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. Sir2 Amerika jang berada di- 

tuduhan Korea Selatan itu 
dan bahwa berita tersebut ha- 

Sementara itu dari Washington 
United Press mewartakan, bahwa 
pada hari Kemis Pentagon (Kem. 
Pertahanan Amerika)  mengu- 
mumkan, bahwa tidak ada dite- 
rima keterangan2 mengenai la- 
poran tentara Korea Selatan, bah 
wa tentara Tionghoa dan Korea 
Utara pada hari Kemis dinihari 
telah menggunakan gas beratjun. 

antara tentara 

Kalangan? militer Amerika di 
Washington kelihatan sangat ker 
hati-hati menjambut berita terse- 
but. Tentara PBB dalam bebera- 
pa peristiwa telah dituduh oleh 
fihak Utara, bahwa mereka telah 

menggunakan gas beratjun, se- 

dang pada hakekatnja jang ditem 

bakkan hanja granat2 biasa ig 

diisi dengan bahan jang banjak 
mengandung asap. Granat2 ini 
maksudnja untuk penindjauan2 

oleh pasukan2 artileri. Ada kala- 

nja projektil jang dimaksudkan 
itu sebenarnja adalah kom-bakar 
fosfor. Kalangan?” di Pentagon 
selandjutnja menegaskan, bahwa 
suatu rombongan istimewa jang 

dalam 
ilmu perang kimia pada hari itu 
djuga telah terbang dari 'Tokio 
kegaris perang untuk melakukan 
penjelidikan jang mendalam atas 

masalah tersebut. (Reuter). 

Beranda Di-| 

    

tersebut, op- | Sa ia an : 

5 Tingkat Perdjo- 
angan Wanita.” 

Hendaknja” Wanita Bersama Lak!2:. Me- 
| nudjuiMasjarakat Jang Soslal- 

Isiis—Kata Presiden 
Wanita Lampung Tolak PP 39. 

NTUK MEMENUHI permintaan organisasi? wanita di Lam- 
pong Selatan, Kemis malam di Tg.-Karang oleh Presiden 

telah diadakan pertemuan dgn para wanita, dimana hadlir djuga 
pemudi? dan wakil2 dari organisasi pemuda. Gedung bibskop di- 
mana pertemuan itu diadakan, penuh sesak kaum wanita, sedang- | 
kan di luar beribu-ribu orang berdesak-desak mendengarkan wedja- 
ngan Presiden. Nj. Samsuddin jg memimpin rapat pertemuan itu, 

bahwa 
Selatan menolak adanja Peraturan Pemerintah No. 39 

tam 

    

15 Djuta Kartu 
  

   

    

    

  

Hari Djum' 
dikirim sedi   

UU 

antara lain mengatakan, 

Presiden, dalam Bntonja me 
ngulangi kupasan Henriete Ro- 
land Hols van der Schalk, me- 
ngenai 3 tingkatan perdjuangan 
wanita Gi Eropah Barat. Jaitu 
perdjuangan ,,om de man” (un- 
tuk memikat laki2),  perdjua- 
ngan ,,tegen de man” (menen- 
tang kaum laki? utk menuntut 
persamaan hak) dan perdjua- 
ngan ,,met den man” (bersama2 
kaum laki2 untuk mentjiptakan 
masjarakat sosialistis)  Indo- 
nesia djuga berdjuang menudju 
masjarakat jang berkeadilan so 
Isial, dan karenanja.tyanita ber 
sama2 kaum Jaki2, hendaklah 
berdjuang kedjurusan ini. Da 

perdjuangan ' kedjuruan 
masjarakat sosialis itu dibutuh 
kan banjak kader disegenap la 
pangan, karenanja - disamping   orang2 tua jang harus bekerdja 

Kompiot Di Thai. 
Diduga Mempunjai Hubungan Dengan 

: Sovjet Dan RRT 
Komunis Dilarang Keras Di Muang Thai. 

EPALA DJAWATAN kepolisian Muang Thai, djenderal 
Phao, menerangkan pada hari Djum'at kemaren, bahwa kom 

plotan jg dapat digulung baru? ini bermaksud utk mendjatuhkan 
pemerintahan keradjaan dan menangkap radja. Dikatakan, bahwa 
menurut rentjana komplotan tsb, 

datang Radja akan dipaksa utk 

merintahan keradjaan kepada rakjat. Menurut Phao, 

pada tg. 31 Desember jg akan 
mengumumkan berachirnja pe- 

»kompiotan 
tsb mempunjai hubungan jg langsung dgn Sovjet Uni dan RRT”. 

  

Konperensi 
.. sar €6 p Rahasia" . 

Diadakan ,Baru2 (Ini 
Pi Tawangmangu 
-H ARI Minggu jg haru lalu, di 

1 Tawangmangu (Soie) tih di- 
adakan konperensi ,,rahasia” jg. 
dihadiri oleh Gubernur Djawa Te 
ngah Budiono, Gubernur Sumitro 
Kolopaking dari Djakarta jang 
diperbantukan di Kementerian 

Dalam Negeri, para residen dise- 
Juruh propinsi Djawa Tengah, ke- 
pala Pengadilan Negeri dan pi- 

hak ketentaraan. Selama konpe- 
rensi berdjalan para sekretaris 

residenpun tidak boleh mengha- 
diri. Umum menduga, bahwa jg. 
dibitjarakan dalam  konperensi 
mengenai peristiwa 17/10 di Dja- 
karta, perkembangan politik pa- 
da dewasa ini, soal keamanan dan 
menetapkan langkah2 selandjut- 

| dalam usaha memberantas 
Mama dan menstabilisir pe 

merintahan daerah. 
Seorang pembesar di Djawa Te 

'ngah sehabis menghadiri konpe- 
rensi atas pertanjaan ,,Antara” 
tidak bersedia memberikan ke- 
terangan. 

  

LIE ? 
Persidangan Umum PBB pada 

hari Kemis telah membitjarakan 
soal pemilihan pengganti Trygve 
Lie, sekretaris djenderal PBB, jg 

sebagaimana diketahui telah me- 
ngadjukan permintaan berhenti 
hari Senin ini. Putusan untuk 
mentjantumkan masalah tersebut 
dalam atjara sidang diterima de 
ngan suara bulat, 

SEORANG INGGERIS DITANG- 
KAP DI TEHERAN. 

Kapten Henry Navarro, se- 
penduduk bangsa Inggeris 
ran pada hari Rabu ma- 

Parlemen Muang Thai dalam 
sidangnja 'pada hari Djum'at 
telah menerima baik sebuah 
rentjanag undang2 anti-komu- 
nis jg mengandung tindakan2 
keras. Keputusan diambil dgn 
perbandingan suars 131 lawan 
2. Menurut undang? tersebut, 

orang2 komunis dapat didjatu 
hi hukuman pendjara dari 10 
tahun sampai seumur hidup, 

sedangkan barang siapa jg 
membitjarakan atau menga- 
“djarkan komunisme dapat di 
djatuhi hukuman pendjara da 
ri 5 Sampai 10 tahun. Mereka 
jg Sdipersalahkan memberikan 
makanan dan perlindungan ke 
pada kaum komunis dapat di 
djatuhi hukuman pendjara sam 
pai 5 tahun. Dalam ' pendjela 
sannjs mengenai rentjana un- 
dang2 isb, kepala polisi djen- 

deral Phao antara lain mene- 
rangkan bahwa Muang Thai 
tidak boleh mengikuti nasib 
ig dialami oleh Malaya, Indo 
China dan Birma. 

(Antara—AFP). 

TRUMAN AKAN MEN- 

DJADI SAUDAGAR 

TOPI? 

Presiden Truman telah 
menerima tawaran untuk 

Ng 

Imendjadi wakil umum da- 
ri pabrik topi Rosuytel, 
setelah ia berhenti mendja 
di presiden Amerika, de- 
mikian didapat kabar hari 
Kemis di Garland (Te- 

Truman pun telah meneri- 
ma banjak tawaran lain. 
Kabarnja permintaan2 itu 
dibubuhi dengan tawaran   ih ditangkap atas tuduh- gadji jang meliputi satu 
djuta dollar setahun, 

pagi kemaren oleh pertjetakan negara Djakarta telah 
mlah 240 peti berisi 15 djuta kartu pemilih dengan 

. pesawat GIA ke Ternate, Ambon, Den Pasar, Sumbawa Besar, 
. Waingapu dan Kupang serta lain2 kota lagi. Untuk mengangkut, 
semua kartu2 pemilih jang seluruhnja akan mempunjai timbang 
berat 280 ton ini, fihak GIA akan menjediakan 100 buah kapal 
terbang. Pada gambar tampak kiriman pertama kemaren pagi. Ki- 
riman kedua akan diperuntukan Sumatra Utara dan Selatan. 

fakan 

xas). Selain daripada itu 

    

   
       

     

        

       

siapan-persiapan oleh & 
lam bulan Nopember 

| kan rantjangan undang 
landjutnja dimad) 

   
    

juga 

   15 djuta kartu pe- 
milih sele    

Oleh Sjamsuddin itu   
   

perkumpulan? wanita Lampong 

ulet, para pemudi dan pemuda 
harus beladjar dengan giat dan 
pemilihan peladjaran supaja di 
sesuaikan dengan bakat dan ke 
pentingan negara. Demikian 
Presiden. 4 

Harga kemerdekaan. 
Pada siang harinja Presiden 

dan rombongan mengundjungi 
Kota Agung jg terletak lebih 
kurang 100 km disebelah barat 
Tg. Karang, ditepi Telok Se- 
mangka dekor perbatasan ke- 
residenan2 Lampong dan Beng 

1 menjusun “daftar pemil! 

     djauh diterangkan, bah 
ni teah selesai ditjet    

   bih dahulu kedaerah2 
uh dari pusat, seperti 1 
Sunda Ketjil, Kaliman 

nja. Sampai achir bu 
akan Se'esai ditjstak sa 
kali 50.000.000 kartu 
sebagai “hulpmiddel”- 

   

   
   

   
   
   

  

   
    
   
    

   

  

    
   

    

  

    

     
   
    

  

   
    
   

desa dan kota2 nanti. 
an kartu pemilih itu haru 
dilakukan aktif oleh piha 
berwadjib, misa'nja den 

| dialah mendatangi ser 
m1 serumah dan pada pr 
nja tidak ada kewadjiban 
daftarkan oleh penduduk. 

Selandjutnja, St. Maktg 

menerangkan, bahwa sesu 
rantjangan undang? Pp 
han umum se'etai dibitjoral 

dan ditetapkan mendjadi 
dang2, masih diperlukan « 
tu persiapan administratip 
tara 3 — 6 bulan, jaitu an 
lain “untuk  memperlen 
kantor2 ig diperlukan € 
ruh Indonesia, melatih p 
gas2 mengjietak pormulir2 
lain2 sebagainja. Sesudah 
siapan administratip ini 
sai, kemudian dapatlah 
lai pemilihan umum 3 
memadjukan tjalon, pe 
mulai memberikan Sua. 
Pemilihan umum ini fi 

lakukan serentak di   kulu, dengan. singgah di Ga-| 
ding Redjo dan PARA, adang. | 
Ditempat2 tsb Presiden berbi- 
tjara dirapay umum dan mene 
kankan pidatonja pada soal2 
pembangunan. Kemerdekaan 
kita sudah dibeli dengan ma- 
hal, sehingga  tudjuon bukan 

hanja sampai pada perkibar- 
nc Sang Merah Putih di dm 
maupun diluar negeri sadja, 
tapi kemakmuran rakjat. Utk 
mentjapai kemakmuran itu, 
rakjat perlu kerdja keras. De 
mikian antara lain isi pidato2 

ngan Mononuty dalam pidato2 
nja menguraikan soal keteko 
ran anggaran belandja tahun 

1952 sedjumlah 4 miljard ru- 
piah, Ketekoran mana dalam 
tahun 1953 ditakSir akan ber 
djumlah sebesar 11, miljard 
rupiah. Untuk mengurangi ke 
tekoran itu, pemerintah meng 
adakan tindakan2 penghema- 
tan, antara lain dengan mela- 
rang . djawatan2 pemerintah 
menerima pegawai baru dan 
pelarangan vemakaian mobil 
dinas untuk kepentingan. per- 
seorangan. Selandjutnja untuk 
menutupi kekurangan itu, rak 

ja dianidjurkan bergiat di la- 

Presiden itu. Menteri Penera- | 

donesia pada 2 
Seper'i ig terdjadi di Amerika 
atau Eropa melainkan daerah- 
pemiihan jg sudah se'esai per 

siapannja dan keamanan meng 
izinkan, telah dapat melaku- 
kan pemilihan umum. Djadi, 
daerah2 pemilihan melakukan 
pemiihan umum  tersendiri2, 
seperti halnig di India dan ti- 
dak serentak pada waktu & 

sama. Utk “pemilihan umum” 

Kartu Pe-| 
lakukan Setjara Serentak 

1 1953 Konstituante Sudah 
ms uddin Sutan Makmur. 

TOR Pemilihan Pusat, Sjamsuddin 

: | sudah dapat dimulai dgn pemungutan 

mana telah selesai pula diadakan per- 
ah2 tersebut. Menurut St. Makmur, da- 

milihan umum oleh kabinet, 
parlemen. 

: neSia, demikian djuga ig seka 

i blik Indonesia. 

  

    
   

“Waktu jg sama, || 

bai 

Tahun Ke VII — No. 224 
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7 1 AR 

diharapkan telah selesai dibitjara- | 
guna se- |   
  

hubungan dengan soal ini, oleh 

St. Makmur diterangkan, bhw 
adalah sepantasnja, apabila 
dalam soal kartu warga-nega- 
ra ini, diketjualikan warga—-ne 
gara2 turunan asing jg sudah 
dikenal semendjak dulu seba- 
gai pemuka2 pergerakan dika 
langan itu, jg turut 'memper- 
djuangkan kemerdekaan Indo- 

Kepala Tata-Hukum 
Kalangan PBB Gempar —   

PBB, pada hari Kemis telah 

rang terkenal sebagai pemu- | nja ditingkat duabelas dan djatu 

ka2 daripada pergerakan jg 
memandang Indonesia sebagai 
tanah airnja dan memperta-j 
hankan kemerdekaan Repu- | 

"penasehat tata-hukum dari panity 

baru ini telah memeriksa Feller. Utk. kepentingan jg. 

bersangkutan. PBB 
.B.B gempar. 

Sementara 1 2 itu kepala Urusan| Berita tentang kematiam 
Me ngkan dan bangsa Asing | rejler jang menjedihkan itu 

: Suwanjo, atas pertanjaan kejah menimbulkan kezempes | 
menerangkan, bahwa pemberian et ! 

ran diseluruh PBB baik dian: | 
tara wakil2 maupun d'antarsi:. 
pegawai2 PBB, terutama sei 

kali karena peristiwa tersebuti 

terdjadi hanja beberapa har! 
sesudah Trygve.Lie minta me- 
letakkan djabatan. Feller ada- 
lah pegawai PBB jang erat se4 
kali hubungannja Cg. Trygve 
Lie. Feller sendiri dlm minggu 
ini telah mengadjukan permin-i 

taan berhenti kepada Tryzve 

Lie, tetapi beberapa kalangar 

kartu2 tanda warganegara kepa- 

da warga-negara turunan asing, 

semata2 tidak bersifat paksaan 

tetapi dilakukan atas permintaan 

warga-negara turunan asing itu 

sendiri. Ditegaskan, kartu2 tanda 

Warga-negara tersebut, pada ha- 

kekatnja adalah untuk keven- 

tingan golongan jang bersangku- 

tan, misalnja diwaktu berhubu- 

ngan dengan instansi2 pemerin- 

tah, dsb.nja, sebab tidak djarang 

terdjadi bahwa seseorang pedia- 

bat sesuatu instansi pemerintah, 
  

tidak pertjaja begitu sadia pada Mengatakan bahwa Feller, 
keterangan seseorang jang da- belakangan telah menarik 
tang padanja dan mengatakan kembali permintaannja itu. 
bahwa ia warga-negara  Indone- 
sia, demikian Suwahjo. (Antara) 
Sab 

Menurut 

berhenti itu 
AFP, permintaan 

telah diadjukar!: 

cuat ,Redelijk' 

BRAHAM H. FELLER, kepala bagian 

terdjadi setelah ia oleh ahli? hukum dari panitia 

(panitya McCarran) diperiksa. Sebagai diketahui panitya tersebut 

dewasa ini sedang melakukan penjelidikan atas pengaruh2 komu- 

nis jang kabarnja bersarang dianfara pembesar? Amerika dalam 

sekretariaat PBB. Roy Cohen, pembantu istimewa dari kedjaksaan 
agung Amerika menerangkan, bahwa ia berserta Herbert Morris, 

Tragedi: Feller 
PBB Membunuh Diri 
Ada Sangkut Pautnja Dgn 

Permintaan Berhenti Lie? 

tata - hukum dari, 

melompat dari ruangan kamar- !, 
h tewas ditanah. Peristiwa ini 

senat Amerika 

a keamanan dalam negeri, baru- 

hari Rebo oleh Feller. Kantoi' 
pekabaran Perantjis tersebuti 
menambahkan, bahwa menu- 
rut kalangan2 PBB, Feller 
adalah orang jang telah lang- 
sung memberi ilham atas ke- 
Patusannja Trygve Lie untuk 
menjerukan memberantas ag- 

resi di Korea. 
AHP selandjutnja mewarta- 

kan, bahwa pembesar2 PBB jg 
terkedjut mendengar berita ke 
marian Feler telah menegas- 
kan, bhw Feller tidak pernah 

disuruh mengadap pada panitya 
senat untuk keamaman dalam ' 
negeri iiu. Para sehabatnja Fel 
ler menerangkan, khw Feler 
selama minggu ini dalam ketje 
masan, karena beranggapan, 
bahwa tjita2 Perserikatan Bang 
sa2 kini sedang dalam bahaja. 

Felier jang berusia 47 tahun 
telah mendjapat nama selama pe 
mermtahan Franklin D Roo- 
sevdtr-Ie— termasuk “gclongan 
angkatan muda Galam diplo- 
mat? dan ahli2 hukum Ameri 
ka, dalami mana djuga termasuk 
Alger Hiss jang bersama-sama   2 

P .iSesual Menurut Funksi:,Ma- 
sing2 Kementerian 

Sumitro Tentang Anggaran Belandja 1953. 

n ADA HARI DJUM'AT pagi Dewan Menteri dalam rapatnja 
telah membitjarakan rentjana anggaran belandja 1953. 

Acting sekretaris djenderal kementerian penerangan, Harjoto, jg   'ini ditaksir diperlukan waktu 
Ik. 6 bulan. Dengan demikian, 

| persiapan administratip dan 
pemilihan umumnja selesai se 
lekas2nja dalam 1 tahun, sesu 
dcrh selesai undang2 'pemili- 
han umum. si 

Tak a'a perbedaan W.N. 
asli dan tidak asli. 

Tentang kedudukan warga ne 
gara dalam pemilihan umum ke 
lak, oleh Sjamsuddin St. Mak- 
mur diterangkan, bahwa golo- 
ngan minoriteit adalah sam 
kedudukamnja dengan warga-ne 
gara asli dan sama sekali ti- 
dak merupakan sebagai suatu 
golongan pemilih jang terpisah. 

Mereka (minoriteiten) dapat 
dimadjukan sebagai tjalon2 ang   pangan pembangunan. 

: Rebutlah Irian. 
Dikampung sepandjang djalan, 

rakjat menghiasi kampungnja 
dengan beraneka warna hiasan, 

| mengibarkan bendera Merah Pu- 
tih dan mereka menjambut rom- 
'bongan disepandjang djalan de- 
ngan pekik merdeka. 

Di Gading Redjo jang pendu- 

duknja sebagian besar berasal da 
ri Djawa, Bung Karno atas per- 
mintaan rakjat, berbitjara dalam 

bahasa Djawa. Diantara poster2 
dalam rapat2 umum tersebut an- 

tara lain terdapat poster2 jang 

menuntut supaja parlemen dipei- 

tahankan, dan "Rebut Irian Ba- 
rat kalau perlu dengan darah”. 
Hari Djumaat rombongan akan 
berangkat ke Kotabumi terus .me 

| nudju Wai Petai daerah transmi- 

grasi jang baru. Seterusnja akan 

bermalam di Baturadja. 

KONGRES PEMUDA DEMO- 

KRAT DI SURABAJA. 

Dari putjuk pimpinan Pemuda 

Demokrat Indonesia P.I.-Aneta 

| mendapat kabar, bahwa kongres 

Pemuda Demokrat Indonesia jg. 

atang akan berlangsung pa 

da tanggal 30 Nopember sampai 

3 Desember di Surabaja. Kong- 

res ini akan dihadiri oleh seluruh 

tjabang2 di Indonesia. 

L, untuk membuka 

minds” diantara pihak pemerintah 

adaan politik didalam negeri dewa:   sa ini, Dan imecting of minds” tsb 

  

dengan pihak parlemen mengenai ke. | 

gota Konstituante dengan sja- 
|rat2 jang sama dengan tjalon2 
warga negara asli Didjelaskan, 
bahwa warga-negara turunan 
asing jang mendjadi anggora sa 
lah satu partai, politik, dapat 
dimadjukan oleh partainja itu 
sebagai tjalon anggota Konsti 
tuante, misalnja anggota Masju 
mi oleh Masjumi, PNI oleh P 
NI, dsb.nja. Sesudah pemili- 

« 

ta tidak ada seorang pun warga 
negara turunan asing terpilih 
mendjadi anggota Konstituante 
maka anggota2 golongan war- 
ga-negara turunan asing ini 
diangkat cleh Presiden, sesuai 
dengan ketentuan dalam Un- 
dang2 Dasar kita. 

Setjara sukarela. 

Tentang soal kartu2 tanda 
warga-negara turunan asing, 
o'eh St. Makmur diterangkan, 
bahw, menurut pendapatnja, 
kartu tanda warga-negara tsb 
baru diberikan oleh pihak ig 
berwadjib, djika ada jg me- 
merlukan dan meminta, teta 

nan asing itu diwadjibhkan 
mempunjai kartu warga-nega- 
ra. Prinsipnja haruslah: me 
minta dengan sukarela! Dim   

ANGKAH jang telah diambil adalah hal jang baik, demikian Dr. 

kembali si- | Leimena, 
dang parlemen pada tgl. 27/11 itu lam keterangannja terhadap perkem 

adalah sebagai adanja ,,meeting of | bangan situasi sekarang ini. Sedang 

f untuk menjelesaikan keadaan jang hu 

Menteri Kesehatan, dida 

dup sedjak tg 17-10 itu sendiri hal 
nja berpokok sampai dimana dapat 

dilenjapkannja pertikaian satu dgn 

han umum selesai dan ternja 

pi tidaklah warga-negara turu 

- hubungan satu 

bertindak selaku djurubitjara kabinet sebagai pengganti menteri 
Mononutu, menerangkan, bahwa dalam sidang itu kabinet telah 
mendengarkan saran? menteri keuangan untuk membatasi defisit 
sampai seketjillnja. Keterangan menteri keuangan itu bersifat 
financieel-technis, dan antara lain dibentangkan hal? jang Gihadapi 
negara sekarang dilapangan keuangan-ekonomi seperti kedudukan 
devisen. Menurut Harjoto pembitjaraan anggaran belandja oleh 
kabinet ini akan dilandjutkan pada hari Senin pagi. 

Nadjib Kua- 
sa Penuh 

Untuk Djangka Wak 
tu 6'Bulan 

ABINET Mesir pada 
hari Kemis telah me-i 

ngeluarkan putusan, memberi-i 
kan kepada perdana menteri 

Keterangan Sumitro. 
Menteri keuangan Sumitro 

Sesudah sidang selesai mene- 
rangkan, bahwa pembitjaraan 
anggaran belandja 1953 ini 
kini sudah mendekati achir- 
nja. Tentang defisit anggaran 
belandia 1952, menteri mene- 
rangkan. bahwa ini djumlah- 

nja sesuai dengan dugaan se- 
mula, jaitu hampir berdjumlah 
4 miliiard rupiah. Atas perta- 
njaan menteri Sumitro mene- 

rangkan, bahwa defisit dalam 

  
anggaran belandja itu ada-| Mohamad Nadjib 'kekuasaani 
lah dipengaruhi oleh kelang- | mutlak untuk djangka waktu 
sSungan pengeluaran? ditahun 
jang lampau dan ditambah la- 

6 bulan, terhitung dari tindak- 
"an perdbutan kekuasaan jangi 

gi dengan kesulitan2, berhu- | dilakukan pada tanggal 23 
bung dengan turunnja kon-| Djuli jang lalu, untuk men- 
junktur. djamin revolusi Mesir. Menu- 

Berbitjara tentang kedudu-| rut dekrit kabinet itu, tiap 
tindakan atau perundang2aw 
jang dikeluarkan leh Nadjiki 
selzima masa 6 bulan itu ada- 

kan devisen menteri menerang 
kan, bahwa kedudukan devi- 
Sen negara pada waktu ini 

turut ambil bagian pada peran 
tjangan piagam Perserikatan 
Bangsa2 di San Fransisco. Reu 
ter lebih landjut mewartakan, 
bahwa pemiantu djaksa agung 
Amerika Roy Cohen tidak mau 
menerangkan, apakah Felerter 
tjantum Gidaftar orang2. jang 
akan didengar keterangannja 
oleh panitya senat dibawah pim 
pinan MceCarren. Feler adalah 
sahabat karib Alger Hiss, be- 
kas pembesar kementerian luar 
negeri Amerika jang dewasa ini 
berada dipendjara, karema me- 
ngutiapkan sumpah palsu atas 
tuduhan bahwa ia telah membe 
rikan keterangan2 kepada fi- 
hak komunis. 

Keterangan Lie. 
Sekretaris djenderal PBB, 

Trygve Lie, berhubung dengan 
peristiwa kematian kepala ba- 
gian tata hukum PBB ini me- 
nerangkan, 
Feller itu adalah disebabkan 
,terlampau banjak bekerdja”, 
berhubung dengan adanja ke- 
tjaman2 jang membabi buta 
dan tuduhan iang berlebih2an 
didalam PBB. 

Dengan tidak menjinggung- 

njinggung panitya MeCarren, 
jang vada waktu belakangan 
ini memeriksa pegawai2 se- 

kretariaat PBB bertalian de- 
ngan tuduhan mengadakan hu 
bungan dengan fihak komu- 
nis, Lie menerangkan, bahwa 

selaku seorang penasehat tata 
hukum terpenting dari PBB 

dan karena perasaan tanggung   mundur halmana disebabkan 
oleh turunnja konjunktur dan 
mundurnja eksport. Tetapi di 
tambahkannja, bahwa mulai 

Ibulan Oktober eksport sudah 

lah - sjah.  Ditambahkannjas 

bahwa setiap tindakan jang di- 
ambil dan jang akan didjalan- 
kan oleh . Nadjib selaku pe- 
mimpin angkatan darat akam 

madju lagi. Mengenai rentja- | dianggap sebagai tindakan ke- 
na anggaran  belandja 1953 | daulatan. (UP— Antara). ( 
menteri mengatakan, bahwa     menurut rentjana ini perimba 
ngan anggaran kementerian2 
itu dibuat demikian rupa, se- 
hingga "redelijk” menurut func 
tienja kementerian2 itu ma- 
sing2. Ditambahkannja, bhw 
anggaran belandja semua ke- 

bil tindakan2 untuk: memper- 
baiki erganisasi alat? negara, 
memperkeras "preventieve con 
trole” dan supaja orang beker 
dja keras. Pada achirnja men- 
teri Sumitro menerangkan, ba 

menterian dikurangi. Atas per hwa da'am rapat kabinet pada 
tanjaan saran2 don usu!2 apa| hari Senen 'pagi lusa, Dewan 
kah jg dikemukakonnja untuk | Menteri akan dapat menentu- 
membatasi defisit sampai seke' tukan prinsip2 mengenai ren 

tjil2nja. Menteri keuangan me ' tjana anggaran be'andja 1953 

nerangkan, bahwa perlu diam ini. (Pia). “   
Mentjapai ,,Meeting Of Minds” : 

lainnja jg bertentangan diantara per- dakan reorganisasi terhatlap pimpin- 

dengan lain dian- 
tara pemimpin2 Indonesia sekarang 
ini dari jang rendah sampai kepada 
jang tingginja. 2 Prima atau tidaknja mosi Manai So- 

x phiaan oleh pemerintah, Dr. Leimena 
Atas pertanjaan apakah pemerin mendjawab: soal itu belum lagi dibi 

tah telah menetapkan untuk menga-' tjarakan oleh kabinet. (Antara), 

an Kementerian Pertahanan dan Ang 

katan Perang, terlepas dari soal dite 

Mau 

  

1 Lambaga Kebudajasn 

  yan Kunstan an Wetens 
3 Kon. Batavisssch Genootschap 

Indonasia 

  chapper'" 
  

  

djawabnja, maka  Feller sela- 
ma minggu2 jang achir ini ter 
lampau banjak bekerdja ekstra 
untuk memikul tanggung dja- 
wab sebagai wakil saja dalam 
urusan2 jong berhubungan de 
ngan penjelidikan oleh “jury 

besar” Amerika dan panitya 

senat keamanan dalam ' negeri 

atas benar tidaknja tuduhan2 
tentang kegiatan2 subversif 

jang ditudjukan kepada pem- 

besar2 Amerika didalam sekre 
tariat. 2 

Dengan adanja gangguan ini 

Feller terus menerus terdesak. 
Kematian jang menjedihkan 
atas dirinja itu adalah akibat 
daripada 'peristiwa selama be- 
lakangan ini demikian Lie. 

Kissah jg. menjedihkan. 
Mengenai djalannja peristi- 

wa jang menjedihkan ini, Uni- 
ted Press mewartakan bahwa 
Feller telah melompat dari 

djendela kamar tidurnja sete- 
lah melepaskan diri dari pe- 
gangan istrinja jang berusaha 
menghalangi Feller melakukan 
tindakan itu. Feller telah dua 
hari tidak masuk kerdjja. 

at 

Dari sidang PBB. Menteri 
L.N. Russia Andrew Vishin- 
sky (kanan)  tampaknja dgn 
sangat bernapsu mengutjapkan 
pidato dalam sidang Panitya 
Politik PBB di New York, 
sbg. djawaban thd, dakwaan 

“menteri L.N. Amerika Dean 
Aeheson (kiri), jg mengata- 

| can bahwa Russia telah ber- 
tanggung djawab untuk agre- 
si di Kotea. Jg duduk dite- 
ngah menghadap medja ialah 
wakil Inggeris Selwyn Lloyd.     
  

Njonja Feller 
kepada polisi, bahwa pada: 
waktu itu ia hanja berdua sa- 

dja dengan suaminja, setelah 
putrinja Caroline jang ber- 
usia 17 tahun hari Kemis 

pagi pergi 
itu ia mengetahui, bahwa sua- 

rasaan tjemas. 

njak berbitjara, demikian 
njonja Feller jang menam- 

bahkan: ,,Keinginannja pada 
waktu itu 

Saja takut untuk memanggil 

menerangkan : 

kesekolah. Ketika 2 

minja sedang diliputi oleh pes 
Ia tidak ba- 

hanjalah mati”, 
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tetangga atau berbuat sesuas 
tu, karena chawatir ia 
terkedjut. Njonja Feller mei 
landjutkan, bahwa ia hanja 
menilpon dokter mereka dan 

seorang dokter ahli djiwa.. Ke- 

mudian ia duduk bersama-sa- 
ma dengan suaminja 
Suatu ruangan dan terus me- 

ngadjak suaminja 

tetapi dalam  hatinja 
berharap supaja 
tang dengan segera. 

selalu 

Feller' 

limat ini berkali-kali diutjap: 
kan olehnja. Tiba2 ia meloms 

pat dari korsi dan berlari mes 
lalui kamar makan dan dapur 

kekamar paling belakang, dis 
mana ia kemudian membuka 
mana ia kemudian 
ngedjar dari belakang dai 

masih .sempat memegangnja" 
ketika ia membuka djendela. 

Saja mendjerit dengan haras 

dalam — 

hanja berkata: ,,Dokter tidak , 

dapat menolong saja” dan kas 

mem- 

akan 

FA 
Pr 

berbitjara, 

dokter das“ 
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pan ada orang jang datang ' 

menolong. 

Tetapi usaha saja itu sia4 
belaka, karena dengan keras 
ia melepaskan diri dari pega- 
ngan dan melompat dari djen: 

dela itu kebawah. Semeanit ke-i 

mudian barulah dbkter tiba, 
demikian njonja  Feller. Ata 

pertanjaan apakah permintaan 
berhenti Trygve Lie mempe4 

ngaruhi perasaan tjemas suas 
minja itu, dikatakan olehnja   

bahwa keputusan , 

bahwa ,,soal tersebut ada djuj 
ga pengaruhnja” jang mMengay 
takan selandjutnja, .,,tetapy 

ada soal2 lafn jang menjebab4 
kan ia bertukar tabiat”) 
Njonja Feller mengatakanj 
bahwa perobahan tabiat sua4 
minja itu telah kelihatan ses 

djak dua minggu jang lalut 
Pada mulanja saja tidak bet 

gitu ambil pusing. Pada suatu 
hari ia kelihatan gembira ted 
tapi pada hari lainnja sangati 
muram, demikian njonja Fel4 
ler. : 

Riwajat hidup Feller. 
Feller jang dilahirkan tanggal 

24 Oktober 1904 di New York 
melandjutkan - pendidikannja ke 

unversiitet Columbia dan  Har- 

vard. Pada tahun 1934 ia diang- 
kat mendjadi pembantu djaksa 

agung Amerika dan memangku 

djabatan ini sampai perang du- 

nia kedua petjah. Setelah mem- 

berikan kuliah dalam ilmu hu- 
kum diuniversitet Columbia dan 

Harvard, Abraham Feller pada 

tahun 1944 dan 1945 diangkat 
mendjadi penasehat umum UN- 

RRA. Ditahun 1946 ia diangkat 

mendjadi anggota delegasi Ame- 

rika di PBB. Kemudian ia diang- 
kat mendjadi anggota tata hu- 
kum PBB dan belakangan diang- 
kat mendjadi kepsla bagian ter- 
sebut. Ia adalah pengarang dari- 
pada beberapa buku mengenai 

ilmu hukum. Feller adalah ang- 

gota perhimpunan ahli2 hukum. 

di New York. Ia meninggalkan 

seorang istri dan seorang putri 
berusia 17 tahun (Reuter). 

  

PALAR TEMUI ZORIN. 
Wakil tetap Indonesia 

Palar, pada hari Rabu mendjum- 
pai wakil menteri luar negeri Rus 
sia, tuan Valerian Zorin, 

kini pimpin delegasi Rusia pada 
sidang umum PBB. Dapat dika- 
barkan selandjutnja, bahwa 

angkat mendjadi duta besar Indo   nesia di India. 

pada 
Perserikatan angsa2, tuan Lu N. 

'lam waktu singkat Palar akan di 
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€ hidup. jang ditulis KA 

rdj: 

mengikuti udjian? bai 
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h serta: daftar Sanga hasi! pa 

Pendaftaran ditatup pada tanggal 39 N opembor 1952. 

. - Djakarta, 10 Nopember 1952. 
Wk. Kepalt Staf Angkatan Udara, | 

“Dr. S8. HARDJOLOEKITO.. : 
v Kom. Md. Udara. 

“Ikat jg tertinggi, jaitu' Pa 

| m 2 2 at at Der Ta iinas Na | $ emp tahankan suami ini salat?! 

ah | Tata salah satu instansi. 
janet? tersebut Giatas akan di- 

4 

23 

suami), alias perfjeraian ............ 

  

  

“Sediakan: 
A NGAN2 luas untuk: 

   
- & Djalan Overste Slamet Bijadi (Timuran) 

|. dalam Centrum kotta SOLO 

zan dan conditie pada: 

KANTOR: ARCHITECT — AANNEMER 

2: ng TAN HWAT $ SING” 

. “Solo, Ok» Mertokusuman 23. tel. 156. 

lekas 
Apabila merasa lelah 

FG semu: 
Tetaar sembuh 2 
lah dapat banjak sekali 

ini dai matjam2 penjakit- 

kami bisa 

mus toko2 Obat DI.: 

tertjatat. 

Haa 
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Kirim sama Tuan 
Ban Teng dapat dibelih -pada 

kalau tiada: 
oleh Kirim Rp 6:50 Kami nanti 
tim 1 botol sama Tuan engan 

: Bangunan? TOKO dan RUMAH TINGGAL 

bwstang eehiaa" kena api, dapat 
hilang dengan digosoKkannja. 

atau salah 
urat: dari sport atau djatuh dapat. 

Leng digosokkan (dipidjet) 
ibu penjakit 

: Karna: Ban Ieng te 
surat pl 

djian dari Tyan2 jg terkenal: Je. 

sudah disembuhkan oleh Ban Guan 

“Tuan suka baija surat2 pudtan tt PA 

Ms. 'RAHAT 

9—12 
5—T7 

Ea an EREPACET BI 

ri djumlah tsb. “jang sudah di- | 
Iembalikan kepada pemiliknja | 
semula ada 28 dengan luasnja 
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Ga : ES ran 109 — rang. 
CE CHEVROLET Tabib Mie? terkenal di 

Indonesia Geri dapat banjak pu- 
Specialist untuk Wasir 
en) ASTHMA KEPU- 

IMPOTENTIE dan lain2 
| penjatat. ZONDER OPEBATIE : 

TP 
“Dj. ibitjara Gan 
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5 babyfood with: added: vitamin “D 

| andiron. Glaxo is especially suited 

“feet ng babies in tropical 

 BABYFOOD 
e led | tb. tins     

kbanjak m ihat tendene" jg Ph 

ke HI, jaitu:" 

ol tahankan suami), 

|Isjarat?nja. Tanah2 erfpacht 38 

ai "pada, desa2 iz membutuhkan. 

TENTANG PROTES PORSI, 

“4 Dua orang utusan dari. PDKI | 

INegeri Smg. mr. Suriadi, mak 

| hdjururawat ig dihukum kare- 

Ina mentjuri perhiasan seorang 

skpasien jg meninggal. 

han sebaliknja. 
ge 

Sudah baik-baik mak ting 
        ajut 
kasuikisem perajataan, 
Ikin banjak anak, makin sedikit. 

          

        

    ban 'ma-i | 

  

  

Major John Eisenhower 

nkan dinas 

  

   

  

  
| a) met den man “(bersama 
lakidaki “hid hidup-bahagia) seko- 
njong-konjong melorot ke tingkat 

     

pertjeraian. H 'ada 70 per- 
tjeraian jg tei Enes antara ke- 

gi mereka js 
b) tegen den man (menentang 

lelaki): maklum sebab kadang- 

'kadang sang suami biasanja terus 
mata - kerandjang ... it - dan 
»tegen den man” ini sebenarnja 

beranak 3 hanja 'tertjatat 17 per- 
tjeraian, 4 anak turun lagi men- | 
djadi 12 pertjeraian : 'dan 5 anak 

hanja terkiptat x perfjeralan sa- 

ai ti, dala, Ah yeee 'a dengan 
Dan kalau sperdjoangan” mau 6 pak aa Learga 4 Jongin 

nja. rtj eraian “dari pad 
“jalan, tjektjok, perang dingin Pa se Dada Ig 
dan sebagainja, bisa nanti terus 
ketlandjur Maap ja: 

3. Dalam keluarga jang mempu 
Injai anak 7 hanja tertjatat 1 
pertjeraian dan keluarga dari 
9 San 10 anak tertjatar dju 
Ia 1. 

e) zonder man-lief Cebapik 

, - Sir-Pong, Makin tua makin 

Mejaktunin ya — gemar kawin. 
Lebih djauh statisttik-war | 

ga golongan Eropah di Indo 
nesia daram th. 1951 menun 
.djukkan, bahwa laki2 Eropah 
jang kawin dalam usia tua 
ada djauh lebih ibanjak dari 
pada kaum wanitanja. Demi- 
kianlah. tertjatat laki2 jang 
menikah dalam usia antara 
55 sampai 59 tahun ada 35 
orang, sedang pihak wanita 
hanja ada 9. Jang berumur 
antara 60 sampai 64 tahun 
tertjatat 24 orang, sedang pi 
hak wanita makin mundur, ja 
itu hanja ada 2 Sadja. 

Untuk laki2 golongan tertua, 
jaitu ig sudah berusia 65 ta- 

"hun, hal itu rupanja tak men 

adi halangan untuk kawin, 
angka bagi mereka adalah 23, 
tetapi pihak perempuannja ru 

  

. Rn TN 

DJ: AW: A TENGAH 

Didaerah Dijawa Tengah ter- 
tjatat 474 tanah erfpaciit jang 
luasnja total ada 21844 ha. da 

94,1 ha, sedang 38 dengan luas 
140,9 ha telah diksmbalikan pa 
da pemerintah. Telah dibatal- 
Ikan persewaan 43 buah tanah 
erfpacht, karena tidak menururi 

buah jang dikembalikan pada 
pemerinth itu akan dibagi2kan: 

|tandanja hanja ter 4 
Sebaliknja: dalam usia 

adalah perempuan ig mengang 

tjab. Semarang kemaren telah 
menghadap ketua .Pengadilan dur. Pasangan diantara umur 

15 sampai 19 tahun tertjatat 

1214 orang pihak Kan Se- 

dang pihak laki2 hanjg ada 14, 

demikian KD. 
Dari angka2 tsb nampak be 

narnja anggapan umum, bhw | 

laki2 segan atau memangnja 

tak suka kawin. terburu2. 

PERKARA T. | SPEDA. 

sudnja untuk menjelesaikan 

protes jg dikirim oleh PDKI 

kepada Pengadilan Negeri ttg.- 
“11 jol. tentang seorang mantri 

Setelah gleh ketita Pengadi- 

Han Negeri didjelaskan duduk 

angka itu turun” mendjadi 41," ig 

beranak 3, jaiu ada tertjatat| W 

ba jg. digarong “belum dike 

    pa2nja - agak  “tahan-harga”, 4 rumah 

“hwa 4 hari sebelum terdjadi 

'sek, ig pihak laki2 agak mun- k 

  

(kanan), putera djend.  Dwight Eisen- 
r jg baru2 ini terpilih sebagai presiden Amerika, kini 

dalam tentera Amerika di Korea. Dengan penuh 
an ia telah mengikuti siaran radio waktu diumumkan ha- | 

Pen Aa presiden ig berkesudahan dgn 

  
   

men   
kemenangan suara | |   

  

  

tak Jain ialah. mperdjoangan yjut-. aja. 

pak, “Toga idajam sonata 'hal : 
€) 0m den man (utk memper- | Oa ada ketji ba an '.. 

“LL. 364 buah rumah rakjat, 

   

      
     Demikian berita jg terdapat dari 
sebesar Rp. 400.800.—, Mengingat 
kar itu dapat dikabarkan, bahwa 
terdiri atas seorang Pagar Desa j 
dapat luka-luka. l 

enurut berita itu, pada tgl. | 
10 baru lalu kira2 pukul 

0 sebuah geromibolan ber- 
sendjata ig terdiri atas kira2 
150-ecrang mula2 melakukan 
pembakaran? dikampung? Tji- 
kondang, Bintjarung. Dajeuh- 
luhur dan Daratjina. Pihak 

ota Pagar Desa mentjaba 

Makan perlawanan, sehing 
ga seorang diantaranja mening 
gal dan seorang lagi Mn 

pat. Iika2. Didalam 4 kampung 

tsb Ik. 150 buah rumah di ba 

kar, 5g menimbulkan kerugian 
Ik. Rp 15-000— Berapa harta 

ui. Dengan terdjadinja ke- 
ran2 itu maka tidak ku- 

- dari, 13.000 djiwa tidak 

Selandjutnja dikibarkan! ba   
pernbakaran2 dikampung2 tsb, ' 

juga di 5 buah kampung lain 
Sindangreres, Tji- 

Ka Giga "Ejilandjung, Tjitam- ! 

biss dan Tjikuja djuga pernah:j i 

Dosa memberi perlawanan se- 

Tama Ik. kdjam. Djumlah ru- 

'mah9 jg dibakar dikampungz 

(PENJUMPAHAN PERWIRA.       a terdakwa, kemaren siang 

perkaranja utusan2 PDKI itu Tag 

menjatakan bersedia ' membe- 

tulkan kesaldhan2nja dan iga 

(demikian, soal” “djururawat” 

djatuhi hukuman "masing2 sbb.: 

'H. 6 bulan, S. 6 bulan dan I satu 

setengah th, karena mentjuri spe-   oleh Pengadilan Negeri telah di- | 
Besuk pada tgl. 17/11-1952 

'jad. ini oleh Panglima TT IV : 
jakan dilakukan penjumpahan '   | mutiara segera dimulai. 

(mengalami serangan dari 150 | 

Yorang gerombolan bersendjata- j 

'Djuga dikampung? itu Pagar | 

   

  

   
    
    
    
         
     

       

             

   
   

    
   
    

  

   
    

      
   
     
    

  

    

8 buah mesdjid,, 5 buah balai 
5 desa, 1 kantor desa, 1 djembatan.telah dibakar oleh gerom- 

'bersendjata didalam 9 kampung jg termasuk daerah katja- 

'Bantarkalong, bagian Selatan dari kabupaten Tasikmalaja. 
Tasikmalaja. Kerugian ditaksir 

banjak djumlah rumah jg diba- 
djumlah korban manusia hanja 

Fa gugur dan seorang Li men- 

Mutiara In- 
donesia 
ERUSAHAAN Mutiara 
Indoresia” jaitu sebuah 

bni kepunjhan bangsa 
Indonesia dan berkedudukan di 
Makasar oleh, pemerinjah Su- 

“tapi belum Iengkap demikian 

#Ialam tahun 1952 
(hana 

Walawpwa Indramaju Makmur Padi : 
Tapi Malahan Banjak Menga- 

    

  

lami Perijeraian 
| Pentjatataa Polygami Sulit — Karena Orang2 Sering 

. Mengaku Djedjaka..... 

ENURUT statistiek js disusun oleh Kantor Urusan Alba 
propinsi Djawa-Barat, sedjak bulan Djanuari 1952 sampai 

Selandjutnja iditegaskannja, 
“bahwa didserah2 jang paling ba £ 
njak mengeluarkan padi terdja 
di 'paliig banjak  pertjerai- 
an, misalnja di Indramaju, 
Purwg: karta dan Tjiandjur, Ang 
ka2 ysertjeraian didaerah2 ini ka 
danj:2 meningkat demikian ru 
pa ' sehingga melepihi perkawi- 
ngn. Tapi rata2nja didaerah2 itu 
persentase pertjeraian kl. 90”, 
dari djumlah perkawinan. Da- 
erah jang tertjatat paling sedi 
kit mempunjai peristiwa per- 
tjeraian ialah daerah “Banten. 
jaitu rata2 40”, dari djumlah 
perkawinan. Dengan berdasar | 
kan atas angka? jang tertjatat 8 

| diterangkan lebih djauh, maka 
dapat dikemukakan, bahwa per 
mintaan pertj eraian jang ter- 
djadi “atas “kehendak — pihak 
kaum laki adalah TS, dari se 
mua permintaan talak: djadi 
permintaan dari pihak kaum 
ibu xjuma 254. 

Perkawinan dibawah umur 
Tentang “djumlah peristiwa 

perkawinan dibawah umur, ang 
Kaonj ja bslumslengkap. Tapi me 
lihat angka2 jang sudah masuk 

ini ' ternjata 
dibeberapa daerah kea- 

daannja Mae Angka2 itu 
menjatakan, bahwa peristiwa 
perkawinan dibawah umur ada 
terdjadi daerah Banten, Djakar 
ta (ker enan) dan Tjirebon 
jang rata2 menundjukkan djum 
lah kl. 54 dari djumlah perka 
winan jang normaal. Didperah2 
lainnja boleh. 2 katakan tidal 
ada, atau tiada angka Menge 
mai benar-tidaknja angka2 t Lerse 
but pihak Kantor Urusan sea 
ma masih ragu2, karena meras:   

lawesi dalam bulan Oktober jg 
bara lalu telah An ana 
melakukan penjelamar mutlia 
ra Giperairan Buton, Kini per 
seroan sedang mengusahakan 
kapal? dari. Djeparg. Setibanja 
kapal itu pekerdjaar menjelam' 

  

tsb itu adalah 214 buah, selan 
diutnja djuga 8 buah mesdjid, 
5 buah balai desa, 1 kantor de 
'sa-dan 1 djembatan dibakar 

| oleh gerombolan itu. Menurut 
taksiran adalah Rp 325.800,—i 
Tentang gerombolan itu dika- 

'barkan, bahwa pemimpin2nja 

' sudah diketahui nama2nja ja- 
itu Saleh Sumantri, Djadjuli, 
ikon dar Musa. Dapat ditam- 

bahkan, bahwa semua kam- 

pung2 tsb terletak “diwilajah 

katjamatan Bantarkalong. 

Yitu sering 

sangsi akan “kebenaran perksi 
ran umur gadis2 jang dikawin 
kan itu Tidak mustahil gadis 
jang baru berumur 12 tahun, di 
dalam keterangan ditulis 5 
atau 16 tahun. 

Mengenai penaksiran umur 
terdjadi bentrokan 

antara orang2 jang harus me- 

mutuskannja, sedangkan gadis 

nia “sudah , mengaku telah 

.chadz” (akil balig). Dibanjak 

tempat, menurut tradisi jang 

telah berlaku sedjak dulu Bu 

pati memerintahkan kepada tja 

mat2 supaja melarang atau Se 

kurang2nja mentjegah atau 

mengurangi perkawinan diba- 

wah umur» Sungguhpun demiki- 

an putusan teraehir pada umum 

nja ada ditangan penghulu, 

Berapa djumlah perisiiwa 

polygami?   (Antara). 

| pat di Asrama Siwalan Sema- 

rang: Begitu pula terhadap Ba | 
| taljon R.O.I. X 443 dibawah | 
pimpinan Kapten Muktijo, di | 

dalam pelantikannja pada tgl. : 

Menurut statistik angka2 di 

Selandjutnja pada tgl. 19/11- 

| 1952. Panglima TT IV akan me 

|neruskan pelantikan serta pe- 

'njumpahan . terhadap Bataljon 

permulaan-bulan September didalam wilajah propinsi itu terdjadi 
219.053 peristiwa serkawinan, 155. 496 peristiwa talak (pertjeraian) 
dan 11.701 peristiwa rudjuk, Dengan demikian maka djumlah per- 

| tjeraian adalah, 1975 dari djumlah perkawinan, dan djumlah rudjuk 
adalah 17, Gari djumlah pertjeraian. Kepala bagian kepenghaluan : 
dari kantor tsb. menerangkan kepada ,,Antara”, bahwa kalau Ang 
ka-angku itu dibandingkan dgn angka2 dalam tahun 1951, maka 

|keadaari itu tidak mengandung arti perobahan jg Iuar biasa. Se- 
bab, dalam tahun 1951: djaga djumlah pertjeraian itu kl. 687, dari 
Gjuwmlah perkawinan, sedangkan djumlah rudjuk 1 Fo 
pertjeraian. Apakah djunalah pertjeraian ini akan “Ap meningkat 
sampai achir tahun ini belum dapat diketahuinja. 

dari djumlah 

      

   

Ojtiaan Poli si. 
Hasil2 pertandingan Pekan 

Olahraga Kepolisian Djawa Bai 
rat jang berlangsung di “Ban- 
dung ada Sbb: "Tennis: Banten- 
Mobriz."2—4, “Begor-Priangan 
1 Volleyball: Banten-Djakar 
ta 3—0., Priangan-Mobrig ' 2—-, 
Tjirebon-Mobrig 2—1, Bulutang 
ai Mobrig-Bogor 3—0, Pria: 
gan-Tjirebon 3—0. Pingpong: 

Tirebon-Mobrig 40, Tjirebon. 
Djakarta 4—0, Djakarta .Mo- 
brig 3—1, Bogor-Banten 4—0, 
Priangan: Bogor 2 2—2, Priangan- 
Banten 2313 Sepakbola : Bo- 
gor-Banten 2—1, Mobrig-Dja- 
karta 3—2. Tjatur: Priangan- 
Banten 3—0, “Bogor-Djakarta 

Segitiga di Smg. 
Pad, tg!. 21, 22 dan'23 Nop. 

jod. di Stadion Semarang akan 
diadakan pertandingan sepak- 
bola segitiga, antara kes.2 Tji 
rebon, Pekalo ane dan Sema- 
rang sebagai landjutan dari 
pertandingan halve kompetisi 
Hanan PSSI. Seperti diketahui, 
Semarang XI telah keluar 'se- 
bagai djuara. Tjirebon dan Pe 
kalongan ig. mempunjai bidji 
sama, harus bertanding lagi 

sekali dan ig menang akan ber 
tanding lawan Semarang. Pe- 
menang dari hele kompetisi 
ini akan melawan Djakarta 
dan Bandung dalam semi fi- 
nale, Kini pertandingan2 lan- 
djutan itu akan diadakan di 
Semarang dalam bentuk segi- 
tiga, 

d 

nerah Djawa Barat (ketjuali 
n, karena angka2nja “be 
isuk) selama tahun ini 
1 PERS A wa ana 

        

$ eluruh Sisakan perban 
nan. "wens: njakan perkawinan 
poly gami itu terdapat didaerah 
Jaerah Bogor, Purwakarta dan 
Garut, jang rata2 mentjapai 
angka disekitar 5 a 6”, dari ba 
njakn aja perkawinan Kepala ke 

P3 an Kantor Urusan Aga 
sih menjangsikar' “kebe 

n angka? tsb., karena ada 
ngkinan perkawinan poly 
itu tidak tertjatat semua- 
orhubung dengan kebia- 
ati Jang berkepentingan 
ge enaPa oleh jang ber 

ngawinkamnja nistja 
$ 1 dirinja masih dje 
atau duda. Tapi walau 

  

   

   
   

  

aja 
pun demikian, kata kepala ha- 
gian kepenghul uan itu, menu 

Tut taksi i djumlah perka 
winan poly ii i 

  

   

  

  w 18/11-52 diam 09.00 di Pati R.I. I 456 dibawah pimpi PA At ASI , 5 
au bukan djururawat ig men | da. Ketiga terdakwa tsb sudah 4 terhadap para pe ira dari , Aa. ibawah pimpinan Y akan melebihi 10” dari. dium 

diadi pertentangan, telah sel kali tersangkut perkara pentju-|PAMT IV (Perwira Admini- manti, oleh P anglima pun  Majoor Sumitijoso di Mage- |lah perkawinan biasa. : (Xnta 
Ce rian speda. 'strasi Militer Terr. IV) bertem akan dilakukan penjumpahan, lang pada djam 09,00 pagi. Ira). 

  sai, 

  

IL ANGGUR OBAT KOLESOM Ini Anggur Kust dari T 

puran Obat2 Tionghoa lang berfaedan “dan mahal, antaranja Ly 

som, dil. Obat jang sanget penting untuk tambah kekuatan tubuh | 

an darah. ' anna Taun dng. sarinja Buah Anggur 
s 

       inggal waras 
A, perlu eetikitang perempuan sesu. 

a darah : badan: mendijadi “bersih, 
paru Aa “Air muka me) seger, menam- 

smambah nafsu makan. 2 bagi pe 
jak beranak ' jai Anggur SENG wa sangat 

ANGGI AT REEUMATIRK. Inf Anggur obat Rheumatiek dibi- 

2 La NG MPA H1 Yang sudah termashur turun menurun. Dibikin 

n'bahan' obat Tionghos jang mahal dan mandjur, dengan al: 

Tg Kolesom ur obat melulu untuk 
Dea penjakit Mt 

uk sembuhkan 

“ inir3 esina 'D Pa SN Can TA Pa jang, “urat? dan lain? an bagan, bdik jang ama 

“Sesudah minum 8 botol #on' tu nanti kelihatan mandi 

S5 

“UTJAPAN TERIMA KASIH 

Mempermaklumkan bahwa 

anak kami jg: berobat dari 

djauh pada Sdr. DJOCO OC- 

CULTIST Dj. Grogolan No. 

21/SM Solo sekarang sudah 

“SEMBUH dari  penjakitnja 

AJA Nedan badannjapun ke- 

'lihatan kuat betul. Tentang ke- 

madju dari pada jang dulu2. 

Tak lain kami berdua meng- 

i Bapu diperbanjak terima 
.kasih @ pertolongan ' sdr. 
teheebut diatas. 

Hormat kami 
Nj. SURJOMARTONO 

— Djalan: Ta no. 125 

  

| | PERRAMIAN tak 

Harap surat2 ea prangko 

latar wissel Rp. 2.50 buat ha- 
lasan, £   tag PONOEO06O 

( 

adaannja di sekolahpun agak | 

  

  

“Pemuda Kembali 
j3 Setelah Bersalin 40 Hari 

Seluruh tubuh brasa lebih ring- 

“kas dan enteng, tjahaja muka 

liatan banjak lebih muda dan 

“gembira, kesehatan bertambah- 

| tambah, dan anak jang mung- 

gil itu mendjadi montok dan 

sehat benar. Semua ini Njonja 

dapat membuktikan dengan mi- 

gum: 
'DJAMU HABIS BERSALIN 
Tjap Portret Njonja Meneer 

Semarang. 
- | Mintalah Daftar Harga seka- 

rang. 

PABRIK DJAMU IJAP PORTRET 

NJONJA MENEER 
Dik DEMAK: 129 TILP. 611 

SEMARANG 

  

Toko Pedamaran 90 

a|Agen2: Depok 36B, Mataram 
k414, 697, 210, 942, 682, Lemah- 
'gempal 52, Petekan 36, Darat 

133, Pontjol 88, Dj. Demak 12, 
Labuan 14, Gg. Tjilik 19, Ber- 
gota Ea 

Aan Pengetahuan “Dian 

'biiku kamus: politik, ekonomi, 
sosial, kebudajaan “dil. 

A4 Rp. 10— 
Penerbit: 

» BULAN — BINTANG” 
TE ia 2 en 

NN, 

  

Tu lg 
“VERGROOT « 
Ne Naa da en 

: | OEMAR DI 

| S GOLDEN BOY 
MM 2 d3) 

KP Sant aa Ad Da       
. 

oleh ADI NEGORO. Merupakan | 

ISTIMEWA! 

gerhana. 

PENTING! 

Almanak Bulanan Nahdlatul Ulama 
Ukuran besar: 26 X 36. 

Isinja 4 penanggalan compleet: 
wa dgn. pasarannja: djuga DJADWAL-WAKTU SALAT, waktu 

Islam, Umum, Tionghwa, Dja- 

Terhias dgn gambar2: Bung Karno, Hatta, K.H. Hasjim Asj'ari, 
Kh. Abdul Wahab, Kh. A. Wachid Hasjim Oei 

Harga sebuah Ta Rp. 3,— 
Adm. BNO. 

Pekodjan 157 — Kudus 
  

  

ZONDER OPERATIE 
Spesial sakit AAMBEIEN 

(Wasir) orang Laki korang 

koewat (Peloe) IMPOTENTIE 

orang Perompoean sakit KE- 
POETIAN dan tida Tjotjok 
Darah. 
Tanggung bisa hikin baek. 
Segala waktu kita bisa kirim 
obat2. : 
1. Obat Sakit. Aambeien 

Rp. 50,— 

2 Obat Keputian of 
tidak tjotjok bulan 
orang perempuan Rp. 100,— 

3. Obat Kuat orang Laki2 
Rp. 100,— dan Rp. 50,— 

T.B. Surat2 harap disertai uang 
Rp. 2,50 buat balasan. 

Djam bitjara: Pagi 8—1 

Sore 4—6 
Minggu tutup. 

AMIRODIN 

Depan Koesoemojodan 95/A 

S50h50. 

  
  

THE 

LIEM TAILOR 
High class for special woolen 
working 

37 Seteran (Duwet) 
SEMARANG.   

Mean 

  

  

VERGROTEN 

(MEMBESARKAN) FOTO2 

dengan harga istimewa: 

6X9 ' Rp. 1.50 
9x12 Rp. 250 

Ne bp Ko 

IA Oh hp Or 
"AN MX30 Rp. 20.— 

mereka jg mengafdrukken 

Stan membesarkan foto2 pada 

kami, kami beri kupon2 istime- 

wa utk, membesarkan foto dgn 

gratis, 
MARYGOLD — PHOTO 

SERVICE, 

Dj. Mataram 345 (Kr, Turi ses 
belah Kr. Sari) Semarang. 

Djam buka: 

Pagi: . 9—2.30 
Sore: 3-—7.00 

Minggu/hari besar Biasa. 

  
/ 
! 
| 

f 

  
Waka Obat TAY AI An a00 ga bina, 

AE png Gn 
(N OsARTasotA, | Na LM 

Distributors '- 

Harmsen Verwey 

Dunlop N, V. 
Djuga dapat beli diantero 
Toko2 di INDONESIA 

  
Nan aNg! 
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Me P
N
 

ang 

kese-' 
um ditai- 

i : nh.” pa 
: “'brik dalam arti kata sebenar2 
.nja. Tn ter pabrik 

: . beng- 
“ ik 

  

a 

Te 

sumber Mdahaja Aa aitu m 5 Wah 
ahari. Perkembangan dalam | d 
"3 “abad Dana dit 

lay saja tjerifakan, be 
ya arang blok IT ana su 

&
 

  

Naah 
hari. Disinilah tempa!    

  

orang 

    
h mempunjai 195 gedung2| 
amen 'antaranja 30 panggung 3 Mn film »ban 

. 5 Penamaan gambar dengan | d 
“Suara (sound-stages). ea Reproduksi kerjit dari 

"ang semuanja adalah anggota2 " 

“ 

ran dilangit” 

x 

, 

j 
3 

  

3 

  
  

  

5. K3 
2 
Ae 4 

2 

# 

1 5 Pikori sudah dibikin sedjak ber- 
' dirinja dan buat itu telah dites 
 rimanja tidak SUDAg, dari 114     

: Giterima digedung administrasi 

». ge meliwati gerbang itu de- 

sidunic? 
Pada hari? berikutnja dari 

kundjungan saja, saja dibawa 
| keliling dengan menumpang Se- 
Imatjam bus kefjil jg tiap sa'at 
"mengadakan “dinas hubu- 
ngan melewati djalan? as phalt 
antara blok2 studio. Di, ah 1 
dan UI saja melalui beragam 
matjam2 djalan.“Ada djalan jg. 
merupai East Side. ew York, 

tuk tinggal sebentar pada |. 
ngka2 maka dapat disebut ig 

ter apat dalam blok ini sadja 
Sea 24 kamar projeksi jg. 

kapasitetnja memutar film sa 
ma dengan 40 bioskop biasa, 
sehuah perpustakaan musik 'jg | 
menghimpun segala keterangz 
tentang musik 3.500 000 banjak 
nja, bagian make-up jang dapat | 

jak 1.200 orang da 

  

  
      

  

   

  

lam w djam dan sebuah : - 'kemudian lagi merupai sebuah 
: una aon ana aa kampung di Perantjis dan dgn. 
ag KN Maia Totarika, tiba2 sudah kelihatan pula pe- 

  mandangan di India. Semuanja 
'tjampur-aduk .Timur dan " 
rat. Ada pula stasiun kereta- 

kan angka2 ini 'tjuma . untuk 
memberi 'bajangan tentang be 
sarnja sebuah studio Hollywood lanskap den dan alatannja jang terbuka buat masa depan. «Bathin merupakan sua- 
jang mempunjai pekerdja. kl. Sanata sekali Se» la- dua.empat djam satu hari. Ha, tenaga. jang maha. kuatdan Pagar 
5000 orang. gi danau ketjil dengan “sebuah Ada pula sekolah “buat bin- | pertjaja. kepada. tenaga bat in 

Pintu gerbang bintang. kapal kintjir jang rupanja- baru 
Bhar. hari pertama saja di- habis dipakai dalam film,.,,show 

awa berkeliling studio.itu, mau -boat”. Disinilah segala mimpi 

mau timbul djuga dalam ha jang ikelihatan saban malam di 

“is saja perasaan kagum. Saja lajar bioskop Metropole dibi- 
kin. 

tulah pabrik segala ke- jang dibikin untuk menghorma 
adjaiban »The Wiziard of Oz” ti Iryine Thalherg jang sebagai 

pemimpin studio'telah berdjasa kehebatan. ,,Gone With the 
besar guna menegakkan. pres- SWind” kegemilangan ' ,,The 
su MGM tema pan han aa Great "Ficgfeld”. 

gerbang ja 
Pee kepada para pendjaga wi diperkenalkan kepada 'bebera- ' 

kepolisian MGM seperti djuga Pa Li 5 ingatan. pig Dipan 
(studip2 lain mempunjai “korps jinggal pada potong? 2 blk 
polisi sendiri kel. terdiri “dari dangan jang Yaru Seip H 
100 orang, Pengiring saja ber- Dan mau tak mau timbul per- 
tierita, bahwa “pintu gerbang 
itu telah anna oleh lebih ha untuk membikin tjuma se 
njak bintang Seri Jang, berlaba. film diperlukan organisasi rak 

li tje sasa'jang “demikian “besarnja 
ritanja, hwat pintu gerbang itu Bisatoa memerlukan sepasukan 
dibawa seorang gadis tjantik : laki2 dan bereripuah jang ha- 
mungil ubtuk, 'ditjoba. Tetapidia rus melaja ni fjuma saty ma- 

.Nianggap terlalu ketdil: Gafis tfam pekerdjdan sadja. Saja 
Da BAna ALAN MDA hara Coringo kepada Wr Kadi Si 
Sar. Aku akan makan: panjak2, erfini meribikin film jang | 
aku akan berlatih ia pertama ,The Long March 
dia dapat djuga rol Ka dimim tjuma dengan — Tima-enam | 
pi2kannja tu Gadis mungil itu orang sadja, satu orang me- 
ialah Elisabeth Taylor dan fihm 
nja jang- pertama ialah: , Na-. 
tional Velvet”. : 

Tjerita- lain: Seorang gadis L 
dari Hollywood High Sehool | Li 
pada suatu .kali dilihat. se- 
orang pentjari talent sedang SOLO. 
minum es krim kotjok dipo: . 
djok sebuah toko. Besok hari- ' 
nja dia dibawa meliwati ger- : 
bang harapan itu. Namanja ia 
lah Lana Turiet Sungguhpun 
begitu berapa brang tjama “Ig. 
ditimpa nasib seorang  Elisa- 
beth Taylor atau Lana Turner 

kerena 

    

  

Buka kembali. 
Setelah adanja pembagian 

mori (kain putih) dari “pool 
lewat grossier “dalam termjjn 
pertarna 'kepada para pengusa- 

, ha 'peinbatikan, vembagian ma 

na terlaksana dengan memuas 

mbil saja liwat, .. kan, ternjata dipelbagai dae- 

Ba ebap aa ag "rah dimata dulu banjak pem- 

studen di U.C.L.LA. jan saban patikan hendak menutup usaha 

hari memeras ' keringa $ bela- 2 kini giat. menjusun aa 

dar dan menunggu. Neni 2. BALI Organisasi perusahaanhja 

tan, break” Le, orang 2 Pok OA. PP kembali. 
jang tak kundjung djuga tiba | Pembatikan? jang 2 su: 
nja. Berapa puluhan ribu ga-: “dah buka. kongbali tadi falah di 

dis2 diselurul ” Amerika Seri- | Kudus, Djepara, Blora, Lasem, 

kot tang bermimpi pada suatu . “Semarang, Tegal Kedungtjang 
kali akan dapat-mengetuk pin- (ring, Sidoardjo, “Gresik,” Pa- 

Purworedjo, Kebumen tu Hollywood dan melihat na- Suruan, 
manja gemerlapan di Hong (dan Madiun (meliputi Magetan 
wood Boulevard atau di Broad Udan Ngawi). Diantara tempat 

way. Dah berapa ribu gadis 1g, (tadi jang.kihi belum menerima, 
tak “Kurang tjantiknja dari pembagian dari "pool ' dalam 

F diu- | termijn peniama' ialah - Sema- 

2 Gaer La naa j | rang gan Madiun, karena ike-| 

: (dua tempat ini baru Sadja “dis: 
masukkan dalan daftar pool 

Setelah gian pertama se- 
iesai, 

  

   
  

ngan kepala terkulai dan ber- 
putus adat 5 

Tjuma 24: bintang. 

"Tjuma 24 kamar rias dan isti : , 
rahat' istimewa diadakan oleh. Tjeramah Tatap winda 

    N entnn 

tidaklah akan Ian Ak lagi dap: kanan ai baru di Studio “3 
"ter tamasja pada satu studio : 5 

' kira2 dua mijl dari tempat sa 

adalah studio pertonih jg. san 

Waktu saja | 

kembali kerumah ' makan dan : 

- kap Rataan 2 
tapi dari itu lagi 1 
    

an 1 Ang inan film. 
ma dengan dengkul” s 
dengan tidak me 

     

sediagn sam4-sekali baik ke- L 
    pintaran maupun bengalam: 

djangan lagi dibilang kebenda- 
an, Bahagialah orang jang. ti- 
dak tahu! 

Sebarisan ahli? perentjana, | 
gekodusers, regisseurs, penulis? | 
'hentiipta2 lagu, ahli2 dekor di 

: (bantu oleh ahli2 tehnik dan 
tukang2 semuanja orang2 jang ||, 

berpengi 
   “terpilih dan 

ima membuat M.G.M. salah sebuah k ah studio film jang terbesar dia 
nia. Seratus tudjuh belas ma- | 
tjam kepintaran mentjipta dan 
253 matjam pekerdjaan2 iteh- 

nis diperlukan untuk menje- 

lenggarakan sebuah film. “Pa- 
Ga bagian konstruksi “sadja 

bekerdja sampai .3000. orang 
tukang. Sedang pada waktu op 
name set jang sederhana sadja 
orang jang bekerdja tidak ku- 
rang dari 60 orang... 

Perawatan buruh. 
Pengiring saja dengan bang 

ga pula memperlihatkan kepa- 
da saja perawatan terhadap 

buruh. Karena seperti jong. te- 

lah saja ketahui kaum buruh 

pada industri film termasuk 
golongan burun jang terkuat 
dan berpengaruh di AS. Saja | 

dibawa kesebuah rumah sakit 

jang modern dan lengkap per- 

iang2 ketjil, karena undang2 
perburuhan di Amerika meng- 
haruskan diidakannja seko- 

jah2 buat anak2? jang bekerdja 

pala salah satu perusahaan. 
Disinilah pernah duduk dibang | 
ku bintang? seperti Lana Tur- 
ner, Judy  Garland, Kathryn 
Grayson, Mickey-Rooney, Dean- 

“na Durbin dll. 
Tak salah lagi, studio M.G,M. 

ini sadja telah merupakan satu ko- 

ta tersendiri. ' Didalamnja orang 

berasa terpisah dari dunia luar. 

Disinitah pengharapan mendjumpai 

perwudjudan dan kegemilangan. Tes 

tapi disini “pulalah terdapat be- 

ada pada suatu tempat, — dimana 

fidak berlaku 'undang2- biasa. Mung-! 
kinkah kehidupan dari sehari ke-! 

sehari antara dinding2 studio sema-! 

fiam ini jang membikin bintang2 

Hollywood berpembawaan agak lu- 

arbiasa — tampaknja?  Pertanjaan 
“inilah jang sadja bawa keluar dari, 

kundjungann2 saja ke studio 
M.G.M di Culver City. 

(Dikutip hanja seizin LP.S.) 

3 Djawa Tengah! 
berusaha membertidai dan memper 

kembangkan bakat serta en 

nja masing2 dalam fotografie, dan €. 

membimbing masjarakat kearah ke- 

madjuan didalam pengertian maupun 

pengetahuannja mengenai ilmu foto- 

grafie, agar lebih dapat menghargai 

dan mengenjam hatsil2 dilapang fo- 

tografie. 

WONOGIRI. 

Menindjau desa per- 
tjobaan. 

Serombongan - dari Kabupaten 

Wonogiri ,terdiri dari Pamong- 

pradja, PP dan 5, P:D.M., Perta- 

nian, Pembangunan Desa dan Pe- 

nerangan, beberapa hari jl. telah 

mengadakan penindjauan ditem- 

pat-tempat dalam lingkungan Ka- 

Turahan Modjopuro Katjamatan 
dan Kawedanan Wurjantoro, tn- 
tuk didjadikan Desa Pertjoha'an 
baru bagi Kabupaten. Wonogiri. 
Pertemuan2 dan pembitjara an2 
dengan pihak pamong desa jang 
bersangkutan telah 'didjalankan, 
guna merundingkan berbagai fak- 
tor jang bersangkutan dengan 

Gerakan ak menart:     MGM. menandakan, bahwa pada! NAS, 

hakikattja bintang2 jang dit : “Glub Sola. 

mang2-nja itu pada suatu sa'at . Minggu malam, La 16-11 

tidak melebihi 24 0rang. Untuk ad. Islam Studie ub Sura- 

termasuk dalam golongan jang Karta akan mengadakan perte 

24 orang Ae tjita2 tiap muan diantara angganta2nja, 

Si era | bertempat: :di Balaikota. Sura- 

MGM dikenal.s ebagai »pernim karta. Atas permintaan Pengu-| 
pin bintang” dan pemimpin2-nja EA “Islam Stu dia Club, Tata 

bangga atas prestasi itu: Greta perten miian £- Residen! 

Garbo, Clark Cable. Spencer. Mn ai £ aa 

Tracy dil. Djago2 tua kebanja Sura arta Salamun akan mem 
berikon tjeramah “tentang ad 

kannja memang asuhan MGM 

Saj Re mengakui, bahwa lam Studie Club Gengan pem- 
bangunan negara di ac Tah saj 2 Ja Paling. banjak 

- berdjumpa, dengan intang2 . “Pertemuan tsb. dimulai djam 
20.00, - dan selain bagi para ternama, Robert Taylor, Elea- 

'nor Parke Pena ae is 
ter Pidg dan banjak lagi 2 inat, 

Tidak Sik populariteit MGM | paka: BETUN j 

dengan tjap singanja Ijuga di 
. Indonesia sangat tinggi dikala 
ngan penonton. Sebanjak 1534 

        

« 

Beberapa -hari jl. di Solo 

berdiri Ikatan Amateur «- Fotograaf, 

disingkat IKAFO, jang bertudjuan: 
a. memperdalam pengetahuan ang- 

dalam ilmu fotografie, 
'dan mempertinggi serta memperkem 
bangkan bakat dan ketjakapan foto: 

terkenal kare grafie dari anggauta2nja, b. mewa- 
ja jang mengis- ah Se Raa untuk “selalu 

hadiah dan puddian.. i: 

dan 'kelema- gauta2nja 

arah film MGM. 
Kemewa 

anggauta, terbuka pula bagi 

Ikatan Amateur fato- 
graaf berdiri. 

telah! 

mi tanah gundul. 
! Pada peringatan Hari Pahla- 
iwan jl. oleh Pemerintah daerah 

Kabupaten Wonogiri telah diada- 
kan gerakan serentak penanaman 
'pohon2 besar ditanah2 jang. gun- 
dul, dan pohon2 lamtoro guna 
terassering tanah2 jang “miring | 
diseluruh daerah wilajah Kabupa-: 
ten Wonogiri. Disamping itu di- 
“adakan pula gerakan pembikinan 
“lobang2 untuk . penanaman  bi- 

Jasi-biasi teh, kopi, dan tjengkeh, 
jang akan ditanam “pula setjara | 
meluas didaerah Kabupaten Wo- 
.nogiri. 

rotor. 

ba 

lawa dengan dihantu 

Djuwangi Kabupaten Bojolali, ki- 
hi sedang dibarigun 8 buah djem- 
batan jang menghubungkan Dju- 
wangi dan Kemusu. Ma 
nan. tsb. seluruhnja. akan ,mema- 

kan beaja sebesar -R. 50. 

2 
ang 

Jusaha mengadakan Desa Pertjo-', 
33 ba an baru. tersebut. 

“Gotong rojong memba- 
ngun djembatan. |. 

Oleh Djawatan Kehutanan Te-, 
oleh Pasi 

mongpradja dan rakjat daerah, 

    

  

   
     

     

   

   

  

   

          

  

   

  

  Sa ni   

  

tjara Ldonang 

    

R. ALBERT SCE 

1 mengatakan, bahwa | d 
Gaki-manusia melepaskan di 
Sekarang dan kembali kepada 

| bagai kenjataan jg luhur. »Apa 

waktu ini ialah tjita?”, kata 
itu, dalam suatu interpiu eksl 

  
Dr, Sehweitzer .mengatai kan bah: 

wa 1 sangat Anas mengenai 

   
  

| tanja sebagai pendjela: san, “dan at 
nambah bahwa manusia akan madju| 
terus dengan bantuan bathin ini. 

Mengenai pandangannja 
hal2 jang akan,datang. Dr. 

| zer menjatakan bahwa : 
trus mentjari Peradaban “sed 4 
Menuratnja peradaban ini ada an bel 
rupa pikiran: tindakan dan hidup se- 
suai dengan achlak: 19. luhur. Soal 

| pertama kedjurusan mana kita .harus 
menundjukan pikiran kita ialah: | ma- 
rusia sebagaiman ia sebenarnja”, ka- 
ta- Dr. Schweitzer. Didjelaskannja 
bahwa ini berarti. setiap manusia' 
mempunjai tjita2 jang “sama supaja 

mereka bisa berkembang mendjadi 

  

   

  

  
2p manusia, setiap.., gan, untuk 

mentjari peradaban, dan -tindas | 
“kan2 luhur dalam alam rana 

Dr. Schiweitzer menga 
'tampaknja adalah berlawa G unbk 
menjatakan bahwa ,,kenjataan sedja- 
ti” terdiri dari ..fjita2 jang menjusul 
Tapi ini, adalah HP ape 
udjarnja. 

Usaha mentjari tjita2 ia 
dja mengenai orang2 jan 
djzannja didunia ini, || 
dah2 kebathinan dari rjibaZ 1 
besarnja bagi orang2 jang setengah 
beradab. 

Dr. Sc weifzer sangat ., terkenal 
sebagai philantrophis .dan sebagi jai ah 
li ilsafah, Sebagian besar 2 hidup 
nja Sean 3 sebagai doktor zen 
ding di Afrika Tengah. aan 2 aa 
rima mendiadi anggota FK rench A 
demy of Moral and Political Bean 
ce di Paris. 

  

   

  

  

| JOGJA. 

Kongres pengusaha pe 
1 igangkutan Indonesia. 

..Oleh Dewan. Ekonomi Indonesia 
baru? ini di Jogjakarta telah di- 
langsungkan pembitjaraan penda 
huluan guna. mengadakan kong- 

res para pengusaha pengangkut- 
an Indonesia, jang tidak akan di 
langsungkan/ pada achir bulan 

Nopember di Bandung, melainkan 

pada tanggal 15 Desember j.a.d. 
Gi Jogja. Untuk menghadiri kong 

yes itu telah diundang semua pe- 

ngusaha Indonesia jang mempu- 

njai izin truck dan mobil? bis. 
Pokok2 pembitjaraan terpenting 

jang ditjantumkan dalami atjara 
adalah pedoman "pemerintah utk. 
perekonomian nasional sektor 
pengangkutan dan selandjutnja 
soal pendirian sebuah bank dan 
rassuransi pengangkutan, 

KUDUS. 
Kelalaian dapat dihinip 

Pulisi Nggnra telah menga- 
djukan tuntutan dihadapan -ha- 
'kim kepada pemilik2 fabrigk ro- 
kok.kretok tjap ,/Nojorono” dan 
“SDjoharmanik”, Gipersalahkan 
“karena dalam pemeriksaan jang 
dilakukan pulisi, buku tjatatan 
adanja stock tjengkeh dengan 
keadaan barangnja. tak tjotjok: 
buat ,Mojorono” sebanjak kJ. 4 
ton tjengkeh radjangan dan 
buat ,,Djoharmanik” Aang 
KIR ta tjeng keh 
“Dalam peme Akan en pe. 
ngadilan Negeri di Kudus hari 
Rabu kemaren “kedua pemilik 
Inabrik xokok.tsb. masing2 di- 
denda Rp. T00,— 

  

  

ENATOR 
A2 fornia, William Knowland, ha 

ri Kemis di Chicago telah mengusul 
kan suatu ,rentjana 7. pasal” untuk 
menembus djalan buntu di - Korea. 
Menurut Knowland, Amerika harus 
memberi peringatan . kepada “ Sovjet 

» “ 

    

   
Feri idaerah itu telah berorganisasi dan 

ndjata buat memperkuat pendjaga- 

  

    
     

   

  

Perlu ' Manusia Hidup Ra Bertikir se. » 
— Kata Dr. Menit t 

Schweitzer 

-. Sapi 5 

“Jlama lima hari orang Djerman 
peribadi jang aktip dan insjaf akan Gta 3 Leriangka 

tanjaan didalam hati, apakah ngisnja kenjataan dan keket jewaan. faedah2 ketuhanan jang sedjatt. Ada »3 

buah Ada didalam kota ini seperti orang lah sudah mendjadi kewadjiban setu 

  
enya, maka kini bukan sadja 

emerintah  Inggeris di London 

mpak gupernur Kenya. Sir Eve-. 
ktu memeriksa bataljon 1 dari 

    

h   1 tiba di Nairobi dari Ae Lita 

ssi 
!   

  

       
   

   
    

  

   

  

ahli filsafah. Ie tersohor itu, 

menudju perdamaian menghen- 
dari kenjataan remang2 seperti 

realisme, jg. |dianggapnja se- 
benarnja ig rieel (njata) pada 

ilsafah jg telah berusia 14 fehan 
f dgn saja. 

  

Dokumen NA 
TO. Hilang ? 

Seorang Splon Djerman 
Ditayakap: Di Belgia 

PPn” Batan ja Sai asi ia ha 
Kemis telah menahan an 
'Djerman, Berrerich Klare un 
bak Cidengar keterangannja ber 
hubung dengan pentjurian ren 
tjana lapangan? terbang an 

ena gai aa ola ad ame 
Jebih djat mewartakan 
wa Setelah dikedjar-kedjar yan 

ap: 

    

achirnja telah 
Iperkataggn, “Dj 

itu ialah 
mengenai adas dirinja jala 

Tidak ada dokumen 
Bs : | hilang. 

Tapi sementara itu Polisi 
| Brussel selandjutnja menjang- 
kal berita pertama, dalam ma- 

Ina dikatakan, bahwa Erich 
Klare telah mentjuri . doku- 
men? rahasia NATO. Dalam 
Suatu pengumuman menteri 
kehakiman Belgia menerangs 
kan: ,Sama sekali tidak ada 
pentjurian dokumen2 militer 
atau dokumen dokumen lainnja 
jang penting. bagi .keamanan |. 

pa ai 
Dari Paris United Press me- 

wartakan, bahwa markas be- 
sar organisasi 
jang ditempatkan di Paris, se- 

telah selama empat di#m men- 
tjari dokumen jang dikatakan 
hilang itu, belakangan mengu- 
mumkan, bahwa tidak ada 
rentjana2 Pakt Atlantik jang 
hilang. 

Dewan NATO di.Paris dan 
markas besar angkatan udara 
serikat di ontgin gen, getelan 

pan oh 
djuga telah menyelidiki arsip2 
rahasia mereka. (Reuter). 

SALATIGA: 
Kerugian rakjat kl. Rp. |me 

60.000 .—. 
Menurut penjelidikan oleh jg. 

berwadjib kerugian rakjat akibat 

       

  

"Eh 

da tg. 12/13 November j.l. .kam- 
pong  Sinoman diserbu oleh ge-. 

rombolan bersendjata ditaksir k.l. 

Rp. 60.000.— Dari.asrama'P.H.B.   

syok dari Cali- 

ig. letaknja hampir ditepi kota 

ketjuali. barang2 dan uang se- 

lan itu berhatsil pula membawa 

lari seputjuk stengun, sebuah pe- 
sawat tilpun, 8 stel pakaian ten- 
tara, dan 5 buah” topi badja. Se- Ff 
orang anggauta.P.H.B, jg, men- 
tjoba melawan telah mendapat 
tembakan dan luka parah Na 
angkut ke.rumah “sakit..Dua be-| 
las ranggauta O.P.R. ig.pada ma: 
lam . itu mendapat tugas. djaga: 

njata ta? dapat berbuat apa2 ter- 
hadap gerombolan jg. kuat .dan' 
bersendjata otomatis itu. Sudah 

barang tentu bahwa banjak pen- 
duduk di kampong Sinoman sete- 
lah terdjadi peristiwa ini diwak- 
tu malam tidak berani lagi ting- 
gal) idi rumahnja sendiri, sehingga 
kampong tersebut ae akn sunji 

senjap. 

  

jumlah & Rp. 1500.— gerombo-. 

telah di-ikat tangannja. dan iter- 

lah penduduk 

M 
semua negara? di dunia 

hertaroban Kn. 

Ia taksir apabila djumlah 
"penduduk dunia terus bertam- 
|bah dengan ketjepatan sebagai 
Sekarang ini, "maka dalam tem 

|po 70 tahun lagi djumlah itu 
akan djadi lipat dua kali le- 
bih besar. Bertambahnja djum 

itu dipertjepat 
pula, karena sekarang dunia 
"kedokteran 'banjak dapatkan   
Lhara usianja sesuatu orang. 

Umumnja orang sudah djadi 
terlalu biasa mendengar: berita2 

Gerakan bahaja2 kelaparan. di 
negara2 jg. padat penduduknja 
dan jg keadaannja masih serba 
»terkebelakang”, sebagai di In 
dia dan Tiongkok mitsalnja. 

Tetapi, kata Jacob Rosin, dju 
ga negara jg. terkenal makmur 
sebagai Amerika pun tak terke 

| tjuali menghadapi bahaja keku 
rangan bahan makanan. Baru 

|ini direktur Kantor urusan Pe 
njelidikan Pertanian di Wash- 
ington.telah sampaikan laporan 
kepada Dewan. Perwakilan .Rak 
jat Amerika, bahwa ' menurut 
perhitungan kantor . tjatjah 
djiwa dalam tahun 1975 Ame 
rika akan mempunjai penduduk 
199 djuta. Diwaktu itu tanah 
jg. diperlukan guna pertanian 
akan mentjatat kekurangan 23 
djuta acre, Kalau sampai terdja 
di demikian, apakah jg. harus 
diperbuat untuk mengatasi ke 
kurangan tanah pertanian itu, 
jg. sendirinja berarti kekura- 
ngan bahan makanan? 
Djangan bergantung kpd. 

pertanian belaka. 
.Sedjarah 'menundjukkan, bah 

|wa dalam pergulatannja meng 
"hasilkan bahan makanan manu , 
Sia selalu bergantung pada te 
tanaman. “Termak pum dihasil 
.kan “daripada adanja tetanaman. 
Kalau -dimitsalkan sebagai pa ' 
-brik- -makanan, maka .kerdja 
nja tetanaman itu.adalah sa- 
ngat lambat, tidak efficient ter . 
lampau banjak keborosannja. !   

Pakt Atlantik | 

Dalam ukuran perbandingan 
diantara sesama paberik, maka 
pertanian aa dimitsalkan sbg. 
»paberik-makanan” itu memin 
ta terlalu banjak ruangan”. 
Djumlah' tenaga manusia jg. di 
perlukan. pun bukan main ba 
njaknja. Dibeberapa negara bah 
kan hampir seluruh penduduk 
nja semata-mata bekerdja gu 
na keperluan pertanian itu 
belaka. 

Di Amerika, upamanja. da- 
lam tahun 1948 ada 9 djuta 
Lorang jg dipekerdjakan pada | 
pertanian. Hasil keuangan jg 

ditjapai ialah 3100 djuta dol- 
lar. Dilain pihak pada indus- 

Hampir 
Beres 

Tania Di Korea Da- 
pat Dipetjahkan? 
MPASE -dalam perundi- 
ngan gentjatan sendja- 

ta di Korga kelihatannja hari   
are, 

"2 

perampokan serentak ketika pa- 

Kemis mendekati penjelesaian, 
sebelah ,dibelakang lajar” di- 
lakukan | Men pptara 

   

  

Ibagai wakil PBI langan 
Jang | ahui .mene- 
Tangken, kawa telah banjak: 
Gikamukakan buajh2 fikiran 

hara jang kini 3 Aris 
bebas 'dan bahwa pada 
hari2 jang akan datang ini 

-kelihatan  perkemba- 

na baru. Aan pur buah fiki- 
" 

Nakal 1 aa delegasii 
Indin jang mendapat sokongait 
pada hari Rebo oleh msnteri 
Juar megeri Australia, Richard 
Casey, meskipun ia merubah 
usul tersebut sedemikian rupa | 
jakni menghendaki Supaja se-! 
Juruh para tawanan dipindah: 
kan kesuatu pulau, dipantai 
Korea. 

Dari tempat tersebut para' | 
tawanan kemudian dapat di- : 
merdekakan dan bebas untuk ' 
|menentukan sendiri arah tu- 
dijuannja, tanpa ',sereening” 
'bentuk apapun. Usul India, 
menurut kabar dalam bebe 
rapa hal sesuai “dengan usul 

delegasi Israel, jakni para ta- 
wanan tidak akan ditahan 
dg. kekerasan” dalam soal.pe-: 
ngembalian mereka. Seorangi. 
djurubitjara Amerika hari Ke 

  

dan jb: 

kiran' pulau”'itu adalah barri 
bagi delegasinha, tetapi fi 
ran itu akan dipeladjari dg.   seksama, sebagaimana usul4 
lain untuk menembus impase 
di Korea. (Reuter). 

“»Renij jana 7 Pasal” Knowland 
Lini je djika tidak menghentikan | negara2 lainnja jang dikatakan" olbh 
bantuan rochani dan djasmaninja ke! ' Knowland menghormati" hukum, me- 
pada Korea Utara, pemerintah Ame narik duta besarnja dari Moskou 

rika akan minta PBB supaja menga dan menolak duta besar Soviet, ea 
dakan sanksi terhadap Sovjet Uni: 
Pesal2' lainnja dari ,rentjana'” Know 
land itu: adalah: supaja “Amerika dan. 

' s 
u 

' sukan2e Ttongkok Nasionalis di 

i 
Tat- 

wan ' supaja dibolehkan | menjerang 

daratan » Tiongkok “'supaja.... pantat 

“Gbat2 adjaib” ig kita bantu 
''memperpandjang dan memeli- 

tri bahan2 kimia hanja mem- 

mis menerangkan, bahwa ,.fi- | 

“Mungkinkah Manusia Membuat “Roti Dari Hawa 
Udara Dan Sinar Matahari ? 

6 ai Untuk Bikin Koolhydraat Tiruan: Manusia “Berkembang 

Tispas. Daripada Kemungkinan Bertambahnja 
, (Chusus” ,,Suara Merdeka”): , 

ENURUT JACOB ROSIN, seorang sardjana, jg kini mendjabat sebagai direktur Pen gn 

5 ilmu . pengetahuan kimia pada. sebuah perusahaan besar Amerika jg membuat ba 

mia, tak lama Jagi manusia ,terpaksa harus membuat ,,hahan?2 makanan, tiruan” utk mengatasi 
kekurangan: bahan 'makanan ig kini terasa diseluruh dunia. Karena angka? penduduk hampir di 

dalam waktu terachir ini terus meningkat, tetapi angka? produksi ba- 

han makanan tidak dapat mengikuti Nan jg makin besar dari djumlah penduduk dunia jg 

pekeratkih 700.000 orang dan 

an lebih banjak. Hal demikian 
dapat terdjadi, karena indus- 
tri hisa bekerdja terus seluruh 
tahun, baik diwaktu  hudjan 
maupun diwaktu panas. 

Sesuatu paberik selalu men 
tjurahkan seluruh tenaganja 
dalam menghasilkan barang2 
ig diperlukan. “Tetapi dengan 
tanaman adalah lain: ““ba- 
rang2” jg dihasilkan itu biasa 
nja hanjak bergantung kepada 
“keadaan jg kebetulan.” 

Kemadjuan kimia dari 
tahun ke tahun. 

Manusia akan dapat mengata 
si kesulitan bahan makanannja 
apabila membebaskan diri dari 
sifat tergantungnja kepada ke 
adaan jg. serba kebetulan itu, 
Dalam hal2 jg. bukan mengenai 
bahan makanan soalitu sudah 
mentjapai. kemadjuan jg. djauh 
sekali. «Upamanja dalam meng 
"hasilkan obat2 tjelup (mitsalnja 
cbat2 memberi warna bagi ba- 
tik dan bahan pakaian) dan mi 
njak2 wangi. Dalam abad ke 19 
diseluruh dunia ada 15 djuta 
acre tanah jg. ditanami -indigo 
(jg. menghasilkan obat2 tjelup) 
Pada achirnja abad itu orang te 
lah dapat membuat obat- 
obat setjara synthetis Oleh 
karenanja, maka dalam wak 
tuk 20 tahun tanaman indir 
go hampir lenjap ssluruhnja. 
Walaupun demikian, djumlah 
pemakaian indige telah bertam 
bah dari 7 djadi 18 djuta pond 
Setahunnja. 'Kini boleh dibilang 
semua, obat2 tjelup ,,alam” 
lah diganti dgn"obat2 tjslup 

! tiruan” (synthetis)., 
P Untuk pembuatan minjak2 
wangi dulu banjak. dipakai.bu 
nga violet. Dari 2500 nond.bu 
nga demikian itu hanja bisa 

“Gidapat.t-pond violet tulen -ig 
menelan harga dari 500 hingga 

1700 dollar. Kini orang mem- 
buar ionone . tiruan, jaitu .ba- 

(han jg memberi bau harum ke 
' Pada bung, violet, dengan bea 
sia hanja 650 dollar setiap 
.pondnja.: aan 

Dulu satu2nja bahan 

  
jang 

pohen “cinchona”. 'Sekarang 
bukan sadja bisa dibuat kina 
tiruan, tetapi bahkan djuga Se 
tiap kali.kina tiruan itu dapat 

' dibua: dalam djumlah2 besar, 
(pada saap itu segera djuga te 
Hah diperoleh pendapat? terba 
yu, ig menghasilkan obat2 an 
sa 'malaria ig lebih mustadjab 

dengan kekuatan jg 500 hingga 
1000 kali lebih besar dari kina 

tiruan jg didapat dulu. 
Djuga kemadjuan pesat te- 

: Tah,ditjapai dalam pembuatan 
karet tiruan dan bahan pakai 

(an tiruan, dengan sifat2 jg bah 
| kan djauh lebih baik daripada 
jg tulen. Mengenai bahan pa- , 

i,kaian tiruan, Maka telah dapat ! 

| dibuat bahan pakaian jg Ya 
| “awet”, tidak “mengkeret”, 
han gangguan binatang Mn 

Inget” dan sebagainja. 

| Soal bahan makanan 
tiruan lebih sulit. 

| Tetapi apabila orang sam- 
| pai kepada soal. pembuatan | ba 

|han makan tiruan, maka.sege 
Pra djuga orang menemui sua- 
tu kesulitan ig timbul karena 
purbasangka.  Umumnja orang 
beranggapan, “atau berperasa- 
an bahwa makanan “alam” 
adalah lebih baik, lebih mem- 
beri kekuatan kepada tubuh, 
dibanding dengan hahan maka 
nan "tiruan”. 
diselidiki setjara ilmu kimia 
bahan makanan . “alam” itu 
adalah terdiri dari tjampuran 
hahan2 kimia  djuga. Pun 
umumnja bahan2 kimia jg asal 
itu segera djuga djadi .ber- 
bibah 'karena dimasak atau. di 
perlakukan. dengan ijara2 lain 

n'a, Orang memasak kembali 
bahan.makanan asal dari alam 
itu ialah untuk memperbaiki 

rupa dan rasanja kalau di ma 
kan. 
“Faktor2 jang dimaksudkan 

| pelfkingan ini telah dapat per 
hatian jang sungguh2 dari sar 
djana2 ilmu kimia, Didalam 
hal ini telah ditjapai kemadiu- 
an jang agak . mentadjubkan. 
Tetapi kemadjuan jang telah 

Gitjapai itu tidaklah sebagai 
dengan kebanjakan orang, jg. 
anggap bahwa bahan makanan 
tiruan” akan berupa pil2 dan 
sedjenis itu. Hal jang sebenar- 

nja adalah djauh daripada itu. 

Koolhydraad) tiruan? 
Bahan makanan kita sebagian 

besar terdiri. dari tiga matjam' 
zat, jaitu koolhydraat, gemuk dan 
proteinen. Koolhydraat ialah jang 

terpenting jang merupakan kira2 
Clua-per-tiga bagian dari dasar 

bahan makanan jang, diperlukan 

  
RRT diblokkir: supaja 35.000 pasu- 
Kan2 Tiongkok Nasionalis dikirim ke 
Korea: “dan supaja negara2 jang 
mengakui 'RRT' segera memutuskan 
perhubungan diplomatiknja. Demiki- 
an ,rentjana”. Knowland : tadi, 

Bahan Makanan. 

ta 

| dapat dikatakan 

  

8 

Lebih 

'an2 ki- 

Nanga MP bi dangan san 4 y 

manusia. Salah 2atu tjara | |buay 

menghasilkan “uang 1/3 bagi- menghasilkan. zat2 itu ialah dgn 
meniru ,pekerdjaan” tetanaman. 

naga matahari buat 
koolzuur didalam udara mendjadi 
bahan-gula. Proses itu di 
photosynthesis. Kini laborato- 
rium2. ilmu kimia berusaha keras 
buat mentjari tahu rahasianja 
proses itu. Sampai pada petjahs 
nja perang-besar jl., kemadjuan 
dilapangan penjelidikan ' menge- 
nai proses tsb. adalah sedjadjax 

dgn. kemadjuan jg ditjapai dilax 

pangan ilmu pengetahuan pemes 

      

ses atoom itu diketahui terlebih 

dulu, 

untuk keperluan jg belakangan 

ini dikeluarkan beaja jg. tak kus 

rang dari 2000 djuta dollar. Di- 
lain pihak beaja2 jg. dikeluarkan 
buat penjelidikan proses tanaman 

menghasilkan photosynthesis haw 
njalah ketjil sekali. 

Roti dari-“hawa udara dan 

»...Panas.maiahari. 
Professor Arnon dan kawan2 

sekerdjanja di laboratorium Uni 
versity of California telah ber 
hasil menemukan rahasia2 jang 
terpenting dari.proses pembua 
tan photosynthesis itu, Dengan 
keluarkan pembeajaan jang 
djauh lebih ketjil daripada jang 
diperuntukan buat pengetahuan 
atoom nistjaja mungkin untuk 
kemudiannja menghasilkan roti 
dengan semata- mata me@mpergu 
nakan bantuan hawa udara dan 
panas matahari, sebagaimana 
halnja dengan .proses dalam 
tanaman itu, 

Tetapi orang tak perlu mes 
niru tetanaman Kini pun sudah, 
ditjapai pengetahuan jang tju- 
kup djauh, sehingga hampirz 

sudah mung- 

kin untuk laboratorium2 kimia 
jang modern membuat Keolhy- 
draat tiruan, jang djauh lebih 

  
sis. Soalnja melainkan bagaima 
na tjaranja — menghasilkan 
zat itu setjara jang lebih mu- 
ran daripada bahan jang tulerg 

Zat daging lebih sukar, 
ditiru.   

' menghasilkan -kina ialah -kulit : 

Padahal apabila 

Soal menghasilkan zat jg. ter 
Gapat pada daging adalah lebih 
sulit Zat proteinen jg. terda 
pat dim. daging merupakan sa 
lah satu tjampuran kimia jang 
tersulit. Masih diperlukan wak 
tu jg. lama untuk mengetahui | 
struktauur “proteimen itu dan 
membuat jg. tiruan Tetapi tu- 
buh manusia sebetulnja tidak 
memerlukan proteinen jang kita 
kenal itu. Karena zat prateinen 
itu, segera setelah masuk da 
lam .perut lalu ditjernakan pu 
la mendjadi apa is. dinamakan 
zat asem ,amino” Zat jg. tsb. 
belakangan ini adalah sederha 
na struktuurnja dan dapat diti 
ru dgn. berbagai tj jara, Melain 
kan pada waktii ini pembuatan 
zat tiruan demikian lebih ma 

hal dari pada proteinen jg. se 
wadjarnja. 

Tetapi apabila keadaan ibe- 

'nar2 akan mendesak, maka ma 

'nusia tentu bisa memperguna 
ikan ilmu pengetahuan kimia 

buat memperbesar hasil bahan 

makananmja. Apabila manusia 
achirnja akan terantjam baja 
ia kelaparan, maka tak ada sa 
tu sebab kenapa ia tak akan da 

pat menjelamatkan diri dgn me 

| nempuh djalan baru jg. menu 

dju kepada kelimpahan bahan 
makanan ig tak terhingga itu. 

sana 
Akan Menemui Chi- 
aug Kai Shek Di 

« (Taiwan 
| pa Filipina, Guii 

sud un tuk mengundjungi 
rino mengandung mak- 

sud. Tai 
wan sebelum. hari Natal guna 
memperbaharui pembitjaraaji 
pakt Pasifik dengan djendera- 
lismo Tiongkok Nasio nalis. 
Chiang Kai Shek, demikian 
menurut Elangn? jang erat 

hubungannja dengan istana 
Malacanan /hari ba kini malamu 

Maksud kundjungan  Guirinot 
ke Taiwan itu adalah untuk 
memenuhi undangan ulangani 
jang telah ' lama dari Chiang 
Kai-Shek jang  disampaikam 
bulan lalu oleh menteri luar 
negeri Tiongkok Nasionalis/ 

s 

  

  

e
a
 

Naa Yeh ketika ia singgalu 

  

Kundjungan itu adalah dju- 
ga dimaksud. untuk membalas 
kundjungan Chiang Kai Shek, 
ke Baguio 1949 ketika Pili- 
pina menjelenggarakan konpe- 
rensi ekonomi Asia Tenggara. 
Kalangan2 tadi selandjutnja 
mengatakan, bahwa presidery 
@uirino djuga telah mengirim: 
undangan kepada  presidem 
Amerika jang baru terpilikt 
Kisenhower . untuk . berkung 
djung. ke. Manila, setelah 'me- 
ngundjungi Korea. Tetapi apa- 

bila Bisenhower memenuhi: 
undangan itu, maka keberang- 
katan presiden @uirino ke Tai-   peh akan. ditunda, sampai 
ISisenhower berangkat lagi, 
demikian — kalangan2 tadi, 
(AE P )a ! k An 

   

      

   

    

   

  

      
   
   
   

  

   
   

  

   
    

   
   
   
   

  

    

  

   
   

  

   

  

   
   
   

  

   
   

              

   

  

   

    

   

   
   

          

   

   

Tetanaman mempergunakan tem 
merobah 

tjahan atoom. Bahwa rahasia pra 

itulah semata-mata karena 

sempurna ' daripada photosynthe . 
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'— TANGKAP, BEBERAPA PU- 

.merah jang dikepalai oleh deta- 

“di Bonn. Pada pertemuan dengan 

| kan, bahwa satu delegasi dagang 

  

— KE SEMARANG 

Ta Mendiolang 40 Tn gugurnja: 

Kpt. P. M 

  

karena kekedjaman Terror, 
dengan ini, LP.R.I. Tjabang $ 

| kan berduka tjita. 

ajah kami: 

| Wk, Ketua LX.RI. SI.15 'Fjab. Surakarta 

emoga arwah beliau mendapatkan me gan Haa 
| la jang semestinja dasi Tuhan s.w. Maa 

Atas pakan sean 
LP.Rd, jal 

Dengan ini ka Halit banjak ae alrimk kasih baba 
Saudara2 sekalian jang telah memberikan bantuan ben- 
da, tenaga dan fikiran, tanda turut berduka tji 
karangan bunga serta turut mengantarkan djenazah 

H. M. ASHADI 
| jang telah meniuwgal palta te tanggal: Ih Noyember 1952. 

Kamal Ashadi — Kudus, 

M. MULJADI 

    

  

SE Io Surakarta menjatan 

    
   

   

  

     

    
    

   

  

Keluarga H. M. A, SHADI, TS 

Saba 

  

Widosari 1 

HIOE Ha Fa 
TAILOR 

. SEMARANG 
  

  

Spesial PULPEN PARKER 
(Persediaan terbatas). 

K
E
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51 Rp. 435.— 
# 

CADEAU jang bernilai tinggi « 

Perhiasan MAS — INTEN — BERLIAN 

Mempermodern segala Perhiasan 

Bermatjam2 BATU TULEN — KRISTAL 
Bermatjam2 PERHIASAN LUX Luar Negeri 

Keradjinan Jogja — DJOGET BALI 

Rupa2 GAMBAR PEMANDANGAN 

  

JEWELUER 

  

   
  

BODJONG 66 

Dim. NeReP 
190 ORANG GEROMBOLAN D 

  

TJUK SENDJATA DISITA. 

Pada hari Kemis tanggal 13 

Nopemberupolisi detasemen Paal- 

“Semen komandan Sunoto sendiri, 
telah berhasil menangkap 6 orang 
anggota gerombolan jang pada 2 

hari berselang mengadgkan pe- 
ngatjauan didaerah Bekasi. Pada 

" hari .Rebo telah ditangkap 4 
orang, hingga sekarang 10 orang : 

telah ditangkap polisi, dan bebe 

| rapa putjuk sendjata api telah 
disita, diantaranja 3 karabijn, 2 

“ stengun dan 4 pistol beserta be- 
“berapa djumlah pelurunja. 

DELEGASI DAGANG DJER- 
MAN BARAT STAN KE 
INDONESIA - 

INDONESIAN ARTS 
SEMARANG 

  Mr. Pan kepala bagian 

perhubungan dagang internasio- 
inal pada Kementerian Perekono- 

' mian Indonesia, sebelum berang- 
| Kat pulang ke Indonesia, telah : 
menerima sedjumlah wakil pers 

pers ini Mr. Asmaun mengata- 

Djerman Barat diharapkan akan 
datang di Djakarta sebelum ta- 

. hun ini berachir. Demikian war- 
tawan ,,Antara” di Bonn. 

k39 

. KONGRES WANITA KE-I 
DI BANDUNG. 
Kongres Wanita Indonesia . 

kedua akan diadakan di Bandung, 
dari tg. 22 sampai 25 Nopember, 
dirumah Gubernur. Pada kongres 
itu akan diadakan prae-advies 
tentang: Pendidikan Vak bagi 

“ wanita, Lapangan pekerdjaan 
bagi wanita jang Julus suatu pen 
didikan vak, dan organisasi serta 

Usaha Kongres Wanita Indonesia 

Selain dari pada Organisasi2 wa- 
nita jang mendjadi anggauta 

kongres. organisasi wanita jang 
lain atau perseorangan dapat pu- 

“Ja hadir sebagai penindjau. 

. MR. WONGSONEGORO 

. Tg. 18 jad. Mr. Wongsonegoro, 
ketua umum PIR akan datang di 

— Semarang guna hadlir pada kon- 
perensi Desentralisasi dikota ini. 

mping itu, beliau pun akan 
mengadakan pertemuan dengan 

Nora Na PIR ang sa 
  

Tr 

IS 

PHONE 688 

  

  

IASTHMA..... 
MERADJALELA 

Ada. dua matjam obatnja un- 
tuk menjembuhkan penjakit 
Asthma, Batuk sesek, bengek, 
susah bernapas, dada berasa 
dingin. Minumlah: 

Djamu 
ANTI ASTHMA 

Gan iseplah: 
Rokok 

ANTI ASTHMA 
Sigaret adjaib, 10075 tida pa- 
kai tembakau, bikin longgar 

bernapas, terutama untuk sa- 
kit Asthma. 
Dapat beli pada 

  

Selalu sedia rupa2 Djamu un- 
tuk segala keperluan! 

  

Luar Negeri 

  

RITA DAPAT 1 DUTA DOL- 
LAR UNTUK YASMIN, 
Bintang film, Rita Hayworth akan 

menerima 1 djuta dollar guna pera- 
watan anaknja Yasmin jang dewasa 
ini berusia 2 tahun. Yasmin adalah 
|anak tunggal dari perkawinannja de 
ngan pangeran Aly Khan, demikian 
diterangkan oleh kalangan2 jang bia 
sanja mengetahui di Madrid hari Ke 
mis. Kalangan2 tadi menerangkan, 
bahwa penetapan tersebut telah di- 
tjapai hari Senen antara wakil2 ahli 
hukum Rita dan pangeran Aly Khan. 
Uang ita akan dikuasainja sampai 
Yasmin tjukup umur. 

Rita Ha,worth belum mengambil 
keputusan, kapan ia akan bertolak 
dari Spanjol, dimana ia telah tiba 
tanggal 15 Oktober. 

PATUNG GANDHI DI ISTA- 
NA PERDAMAIAN. 

Di Istana Perdamaian di Den 
Haag Kemis pagi oleh dutabesar 

India B.N. Chakravarty telah dires- 
mikan patung Mahatma Gandhi jg 
terbuat dari suasa. Upatjara 
'dihadiri oleh pembesar2 dan anggo- 
ta2 korps diplomatik. Perdanamen- 
teri Drees menerangkan, bahwa 

| Gandhi dianggap sebagai bapak 
bangsa India. Tjita2-nja dan azas2-   Inja masih senantiasa mendjadi pen- 
dorong bagi mereka jang memim- 
mimpin negara dan bangsa India. 

ini | 

   

  

| nosobo dengan Sjarat-2: 

  

    

Sa “MH this opportunity to learn 

1. Beridjazah: S. T. M. atau lainnja jang sederajat . II some of the facts about this 
2. en setinggi aja 3g tahun. scientific religion which 
ane : : HAN On |! heals sickness and solves 

en teri N Dalan kepada Sekretaris Peme- 

rintah Daerah Kabupaten Wonosobo dengan dilampiri riwajat 
hidup, salinan-2 idjazah dan surat keputusan terachir. Bagi | 
mereka jang masih bekerdja pada sesuatu djawatan/ perusa- 

haan dibutuhkan djuga surat idjin pindah. 

. Invited 
ito attend 

Wonosobo, 22 Oktober 1952. Mn Ya Lecture 
BU. ES entitled Ta Dewan Pernerjitah: Daerah Sementara 

    

How Much 

. About Christian Science? 
“Ii Even if you know nothing 
“M4 about Christian Science, take 

human problems. 

| You Are Cordially 

  

| Christian Science: 
Its Revelaticnof Divine 

“Ih Sonship 
"5 (Pernjataannja tentang 

  

(KA) KR » 
  

Mica/katja waterproof dengan 

muaskan. 

Kauman 21 

    

HANYA — Rp. 5 50 Ggn. GARANTIP. 
| Puteran waterproof dengan pasang. 
Pjarum radium dengan pasang. 

Reparatie kami kerdjakan dgn. teliti, hatsilnja sangat me- | i 

Horlogerie ,,KANARI” Service 

Manusia sebagai Anak 
.Aila h) 

un by “Ralph 'E. E. Wagers Cc 8 B. 
ia | . Of Chicago «lli) 

— 4 Member of the Board.ot Lectureship ot: 
. The Mothar Church, The First Chureh'of 

Christ, Srntist in? Boston(Mass) U. SA, 
Monday,November 17, 1952 
7,30 p.m. in Gedong GRIS 

| Bodjong '116 -' Semarang 

  

  

    
     

  pasang. 

  Semarang, 
3 " 
ML at 

  

Ta an 

  

. MUSIM HUDJAN ! 
Taka berobah dingin, untuk 
mendjaga kesehatan minumlah: 

ANGGUR KOLESOM 
Menambah anget, sehat dan 

5 » bebas dari penjakit. 
ARAK OBAT HAI LIONG 

TJONG YANG TJIU. 
! Menambah. urat-sjaraf lebih 
kuat dan semangat lebih muda. 
Terbikin menurut resept Sinshe: 
OEI SOE WAN jg. terkenal 
mandjur. 
Pusat pendjual: 

. Rumah Obat 
KONG TJIE TONG 

Gang Warung 106 Telp. 816 
f “SEMARANG. 

  ““ Under tbe Auspices of " 
Christian Science Society, " 

3 Djakarta 
| Salinan Bahasa Indonesia 

Si | dibatjakan djam 18,15. 
Salinan Bahasa Belanda di-   | batjakan djam 20,45. 
  

  

SHANGHAI OPTICAL Co. 
. I(Ged. American Optholmotical 

11 College). 
Baru terima 

A. O. KRYPTOK. 

Ha NE 

  

  

Electrolyten — Condensataren — 
matoren m.f. spoelen dll. 

Akan datang: 

Radio Sa 
Gang Pinggir 140 

Pemilik baru: Liem King Hwie 
Monteur. 

RADIO ONDERDELEN 
Segala matjem lampu? #EF9 — EK2 — ECH3 — SM4 — 6LS 

— 50 Lgt — 35Z5gt 6X5gt —AL4 dil.) 

Untuk para Raidiosmonteurs dibri korting istimewa. 

RADIO BIN listrik — Philips 206U a Rp. 555.— EZ. 

Buka: 4—1 siang Minggu tutup. 

Erkpnde Service Dealer Philips — Erres — NSF 

(Blakang Pos Polisi Sebandaran) 

  

RAY BAN matjem2 warna. . 

BALRIM, PE NOR LE 

   
Weerstanden — Transfor- aja 

Bertundangen : 
THEO: LIE GWAN THAIJ 

f dengan 

JAGNES: KANG TJIWAN NIO 

(Semarang, 16 November 1952. 
8 £ s 5 aa 

PMA 

  

  

SEP 

mpoerna 
Smg. Telp. 892. 

    

Dir. Cursus Kilat Radio | UNTUK KEPERLUAN 

rd   

MENGURUS: 

TEGAL ATA 
ASSURANSi KEBAKARAN, 

Mulai sekarang dapet Hinata 

A.J.S.52EDA MOTOR 

Electron 

  

Kantor Assuransi ,SENADMY: 
Semarang — Purwodinatan Tengah 12 — Telf. 1350 

KETJELAKAAN DENGAN MOLEST, 

  

Springframe Full Teledraulic Suspension. 

Keterangan dan laen2 bisa dapet pada: 

Dealer untuk Djawa-Tengah 

Sales & Service 

Seteran 30- Tel. 734 

RS RADIO dan £r 
ALAT-ALAT LISTRIK 
DATANGLAH PADA 

  

ah
: SSURANSIS 

MOBi1L2, MUATAN?2 DAN 

SES 

    

aa 
16MS-350cc. O.H.V. Model 1953 

Au   
ti 10 

Ah Mobil jang di beli sebab dari 

  

“JOHN YOUNGE LTD. 

   

  

    

       

       
      

    

       

    
      

         

     You can depend on it. 

      

SEMARANG 
  

PONTJOL 

  

-. aan amannya sea   

  

  

  

LOTERIJ UANG Rp. 16— 4 
Rp. 9—, 4 Rp. 5— Trekkl. & 
porto VRIJ. VITANOL untuk la- 
ki2. VITARIN untuk perempuan 
Rp. 20.— 3 ds. Rp. 57.-—: lem- 
bek, dingin lekas tjape, tulang2 
sakit, ada nafsu kurang tenaga, 
makan 3 ds. tangg. dapat tena- 
ga muda. VITANOL EXTRA KE- 
RAS Rp. 60.— untuk laki2 ada 
umur atau jang sangat lembek. 
RENA PILL. datang bulan ti- 

Idak beres Rp. 58.— BUSTERIN 
bikin kentjeng, segar, montok 
buah dada, lembek Rp. 20.— 3 

ds. Rp. 57— OBAT KOEKOEL 
Rp. 20— SCHOONHEID, ZALF, 
POEDER & Rp. 10— Besar 
Rp. 17.50. RIGASTA PILL. ta- 
han lama (nikmat) Rp. 20—. 3 

ds. Rp.57.—. SORGA ISTRI PIL- 
LEN tanggung dapat bikin istri 
kembali seperti gadis Rp. 20.— 

3 ds. Rp. 57.— SUIRINE PILL. | 
tangg. baik kentjing gula-nier ' 
eiwit, niersteen Rp. 20.— 3 ds. 

  
Rp. 57—. Porto Rp. 2—. Ma- 

sih sedia lain2 obat. Prijse. 
gratis. 

Ind. Kruiden THIO GIOK GIEM 
Gg. Tengah 22 Semarang 
  

  

  

Baru trima matjam2 
Speda: 
»SIMPLEX” 

perempuan Rem Tromol 

»BALAVUS” ,, Si 3 

sHUMBER” » » 
»JONCEISR” dan 
RADIO ,TESLA” Model Arie. 

Silahken dateng pada: 

TOKO SPEDA & RADIO 

nELECTION” 
Djl. Diponegoro nc. 4. 

SOLO. 

    

  
  

Dengan djalan minum: 

Smg. 

Pusat pendjual: 
  

PELIHARALAH KESEHATAN TUAN2 dan NJONJA2 

Aaggur Kolesom tjzp ..B O E A J As 
Jang mengandung chasiat kekuwatan bagai badan, serta 

dapat menambah darah. Menjembuhkan kepala pusing, ping- 
gang pegel, datang bulan tak tepat dsb. 

KONG DJIN TONG 

Pekodjan 105 — Telp, 1885 Semarang. 
  

      
  

MENTIJARI : 
2) 

b) 

ce) 

(LINNEN-JUFFROUW), 

.jang mempunjai pengalaman   Sebuah Hotel di Diawa-Tengah 
SEUKANG PEMIMPIN (MANAGER), 
SEORANG WANITA Ui UK RUMAH-TANGGA 
(dame v'd HUISHOUDING), 
SKORANG WANITA UNTUK KAMAR-LENA 

Gonesia atau Warganegara sedapat mungkin. 

Surat lamaran disertai surat? keterangan jang lengkap 

eserta foto dialamatkan pada Harian ,,Suara Merdeka” Se- 

' marang, dengan di beri tanda: Iklan no. 3/3307. 

  

MORE ini : 'malam”d. 

mepoam 

Ibu CITY CONCERN CINEMAS, mmb 

Sat 9... - Howard/Duff — Marta Toren B2 

"Spy. Hunt" 
2“ Matinee Minggu pagi djam 10.” " 

m. b. (u.17'tahun) 

FT 
| g 

. Mengedjar" 
Mata22Musuh! 

Arr 

  

: GRAND 

tjukup dan berkebangsaan In- 

5 

inii malam d. m. b. 
15an Gan Anthony! Steel” — Dinah: Sheridan 

“pIVORY.: HUNTER : 
"filmed in Technicolor in Wildest Africa! Mengagumkan ! 

Matinee Minggu pagi djam 10.- 

:tu. Segala um) 

PEMBURUAN 
GADJAH 

  

  

  
  

HE's RUINING EVERY HERD 
IN THE BASIN TO FEED His : 

  

SUNNY, LET 
| ME GNE YOU 
A LIFT T 
YOUR spReno/ 

WALK IE MY FORE- 
MAN CURIY FOUND 
OLT YOU WERE 

HOGAN'S FRIEND, 
nan Kl YOU! 4 

  
  

| Terima kasih, karena menje- 
kan aku dari tempat jang ban- 

Tetapi saja tak mau beru- 
ngan “seorang  sahabatnja 

mite Hogan! £ 
aja merasa pasti bahwa nona 

liru tentang Hogan telah 
h-bunuhi  ternakmu, “ 

    

     — Ia telah membinasa- 
.kan tiap2 gerombolan ter- 

4 nak didaerah “lembah ini 
guna memberi makan kepa 
da buruh —jang membuat 
djalanan kereta api! 

nona 

   — Sunny, perkenankan saja 
bontiengkan kamu, pulang menu- 
dju ketempatmu ! 

— Tidak, terima kasih sadja, 
saja akan berdjalan! Kalau kepa 
la mandurku si Curly mengeta- 
hui bahwa kau adalah sahabatnja 
Hogan, nistjaja kau akan dibu- 
nuhnja ! 

€ NO, 7THANKS, IL. 

    

   
      

L GUEs5 WE BETTER J1: 3 
LOCK UP DYNAMITE e 
HOGAN PRONTO, TKIGGER 

HET, WHATS THAT g 
   233 "3
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1 man kng j 
« Royal ' Gadis 

  

5 "Akan datang: Joha Wayne — “Robert Ryan 

2 FLYING LEATHER NECKS" 5 
ses “5 Color by Technicolor” “ 

: Thrill fand : thunder story of the Dare- Devil Sky | ad 

ini malam d. m. b. (u. 17 tahun)” 
1 445-6.45- 8.45 Neng, Yatimah -. 

Peladang” 
545-715: 0.15 Sebuah film: Malaya, Indah, dan, Permai | 
jang pukul rekord di Djakarta: 

Matinee Minggu pagi Royal 9.45— Indraj 10,15 

Mariam: - Just Latiff 

TE 

  

  

— Rasanja lebih baik kita 
segera, tjari Dynamite OR 

ROXY tinggal ini malam & besok Ju, 17 tahun.) 

7. Oom Lan Ye — Chang Huo Yee — Yung Siao le 

»NIU LANG CHE NU" 
  

Trigger... Hei, apakah itu? 
(Dari tempat jang tak djauh 
terdengar bunji tembakan2).   Senen Malam: Jobo Derek - Anthony Ouinn - Jody, Lawrance 

» MASK 'of the. AVENGER” 
Color by Technicolor! Monte Cristo lines again! 
  

“ 

Lowa, YUI Wo. BIMA 119 
  

  

EMPLOYERS' LIABILITY ASS. CORP. LTD. LONDON 3 

NORTH BRITISH & MERCANTILE INS. COY. LTD. II 
LONDON. 

u - (Kendaraan: bermotor. Assuransie ( Ketjilakaan 

Penggantian kerugian jang tjepat dan menje yang 

. BLOM & VAN DEK Aa. 
Semarang — Purwodiratan 22 : 

Tel. Smg. 1988 - 

     

    

  

  

BADAN LEMAH KEKUATAN HILANG ' f 
HARUSLAH MAKAN PIL VIRANOL 

TANGGUNG 100”, MANDJUR. 
Viranol Extra strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah sjahwat (Im- 
potentie sexuel zwakte). Alasan penjakit badan lekas tjape makanan ti- “ 
dak hantjur sering marah2 kepala pusing intjok linu2 muka putjet Kaki 
tangan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (ze- ' 
nuw). Tida bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit pinggang, djan- 
tung berdebar2, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 100”, 

  

berhasil. Harga 1 Botol Rp. 20.— Djuga ada sedia lain2 Obat jang ' 
mandjur, v 
Pil Gumbira istimewa buat laki -......ooo.oo”ooo.ocoooorco.mo.. Rp. 15— g 
Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit keputihan ,,  25.— 
Minjak Tangkur adjaib buat laki2 .....ooco.ococo.Wo.o.o.ooo » 10.— 
Salep hilangkan hitaman dimuka kukul djerawat ............... » 10— 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram....... 10. 
Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 100.” FE 
Djuga mengobati segala penjakit luar/dalam seperti Kentjing $ & 
manis,/nana, Linu2, Gindjel, Prempuan tidak tjotjok bulanan, 
Keputihan, Wasir (aambeien) didjamin 10 hari sembuh djatuh - 
akar2nja sonder operasi, semua penjakit diobati sampai baik. 

TABIB WAHID MAWN. Tamjblong 40 — Bandung. 
Agen2: Abdul Wahid. Prapatan Gambir 132 Djakarta. 

(sebelah Von & Co.). | 

Toko Seth. Pintu Air 30 Djakarta. 

Toko Thio Piek, Dijalan Perniagaan 10 Bogor. 

De Nieuwe Winkel Pasar Antri 1532 Tjimahi. 

KE. Hidajat. Djalan Gunung Ladu 32 Tasik. 
R. M. Hamim. Djalan Benteng 1 Sukabumi. 
Multi Sports. Kaliasin 7 Surabaia. 

Toko Seth. Djl. Kemakmuran 100 Makassar. 

Toko Seth, 16 Ilir lurung Elite. Palembang. A 

ZINDABAD HOUSE Nonongan No. 77 Solo. 

Toko Solo. Djl. Sosrowidjajan No..5 Jogja. 

Toko Jilani, Djl. Kemakmuran 112, Makassar. 2 
Tabib, G. M. Fateh Din, Hotel Tionghoa 15 ir Paldmhgag 
  

  

aa
n INI MALAM D.M.B.' “| SENEN Malam Premiere 

|REX: 5.00-1.00-9.00 (17 thjl ndjayalan” 19. | Ingrid Bergman-Gregory Peck' | 
Ia “in Alfred Hitchcock's” — 8 (Untuk Segala umur) 
foam 

,Spelibound” : 7 

Mita Minggupagi dj. 10” 

1 ORION 5.-7.-9. Ii 
James Gagney-Mickey Rooney' 
Dick Powell - Olivia De Mana 

A Midsummer Kight's Dream: 
Matinee Minggu pagi dj 10.- 

IMetropoie 5.-7.-9.-/17 th) " 
Kanan Webb.- Anne Eraneis) 

'SELOPEMENT": 
Matinee Minggu pagi dj. 10.- 

INI 8 Besok Malam Pengab : 
.DJAGALANY 7.-9.- (17 thl: 
Film R./R. T.£Paling Baru R. TAP: : 
, Hapusnja Kawin Paksa” : 
Akan datang: Lana Turner 
Ezio (Pinza,- Barry Senar 

Kn Imperium“: 
Akan datang: Mitzi Gaynor 
Dale Robertson'- Dennis Day" 

“Golden Girl" 

Sudah lama jang di idam-idamkan oleh para lengganan 
PEN PARKER P.51 Hanga Istimewa tjuma! Rp. 475.-— 

Baru terima: 
LONTJENG. TEMBOK dari harga Rp. 350 — Rp. 1100.— 

EKASLAH DATENG PERSEDIAAN TERBATES! 

TOKO MAS 

jap uda 
Telp. 336 

KRANGGAN  WETAN 2? SEMARANG 
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1 KASMA RCOMAI 

1 BOOTY NOR 
DISTRIBUTORS 

INTRA FILM ? 

  

  
    
  

  

     
 


