yang bantuan G.R.T. 

id. 1576 tangkai Rp. 3.500. (Ant). 
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9 Matjam Kont 
. hatikan Seks 

  

Sarino, pat 
tan sebaikn 
da Bank. Sek 
oleh sdr. Sari 
Suatu kedjadian jang 
hatian An 
gai kalangan jang bers 

. berkeluh-kesah tentang kuran 
tjengkeh, ternjata didalam | 
gudang masih ada-.tertimbu 
apa puluh karung tj 
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babkan kesulitan mengenai ke 
It 
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.Hapan antarahja “ialah, 
“Irik telah membeli 
“Isa Rp 2000—,  paberik 
mendapat bagian 150. kg." 1 

Itiap kilonja, paberik “telah meng 
Laka, uang Rp 9000,—. Tetap 
tjengkeh tsb. kalau didjual diluarar 

Iberharga Ik. Rp 18.000,—.' Dengai 

     

  

fjara “tinggal diam “Ik. Rp 6000,— 

kan, kaldu harga tjengkeh 

Lo 3 Hasil Bea & Tjukai. 
. Kalau keadaan normaal, menu 
rut taksiran dari Djwt. Bea & 

|Tjukai, djumlah uang banderol   

         

  'Saptu: kemaren dulu sekira dj. 
2.00, dipersimpangam djalan Dr. 

sebuah mo- 
erbalik roda. 

   

   

a waktu itu mobil pesakitan 
H 9541 jang datang dari dj 
an 

  

(militer- nomer 19—15987. 
. Mungkin untuk menghindari ke- 
tjelakaan lebih: hebat, truck. telah 
membanting stuur begitu rupa hing- 
ga djuga sampai menabrak warong? 
jang berada ditepi djalan di dj. Dr. 
Djawa, sedang mobil -pesakitan jang 
mengangkut tahanan? telah terben- 
tur- hingga terbalik. sama. sekali dan 
penumpang2nja mendapat luka2 ser- 
la segera diangkut kerumah sakit. 
Menilik hebatnja ketjelakaan ini, 
agaknja kendaraan2 tersebut telah 
dilarikan dengan ketjepatan jang ter- 
lalu tinggi. Ta Saga 

LAMPU PELITA TERISI BEN- 
SIN JANG MEMBAWA: 

' AKIBAT NGERI ' 
Pada tg. 20 April jbl., kira2 diam 

19.00 sore dikampung Nadri Kra- 
djan ada terdjadi peristiwa jang me- 
njedihkan. Seorang anak umur 6 
tahun, puterinja angg. Polisi Seksi 

    

16 Blakangkebon telah ru: 
2 Na Giperapatan tadi dengan 

Juntuk Djawa Tengah jg masuk 
dan melulu untuk kretek adalah 
400 djuta rupiah. Tetapi karena 
keadaan tjengkeh, maka pada ta 
hun 1952 hanja-didapat hasil 115 
djuta rupiah atau kgrrang dari 
1/3 “djumlah taksiran. Untuk 
mengimport tjengkeh 4 bagian 
tadi jang sudah berdjalan ini, Pe 
merintah telah mengeluarkan de 
visen Ik. 200 miljoen rupiah, se 
hingga “kalau' untuk memasukkan 
tjengkeh seperti biasanja,  Peme- 
rintah dengan -mudah dapat me 
ngeluarkan djumlah» 600 djuta, 
-tetapi “disamping: ini Pemerintah 
akan menerima penghasilan bea 

| Rp 400.000.000.— 
“ Atas pertanjakan mengenai situa- 

isi tjengkeh diluar negeri dikatakan. 
bahwa pusat pendjualan tjengkeh 
Zanzibar dan Madagascar ' ada di 
Singapura. Setelah Pemerintah kita 
tidak berhasil merundingkan soal 
tjengkeh Zanzibar dengan Pemerin- 
tah. Inggris jg bisa diartikan akan 
bikin matinja Singapura sebagai pu 
sat. transito handel, maka segala 
pedagangan mengenai  tjengkeh Jalu 
|dipusatkan di Singapura. Untuk 
menghadapi. keada'an,jg kuat itu, 
maka Pemerintah kita telah menga 
dakan single buyer -dengan meng- 
ingat, bahwa persedia'an tjengkeh 
di Indonesia masih ada 9000 ton. 
Buffer stock ini disediakan semata- 
mata untuk menguatkan soal pemb8 
ilian tjengkeh di Singapura agar har 
ga jg tinggi itu di Singapura dapat 
diturunkan. Apabila tak mungkin fi- 
hak jg bersangkutan masih dapat 
menjalurkan: tjengkeh selama 1 th. 
Tetapi keadaan jg diharapkan oleh 
Pemerintah kita" ini mendjadi lain.   III pada saat tsb. dengan tak senga- 

dja ketika hendak makan,  tangan- 
nja telah menjentuh lampu pelita jg. 
berisi minjak bensin sehingga “aki- 
batnja tubuhnja terbakar selurahnja. 
Karena “gugupnja ajahnja, anak tadi 
lalu dimasukkan kedalam drum sir, 
dimana orang tua tadi “ djuga ikut 
terbakar dikedua-tangannja. Dengan 
segera 2 korbanstsb: lalu dikirim ke 
RSUP, tetapi pada esok harinja 
anak itu telah menutup mata, se- 
dangkan ajahnja hingga kini masih 
dirawat. 2 

Suatu peristiwa jg. menjedihkan. 
MEREBUT PIALA KUANG PO 

Pada hari Sabtu tanggal 25 
April 1953 Bond Tjatur - Tegal 
akan datang di Semarang sebagai 

Tegal akan main disini dua kali 
melawan Pertjas. Pertandingan 
akan dilangsungkan di gedung 
CHTCS dan oleh harian Kuang 
Po telah disediakan satu piala 
untuk pemenang dari dua pertan 

TAMAN KANAK? PIBI. 
| “Atas usaha P.I.B.I. tjabang Sema- 

dikampung 
'Tempelredjo (Djl. Kartini)  baru2 
Ti telah dibuka Taman Kanak2 
PIBI jang ke-8. Upatjara pembuka- 
an disaksikan oleh wakil dari orga- 
nisasi2 wanita dan para undangan 
lain2nja. 

  

Pasar hasil bumi: jang  tertjatjat: 
pada tg. 24 April oleh Dunlop  & 
Kolff Semg. sbb.: Kapok C nom. 
1015: Kopi Rob: Kampong pendju- 
al 575 n.o. kering sedikit: Rob: Ond. 
WIB pendjual 930: Kedele pmi Ma- 
lang pendjual 140 prompt, r 
Djember  peridjual 148,50 prompt: 
gendjah pendjual 185 n.o. Mei, hi- 
tam pendjual 150 Semarang,  Ga- 
plek pendjual 57,50 prompt: Dja- 
gung putih pendjual 84 Semarang: | 
Katjang glondong terpilih pendjual 
215 0.0: Oveip: Katjang merah pen- 
djual 150 n.o., katjang hidjau julik 
pendjual 165 dan  toatjeh pendjual 
175/1705 Beras tuton Weleri pen- 
djual 142,501 Kretek TC Tjeree 
pembeli 127,50 prompt: Kretek TC 
Tjeree pendjual 140 Djuni/Djuli: 
SW Huller pendjual 180,: Karung 
HC Green pendjual 4,25. 

# 

HARGA I Ea? 
Tgl. 24 April. (Ant.-UP-Comtel). 
Djakarta: Harga nominaal emas 

No. 1 Rp. 38,50, No. 2 Rp. 38,—, 

    

Singapura: Emas lantakan per tael | 
pembeli Str. $ 160/pendjual Str. $ 
165. An al dh 
Hongkong: 

Bangkok: Emas lantakan per baht 
weight 333 ticals. 5 

HARGA TJENGKEH. 
Menurut tjatatan dipasar Medan 

   
   

Ini ada sbb. on Mean 
Tjengkeh 10075 bersih Rp. 4.000, 

pmi| 

Dapat kenjataan tjengkeh sebanjak 
9000 .ton-ta ada dalami peredaran, 
hingga menjebabkan Pemerintah “ki 
ta kalang kabut dan keadaannja se- 
perti sekarang ini. £ 

Selandjutnja oleh sdr. Sarino dite 
gaskan tentang kedudukan” tjengkeh 
Indonesia pada sebelum perang ig 
di-export. Tjengkeh ' Indonesia te- 
'lah diambil minjaknja untuk lain? 
keperlugn. Karena selama ini tjeng 
keh Indonesia tidak dapat: di-export 
'keluar negeri, maka fihak jg mera- 
sa berkepentingan - lantas mentjari 
lain djalan untuk mendapat extra 

-minjak itu kepada tjengkeh- Zanzi- 
bar sehingga “barang ini mendapat 
"perhatian dari kalangan jg tertentu. 
Bukti2 mengenai diambilnja minjak 
|jengkeh dari Zanzibar oleh pihak 
lain itu pun diketahui oleh Peme- 
rintah, ketika pesenannja tjengkeh 
pada waktu belakangan 'ini datang 
Tjampuran  tjengkeh mati. jg mi- 
njaknja sudah diambil tadi Ik. 155. 

Rokok Polos. 
- Atas pertanjaan mengenai ba 
njaknja rokok polos - dikatakan, 
bahwa - kedjadian tsb. - memang 
ada. Ketika disuatu tempat diada 
kan pertemuan dengan para peng 
usaha kretek, ada seorang jg me 
njatakan dan menitik beratkan 
keterangannja kepada djumlahnja 
kaam pekerdja. Dalam pada itu 
sdr. Sarino mengatakan, bahwa 
fihak Bea dan Tjukai telah mem 
beri gambaran jang didasarkan 
afas masuknja uang fjukai. Kalau 
1 pekerdja dapat melinting rokok 
Hiap hari 2000 batang, maka ter 
dapat hanja 30 pekerdja. Tetapi 
Fkeadaannja ada lain dan ditempat 
itu maka terdapat hanja mempu 
njai 19 paberik rokok, dimana 
ada 1 paberik jang memakai 80 
pekerdja. Keterangan tsb. membu 
Ika kedok - adanja rokok polos 
(dan entah dibikin.oleh siapa. 

2. 1 Gapperon dan Gappri. 
. Mengenai ' GAPPERON dan 
|GAPPRI dikatakan, bahwa 2 golo- 
ngan ini mempunjai tanda2 ig ber- 
samdan, jalah tetap menghendaki 
tjengkeh dibawah pengawasan (ge- 
|controleerd goed). Mereka berbeda 
(dalam systeem pembagiannja.  Ke- 
dua2nja minta zeggingschap dalam 
soal: import “dan pemakaiannja, se- 
|dangkan mereka berdua tidak meng 
|hendaki monopoli tjengkeh di- pe- 
gang oleh I“tangan. Import tjengkeh 
(tetap “dipegang Pemerintah sebagai 
"single buyer. Selain dari pada- ini, 
setjara singkat dikatakan, bahwa fi- 
hak Dahan rokok “pun meng- 
hendaki ikut dalam menetapkan har 
ga (prijspolitiek). Demikian ketera- 
ngan2 “dari- sdr. Sarino. 

Emas lantakan pel” ?'Mendesak Persesuaian Ii 
tael HK $ 268.875. UYA . 

ANTARA INGGRIS dan Ameri- 
ka Serikat harus ada - persesuaian 
pendapat dalam hal pengakuan ter 
hadap Republik - Rakjat Tiongkok, 
karena ini adalah sjarat pertama-ta 
ma untuk mewudjudkan perdamaian 
|di Timur Djauh, demikian seorang   anggota madjelis tinggi Inggris, Wil 

Tienei eh? | 

mendjual tjengkeh jg telah “diterima 
'sebagdi bahan distribusi. Ada pene 

kalau pabe- 
“banderot sehar- 

ini akan 
Ijengkeh sebanjak 

kg." Dengan harga Rp 60,— 

mengluarkan'  uang.. Rp" 11:000,— 
'paberik akan “dapat keuntungan se- 

paling mudah  diperhitung 
1 seperti 

  

lah seorang wartawan wanita jang 

1 
1 
1 

rontok tahun 1951. 

  

Konvensi 
Hak: Wanita 

20 Negeri 
ACHIR MARET 1953 boleh 

dianggap sebagai permulaan iklim 

dunia jang menginginkan hak2 
politik. 

Satu konvensi, jang memberi 
wanita hak untuk memilih dan 
bekerdja dikantor2 diatas - dasar 
persamaan dengan laki2, telah ter 
buka untuk pemeriatah2- untuk 
menanda-ftangani. Dua pulah ne 
geri jang telah menandatangani. 

Argentina, Bolivia, Russia' Putih, 
Chili, Cocta Rica, Cuba, Tsjekoslo- 
wakia, Republik Dominica, Egua- 
dor,. Ethiopia, Perantjis, - Junani, 
Guatemala, Indonesia, Israil, Me- 
xico, 'Polandia, Ukraina, Sovjet Uni 
dan Yugoslavia. : 

Konvensi jg terdjadi dari 1t ajat 
ini. adalah puntjak pekerdjaan em- 
pat tahun dari Panitya Kedudukan 

a pada PBB. 
1 ih “ada 15 negeri jg belum 

nenanda-tangani, jg wanitanja be- 
lam mempunjai hak politik, meski- 
pun mereka. mempunjai status sama 
dengan Jlaki2 di-58 negeri, demikian 
laporan dari PBB. (Antara). 

    

  

nj 2 Misenhower: 
Dari-Pihak Russia Belum 
Ada Reaksi Langsung Me- 

ngenai Usu!2 Perda- 
SA Insiannja 3 : 

DALAM KONPERENSI pers 
nja hari Kemis presiden Eisenho 
wer menjatakan bahwa dari fihak 
Rusia tak ada djawaban atau re- 
aksi langsung terhadap usul2 per 
damaian dan pengurangan  per- 
sendjataan jang olehnja dikemu 
Kakan sepekan jang lalu dalam 
sebuah pidato dimuka Perhimpu- 
ran Raduktur2 Surat Kabar Ame 
rika Serikat. Ditanja apakah ada 
kemungkinan akan terlaksananja 
gentjatan sendjata jg diharapkan 
Gi Korea, Eisenhower mendjawab 
bahwa ia belum bisa memberi 
keterangan, karena ,,sama halnja 
dengan kaum wartawan” japun se 
dang menantikan perkembangan2 
selandjutnja. 

Mengenai keadaan di Indo-Tji 
na dikatakannja bahwa pembesar 
pembesar pemerintah — Amerika 
Serikat mengikuti dengan penuh 
perhatian keadaan di Laos “jang 
kini mengalami serbuan pasukan2 
Vietminh dan dipimpin komunis. 
Djuga mengenai hal ini belum. 
bisa dikemukakan komentar pa 
da saat ini, karena. keterangan2 
detailnja belum lengkap: 

Eisenhower menjatakan bahwa 
ia belum memperoleh ketera- 
ngan2 resmi tentang kabar2 jang 
mengatakan bahwa tawanan pe 
rang Sekutu di Korea mendapat 
pelajanan buruk, tetapi ia meng 
harap mudah2-an penukaran para 
tawanan jang sakit dan  luka2 
itu akan segera selesai. 

: 2 (UP-Aneta) 

  

Kominis Amerika 
Kerdja Bawah- 

- Tanah 
PARTAI KOMUNIS Amerika 

Serikat telah menjusun' kembali 
.selurah organisasinja dan. sama 
sekali menjelundup kebawah : ta- 
nah, untuk melindungi dirinja ter 
hadap pemerintah. Demikianlah 
menurut... wartawan - UP di. Wa- 
shington James F. Donovan. 

' Proses ini sudah dimulai bebe- 
rapa waktu sebelum dewan penga 
was tindakan2 subversif menjata- 

wah” Kahibar dari Moskoii Jang RMS Bleh ip Tara ME Nai Sebuah. gambar dari Moskou jang Tim hawiban bae wartawan2 Amerika 

jang baru-baru ini mengundjungi Russia selama 7 “hari, menu 
gedung kedutaan "Amerika di Moskou, jang-setjara. protocolair. 
baik-baik oleh' polisi Russia. Sebagai para pembatja mi 

nj. Mes Ilvaine mengenai Russia, » telah berturut-turt 
: Po AA Sunran Mendekati Co 

Mengenal Kota Panmun, 
2 Meta DU Na »Pintu Gerbang Rakit” Atau .,Te D 
Penginapan Dengan Piatu Kaju” 
HARAPAN UNTUK MENTJAPAI perdamaian dalam pe- 

rang Korea telah timbul kembali bersama Sinar mafana 
bunga 'di Panmunyom, tempat" kumpulan pondok2 berata) 

“Isematjam. alang-alang” je sudah sedjak berbulan-bulan « p 
kan untuk tempat perundingan2 gentjatan sendjata jg tidal 
beri hasil apa-apa. Panmunyom, menurut National. et 
ciefy, adalah sebuah desa pertanian di Korea waktu perundinga 
genijatan sendjatas dipindahkam kesitu dari Kaesong dalam musim 

Tknadasan ons tidak banjak b 
lipun pada waktu ini sudah-ada kemungkinan perundin 
akan dimulai kembali, tapi perbedaaunja tidak banjak. 

Tanda-Tangani 

baru bagi kaum wanita diseluroh | 

8 

    

slum, karangan 

    

  

     

aa atu mx 

KATO 

   

mpat 

atahari dimusim 

      

ingan2 

   

perundingan2 - itu 

' Nama Panmunyom - sekarang su- 
dah terkenal keseluruh dunia. Dan 
sudah ada kelihatan beberapa pero- 
bahan lahir. Untuk beberapa bulan 
lamanja: perundingan2 itu dilakukan 
dalam kemah2 jang dibuat untuk 
itu. “Kemudian dalam bulan Agus- 
tus, 1952,  didirikanlah sebuah ge- 
dung dari kaju dengan lantai tem- 
“bok dan djendela2 dari katja. Mung- 
kin segala perundingan? selandjutnja 
akan dilangsungkan dalam gedung 
ini. 

Djalan besar dari Seoul, 
Republik Korea Selatan,. ke Kae- 
song, melalui sebuah sungai lumpur 
di Panmunyem.. Untuk menjebera- 
ngi sungai ini. bagian genie tentara 
Amerika telah: membuat sebuah 
djembatan gantung. Tapi hudjan le- 
bat jang disusul oleh bandjir telah 
menghanjutkan djembatan ini, 
hingga untuk menggantikan djem- 
batan ini sekarang dipergunakan 

sawat helicopter. 
Kaesong, suatu 

njai 90.000 djiwa 
sebelum perang, terletak enam mil 
disebelah barat Panmunyom, dan 
Seoul terletak kira2 40 mil kesebe- 
lah tenggaranja. Antara kedua tem- 
pat ini terbentang sebagian dari dae- 
rah sawah jang paling subur di Ko- 
rea. Antara djarak tiga mil kesebe- 
lah utara adalah garis lintang 5G 
derdjah. : 
Nama Panmunyom sudah menda- 

pat berbagai matjam terdjemahan, 

ada ,,Pintu gerbang rakit” atau 
Tempat penginapan “dengan pintu 

kota jang mempu: 
penduduk dimasa 

jang pada suatu ketika hanjut 
muara sungai Han dan Imjin 

ke-| 
Imjin kedju-   rusan “selatan. 

  

BANTUAN TK AiS. 
KPD. IRAN AKAN DI- 

PERBESAR. 
Didapat kabar di Teheran pa- 

da hari Kemis bahwa bantuan 
technik A.S: kepada Iran untuk 
djangka waktu antara tahun 1951 
dan bulan Djuni tahun 1953 
akan diperbesar sampai $ 44.000. 
000- $ " 

Hingga kini telah diperguna- 
kan djumlah sebesar $ 23.000. 
000. dan menurut menteri luar ne 
geri Iran Hossein Fatemi djumlah 
ini masih djauh daripada mentju- 
kupi dan diharapkan - penamba- 

Ira barisan 

Itan bahwa PSSI 

didjaga (kemenangan atas 

£ dimuat oleh 
De mulai mengatur 

hingga tertjetak gol pertama oleh 

ibukota| 

seh 

pe-| 

kaju”. Rakit itu tentu adalah rakit2/ 

  Mori on 
M 

Ra 
|. DENGAN DISAK 
Orang, kes. P.S.S.L 4 

3 penjerang 
hingga pada hari S: 
lingkan kes. 
marin itu jang 
Liong, Ramang, 
der Vin. 

SIKA 
elah 

nampak | 
Djamiat, Sidhi, 

5 nja pertandingan 
“ Dalam pertama, kes. 
|PSSI menguasai djalannja, pertan 
dingan. Pertandingan tsb. berdja 
lan. dengan sangat seru, dan dari 

Ikerdjasama jang baik antara cen- 
Itre-forward — Ramang, 
(Liong dan Djan 

   

mempunjai hara 
an banjak sekali untuk peroleh 

kes. All Hong- 
kong. Setelah pertandingan ber 
djalan 17 menit, .Ramang 

serangan2-nja, 

  

  

  1—0 untuk PSSI. Gol kedua 
LA an oleh Djamiat setelah per 

tandingan 40 menit 
jaitu hasil tendanga 
Djamiat operan dari kiri-lyar Su 

Igiono, 2—0 untuk PSSI hingga 
turun minum. 

i Dalam babak kedua, Ramang 
|dengan solo-ren telah kembali ge 
tarkan djala kes.. All Hongkong, 
setelah dapat melalui beberapa 
pemain “belakang dari kes. All 
Hongkong 3—0 untuk 
RSSI. 5 
“Tetapi setelah stand 3—0 utk. 
IPSSI, maka Ali Hongkong 
bekerdja keras untuk memperke 

tjif 'kekalahannja. Baru dalam me 
nit jang ke-19 tertjiptalah - gol 
pembalasan jang dibuat oleh Yiu 
'(Chuk Yin kong), - hingga 
angka 3—1 untuk kes. PSSI. 
| 'Dalam pertandingan jg berdja 
lan amat seru itu, 18 menit sebe 
lum pertandingan berachir, San 
Liong dapat menggetarkan djala 
kes. All Hongkong, dan stand be 
rubah 4—1 untuk kes. PSSI sam 
pai pertandingan. berachir. 

P.S.S.L. — Kes. Hongkong 
Selection 3—2. 

“Pada hari Minggu kemarin sore, 
Es. P.S.S.L- dapan dengan 
Kes. Hongkong Selection, 
"Pertandingan berdjalan dengan se- 

runja, pada achirnja P.S.S.I. dapat 
| kemenangan dagi dengan stand 3-2. 

Akan rhadapan 
Kes. Korea Selatan. 

Sementara itu pada hari Minggu 
kemaren telah tiba di Hongkong 21 
orang pemain sepakbola .Korea Se- 
latan dari Singapura. Kes. Korea 
Selatan tsb. mengadakan 3 
pertandingan di Hongkong. Pertan- 
dingan pertama (tg. 27-4) melawan 
kes All Hongkong, jg ke-2 (tg. 
30-4) melawan kes. P.S.S.I. dan per 
itandingan jg ga adalah mela- 
wan kes. Britisch Combined Servi- 
:cesi Kes. Korea Selatan di Singapu 
ra telah 8 kali bertanding pertandi- 
ngan, jaitu antaranja 4 kali me- 
nang, 3 kali kalah dan satu kali 

rut Reuter- Hong- 

berdjalan, 

      

MA 
ARAT 

pada 
alah me- 

katanja be 
jang mengata- 

h mendjandji 
nnja kepada Djer 

usahanja supa 
ndjadi anggauta 

katakan - bah- 
idal menerima dja 

minan2 sematjam itu, dan lagipu 
la pemasukan Djerman Barat da 
lam NATO membutuhkan ada- 
nja sokongan bulat dari negara2 
anggaufta organisasi tersebut. 

Dan saja tahu dengan pasti 
bahwa Perantjis akan - mem-veto 

Barat. 

    

  han dalam bentuk bantuan eko- 
nomi. 

Dunia ,Haus' 
Dim Musim Ini 

menangkap ikan pa e. Ku 
Kemis Me -kapal , 
Liverpool. Kapal terse 
dihasilkan dari 2.438 
Selatan telah ditangka 

Taksiran panitya melebihi keada- 
an sebenarnja, akibat angin2 buruk 
di Kutub Selatan serta penangka- 
pan2 sepi. Ditengah-tengah setiap 
musim panitya menghitung tanggal 
bila djumlah jang diizinkan ditang 
kap akan tertjapai dan mengumum 
kan tanggal penutupan untuk penang 
kapan dua minggu sebelumnja. 

Saingan dalam penangkapan anta 
ra pelbagai ekspedisi di Kutub Sela 
tan dalam musim ini lebih.ramai da 
ri pada musim2 sebelumnja... 

Meskipun djumlah “ekspedisi tiga 
buah lebih sedikit dari tahun jang 
lampau, tetapi djumlah kapal2 pem 

| bantu bertambah dari 221 buah men 
djadi 245. £ 

Norwegia mempunjai armada ter 
besar: dengan 7 buah ',.paberik mo- 
bil” ikan paus dengan dibantu oleh 
kapal2 pembantu. Armada Inggris 
mempunjai tiga ,,paberik” dan Dje- 
pang dua buah, sedang Rusia Afri 
ka Selatan, Nederland dan Panama 
masing sebuah. Disamping itu Ing 
gris, Norwegia dan “Argentina ma-   kan ketika permulaan minggu 

ini, bahwa Partai Komunis Ame- 
rika Serikat adalah suatu ”kolone 
ke-5 jang dikuasai Rusia” dan me 
netapkan , Supaja mendaftarkan 
anggota2nja pada kementerian ke 
hakiman Amerika Serikat.     
djabat pembantu menteri luar nege- 
ri urusan soal? parlemen dalam ka 
binet Labour dahulu. 

Henderson mendesak supaja Re- 
publik Rakjat Tiongkok diterima se 

  
nggris- 

lam Watson Henderson, jang men: 

sing2 mempunjai stasion darat. di 
South Georgia. Menurut angka2 jg. 
diumumkan. oleh: panitya bulan jang 
lalu, ke-7 ekspedisi-telah bersama-sa 
ma menghasiikan 738117 barrel wha 
le oil (minjak Paus) dan 27317 sperm 

KAPAL PERTAMA-TAMA dari ekspedisi I 
us ke Kutub. Selatan telah tiba kembali hari 

p oleh ekspedisi2 dari 

  
hal itu, demikian Adenauer. 

Minjak Ikan Paus 
15.000 Ekor Ditangkap: 

—. hasilkan 738.117 Barrel Minjak 
Meng- 

nggris untuk 

Abraham Larsen” kepelabuhan 

Kutub 
bangsa se- 

but membawa 9.000 ton 

pelb 
djumlah 15.000 ekor, ataw 1000 ekor kurang dari djumlah jang 
ditetapkan oleh Panitya Ikan Paus: Internasional. 

1 3 T e 

Wanita2 RR' 
Akan Dimobilisir Supaia 
“Lebih Banjak Kerdja 

Dalam Paberik 
KONGRES WANITA Seluruh 

Tiongkok jang ke-2 h: Kemis 
dengan suara bulat telah menje 
tudjui resolusi, untuk memobili- 
sasi lebih banjak lagi kaum. wa 
nita guna dipekerdjakan dalam 
usaha raksasa industrialisasi RRT. 

Sesudah bersidang selama 8 
hari, maka Kongres berachir pa 
ida malam Djum'at. 893 orang 

menjetudjui. pu 

menghadlirinja. 
“Kongres ini telah 
la anggaran dasar baru Gabungan 
Wanita Demokrasi luruh Tiong- 
'kok dan memilih badan  pekerdja 
ig terdiri dari ianta ' 
ranja Thai Chang, Teng Ying Chao 
dan Li Teh Chuan.- Telah dipilih 
pula delegasi kekongres wanita di 
Kopenhagen, terdiri dari 30 orang. 
-Seterusnja hadirin berdjandji: akan 

terus. sokong menentang 
agresi Amerika dan membantu Ko- 
rea, dengan “aktif ikut serta “dalan 
gerakan perdamaian dunia - dan. dlm   oil. (U.P). 

USA Dalam 
untuk menggantikan utusan Tiong 
kok Nasionalis. Ia selandjutnja me, 
njatakan  setudju ngan dimasuk- 
kannja Mesir kedalam rentjana2 per 
tahanan di Timur Tengah 'serta di- 
berikannja kembali kedaulatan sepe 
muhnja kepada pemerintah  Djer- 

bagai anggota Perserikatan Bangsa2 Iman Barat. 

engakuan 

kampanje "pemilihan. 
E 

RT 
Lebih landjut eritakan 

perdebatan tentang politik 
|geri dalam madjelis rendah jang se 
dianja ditetapkan untuk hari Selasa 
|dan Rebo jang akan datang, kini di 
|tangguhkan seminggu demikian kete 
rangan2 jang diperoleh dalam lobby 
gedung parlemen. 

bahwa 
luar ne 

    

Lagi PSSI Mend 
Nite . Gemilang 

mang Gnalvetter Jang pen 
ISAKSIKAN oleh ' penonton “sebanjak 18.000 

memperlihatkan kerdjasama jg baik anta 
dan barisan-belakangnja (barisan pertahanan) 

abtu 25-4-33 kes. PSSI 

“San 
telah keliha | 

n jg baik dari 

dga. 

RT      
   

& Dja , 

apat Kemenangan 

Produktief 

telah dapat menggu 
All Hongkong dengan angka 4—1, Pada Sabtu ke 

baik dan gemilang” bermain adalah San 
Anas dan kee Saderan, : per van 

  

9 

Film 3-D 
2 Bulan Lagi Sudah Dapat 

Dipertundjakkan Di 
- Indonesia 

DARI KANTOR import pi- 
lem "Metro Goldwyn Mayer” di 
Djakarta didapat kabar, bahwa 
(pertundjukan pilem 3-D (3-dimen 
sie, jaitu jang gambarnja keliha- 
tan seperti keadaan sewadjarnja) 
jang dinamakan ”Metroscopic” 
belum dapat diselenggarakan, ka 
rena persediaan katja-mata pola- 
roid jang dibutuhkan untuk da 
pat melihatnja, pada waktu ini 
masih sangat terbatas, jaitu ha- 
nja 15 buah. Sedjumlah katja-ma 
ta kini sudah dipesan tapi hanja 
tjukup untuk pertundjukan bagi 
pers din undangan lain. 

Lebih djauh diterangkan bahwa 
pertundjukan pilem 3-D' tidak mung 
kin diselenggarakan dengan tjara me 
mindjamkan katja-mata polaroid oleh 
fihak bioskop kepada penonton, jang 
selain mengingat faktor djumlah ba 
njaknja 'orang, djuga dari sudut ke- 
'sehatan tidak dapat dipertanggung- 
djawabkan. Sebagai ganti katja-mata 
jang dinamakan ,.throw-away glas- 
ses” jang mempunjai effek sama .teta 
pi sehabis pertundjukan' dapat dibu- 
ang. “Hal jang kurang memuaskan 
dalam penggunaan ..throw-away glas 
ses” ini, ialah orang terpaksa meme 
gangnja selama pertundjukan itu. Te 
tapi untuk sementara tidak akan ter 
lalu berarti keberatan itu, karena pi- 
'lem2 3-D jang “bakal dipertundjuk- 
kan di Indonesia bukan: pilem-tjeri- 
tera, tetapi pilem dokumenter pen- 
dek2. Untuk bioskop sebesar ,,Metro 
pole Theatre” (1.200 penonton) seti 
ap hari untuk 3 kali pertundjukan 
akan diperlukan 4 sampai 5.000 
.throw-away  glasses”. . Tambahan 
uang kartjis masuk ditaksir hanja 25 
sampai 30 sen. Pertundjukkan pilem 
3-D' buat umum diharap akan mu 
lai 2 bulan lagi. (Antara). 

SIRKUS SOVJET DILAJAR 
PUTIH. 

Kemis malam bertempat di Po- 
dium (Kebun. Binatang) Djakarta 

Kongsi Distribusi Film  ,,Merpati” 

ra undangan “dua film baru jang 
belum berapa lama diterimanja un 
tuk distribusi. Film jang dua itu ia 
lah film berwarna dokumenter bi- 
kinan Sovjet. “Jang pertama berna- 
ma ,,Gelanggung Sirkus” dan jang 
kedua ,,Akrobat. Tionghoa”. : 
....Film .,,Di Gelanggang Sirkus” ig. 
lebih satu djam pandjangnja mem- 
perlihatkan berbagai pemain sirkus 

Sovjet selama mempertundjukkan ke 
pandaiannja dikelanggang, berdansa 
(salto), berdjalan diatas kawat, men 
djinakkan binatang, dan lain2nja, 

|dan semuanja menundjukkan kema 

hiran jang luar biasa. Dan sampai 

beberapa kali penonton bertepuk ta 

ngan karena terharu-kagum oleh ke 
| pandaian luar biasa jang dilihatnja 

| dilajar putih. Film itu mempunjai ko 
.mentar dalam bahasa Inggeris, teta 
pi hanja menjebutkan nama artis2 
dan penghargaan2 jang diterimanja 

# dari negara. 1 

Film jang kedua djuga dibikin di 

Sovjet Uni pada waktu serombongan 
akrobat Tionghoa datang disana atas 
undangan Dewan Menteri Soviet: 
(Film ini djuga mempertundjukan ke 
pandaian digelanggang, dan kemahi- 
ran akrobat dan tukang sunglapnja 
menundjukkan tingkatan jang tinggi. 
Komentarnja dalam bahasa Tiong- 
hoa. 

  

6 ORANG dari kesebelasan pi 
hak tetamu telah diperintahkan 
keluar lapangan oleh wasit, kare 
ha permainannja jang ka 
lam sebuah p dingan sepakbo 
la antara perkumpulan2 Deporti- 
yo Montalveno dan Atletico Ega 
brense di Cabra (Spanjol) pada 
hari Djumaat jl. 

| Kesebelasan tuan rumah sesu 
dah itu mulai menggempur kelima 
lawannja jang masih tinggal dgn 
hasil 14—2, dan wasitnja sesudah 
Ken bagan selesai telah. dipu 

uli habis-habisan.” 

Latihan Atoom 
DiZoneAmerika 
Di , 

jerman-Barat 
PANGLIMA TERTINGGI pasu- 

kan2 NATO,  djenderal Matthew 
:B: Ridgway hari Kemis menjatakan 
bahwa mulai. tg. 28: April jg akan 
'datang dizone — Amerika Serikat 
'Djerman akan diadakan latihan2 
|dengan sendjata2. atom. — Latihan2 
itu akan disaksikan - oleh para ko- 
mandan2 terkemuka dan opsir2 staf 
dari tentara2 negara Sekutu, sedang 
tudjuannja ialah untuk "melatih 'pa- 
ra opsir Sekutu dalam pemakaian 
taktis sendjata2 atom. 
Dalam pengumuman 

Ridgway itu ditegaskan bahwa sela 
ma latihan2 tidak akan disiarkan 
keterangan2 ig berdasarkan undang2 

  

djenderal 

  

Djika banjak Badan2, Organisasi2, Perguruan2, Jajasan2 jg. menjerahkan penjelenggaraan Undian Uang kepada: 
Firma ,MATA RAM” Malan 8g, karena: 

a. pelajanan selalu 
b. 
Cc 

correct. 
netto provenue dibajar tepat pada waktunja. 1 
penarikan, selain disaksikan oleh Bapak2 Kepala Dae- #$ rah, djuga oleh Notaris. S e   

telah mempertundjukkan kepada pa 

kasar, da |   tenaga atom Amerika Serikat diang 
gap rahasia,     

Pendjelasan dengan kenjata an dapat diperoleh dari Badan2 
jang telah mengadakan Undian Uang atau berhubungan 
langsung pada: 

' Firma ,,MATARAM” 
/Djl. Welirang 24 - Postbox 64 Telp. 947 - Malang. 

  

        

  

  

   

Anggur 

HOE CHO 
Som 

  

Ini ANGGUR special buat orang prampuan jang berbadan lemah, 
kurang darah, lesu, pikiran kalut, pinggang linu, geger sakit, muka 
putjat, tidak napsu makan, datang bulan tidak tjotjok, atawa se- 
ring dapat sakit perut, kapan mau kain kotor atawa seabis datang bulan, dapat kaputihan (pektay) pranakan dingin tidak dapat ha- 
mil dan sebagainja pula. 

Dengan minum ini ANGGUR, Njonja punja badan akan djadi 
kuat, tidak akan dapatkan gangguan penjakit lagi saterusnja da- 
tang bulan tjotjok dan seperti biasa, hingga ada kans dapat lantas 
duduk perut. PAN 1 
Ini ANGGUR ada baik sekali diminum oleh Njonja2, baik jang 
ada terganggu penjakit seperti di atas maupun jang tidak “sakit, 
sebab dengan minum ini ANGGUR bikin badan mendjadi bertam 
bah tenaga dan sehat. 

HARGA : 1 botol besar Rp. 12,50 — 1 botol 

Rumah" Obat ,NGO HOK TONG" . 
Gang Pinggir No. 1 — 

ketjil Rp. 6,50. 

            

  

Awet Muda Dan Tetap Gagah Perkasa 
Djika Tuan selalu minum: : 

ARAK HAI KAU PIEN Tjap , BOEAJA” 
jang sudah terkenal untuk Tuan dapat mengekalkan ketjintaan 
swami-istri, serta memberi kepuasan: 

Pusat pendjual : 
TONG KONG DJIN 

     

SEGALA RUPA 
KEPERLUAN. 

Losman's Vigosen Tablets. 
Obat ini menambahkan darah, sungsum, 
terutama memberi tenaga 
Lelaki atau Perempuan jang badan-lemah dan berpenjaki 

b) Losmar's Emmenagogue Tablets. 
Obat pendapatan baru untuk Orang 
tidak tentu, darah kotor mengumpet, perut berasa sakit kurang 
darah, muka putjat, kepala pusing dan pinggang linu pegal. 
Awas Perempuan hamil dilarang minum. 
Losmar's Leucorrhoea Tablets. 
Berguna sekali buat perempuan sakit keputihan (Pektay). 
Losman's Syphilis Tablets. 
-Berguna sekali buat membersihkan 
Losmar's: Santal Cystol. 
Istimewa buat penjakit kentjing 
Losman's Chocolate Laxative Pil. 
Pil urus2 mandjur untuk bersihkan perut. 
.Losmar's Hemorrhoids Pil. 
Amat mustadjab bagi ambei atau wasir baru dan lama, 
Losman's Calosion Tablets. k 
Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan segala batuk. 
Losmar's Neuring Pil. 
“Istimewa buat mengobati otak lemah, pikiran tidak tentu. 
Losmar's Anti Pollution Tablets. 
Obat adjaib buat hilangkan besarmani atau 
Losman's Deafness Pil. 
Obat penulung bagi orang tuli dan kurang pendengaran. 
Losmar's Rheumatic Pil. 
Untuk sakit tulang entjok d.LI. sakit rheumatiek. 

Losmar's Antacid Powder. 
Buat sakit Ulu Hati, kelebihan asem, makanan tidak 

Losman's Nier & Blaas Tablet. : 
Mustadjab sembuh sakit Pinggang, gegindjel, lema 
kentjing berasa sakit d.l.I. 

Losman's Bloodtonic Tablet. 
Mengandung Vitamin A. B. C. Untuk orang 

a) 
manik 

baru. Sangat berguna bagi orang 
dan napas, 

c) 

d 
darah kotor. 

8) 
jang bernanah (Twitjing). 

bongsiat. 

hantjur. 

h, djalanan 

sakit baru sembuh 
badan lemah muka putjat, makan tidak enak. 

Terdapat di semua Toko-toko Obat Tionghoa. 

Semarang: TEK SENG TONG 

  

Badan Lemah Kekuatan Hila 
HARUSLAH MAKAN PIL, VIRANOL 
TANGGUNG 100 pCt. MANDJUR 

Viranol Extra strong buat laki” jang kurang tenaga/ lemah sjahwat (Im- 
potentie sexuel zwakte). Alasan penjakit badan lekas tjape makanan ti- 
dak 'hantjur sering marah" kepala pusing' intjok linu? muka putjet Kaki 
tangan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (ze- 

nuw). Tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut”, sakit pinggang, djan- 
tung berdebar”, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 10095 
berhasil. Harga 1 Botol Rp. 20-—. Djuga ada sedia lain? Obat jang 

mandjur. x : jas” 
Pil Gumbira istimewa buat Jaki “......ooocoo.ooooo”WooWoooooo.— 
Pil Vitamin buat perempuan jang dapat penjakit keputihan ,, 
Minjak Tangkur adjaib buat laki? ....ooo”o.ooo.ooooo.wy 
Salep hilangkan hitaman dimuka kukul djerawat .............., 5 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram 
Obat? dikirim sesudah terima wang ongk 

ng 

Rp. 15 
DI ta 
10 
105 
1 .......y9 

os kirim 1096. 
Djuga mengovai segala penjakit luar/dalam seperti Kentjing manis,/ 

    

nana, Linu”, Gindjel, Prempuan tidak tjotjok bulanan, Keputihan, Wa- 
"nja sonder operasi, 

Es 

sir (aambeien) didjamin 10 hari sembuh djatuh 
semua penjakit diobati sampai baik. 9 

: Tabib: Wahid Mawn Tamblong 49 — Rar 
ZINDABAD HOUSE Nonongan No. 77 Solo, 
Toko Solo, Djl.. Sosrowidjajan No. 3 Jogia. 
Toko Baldjun, Djl. Kepatihan No. 105: Petilahonal 
Toko Jilani, Djl. Kemakmuran 112 Makassar, 
Tabib, G. M. Fateh Din, Hotel Tionghoa 15 Ilir Palembang. 
Toko Seth, 16 Uir lurung Elite, Palembang. 
Toko Seth, Pintu Air 30 Djakarta, 
Toko Thio. Piek, Djalan Perniagaan 10, Bogor. 
De Nicuwe Winkel, Pasar Antri 1532, Tjimahi, 
E. Hidajat, Djalan Gunung Ladu 32, Tasik. . 
R. M. Hamim, Djalan Benteng 1, Sukabumi, 

Surabai 
"Abdul Wahid, Prapatan Gambir 

Universal Store Bodjong 6B Semarang. 

  

Agen : 

akarta 

Multi Sports, Kaliasin 7, ik 

13A Dj | 
Von & Co.). J (sebelah 

  

: Tidak M engherankan 1 

Djiong Tjioe 
(istimewa untuk kaum Wanita) 

#15) 

Perempuan datang bulan - tag     

                                          

 



       

    

      

Pp Kasehatan Lebih berharga dari pada Harta! PASAR MALAM AMAL 

Karena selalu minum Anggur Kolesom No. 1 Istimewa 20 Juni T0S3. Diselengn takan oles JATASAN PELADJAN 
: me "NA 3 Dah : poket ' »GARUDA PUTRA” Tjabang Semarang. Pa 

T “3 G |) E Tag | Ii 1 te PERTUNDJUKAN: Bioscoop terbuka, Wajang-Orang, San- 
$ TSM — 99 " LN 5 aa Na sn $ di-Woro, Kerontjong - Wanita, Djanger-Bali, Poger- 

na 2 23 | Bandung, LODROOK-SURABAJA,  Rejog-PONORO- Jang ta' asing lagi di seluruh INDONESIA kemandjurannja dan kekuatan jang GO, Gambang-Semarang, dil. 
telah terbukti. Mendjadikan KUAT, SEHAT dan Tiahaia selalutetap MUDA!!! 5 , TE ix janaja selalutetap Mi ti “K 5 » |. Ini anggur terbikin dgn. obat-obatan akar2 dari Tiongkok dan Kolesom No. 1jg. terpilih. Pn Mn Un Oa aa 

ANGG U R ini ada empat matjem : , : ATRACTIE: Boxing, Kerontjong, Concoursen, Carnaval- 
Show, Rad-Molen, Draai-Molen, Zweef-Molen, Spitsfire, 

Anggur Kolesom F KT, AKI 

- PREMPUAN 

  

  Tapa (Bunting) 5 Tn Y Disediakan untuk umum: Stand2, Reclame,  Warung-Wa- - / Y Mate i me JUN, Restaurant, dil. 
Keterangan2 dan permintaan Stand2 dapat berhubungan 
dengan KANTOR PANITYA PASAR MALAM, di Djalan 
Purwodinatan Utara No. NI/7, Telp. No. 714. 

ln TA : PANITYA PASAR MALAM AMAL SEMARANG 1953 
: BERAI! | AK : Secretaris, 

    
  

Doeleman)           

  

    

| 2 e 1 - : 
8 1 . Pp & e d TE aa M. 5 RAHAT . LUXORA adalah bahan pakaian katun 

Tabib jg. sangat kuat, tidak luntur dan kelihatannja 
Bikinlah Tuan punja sekudjur Seteran 109 — Semarang. | seakan-akan linnen. berkat tenunan dari 

Sa ad Tj 
£ £ , : badan sehat gembira dan selalu Specialist untuk WASIR (Am- ..benang jang istimewa Itu. Matjam' “warna ” dalam keadaan siap sedia— siap | hcicn). ASTHMA, KEPUTIHAN Na SN aa age makan akan 

Kena menghadepi datangnja se- | dan lain-lain Penjakit. Obati WA- pakaian olahraga, pakaian pagi jang tipis dan : gala gangguan kesehatan — de- | srR dengan garantie sembuh di- ' tjantik. Seperti djuga tiap?” bahan buatan 

»GELAS 
ngan tiap kali minum: dalam 12 hari sampe runtuh Tootal.- LUXORA-pun akan memenuhi 3 k 2. akar2nja. keinginan Njonja jang tak membosankan. UNTUK LELAKI : | 1 | Djamu Kuat ONDER OPERA TIK Sa gl aa pke ng kei Busan Dapat menjembuhkan segala penjakit2: tambah darah dan air manik, kurang tenaga tak bisa ,,de- » Djam bitjara: pagi 9—12 "TEBILIZED" jang berarti: ini adalah satu kat pada wanita, pinggang pegal Rheumatic, dalam impian mengeluarkan air manik, badan linu , (Seri No. 19) Sore 5—7 matjam diantara tjita' jang setelah diudji dan 

dan tjape2 dan badan kurus. Djamu ini benar2 dipudji oleh tidak mengisut 
UNTUK WANITA : : ara Langganan, kerna Djamu ' 

Dapat menjembuhkan: Dateng bulan tidak tjotjok, perut sakit ta” bisa hamil, peranakan dingin hing uat Tjap Portret, Njonja Meneer |. 

. 8 

5 ga mana 2 bisa duduk perut, sering2 tjape gringgingen, tambah darah kurang tidur badan ku- An an ea Ta MM | / | X ORA rus dan Rheumatic. , 1 bungkus Rp. 0,50 INI MALAM D.M.B. UNTUK HAMIL : 57 0-1 A TOOTAL PRODUCT“ Dapat menjembuhkan: Hamil dalam kandungan 2 sampai 3 bulan sering2 tumpah2, badan lemah ta khudy E aa an Ya) kaki tangan dingin kurang darah muka putjat sering2 kaget, ta” bis: tidur, tempat anak kurang : “panai DJAMu TJAP PORTRET . 2 & kuat, sering mengeluarkan darah putih aa lin Hah Ra g Baal " TA 4 s3 nLure of the Wilderness" TOOTAL DAPAT DIBELI LAGI! . sering meng putih, u dan pinggang pegal 2 ATI | 20 | (or | . € 5 th Century Fox' Technicolor ar ubung dengan keadaan, "belum dapat .dibeN' UNTUK BERANAK: Nan ECO | MATINEE : Minggu pagi dj. 10,— Wemua tempat dan persadiagu tidak selalu tetap adal, Perhatikan: (Prempuan hamjl dilarang minum anggur branak) 5 ml a | S 1 2 H3 AU Ta Minggu malam djam 7.—.9— Dapat menjembuhkan penjakit2 hingga membikin kuat kembali. Sesudah branak perut sakit, ba- SN India (Senen malam djam 5.—7.—9.—) 
njak mengeluarkan darah, muka putjat badan lemah, kurang tidur ta? napsu makan kaki tangan di 8-4p/t-303 ngin linu dan pegal masuk angin, panas dingin aos sering ingin minum, kepala pusing berkunang Toko Pedamaran 90. Telp. 900, Smg en smga (13 th.) 
dan kurang air tetek, tumbuh kurang kuat, sakit perut lantaran beranak muda. . Agen: Depok 36b, Dj. Mataram 414 | Buster Carbbe— Barton Mac Lenej 5 TE : aa, 942, 210, 682. Hempantakpak ya .N AB O N G A7 SUDAH TIBA : 

5 5 .. ekan 35, Dara » Pontjo £ Harga sebotol besar Rp. 12.50, Sebotol ketjil Rp. 7.50 Di Demak 2 Kakak 1 Ge MUbK | MATINKE4 Mingga pagi dj. 10.— Kaen? dari TOOTAL : aa c 7 c 5 £ 2 19, Kranggan Tm 23, Pasar Dargo. | Minggu malam djam 7.—9.— Bisa dapat beli di Toko Obat2, Warung2 Toko2 besar maupun ketjil dan di Pasar2 (Senen malam djam 5.—7.—9.—) Dengan kembang? dan warna? 
njang terbaru dan menarik sekali. Djohar diseluruh Indonesia!!! F Mulai besok pagi 10.— 

BODJONG 23 A 
REX malam dj. 7.-9.- (13 th.) 

  

                                                                      

  

  

  

     

  

    
  

  

  
P ai I Djangan Putus Pengharapan Dogptnga Mean naa | Careon |. KUNDJUNGILAH 

5 BI 2 : anis Paige—5. Z. a | . 0 pen Pa EP . 1 Mengundjungilah ra The TIME, The PLACE" |. MODE MAGAZIJN 

ENG THIAN HO, Solo-ENG TAY HO, Djocja-,,HOK AN”, Magelang | A. Wahid land The GIRL (Technicotor) MODISTES 
1 Ini malam pengh. 5.-7.-9.- |... Yoko Obat ENG TAY HO dan Perusahan Anggur Kolesom No.1 in pu ta PWAr ia TAILORS Pe Pn re Mang ee PE MR IT un) 

Ijap . Gelas Mass 
Ty SEMARANG 

MENERANGKAN ' soal  Penghi- Ini malam d.m.b. 

si » PEKODJAN NO. 101 — TELF. NO. 1881. 

  

   

  

dupan, Pertjintaan, Perkawinan, DJAGALAN Te 0— (17 th.) 
Kesehatan dsb. Li Li Hua — Tao Chin   

    

  
  CONSULT . . Rp pn Z5 ea . . nana La mn paman 

IL GRAND HOTEL hajat 39 st A Y 5 Li E . Dengan selamat telah berlangsung pernikahannja 
f SEMARANG (A Fishermen's Honour) 2 . AS'AD 

Pagi, djam 9—12 z dengan 

Ba : | ASLICHAH 
(anak perempuan dari H. Noor Rachmat) 

6 BA 3 pada tanggal 21 April '53 djam 10.00. Kepada segenap 
-. sen | 2 2 familie serta handai taulan jg. sudah memberi bantuan mo- 

reel-materieel dalam penjelenggaraan, wupatjara, peralatan . : | M li : : 2 kawihan tsb. kami haturkan diperbanjak terima kasih. S La g ! - | 6 en £ haturkan Banjak Ter ma Kasih Hae me ya dah na Ig Ne Basah Na anji Tana 
x |. Dengan segala hormat | taulan diberi kurnia oleh Tuhan s.w.t. dgn setimpal adanja. 

21: . Hormat Sr 2 Dunia ! | Pada familie2 dan saudara? jang perlukan datang, membantu tenaga, | M. Karmain 
& . |. pikiran dan memberi rupa-rupa sumbangan diwaktu hari nikahnja ea naa 

| : saja punja anak : H. Noor Afandi 

2 IN TJIO YUH MING II — aa d — 

| Sexual Problem KING NAM MEI LUX Ini Malam penghabisan (u. 17 th.) 

Bahasa Indonesia. oleh (Sanata Pada tanggal 19 April 1953 atau 6 Sha Gwe 2504. Nan Morison — Martha Driscoll 
£ Kuntjinja SORGA RUMAH TANGGA: .IHE FALLEN SPARROW" 

g story of Nazi Spies in New York! Terrific Suspense ! WASSERIJ | PHOTO STUDIO Ea TJIO SUN JUNG. 5 Extra film : Permainan BASKETBAL di U. SA 
# Rasianja supaja BISA HAMIL, 3 nSHEN LEE” |. ,SHANGHAI« dengan njonjah. | INDRA Ini Malam penghabisan (u. 17 th) 

alat-alat: 
s | 5.7.0. Broderic Crawford — Donna Reed — 
emarang. : | John Derck dim: 

# Kuntji Rasianja MEMILIH anak, jg bibitnja ,SEDANG means aa uan TER PE NM Ea RON na Bap AA RN NE SN Sx 11. HALAMAN 
DITANAM” bakal mendjadi anak Laki2 atau PEREM- “S ANDAL SHEET HITAM 

BOR Dan TOOR matra BASIA2 LAIN MN Aa Djurnalistik sensatie tentang dosa di kota Besar. . , 

HEBAT tapi sangat PENTING bagi orang2 dewasa!!! Premiere Mulai Minggu pagi Matinee (u. 13 th) 
Digubah menurut pendapat 25 orang Professor dan dok- : 
ter pelbagai bangsa jg. sudah kenamaan diseluruh dunia. e | 2 LUX dj. 10 — dan INDRA 9.45 — 

PERHATIAN : Buku ini telah diperik leh Kedjak A di Djakarta dan berdasar- ' Minggu malem BUD ABBOTT And LOU COSTELLO in kan Timu Pengetahuan, jang lajak diketahui umum, maka disizinkan pula, fil (UNDONESIAN NA TIONAL STEVEDORING CORPORATION) LUX 7-dan 9.- a 
dengan sama sekali tak ada perubahan. Hanja harus didjaga keras dja- MINTA: INDRA 7-159.15.. »COMIN ROUND THE 
ngan sampai terdjatuh kedalam tangan kanak2. Karenanja, kami mohon ? 

belum dewasa benar, membeli atau membatja buku Sexual Problem ini !! Beberapa TY PISTEN jang biasa 3 pertundj, 

(Anak2 dibawah umur 21 tahun dilarang membatja 1) berpengalaman 
| 1 buku tebal, complete, dihias dan diterangkan dengan gambar2 Rp. 25.— Lamaran dengan surat harus di sampaikan pada : $ (Luar kota tambah ongkos kirim 1076) : 

Persediaan terbatas, 1 orang hanja dapat membeli 1 buku! I N A S k E € N. Y 

BADAN PENERBIT: Purwodinatan No. 12 — Semarang K wW A G I Oo K D J IT N G dengan disertai, tentang peladjarannja, pengalaman, d.L 1. keterangan. Pada siapa jang ada pengharapan bisa di trima. nanti aka iberi | n diberi tah 
BA at ml SN Pesan Ia a . ri tahu dengan 
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| | 
| | 
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Bud and LOU are Feudin! Hillbillies now! And Co-starring that Park 
Avenue Hillbillie DOROTHY SHA swinging out with 5 Songhits ! 
Kotjak!— Lutju | Penuh sensatie — menggembirakan ! 
GRAND Ini Malam d. m. b. (u. 17 tah) 

an Film Indonesia baru dengan : 

R OYAL TN Rd. Mochtar — N. Herawati — Darusalam 
5 13-7.15-9:15 Titien Sumarni dlm. 

»MAIN-MAIN DJADI SUNGGUHAN” 
Tjerita jang menarik! Mengikat! dan menggembirakan! 
Matinee Minggu pagi ROYAL 9.45 — GRAND 10.15 
Minggu malam 2 pert. ROYAL 7.15—9.15 — GRAND 6.45-8.45 

THIS PRY RIVER TO THE V1 co, d Pengobatan Dari Djauh. ROXY Ini malam dan besok malam (u. 17 th.) 

MSY FIND THE ANSWER / FRIEND 1 Ian Yon Famous Maureen O'Hara — Paul Christian abih FACHRUDIN : : i 1 14 Labu Besar DJAKARTA. Matinee | Na na 
Te .. Ba eBAGDA De 2 3 Haa echnicolor Surat Pudjian 29 Tjerita 1001 Malam. Penuh sensatie ! Gilang-gumilang! 

  
  

  

   

  

  

  
    
  

  

Roy Rogers 11 | | 2 - 
(THIS SUPERSTITIOUS 

INDIAN COULD MAKE “ 
TROUBLE. HEY/ SOME- 
THING FLASHEDP UP THERE 

N TH£ CLIFFS/ 

: THeres N | You Listen Too MUCH 
L DON'T UNDERSTAND... MORE TO TO WHITE MEN / SINCE 
THE STORM-BIRD, SYMBOL NTHIs THANI | THE OTHER WHITE MAN 

MAGIC, AND DAUGHTER,HANE N 
WALKED IN PWELLING5 | 
OF OUR ANCESTORS, 
EVIL HAS VisITED US! / 

   

  

    

    

  

OF EVIL FOR MY PEOPLE, 
APPEARED ON THE CLIFF 
WALL AS IF BY MAGIC! 

   

  

          

  

Jang bersama ini saja 'S. Tirtodisastro desa Sikasur 2 
Mardisaakan Tn Mengutjap beribu2 trima kasi Mulai Senen malam: MR. dan MRS. MARTIN JOHNSON dlin. 
atas pertolongan tuan TABIB FACHRUDIN 14 Sawah Be- CONG ORILL A » Africa at its Wildest 
sar Djakarta Phone 3804 Gambir, jang ditjurahkan kepada 29 y L 1001 Sensational thrills! 
anak saja sakit NAPAS (ASTHMA) SUDAH LAMA jang 5 ban 2 
saban bulan ada kumat, sampai 4 kali, lantas saja makan naa Lan com rannpaa 

   

    

    

     

    

       

  
        

Natan ema obat dari TABIB FACHRUDIN ALHAMDULILLAH SU- Tanggal: 24-29 April 1953 
na — Engkau terlalu banjak Dalam pada itu Roy bingung — Saja akan pergi melalui sungai TeNKUa Sean NN Sa ma ala PA FILM BERWARNA 

rung elang — alamat dari kedjele- mendengarkan ..kepada orang merasakan kedjadian2 jang ser-' jang kering ini sampai ke perbatas- Rp biaya Canada : - " 3 " T ken untuk. penduduk ga -- me- kulit putih. Sedjak seorang “ba aneh ini. Dalam hatinja ia an lembah. Mungkin disana kita 4 EN Pen Ru kepada tuan WORLD FAMOUS SELANG MAS”: Sen nampakkan diri di tembok batu pa- kulit putih dengan anaknja “ menggrundel. dapat memetjahkan kedjadian2 jang TABIB kU . # : $ STERLING HAYDEN-RHONDA FLEMING 
das, seperti terdjadi oleh keadjaib- perempuan mengundjungi — Orang Indian jang per- serba adjaib. & : Hormat saja tee eh sktealalah maria took BRA “PN H 
an2. tempat kediaman nenek mo-  #jaja pada tachajul itu dapat — Saja ikut djuga, kawan Roy. S. TIRTODISASTRO $ saku oleh Setiap orang kapt ga : T Kap aut jg. di- 
— Tetapi masih ada lagi keaneh- “jang kita, kedjahatan menim- membuat kekisruhan. Hee. Ada Saudara mungkin membutuhkan : 33 sa M3, THEATER bai deran ra Na -. 2 0 bg maupun 

an daripada keadjaiban ini, Two pa pada kita. (Demikian tje- sesuatu barang gemerlapan di- bantuan. i Phone: 245 E ta aa ata t Na Me djuga, karena se- 
Shadow 2 laan Red Knife pada Two atas bukit padas itu. : pak terdjangnyja jg. trengginas, dan tjepat memperguna- 

1 TA Shadow na : : SOLO kan pistol pula tangkas mengajunkan pedangnja. 2 
Shadow). Type Pertjetakan ,SEMARANG”. 5 dig Pa aa NA en       
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