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" baru diperbolehkan mengikuti 

djuga parlemennja dan peme- 
- rintahnja., 
' mempunjai 
". Mmempunjai penjelesaian, suatu 

 sjarakat dan negara. 
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Pidato Sartono Dalam Sidang Partemen Kemaren. 

         ry APAT2 DARI SIDANG ketiga tahun 1952 segera akan kita Jandjutkan, sesudah beristirahat 
Ng empat puluh hari lamanja Kita landjutkannja dalam suasana jang masih agak genting”, . | 

kian mr. Sartono, ketua parlemen, memulai pidato pembukaan kembali sidang parlemen pada 
hari Kemis pagi kemaren. Sidang pembukaan, jang hanja berlangsung 80 menit lamanja, menda- 
pat perhatian besar baik dari para anggota parlemen sendiri, pemerintah maupun publik. 119 
Anggota parlemen menghadiri sidang dan djumlah ini, djika dibandingkan dengan djumlah anggo- 
ta parlemen pari jang telah menghadiri sidang? jang dulu, merupakap satu rekor. 
kabinet, ketjuali menteri Juar negeri, Mukarto, jang kini sedang diluar negeri, 
ga. Ditribune pemerintah itir pun terlihat djaksa aging Suprapto 

Segenap anggota 
5 tampak hadir dju- 

dan kepala dinas reserse amum, 
tuan Sosrodanukusumo. Selandjutnja beberapa sekretaris djenderal kementerian dan -bsberapa 
pembesar tinggi djuga menghadiri sidang ini, sedang kepala staf. Angkatan Perang, djenderal ma- 

or Simatupang diwakili oleh 6 
ak ditribune pemerintah itu. 

: Berhubiing dengan terbatas 
nja ruangan bagi umum dalam 
gedung LPR itu, maka publik 

sidang ini djika dapat menun- 
djukkan ,,kartjis masuk”. Mo- 
bile Brigade melakukan pen- 
Gjagaan keamanan setjara isti- 
mewa. Pendjagaan militer se- 
djak Djum'at jl. telah ditarik 
kembali. 
Suk kehalaman gedung: parle- 
men itu ditempatkan anggota? 
Mobile Brigade jang meme- 
gang sendjata otomatis. Tepat 
pukul 10 pagi anggota2 parle- 
men memasuki ruangan-sidang 
dan beberapa menit kemudian 
menjusul ketua parlemen, mr. 
Sartono jg mengutjapkan pida 
tonja selama 15 menit. 

Pidato Mr. Sartono. 
Pidato ketua Parlemen Mr: 

Sartono jang diutjapkan 15 
menit lamanja mengandung 
dua hal, jaitu pertama menge- 
nai pemetjahan persoal2an jg: 
menimbulkan kegentingan se- 
djak peristiwa 17 Oktober -jil. | 
dan kedua mengenai pekerdja- 
an Parlemen. Mr. Sartono me- 
negaskan, bahwa sidang Par- 
temen harus dilandjutkan, mes- 
kipun suasana masih agak gen- 
ting, dan djustru karena sua- 
sana genting 
ketua, maka DPR harus Jebih , 
banjak . bekerdia- untuk me-| 
mjumbangkan tenaganja guna 

meredakan kegentingan tsb. 
Dan djustru pula karena dim 
suasana gelting masjarakat 
meletakkan tanggung djawab 
jang lebih besar kepada pe- 
mimpin?nja, maka hendaknja 

dengan kesungguhan 
hati sepenuhnja menghadapi 
segala persoalan jang mesti di- 
petjahkan, harus bekerdja le- 
bih produktif guna kepenti- 
ngan negara dan masjarakat 
serta lebih mengutamakan pe- 
kerdjaan2 jang urgent dulu, 
demikian Sartono. 

Mr. Sartono menerangkan, 

bahwa kita adalah orang ti- 
mur, negara kita negara timur, 

jang  semuanja 
djiwa timur dan 

tara bekerdja timur, serta 
soal setjara timur jang sukar 
dimengerti orang barat. Menu- 
rut Sartono banjak kesulitan2 
jang sukar penjelesaiannja, ka- 
rena persoalan timur, sedang 
pemetjahannja terlalu banjak 
dipergunakan tjara berfikir ba- 

rat. Menurut Sartono, djika 

kita kembali banjak memper-: 
gunakan tjara2 berfikir orang 
timur, pemetjahan kesulitan 
akan lebih mudah, dan djiwa 
timur lebih suka mentjari pe- 
njelesaian ig sebaik2nja sadja. 
dari pada memperbantahkan 
Soal2. jang mungkin sekali 
akan menimbulkan banjak per- 
tentangan,-begitu pula djiwa 
timur lebih suka mentjarikan 

synthese. Dan dengan bekal 
djiwa timur itu, menurut Sar- 
tono, Parlemen akan lebih ba- 

njak menjumbangkan tenaga- 

nja guna mentjari penjelesaian 

jang semanfaat2nja bagi ma- 

Selandjutnja Sartono mene- 
rangkan sbb: ,,Kita terlambat 
33 hari membuka Trapat2 si- 

Visa 11 Mes 

Disetudjni Antara Iado- 
nesia Dan Belanda 

PEMERINTAH Indonesia | 
dan pemerintah Belanda 

telah berseladju untuk mendja- 
lankan sistim visa antara kedua 

  

Ditiap2 tempat ma, 

v verste Widya. Kolonel Wijono dari 

dang ke III ini disebabkan per- 
istiwa 17 Oktober jbl. jang an- 
jtara lain mengakibatkan pe- 
(langgaran hukum, jang kesa- 
sar. meragu ketenteraman dan 
Menodai tempat kita bersidang 

Idan mengganggu keamanan 

terhormat. Semendjak bebera- 
pa wakii Pemerintah kita se- 
dar ezusahakan penjelesai- 

ke “disekitar 17 Oktober. 
(Mudakhzah penjelesaian itu da- 
pat tertjapai dalam waktu jg. 
Sesingkat-singkatnja”. 

A 

         £ 

Tentang pekerdjaan 
parlemen 

Kemudian ketua Mr. Sartono 
mengemukakan, bahwa untuk si- 

dang2 diantara tg. 27 Nopember 
sampai 20 Desember, Parlemen 
akan membitjarakan 10 rentjana 

undang2, jaitu 1 rentjana undang 
undang pemilihan  Konstituante 

dan Parlemen, 1 R.U.U. dilapang 
kehakiman, 5 dilapang keuangan, 

2 dilapang kesehatan dan 1 dila 
pang perekonomian. Diterangkan, 
bahwa soal pemilihan anggauta 

| Konstituante bukanlah soal baru, 

ikarena ditahun jl, Parlemen telah 

membitjarakan rentjana undang2 

nja jang diadjukan Pemerintah 
jl. dibulan Maret 1951, Dengan di 
adjukannja rentjana undang2 pe 
milihan Konstituante dan Parle- 
men oleh Pemerintah jang seka- 

  
itulah menurut rang, maka rentjana undang2 pej - - 

jang dia- Pembubaran Parlemen milihan Konstituante 
djukan “ditahun jl. itu ditarik 
kembali. Mr. Sartono berpenda- 
pat, bahwa meskipun rentjana jg 
baru itu mengandung tiga mate ' 

kementerian pertahanan pun tam 

.Gja th, 1952 dan 1953. Achirnja | 
memperingatkan, | Mr. Sartono 

  

Pemandangan dalam 
kurang lebih 40 hari     

  

     

| parlemen kemaren pagi, setelah reces 
Dalam sidang kemaren telah hadlir 

      

nggauta S Tahun Ke VII — No. 235 

Pak Gatot Benarkan 
  

    

ALAM 

wartawan Antara” 

hasia, diterangkan, 

berapa perwira dari TT VII mene- 
rangkan pendapatnja sebagai be- 
rikut: 1. | 
dan akibat2nja (peristiwa Makas- 
Sar, Palembang dil.) diakui hanja 

dapat diselesaikan bila perwira? 

      

Warouw ? 
Tapi Ditilik Darj Su- 
dat Kemiliteran Di. 
anggap Indisipliner 

: | 

: PERTJAKAPAN 

Gjurubitjara TT VII Kapten -. 

bahwa Kol. 

Gatot Subroto tatkala baru? ini 

mendapat perkundjungan dari be- 

Peristiwa 17 Oktober 
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bahwa dalam tahun ini Parlemen 
'baru dapat menjelesaikan 21 ren | 
tjana undang2, sedangkan djum-| It 
lah rentjana undang2 jang masih 

  

179 anggauta serta para 
waktu mr. Sartono m   en teri dan korps diplomatik. Tampak 

ap kan pedatonja. : : 

atasan di Djakarta dapat menja- 
dari, bahwa utk kepentingan nu- 
sa dan bangsa harus ada pengor-      

       
    
  

Ji 

beberapa anggota Parlemen jg. | 

| 
4 

| 

menunggu penjelesaiannja ada 57. 

Mononutu puas. 
Setelah sidang parlemen dibuka 

hari Kemis, Menteri Penerangan A. 
Mononutu atas pertanjaan pers, me 
njatakan kepuasannja dengan dibu- 
kanja kembali sidang parlemen jang 
telah beristirahat 'sedjak sekian la- 

parlemen. Atas pertanjaan, 
dalam hubungan dengan bersidang: 
nja kembali parlemen, pemerintah ja 
kin peristiwa 17 Oktober: jang lalu 
akan dapat diselesaikan, Menteri 
Mononutu mendjawab, bahwa apabi 
la pemerintah sudah tidak sanggup 
dalam parlemen, Menteri katakan, 
bahwa sampai hari Kemis pemerin- 
tah belum pernah membitjarakannja, 
akan tetapi. demikian Menteri, mosi 
ifu akan diselesaikan oleh pemerin- 
tah setjara Timur djuga. (Antara). 

342 Surat . 
Tak Setudju' 

Dan 12 Surat Setudjui 

  
D ALAM pengumuman Se 
AA kretariat Parlemen pada 

Sidang hari Kemis tentang djaum 

|Isidang kabinet jang akan da- 

rie, jaitu pemilihan Konstituante, “lah surat2 jang eh di 

pemilihan Parlemen dan -pendaf- | terangkan, bahwa diaz  Nangeta 

Wilot 
Untuk Selesaikan   

manja itu. Dan hadirnja demikian ba pemerintah sanggup menjelesaikan segala persoalan, 
njaknja anggota parlemen dalam si: dengan tegas: ,,Sanggup” Pada hari Kemis dan Djum'at ini, me- 

dang pembukaan itu adalah suatu re murut keterangan? jang diperoleh P.I.-Aneta, 
kord daripada kedatangan anggota2 akan mengadakan pembitjaraan2 lagi 1 

apakah pembitjaraan mana akan merupakan persiapan bagi sidang kabinet 
jang akan datang, dimana akan diambil keputusan? jang tegas. 

Perdana menteri Wilopo atas 
pertanjaan menerangkan ke- 
pada PI-Aneta, bhw bilamana 
persiapan2 ini selesai, Maka 
pada hari Djum'at malam ka- 
Ibinet akan - bersidang lagi. 
Menteri penerangan Mononutu 
jatas pertanjaan menerangkan, 
bahwa mungkin sekali sesuda : 

tang ini, pemerintah dapat 
memberikan keterangan jang 
lebih djelas mengenai tindak- 
an2 jang akan diambil oleh 
pemerintah dalam menjelesai- 
kan segala persoalan disekitar 
peristiwa 17 Oktober. 5 

Pegawai2 ikut ge 
2. rakan RMS? 

Sementara itu menurut ha- 
rian ,,Pedoman?,- pemerintah, 
pusat di Djakgrta telah mengi-     taran pemilih, namun tidak akan | rat? itu ada 12 patjuk jang min 

| Amerika Serikat untuk menge 

banjak meminta waktu dalam 
pembitjaraannja. Ia mengharap- : 
kan kepada Pemerintah, hendak- 
nja sebelum Parlemen mengam- 
bil reces pada tg. 20 Desember 
jad. Pemerintah sudah menjampai 
kan kepada Parlemen: memorie 
Gjawaban atas laporan bahagian2 
tentang rentjana undang2 pemi- 
lihan Konstituante dan Parlemen, 
serta rentjana anggaran belan- 

|ta supaja Partemen dibubar- 
kan diantaranja jang 10 dikirim | 

jang 2 dari perseorangan. 
samping itu ada 342 put'jak su- 

atas nama organisasi2, sedang 
Di- 

rat jang tidak setudju Parle- 
men dibubarkan sebelum ada 
gantinja jang baru, diantaranja 
2 dari perseorangan dan 340 
dari partai2 dan organisasi, 
(Antara). 

  

Keng, 

Terhadap pemerintah Indonesia, 
imana diketahui telah mengakui 

Dalam pada 'itu pemerintah 
Kuomintang menjatakan pe- 
njesalannja, bahwa Indonesia 
telah mengakui pemerintah Pe 
king. Diharapkan, bahwa peme 
rintah Indonesia akan mengam 
bil sikap jg “soepel” terhadap 
orang2 Tionghoa di Indonesia 
js tidak setudju dengan peme 
irintah.RRT. Tuan Yap selan 
|djutnja menjatakan, bahwa ba 
injak orang2 Tionghoa diperan 
tauan dalam waktu ig achir2 
ini telah membelakangi peme- 
rintah RRT. Sebagai tjontoh 
ia kemukakan Hongkong dima 

na banjak orang2 Tionghoa 
berdiri dibelakang pemerintah 
Kuomintang. Mengenai pembe- 
rian sokongan finansil kepada 

| pemerintah Taiwan, oleh 
orang2 Tionghoa. perantauan, 
belum diambil suatu keputu- 
san. Dalam konperensi Kuo- 
'mintang ini diusulkan, teruta- 
|ma oleh orang2 Tionghoa di 

luarkan pindjaman kepada pe- 
| merintah Taiwan sebanjak 10 
djuta dolar Amerika. Dari pi- 
hak lain diusulkan untuk me- 
ngirimkan uang ke Taiwan.   negeri mulai tgl. 1 Desember 

jang akan datang, demikian dju 
rubitjara kedutaan Indonesia di 
Londo mengatakan kari Ra- 
bu, Djurubitjara tadi menerang 

kan, bahwa suatu paspor ter- 
ijata hanja memberi hak kepa 
Ca seorang bangsa Indonesia 
untuk mengandjungi negeri Be 
landa dan bukannja izin atau 
visa jang diperlukan. Sjarat de 
mikian dilakukan pula untuk se 
seorang bangsa Janda bila 
hendak mengundfingi Indone- 
s 

Alasan untuk mendjalankan 
tjara sistim visa jang sama2 un 
tuk kedua pihak itu tidak dike 
tahui Demikan ,,PTI-Reuter” 
mengabarkan, (Antara), |, 

' Tidak Benar 
Bahwa Pem. Kuomintang Akan Ambil 
Tindakan Terhadap Orang2 Tionghoa 

— Diluar Negeri Jang Pro RRT 
Keterangan tn. Yap Lip Keng — Kesan2 Dari Taiwan 

ALAM SUATU pertjakapan dengan PlI-Aneta, tuan Yap Lip 
ketua perkumpulan Kuomintang tjabang Surabaja 

membantah berita? jg menjatakan, bahwa pemerintah Kuomintang 

akan mengambil tindakan? terhadap orang? Tionghoa di luar ne- 

geri jg pro-RRT. Tuan Yap baru sadja kembali dari kundjungan 
ke Taiwan, utk menghadliri konperensi partai Kuomintang disana, 

mintang tidak bersikap bermusuhan. 1 

hur Maluku untuk meminta: 
k 
Gitangkapnja beberapa Or 
pegawai tinggi kantor guber- 

rimkan kawat kepada guber- 

erangan kebenaran tentan 

nur Maluku, karena mereka ini 
tersangkut dalam gerakan jang 
dinamakan RMS”. Akan tetapi 

sampai sekarang  djawaban 
mengenai pertanjaan ini belum 
diterima. Djuga tidak diketa- 
hui berapa orang dantara pe- 
gawai2 tinggi itu telah diketa- 
hui, bahwa suatu gerakan ra- 

o Sanggup! 
ESUDAHNJA PEMBUKAAN sidang parlemen kemaren 
selesai, perdana menteri Wilopo atas pertanjaan, apakah 

banan perasaan. 

2. Tindakan jg diambil oleh 

dari sudut penjelesaian 

Segala Persoalan 

mendjawab 
bahwa Overste Warouw adalah 
perwira jg djudjur dan sekali2 
tidak -mentjita?2kan 
tinggi atau gila hormat. 

pemerintah masih 
dengan beberapa fihak, 

Selandjutnja Kapt. 

Polisi Da- 
, 2 2 : 

ri Djawa 
Akan Diperbantukan 
Utk Brantas Pengatjau 

Di Kalimantan 

- OMISARIS polisi Kam- 
pono, jg selama beberapa 

tapi daerah Barabai keama 
nannja kurang memuaskan, 
karena penduduknja kerapkali 
diganggu oleh gerombolan? jg. 
berkeliaran dan minta uang 
dengan paksa. Tetapi walaupun 
hari mengadakan penindjauan 
didaerah Hulusungai, (Kali- 
mantan) . menerangkan kepada 
Pi-Aneta, bahwa maksud pe- 
nindjauan itu ialah untuk me- 
meriksa poS2- polisi didaerah 
tersebut, karena keamanan di- 

Warouw dan Overste Chandra 
Hasan (Komandan Resimen 
23) terdapat perbedaan pa- 
ham. Diterangkannja, bahwa 
Overste Chandra Hasan bukan 
tak menjetudjui tindakan Over 
Ste Warouw, tetapi ia meng- 
hendaki supaja dalam perundi 
ngan jg dilakukan dengan pu 
sat Wakil Presiden dan Mente 

Overste Warouw bila ditilik 
inte- 

graal dari soal2 jg kini diha- 
dapi oleh Djakarta dibenarkan 
nja, tetapi ditilik dari sudut 
kemiliteran dianggapnja indi- 
Siplimer, 3. Kolonel Gatot jakin 

pangkat 

Rahasia 
gangkal kebenaran berita jg me 
ngatakan bhw diantara Overste 

    
   

  

dangan 

sana masih belum pulih. Dika- takan selandjutnja, bahwa ke-    

in Amuntai ada baik, 
demikian, djika dibandingkan 
dengan beberapa waktu jang 
lala keamanan di Barabai itu 
sudah mendapat perbaikan. 

Dalam mendjalankan pairoli 
didaerah Riam Kanan (Maria- 

'pura), demikian tuan Kampo- 
no, polisi telah menemukan be     

demikian tuan Yap, jg sebagai- 

pemerintah RRT, pemerintah Kuo- 

dikehendaki. Diharapkan, bhw 
pulau tsb dalam tahun 1953 

akan dapat mengexport beras. 
Perobahan2 dalam lapangan 

agraria, jg telah dilakukan di 
Taiwan telah memberikan ha- 
sil2 jg memuaskan. Tuan2 ta- 
nah kini hanja “ mendapat 
3715960 daripada hasil tanah- 

hasia - dari ,,RMS”. mercang 

terdapat diantara beberapa 
orang” pegawai pemerintah, 
Djadi penangkapan2 di Ambon 
itu sebagai jang telah disiar- 
kan, tidak menimbulkan kehe- 
ranan. 

Wilopo menemui 
pres. Soekarno. 

Seterusnja pada hari Kemis 
spre perdana menteri Wilopo 
telah diterima oleh presiden 
Soekarno di istana . Merdeka. 
Menurut kabar jg diperoleh 
PI-Aneta kundjungan perdana 
menteri Wilopo ke istana itu 

ialah atas undangan presiden. 

negara selama lebih dari satu 
djam. Sangat mungkin sekali 
pada pertemuan itu telah dibi 
tjarakan tindakan2 jg akan di 
lakukan oleh pemerintah thd. 
beberapa pendjabat-pendjabat 
dalam tentara, dalam rangka 
usaha2 pemerintah untuk me-   nja. Achirnja diterangkan, 'ba 

hwa partai Kuomintang tidak 
mempunjai daftar tentang na 
ma orang2 Tionghoa perantau 
an, jg berdiri dibelakang pe- 
merintah RRT. 

  

MUKARTO DI ROMA. 

Mukarto  Notowidigdo, Menteri 
Luar Negeri Indonesia, telah tiba 
di Roma kemarin dulu dengan me- 
numpang pesawat terbang dari Ni- 
ce. Di Roma ia akan mengundjungi 
Perdana Menteri merangkap Mente 
ri Luar Negeri Italia, Alcice de Gas 
peri. Menteri Luar Negeri Indone- 
sia ini djuga akan diterima oleh 
Paus, dan akan tinggal di Roma dua 

hari. Demikian A.F.P. ceri Roma. 

DIDENDA Rp. 5.000.—.   
Taiwan padat. 

Sebagai akibat daripada me 
ngalirnja orang2 Tionghoa ke 
Taiwan, maka pulau ini seka- 
rang sudah padat penduduk- 
nja. Dipulau tsb dewasa ini 
berdiam 8 djuta orang. Banjak 
diantara mereka diteruskan ke 
pulau2 disekitarnja. Mengenai 
export beras ke Indonesia, tu- 
an Yap menjatakan, bahwa In 
donesia pada dewasa ini masih 
dapat membeli beras dari Tai- 

wan. Dalam vermulaan tahun 
depan Taiwan akan mengex- 
port beras ke Indonesia seba- 
njak 20.000 ton, djika hal ini 

. 

  

Hukuman denda Rp. 5:000.— 
hari Rebo telah didjatuhkan 
oleh Pengadilan Tg. Priok atas 
diri pedagang India, Basilal, 
jang idipersalahkan beberapa 

waktu berselang mentjoba me- 
njelundupkan gramofoon2 se- 
tjara sonder izin, 

| SEBAGAIMANA KERAP KA- 
LI dikabarkan tentang gang- 

guan badjak laut Pilipina disekitar 

pesisir Kalimantan Timur, menurut 
harian Indonesia Merdeka” jang   

(dan tentara dan 

(seluruh Sumatera. Kemudian ia 

njelesaikan masalah-masalah 
ig timbul akibat kedjadian2 
pada tgl, 17 Oktober dahulu 
itu. 

Setelah diterima oleh presiden, 
perdana menteri Wilopo mengada 
kan pertemuan pula ditempat kedia. 
mannja dengan menteri pertahanan 
Sultan Hamengku Buwono. Pada ma 
lam harivja ia melandjutkan pembi 
tjaraan2-nja dengan berbagai mente 
ri “untuk mengadakan persiapan? 
bagi sidang kabinet i.a.d. '” Menurut 
kabar jang diperoleh P.I.-Aneta lebih 
landjut dari kalangan2 jang menge 
tahui, beberapa hari jang lalu per 
dara menteri Wilopo telah bertemu 
pula dengan bekas kolonel Hidajat, 
jang sekarang bekerdja pada kemen 
terian perhubungan. Menurut kabar 
perdana menteri Wilopo telah me- 
raba2 pendirian tuan Hidajat tentang: 
kemungkinan? pengangkatannja 
lam sesuatu, djabatan dalam pimpi 
nan angkatan darat. Pada masa re 
volusi tuan Hidjat mendiadi koman 

territorium untuk 
be 

kerdia sebagai kepala staf-A. 
Dalam pada itu gubernur Sudiro 

dari Sulawesi telah tiba di Djakarta 
pada hari Kemis siang.” Menurut ka 

je Balikpapan, pada tg 13-11-52 ig 
baru lalu Pengadilan Negeri di Ta- 
takan (Kalimantan Timur) jang di- 
pimpin oleh Abdul Gafar Wahab te 
lah mengadili sedjumlah 15 orang ge 
rombolan badjak laut Pilipina. Dua 

mendapat laporan dari pembantunja orang kepala badjak laut Pilipina,! Tinggi Propinsi Kalimantan atas per 

rapa kemah gerombolan jg. 

sudah ditinggalkan. Oleh poli- 
Si kemah2 dengan barang? per 
lengkapannja “dibakar habis. 
Achirnja komisaris  Kampono 
menerangkan, bahwa untuk me 
Mulihkan keamanan didaerah 
Hulu Sungai akan didatang- 
kan 150 anggota kepolisian 
dari Djawa d'bulan Desember 

  

ri Pertahanan turut serta. Di 
tegaskan, djika ada perbedau 
an dalam tjara penjelesaian an 
tara Warouw dan Chandra, 

i perbedaan itu. bukanlah bersi- 

fat bertentangan, tetapi djus- 
itru bermaksud menjempurna- 
| kan Satu sama lain. Tetapi so 
| al ini gjuga diterangkannja 
telah selesai. 

Soal resimen 25 di Maluku 
Selatan diterangkan, bahwa 
djika resimen itu tadinja ra- 

  

  

    ' Protes 
merintah 

ERSBIRO , ANTARA” di 

P   menterian luar negeri Indonesia 

ngusiran Go Gien Tjwan, 

Mengenai tindakan2 selan- 
djutnja dari pemerintah Indo- 
nesia dalam perisiiwa ini se- 
'dang dilakukan perundingan2 
ditingkat tinggi. Dari Komisa- 
riat Agung Indonesia " AN.P. 
memperolep keterangan, bah- ' 

Wa sampai pukul 12.00 waktu 
setempat hari Rabu instruksi 
seperti tersebut diatas dari 
Djakarta belum  diterimanja. 
Selandjuinja dapat dikabar- 

“kan, “bahwa di Tweede Kamer" 

tuan Gortzak (C.PN.) telah 
minta idzin mengadjukan in- 
terpellasi kepada menteri ke- 

  

gu2 sesudah adanja perkun- 

diungan kurier dari Makassar, 

kini dapat menjokong tindak- 
an Overste Warouw tsb,-se- 

hingga dengan demikian tidak 

ada satupun kesatuan tentara 
dalam TT VI ig menentang 

tindakan Overste Warouw. 

  
  

| 

| Dimintakan Untuk 

Ia berunding dengan kepala | 

da $ 

jang akan datang. Mereka, dan 
djuga keluarganja, akan ditem 
patkan didaerah Hulu Sungai 
dan Kota Baru. 

| plotan 

R sa agung Tsjechoslowakia 

BEBERAPA KEPUTUSAN 
KAPAT PARA ALIM ULAMA. 
4 

Rapat para alim ulama jang di 
selenggarakan Badan Kontak Or 

'ganisasi Islam mulai djam 08.06 
'Sampai djam 12.30 hari Kemis, 
bertempat dimesdjid Matraman 

| Djakarta telah mengambil kepu- 

|tusan? sbb.: IL. Memperhebat si- 
aran Islam. II. Mempertahankan 

kesutjian agama Islam dan III 
| Mendesak pemerintah  supaja 
(membebaskan ulama? Islam dan 
pengikut2nja jang masih dalam 
tahanan atau memeriksa perkara 
nja selekasnja. Pada rapat terse 
but hadir antara lain H. A. Sal 
lim, Moh. Natsir, Ali Alhamidi 
dll. Rapat dipimpin . oleh Sjarif 
Usman, 

djandjian rahasia dengan mente 

perialisme Amerika”.   Ia menuduh bahwa dutabe- 
sar per'ama Israel di 
Slowak'a Ehud Ueberall telah 
berhubungan dengan Slansky 
untuk melaksanakan 'perdjan- 
djian jang dimaksud di Tjecho 
slowakia. ,,Bahaja Zionisme 
semakin tambah dengan diben 
tuknja negara Israel oleh Ame 
rika jang kemudian oleh Ben 
Gurion didjadikan pangkalan 
agresi Amerika”, kata Urva- 
lek. Ia selandjutnja mengata- 
kan bahwa negara2 Barat me- 

nempatkan mata2 mereka di- 
semua pemerintahan dan par- 
tai2 komunis dari semua nega- 
ra2 demokrasi. Setelah lama 

berdiam pada tuduhan2 sekitar 
na- | ,,komp'otan imperial's” di Tje- 

chowakia, ia menjebut satu 
persatu ,agen2” Barat. Sladi- 

'slav Gomulka. bekas perdana 
bar ia akan memberikan laporan ke | menteri Polandia, Kotaki Dzod 
pada pemerintah mengenai keadaan ! ze, bekas wakil perdana men- 
di Makasar, j teri A'bania, Laszlo Rakj, be- 

Para penindjau menduga, bahwa kas menteri Juar negeri dan se 
laporan ini akan penting sekali arti kretarig partai komunis Honge 
nja bagi pemerintah dalam mengha ri, Nikola bekag wakil perda 
Capi soal2 sekarang masih harus : 5 Pa g "US ha menteri Bulgaria gan Pa- 

' MATA2 DITEMBAK MATI, 

Lima orang mata2 komunis 
hari Selasa telah ditembak 
ma'i oleh sebuah pe'eton ten- 
tara sesidah mereka itu didja 
tuhi hukuman mati oleh pe- 
Dmna militer atas dakwaan 
telah berusaha menimbulkan 
perasaan2 tidak puas da'am ka 

langan tentara Tiongkok 
- 

| sionalis. 

  

  

Na'ama dan Hambali, masing2 didja- 
tuhi hukuman 12 tahun pendjara. Se 
dangkan 13 orang anak buahnja ma 
sing2 didjatuhi hukuman 8 tahun pen 
djara. Kesemuanja itu dipotong sela- 
mas dalam tahanan. Wakil Djaksa 

tanjaan Antara” mengenai berita 
ini, antara lain menerangkan, bahwa 
memang ia pernah mendengar ten- 
tang kedjadian diatas ini, begitu dju 
ga tentang diadilinja 15 badjak laut 
seperti diatas, tetapi hingga saat ini 
ia belum menerima laporan resmi da 

  

5 kombaga Kebutalasn 
nKor. Batayiahseh Her 
van Kurstan en VYat sa   

PO ON SS 

'0Gtschap 

sChanpas 
Siak , |   

bagi 14 orang terdakwa dalam perkara Slansky. 
rangannja selama tiga djam Josef Urvalek mengatakan bahwa 
para terdakwa 'telah berbuat kedjahatan terbesar, 
Chianatan tinggi, melakukan pekerdjaan mata? dilapang ekonomi, 

- militer dan politik dan sabotage. Setelah mengutjapkan serangkai 
an tuduhan atas Slansky dan Olementis, djaksa agung menjerang 
dengan sengitnja Zionisme, dengan kata? bahwa organisasi? Ja- 
hudi-Amerika telah membantu membeajai 
Israel. Menjerang perdana menteri Israel 
Urvalek menuduh bahwa klik Ben Gurion telah mengadakan per- 

Tjecho- 

Hukuman Mati 
Terdaiwa2 Kom- 
Slansiy 

ADIO PRAHA REBO petang mengumumkan, bahwa djak- 
telah menuntut hukuman mati 

Dalam kete- 

berupa peng- 

pembentukan negara 

setjara perseorangan, 

ri luar negeri Dean Acheson untuk 
»mendjadikan organisasi? Jahudi diseluruh dunia sebagai alat im- 

' triastanu, bekas menteri keha 
kiman. Rumenia. Slansky oleh 
nja dinamakan direktur dan 
pemimpin” komplot anti-peme- 
rintah, ' sebagai pemimpin 
kaum berdjuis-nasionalig Ja- 
hudi” di Tjechoslowakia dan 
sebagai binatang buas jang 
tak kenal ampun, jang harus 
bertanggung djawab atas pem 
bunuhan atas Jan Sverma ia- 
ngan kanan presiden Gottwald, 

Clementis olehnja  dinama- 
kan sebagai . pelindung Be 
nesj”. Terdakwa dituduh beru- 
saha "me-Marshall-kan” Tjecho 
siowakia dibawah pimpinan 
Konni Zilliacus, bekas anggota 

madjeiis rendah Inggris dari 
partai Labour. Setelah djaksa 
agung selesai dengan dakwaan 
nja, sidang mendengarkan ke- 
Ima pembela mahkamah jg. 
ditundjuk iang semuanja mem 
benarkan hahwa kesalahan2 
para terdakwa telah dibukti- 

kan, Radio Praha tidak me- 
njiarkan pidato2 a'au bagian2 
pidato vembelaan. Keputusan 
mahkamah akan diberikan 
hari Kemis.   

15 Badjak Laut Pilipina Diadili Di Tarakan 
ti Kantor Pengadilan di Kalimantan 

Timur. Ketika diminta neama2 13 

anak buah  badjak laut itu, 

Wakil Djaksa Tinggirun terangkan, 

bahwa tentang nama2 inipun ia bes 

lum menerima laporan, (Antara), 

orang 

| 

Sekretaris djendral PBB, Try gve Lie, waktu menggemparkan se 
genap anggauta sidang PBB, dengan pefnjataannja minta berhen 
ti dari djabatan sekretaris dj endral PBB. Tampak " disebelahnja 
ketua sidang PBB, Lester Pea 'rson dari Canada. 

telah diterima kabar melalui tilpon dari Djakarta, jg me- 
njatakan, bahwa direksi ,,Antara” telah berhubungan Gengan ke- 

pemimpin kantor berita ,,Antara” 
Nederland, oleh jg berwadjib di Nederland. 
kan, bahwa pendjabat menteri luar negeri Indonesia telah meng- : 
instruksikan Komisariat Agung Indonesia di Nederland utk meng- 
adjukan protes keras kepada pemerintah Nederland terhadap tin- 
dakan-tindakan pemerintah ini terhadap Go Gien Tjwan dan Sunito. 

      

f   
Keras 

Akan Diadjukan Kepada Pem 
Belanda 

Terhadap Perkara Penahanan Drs. Go Dan Sunitas 

Amsterdam menerangkan, bahwa 

. mengenai penangkapan dan pet 

di 
Selandjutnja” dikata- 

hakiman mengenai penangka- 
pan Sunito dan Gp Sien Tjwan. 

Mr. Karni, Kepala Bagian Hu 
kuns pada Komisariat Agung ' 
Indonesia aan Gerbrandy, pem 
bela, kemar.n mengundjung: Ge 
aan Sunito jang kin: telah di 
pindahkan dari sel2 kesebuah 
kamar jang ketjil dinvana mere 
ka d.perkenankan menerima ba 
tjaanZ dan .sigaret2. Mereka 
tu tidak dibolehkan berhubu 
ngan dengan dunia luar “selcin 
ari dengan Karni dan Gerbran 
dy, Dem.kian dikabarkan oleh 
Antara Amsterdam. 

D'kabarkan selandjutnja bah 
Wa penisriksaan terhadap: me 
reka telah selesa: dan tinggal 
menunggu putusan terachir aa- 
rj Menteri Kehak'man Belanda. 

Dalans pada itu itu isteri2 da 
ri Go dan Sun'to telah mengi- 
rimkan kawat kepada sMenteri 
Kehakiman Belanda jang mak 
sudnja nsenjatakan dengan te 
gas, banwa Go dan Sunito hen 
dak menggunakan segala djalan 
hukum untuk menentang pengu 
siran mereka. Langkah ini te- 
lah rsereka lakukan karena ada 
nja kesan2 bahwa p:mbesar? 
Belanda akan menggunakan ke 
terangan2 Go dan Sumito se- 
akam? mereka telah menjatakan 
tidak berkekeratan terhadaw pe 
ngembalian mereka ke Irrone- 
sia untuk kemud'an dikatakan, 
bahwa mereka berdua telah di 
usir dengan t'dak ada keberatan 
dari pihak mereka. : 

    

Sementarz itu didapat kabar 
bahwa semalam ini antara dis 
1800 dan 20.00 isteri2 Go dan 
Sunito diperkenankan mengun 
djungi suaminja masing2. 

Selandjutnja dikabarkan ba- 
hwa pimpinan sementara An- 
tara Amsterdam te'ah mema- 
djukan permintaan untuk me- 
nemui Go guna membitjara- 

kan soal2 pekerdjaan tapi gja 
waban atas perm'ntaan ini be 
lum didapat. Pimpinan kantor 
Antara Amsterdam kini untuk 
sementara dipegang oleh Ilen 
Surianegara koresponden Anta 
ra di Paris, sementara menung 

gukan persetudjuan dari direk 
Si di Djakarta. 

  

STALIN JR LUKA2. 

Let.-djenderal Vassily Stalin, 
anak dari perdana menteri Sovjet 
Josef Stalin, telah mendapat Juka 

luka berat, sewaktu mentjoba pe 
sawat djet Sovjet jang baru. De- 

mikian €,,London Daily Graphic” 
mengatakan pada hari Kemis. Di 
kabarkan selandjutnja, bahwa se- 
bagian dari lengannja jang kiri 
terpaksa dipotong.   Kementerian luar negeri Ingge- 
ris mengatakan, bahwa tak dite- 
Irina kabar tentang kebenaran 
berita tersebut. 

ANGGAUTA2 SARBUPRI 
DITANGKAP, 
Baru2 ini oleh pihak polisi telah 

dilakukar penangkapan atas anggota 
. anggota Sarbupri di Kersik Tua, Ka 
| ju Aro, danmelakukan penggeledah 
lan terhadap kantor dan rumah bebe 
|rapa orang anggota PKI di Solok. 
| Apa jang mendjadi 'alasan daripada 
tindakan2 masih belum diketahui. 
Dua orang utusan dari PKI Sumate 
ra Tengah telah menghadap kepala 
polisi dan DPKN Sumatera Tengah 
untuk meminta  keterangan2, tetapi 
mendapat djawaban bahwa kepoli: 
an Sumatera Tengah belum terdap 
laporan2 tentang penangkapan itu 
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TIDAK TERBIT 
| Besok (Sabtu) tg. 29 Nop. 
1952, urlik menghormat Hari 
Maeulud Nabi Mukammad s.a.w. 

...| Suara Merdeka” tidak 
Nak Ob ita an : Ph 
(BABY sRow.. Na 

|. Pada hari maylud Nabi Mu- 
| hammad saw, (Minggu) tg.-30 

jad. bertempat di Gris akan di 
|adakan rapat umum untuk ka 
Yum wanita, diselenggarakan 

oleh Persatuan  Organisasi2 
"Wanita, Islam Semarang. Dju- 
ga akan diadakan pameran 
dan baby-show dengan bantu- 
an Ikatan Dokter Indonesia 
dan Ikatan Bidan Indonesia 

- tjabang Semarang. 

& TANAM POHONG. 
“. Tudjuan jg terpenting dari 
uSaha Jajasan 17 Agustus jg 
didirikan tahun 1952 ini ada- 

#lah memperhatikan dan menje 
S3 5 : .. Hlenggarakan sedapat2nja kese- 

- Narang Manan aa ——— Fdjahteraan murid2 sekolah. Le 
Ne pas dari usaha Jajasan tsb 

SB di ressort V. akan membe 
|rikan bantuannja dengan tjara 

jg mudah dan murah. Semua 

Aan DANG 

| Perwakilan Pabrik « LAWSIM ZECHA &-CO. N.V. DJAKARTA 

218901 
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"oleh pihak daerah Kota-besar 
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mg WE 0 
Mulai tg. 1 Desember 1952 

  

   

4 Meskipun serdadu2 PBB di Amerika sudah diperlengkapi dengan " | 

al alat2 perang jg serba modern, tetapi pun tak segan2 memperguna 

  

dikenakan 4 4 " Fake na :. | : (tan2 
Bea Pa kan djuga kuda2 ponny, jang dapat dirampasnja dari pasu 

TT : . buat minta kar- cavaleri Mongolia jg Na tu fihak Utara, 
tu tanda kewarganegaraan (le- | | mma sx 

gitimatiepewijs), pada bagian U | 
PBA Bodjong ! 

  turunan asing jang di 
    

   

148, tiap2 hari 

   

  

         

  

BA Bodjong 148, tah, Be Fe 2 e. 2 kerdja dari djans 9 sampai 12 | "MP pi 25 : 
sang, ketat" ari Kemis dan 'extiel i Madi alaja 

Ye 3 TER 13 5 Pn Ds 2 e . K t 3 Na, AN : 5 E Aa g | £ 1 

BURUH PENDJAHIT MOGO '“ Matioinla -€ : n : La Pesan ag ecugaleneng WN 1 tielnja :Sangai Menarik.Dan 
usaha kemedja ABC, Siauw 
dan Celumbus jg tergabung y 
pada SB Pendjahit Indonesia |$ OLN S. REID, WAKIL MISSI Bantuan Tehnik PBB untuk 
tjab. Smg. kemaren mulai dj. Indonesia, setelah mengundjungi beberapa objek perindus- 
11 siang telah mengadakan ak | trian induk dan perindustrian ketjil di Plered (Purwakarta), Ma- 
Si totaal (diluar perusahaan) | ajalaja dan Tjisaat (Sukabumi) selama 8 hari, hari Rebo meng- 

Exclus!ef 

Mimbar Djum'at: 

Hari Maulid Nabi 
B Pribadi Mohamad Dlutus : 

&.. Oleh Allah SwT ? 
(Oleh: H. Munawar Chalil). 

  

Utk Ap 

  

  

»Sesungguhnja aku diutus ita untuk 
mu Puas 

menlanuatan 
kebaikan budi-pekerti”. (Riwajat Ibnu Sa'ad, Al Hakim dan 

Al Baihagy dari s. Abi Hurairah na), 
Ta. 

mad dilahirkan ke'alam dunia. 
laku di seluruh tanah air kita 
lan Maulid — tiap tahunnja —, 
nja, oleh kaum Muslimin pada 
tjam upatjara, 
Muhammad itu, 

seorang besar. 
Memperingati “pribadi Nabi 

Muhammad saw. itu pads hake   sampai ada verintah Jagi. Se ' adakan pertemuan dengan pers di Bandung dan memberikan ke- 
““babnja adalah karena tuntu terangan-keterangan di sekitar bantuan tenaga ahli jg disediakan 

oleh PBB untuk Indonesia. Dalam kundjungannja itu ia disertai sngakuan organisasi dan : 
ag aa oleh Dearing dan Dr. Jungalwalla dari WHO. “kenaikan upah borongan, oleh 

pihak madjikan dianggap sepi. 

SEMARANG VARIA. 
b-— Sekolah perempuan Ka- 
'nisius "Santa Maria” di dj. Ta y NN ana 
wang 1, akan mengadakan pa" kerdjakan seorang abli dari j 

,meran dan bazaar pada hari PBB. Perindusterian induk itu 

Minggu dan Senen jad. dimu- mengerdjakan pekerdjaan po- 

(lai djam 8.30 pagi sampai 12 ok jang tidak bisa dikerdja- 
.kan dirumah. Sebagai diketa- 

Mengenai perindusterian In- 'ig skan datang didatangkan 
duk keramik di Plered, ia me- ' seorang guru. Dalam lapangan 
nerangkan, bahwa disitu dipe- penerbangan sipil, di Djakarta 

ai Sudah ada 18 orang ahli. Djum 
lah ini kaparnja ' akan ditam- 

: bah lagi sehingga mendjadi 24 
| orang jg akan memberi pendi 

| dikan kepada kl. 160. pemuda 
|siang dan djam 16 sore sam- | Toslomonka Temen je: mksadhadan yan 
'paj 18. 

katnja, tidaklah diperintahkan 
| oleh ALB5AH dan beliau sendi 
| 11 Kaum Muslimin dizaman 
ke-emasannja belum. pernah 
kami dapati suatu riwajat jg 

| menundjukkan, bahwa mereka 
'itu menggerakkan hari peri 
ngatan untuk mer incati 

|pribadi beliau itu, Sapa 
. 4, 

aa , 

ina jg biasa digerakkan ole 

  

       

    

|kaum Muslimin achir2 ini. Ka | 
| mi tidaklah keberatan kaum | 
Muslimin menggerakkan hari 

| peringatan guna memperingati 

Pribadi: Muhammod 

ANGGAL KE 12 bulan Rabi'ul tahun 1372 Hidjrah jg akan 
tiba b&sok sore, — menurut pendapat sebagian 

— adalah hari kelahiran Nabi Muhammad s. 
but dari MAULID Nabi. Maka bulan RabPulawal itupun terkenal 
dgn bulan Maulid djuga, karena pada bulan itulah pribadi Muham- 

Menurut adat-istiadat jg telah ber- 
Indonesia, pada. setiap datang bu- 

a.w. jang biasa dise- 

terutama bila datang hari ke 12- 
umumnja diadakan berbagai ma- 

dgn tudjuan memperingati hari kelahiran pribadi 
Na 

seorang anak lelaki, adalah merupa 
kan hal jg biasa sadja. Seorang wa 
nita jang ditinggalkan mati oleh 

| Suaminja, mendjadi hak pusaka anak 
nja lelaki, jg dapat dilakukan menu 
rut kehendak anak itu, boleh didjual, 
boleh ditukarkan dengan se-ekor bi 
“natang dan boleh... .., dan demikian 
|lah seterusnja jg hingga kini masih 
| dapat dibatja dalam buku2 sedjarah. 
(Dalam masjarakat jang sedemikian 
|itulah pribadi Muhammad dilahirkan 
|oleh ibunja, Aminah, jang telah lebih 
| dahulu ditinggalkan wafat oleh sua 
minja, Abdullah. Selandjutnja beliau 

|hidup dalam keadaan menderita dan 
sengsara, ditengah-tengah  masjara- 

ikat jg telah lama rusak itu. Tetapi 
berkat asuhan datuk dan mamaknja, 
beliau dapat pula terpelihara dengan 

LA « 23 
He an eaaap Egi 

en aa 

Segala matjam pekerdjaan 
“ne kontan Cinntek Paberie Raka Kretek” 
&  Pekerdjaan menggaris buku? 
& Memotong kertas terutama Banderol. 

x Mengasah piso mesin potong kertas 

ik Harga pantas-Pekerdjaan radjin dan Tjepat 

juga bisa dapat beli matjam2 Kertas dan Tinta-Tjetak. 

PERTJETAKAN 

| Kalikoping 13 & 15 — Telp. Nr. 1546 — Semarang. 

        

    

   

  

amat jang terkenal 
jetakan terutama menje- | 

i murid2 SR diandjurkan mena 
“nam ubi-kaju (ketela pohong3, 
hasilnja akan didjual dan uang 

tg. 17 AguStus lain tahun. 

PABRIK TUBE TAPAL GIGI 
PRODENT JANG BARU 

Dengan dihadiri oleh para 
undangan, maka pada Kemis 
pagi telah dibuka vabrik baru 
tube tapal gigi dari NV Pro- 
denta Fabrizken di: Surabaja.   

1 

depan pabtik baru ini sudah 
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MINJAK OBAT BAN LENG - 

Dapat diminum untuk menjembuh. 
kali: batuk baru atau lama, sakit 
tenggorokan sakit perut dil, 8 
Bagi bisul2, kudis2, gatal2, digigit 
binatang-berbisa. kena api, dapat. 
lekas hilalig dengan digosokkannia- 
Apabila merasa Ielah atau salah 
urat: dari sport atau djatuh dapat. 
lah Ban Leng digosokkan (dipidjet) 
dan diminum, semua itu penjakit 
lekas sembuh Karna: Ban Ieng te. 

“lah dapat banjak sekali surat pu 
djian dari Tyan2 jg terkenal, jg. 

sudah disembuhkan oleh Ban Leng 
ifi dari matjam2 penjakit. Kalau 

| Tuan suka baja surat2 pudilan tsb., 
kami bisa kirim sama Tuan. $ 
Ban Leng dapat dibelih nada se 

- mia toko2 Obat Dil.: kalau tiada: 
boleh kirim Rp 86:50 Kami nanti 
kirim 1 botol sama Tuan dengan 

tertjatat. 2 

Rumah Obat Tjeh She Tong. 

SA 

      

dapat ditambah mesin2nja. De 
wasa ini paberik ini dapat 
menghasilkan 20.000 tube seha 
rinja. Hal ini helum dipandang 
mentjukupi. Hingga kini tu- 

! be2”tsb diimport dari Neder- 
|iand : 

  
|“ RUMAH OBAT. 

Minggu 30 Nop. dibuka ru- 

'sampsi & Des. dibuka djam 
"8—19 Numa Bodjong dan Rath 
: kamp Pekodjan, djam 8—117 
“ dibuka Koo Hwie 
'Van Gorkom Bodjong dan Sik 
| Jang. 

  
    

  

  

  

  

    

    

   
     

   
     

    

         

minum: e 
Kolesom tjap ,,BOBAJA" 

mengandung chasiat ka-y, 
n bagai badan, urat2 

Esa ai PMI 

n b u hka et epala pusing, 

ng pegel, dateng bulan 
tjotjok dsb. / » 

usat pendjual: : £ : 

. KONG DJIN TONG - 
Pekodjan 105 33 Ne 

  

1 SIARAN RRI SEMARANG. 
MINGGU 30 Nop: dj. 0815 

Kebaktian Umat Katholik Ge- 

raju pagi Tri Suara, 11.00 Se- 

merbak mewangi Tunas Mela- 

ti, 1200 Lagu? Tionghoa Kuo 

Kuang chorus, 14.00 Irama 

Hawaii, 17.35 Laporan ming- 
guan, 18.00 Hikmah mau'ud 

Nabi, 18.15 Rajuan  Rany, 

18.30 Peladjaran njanji, 1915 

Kenalkan...... Sekaten di De- 

mak. 1936 Manis madu Seru 

21.15 Hidangan Minggu malam 

Tossema, 22.15 Maulud Banten 

oleh Amat Kahar es.   
  

  

    

  

    

      

   

  

   

Susu jang banjak men- |I- 
datangkan “kesehatan 

— dan kekuatan pada baji 
jang masih muda, djuga. 

- makanan bagi anggaus | 
a? keluarga lainnja — | 

a baik jang muda maupun 
| ajang tua sama sadja. 
AP Akan tetapi djangan 

lupa meminta selalu. 

SUSU 

va ta? 6 

Pa 

    
    

| — Tg. 1 menghadap 2 Des. 
mah obat Sik Iang Wotgandul, |-jad. di asrama polisi seksi I, 
djam 8—12, dari tg. 1 Des. ' 

Pekodjan, 

|| ra dan bintara bersama isteri2| 
|. — Ketua usaha Birma, MUI 

| tadi siang tiba di Smg. dari 
“Jogja dalam perdjalanan ke 

redja Karangpanas, 09.15 Me- : 

Serodja 20.05 Podjok studio, | 

' — Seorang penduduk Gg. O 
Herne -elah menemukan 2 gra 3 

nja pendjualannja akan dise- hat mortier dalam tumpukan lankan, John S. Reid merasa | 
| yahkan pada jajasan tsp nanti besi tua jg segera dilaporkan kagum melihat hasil pekerdja- | 

kepada nolisi. 
— Dua orang Jlaki2 bersen 

djata pistol telah membegal pe 
'numpang2 big Damri dekat 
| Tengaran. Kerugian ditaksir 
iRp 750 lebih. 

— Perk. Fang Gig Hong kini 
telah membuka tjabang song 

£ Menurut keterangan K. Wol- ' Soe kiok dengan ketua Tan upatjara perletakan batu per- 
| bers dari pabrik Prodenta, ma: Thiam Lay, penulis Tan Kiem tama dari bangunan pabrik jg 
'ka dalam nermulaan tahun  Hien dan bendahara Tan Ing akan bertingka 

: Thiam, alamat sekretariat dj. 
: Mataram 333. | 

— Hua crang Belanda H. 
' dan R. serta sopir S. dari DTT 
184, masing2 dihukum djangge- 
'Ian 8 bulan, 6 bulan dan 4 bu- 
|lan dengan tempo pertjobaan 

3 tahun, karena tersangkut per 
kara pentjurian 2025 Iiter ben- 
sim milik djawatan tsb. 

dimulai djam 20 akan diada- 
kan peringatan hari Maulud 
Nabi Muhammad saw. dimana 
pak Muijadi  Djojomarton 
akan membentangkan arti Ma 
lud. Nanti ma'am di Balai Pra 
djurit pun akan diadakan per- 

        

  

|ingatan tsb untuk para perwi Ian 

Myasun bersama sekretarisnja, 

Djakarta, mereka menemui 
Gubernsur Budiono dan wali 
kota Smg. 
— Ketua, wk. ketua dan se- 

orang anggauta DPD prop. 
'Djateng tg. 3 jad. akan berto 
lak ke Djakarta menghadap 
menteri DN guna merunding 
kan soal sekretaris DPR. : 

— Sdr. Hartojo di Batanmi- 
roto kemaren kehilangan che-| 
gue No. 619971 sebesar Rp. 

199920 atas nama NV Cievo 

dari Factorjj. tg 
— M. dari Ungaran jg meng. 

giring 11 ekor sapi dari Peka- 

longan ke Semarang, telah di 

tahan polisi, karena surat ke- 

| nerbang, ahli lalu-lintas udara, 
mekanisien dsb-nja. 

| hari kelahiran Nabi kita saw., 
jasal dengan tjara2 jg tidak 
| sampai melanggar batas2 aga 
| ma, terutama jg mengenai uru 
,san tauhied kita kepada ke | 
|Esaan ALLAH SwT Disam- | 

| John S. Reid menerangkan | Ping itu harus kita mengingat | 
-selandjutnja, hahwa bantuan | Pula akan padjat dan kepenti- | 
' tenaga ahli itu adalah atas per |ngan ISLAM dewasa ini, jg | 

6 : 5 3 | mintaan pemerintah Indonesia Pada umumnja para kawan pe m 
Mengenai perindusterian induk sesudah negeri ini mendjadi | mimpin Islam telah dapat | g: 
di Tjisaat,  diterangkannja, | anggauta PBB. Dibantahnja, menggambarkan sendiri. 3 
bahwa ia sempat menghadiri bahwa pemberian bantuan te- | EA 

inaga ahli itu adalah setjara Pribadi Muhammad memang 

r . | paksaan sehingga Indonesia ha Seorang besar. Besar dalam 
t 2 itu. Maksud nja menerima sadja. Ini tidak | Pandangan lawan dan kawan, 

Tae Ben an tagaan itu se UN | benar, kata John S. Reid. Lagi idan diakui pula kebesarannja, 
uk mengerdjakan pekerdjaan ! ny : bajar ' baik olep orang Barat maupun ,, : 
pokok dan finishing touch dari: Pn. Hn ear | oleh On Timur, Pabina Hee enir tengah Nana" akat, 
pekerdjaan para penempa besi, sia memilih sendiri ahli2 jg. Oleh para pengikut agama je | DATA, kawannya berbalik men- 
Sehingga produksi buatan Tji- dikehendakinja. Pernah terdja- ' Sibawa oleh beliau saw. Orang | Lewati ye 13 ak sudi 2 22 
saat itu mantinja sanggup ber-' dj ,9a”2 orang: ahli jang di- Besar, karena beliau telah da- | ngat dendam kepada — pribadi 
saingan dengan hasil pekerdja- sak, Tenaga2 ahli itu diba- |pat merobah susunan masja Dengan Ne Pa Der nan 
amen Tuar negeri. |jar sebagian oleh Indonesia rakat djahilijah jg rusak dan Ban Ba Ao 

| dan sebagian oleh PBB. | keluar dari perikemanusiaan ' asjarakat 2 aa Bi Ala dah 
Umumnja orang? ahli jang : sedjati mendjadi masjarakat Basu Mn ma La 

diperbantukan oleh PBB kepa- | Ig Sesuai dengan asal kedjadi- Op ig sidah diselubungi 
da Indonesia ini bersifat inter- an (fithrah) manusia sedjak | | 

baik2, jang achirnja kelihatan akan 
mendjadi seorang besar, seorang pem 
bangun dengan membawa aliran baru 
dalam lingkungan masjarakat jang 

telah bedjat itu, 3 

hui, industeri tersebut dalam 

beberapa kari lagi akan didja- | 6 
Bantuan atas kehendak 

an orang di Madjalaja dalam ' Indonesia. 
hal textiel Terutama motief2- | 
nja textiel itu sangat: menarik 
hatinja sehingga isterinja 
membeli banjak tjita disitu. 

Mendjadi Nabi-Rasul- 
Allah. 

Sekalipun pribadi Muham 
ad sebelum diangkat mendja 
Nabi Pesuruh ALLAH sela 

ilu ditjintai, disajangi dan di 
| hormati oleh segenap para ka 
| wannja, tetapi setelah beliau 
| menerima angkatan sebagai se 
| orang Nabi-Pesuruh ALLAH, 
| dan menjampaikan seruannja 

Maksud bantuan tenaga 
“ | Ahli. 

« 4 A3 2 2 ka joleh matjam2 adat kebiasaan 
Mengenai bantuan tenaga ahli, | nasional, ada | diantaranja | @nahanka, en |jg telah bertahun-tahun berla- 

John S. Reid menerangkan, /orang Ausirali, New Zealand, Umum mengetahui, Tekan ku, adat istiadat jo kedji dan 
hwa untuk. industeri ketjil |Belgia, Belanda, India, Ingge-j Keadaan masjarakat umma kedjam itu. Tetapi dengan se- 

mangat jg membadja dan dgn 
djiwa jg besar, beliau tetap 

mengadjak ummat manusia di 
sekeli'ingnja supaja kembali 

'Angat akan pimpinan Ilahy, 
' Tuhan seru sekalian alam! Di 
'samping Pribadi Muhammad 
|terus menerus berseru kepada 
jummat ramai supaja kenal be 
inar kepada TUHAN jg Maha 
(Esa pun dengan tegas menja 
| takan dengan perkataannja, jg 
lartinja: “Sesungguhnja aku 

manusia sebelum dan ketika 
Nabi dilahirkan jg oleh ahli 

:sedjarah terkenal dengan na- 

Ima masjarakat djahilijah, ke- 
Biaj, jang dikeluarkan ofeh | bodohan dan kebiadaban, se- 

PBB untuk mengongkosi ban- | hingga masa itu terkenal pula 
tuan tehnik ini selama tahun | dengan nama masa djahilijah. 
1952 ditaksir sebesar $ 500. : : z 
!000.— jang merupakan bahan rn Pe dinamakan nga 
dan gadji orang2 tenaga ahli Djahilijah? 

sin2 ig modern serta bisa ber- | Sebanjak 45 orang. 5 “png saudari al Ingopawara 
saingan dengan hasil2 buatan | Untuk tahun 1953 sedang di | 2 La jang kuat, Pn 

mana Annie Dalam apa biarkan sentiana2 Jang ii (rf at pad Pe Up Ga 
Pat penjelidikan pertanian, - ep tin, Pali pe merintah 'kajaan ada pada orang  hartawan  diutug atu untuk menjempur- 

Indonesia - membutuhkan 9 Indonesia dan organisasi2 PBB | dar bangsawan, dan demikianlah se | nakan kebaikan budi-pekerti”. 
orang ahli dalam takun jang Jang bersangkutan, akan men- ' : | terusnja, jg kurang perlu kita ren- | 
akan datang untuk mengoper dekati $ 1.500.000.—, Djumlah | tang pandjangkan disini. Dari kare i 
pekerdjaan dari tangan Belan ' tenaga ahli pun akan ditambah ' nanja, jg memegang kendali pemerin hadap pertanjaan sebagai jg. ter- 
da di Bogor. Untuk soal2 di Sehingga mendjadi 100 orang. | tahan dimasa itu, jalah jg dikatakan ktnlis dalam kepala karangan ini, 
sekitar perburuhan sekarang Menuru: keterangan Lawala:ta | kuat, gagah, tegap. berani, jang. ba )tjukuplah dengan kadits perka- 
sudah ada 4 orang ahli. Me- | dari Biro Koordinasi Bantuan i njak hartanja, banjak  pengikutnja |taan beliau itu. Dengan demikian 

ngenai lapangan kesehatan, |Luar Negeri, untuk tahun 1952 | dan banjak sendjatanja. Perampasan jtentu timbul pertanjaan: Menga- 
Wor'd Health Organisation dju ini Indonesia. merentjanakan ' hak dan harta benda jg dilakukan |pa' pribadi Muhammad tidak ber- 
PTN 2 3 SI alah s “oleh jg kuat terhadap 'ig lemah, ka jkata: ,,Sesungguhnja aku diutus 
ga telah mendatangkan ahli2- , Rp. 3.— djuta, Dari anggaran | : 1 He Cp : nk 

AN batas Nai Hlidi- ' rentj Han Tah diet antam Ur dianggapnja mendjadi hak. jg jitu untuk memperbaiki per-skono 
'nja jaitu dalam hal penjelidi- Jana itu te eluarka: F nat INasib seseorang tergantung Iimian rakjat”: atau ,,untuk mem- 
kan dan pemberantaran 'TBC Rp. 800.000.—. - pe : 2 | Ydaripada si-kuat, hidup atau matinja |perbaiki kesocialan ummat”: atau' 
dan penjakit pes. Selandjutnja | Untuk tahun 1953 mungkin | se |,/untuk merobah susunan tatane- 

BB baru bisa menjumbang- 
'kan 7 orang tenaga ahli, dian- 
taramja 4.di Bandung. Maksud 
var tenaga ahli itu bukan- 

ntuk menempati kedudu 
ap orang2 Indonesia, tapi ha 

nja untuk memberi adviss dim 

“hal? jg tehnis: supaja Indone- 
sia djug, mengetahui tentang 
tjara2 baru dan pemakaian me 

ris, Amerika dsb.nja. 

  

Berapa ongkosnja 

  

   

  

  

Oleh sebab itu, djawaban ter- 

untuk kursus diururawat dan ' rentjana itu mendjadi Rp. 1,5 | orang ibu dengan se-@kor unta atau   terangan dari Djaw. Kehewa 
nan jg dibawa ternjata palsu. 

' pun demikian djuga. Penukaran 
gara jang feodalistis dan aristo- 
kratis”,. dan/atau | untuk......... 2 Ibidan di Bandung dalam tahun djuta. (Antara). 

2 s Pribadi Nabi Muhammad tiaak- 
oleh ' sebiciang tanah, jg dilakukan 

  

HARI LIHAT:   

  

MUSIM HUDJAN! 
Hawa berobah dingin, untuk 

mendjaga kesehatan minum- 

lah: 
EKNGGUR KOLESOM 

Menambah anget, sehat dan 

bebas dari penjakit. 
Arak Obat Hal Liong 

Tiong Yang Tiiu 
Menambah urat-sjaraf lebih 
kuat dan semangat lebih muda. 
Terbikin menurut resept Sin- 
she: OEI SOE WAN jang ter- 

“ " k ana II Pa Ya mang Ta 

Lk, - L, A N GS Tone onar adan enjkask on onkon) aan 
SELASA 2-12-52 djam 9 pagi di KARANGASEM 11 

Prabot rumah tangga dengan baik: 

tjil) — 4 p. Gasfornuis Pane —. 
& k inibak 5 £r sa Keukengerei Tana iga 2 "ajaaa 2 

Pemimpin Lelang: F. van 

lah berkata jang sedemikian itu, 

dan tidak sekali-kali berkata be- 

gitu! Djelaslah, bahwa beliau ber 

kata sebagai jg. tertera diatas 
itu, adalah mengandung rahasia 
jang maha dalam dan penting, 
dan terang perkataan itu dari 
pimpinan jang Maha Kuasa, jang 

kekuasa/annja melebihi segala jg. 
kuasa! 

Karena: Apa gunanja memper 
baiki urusan perekonomian rak 
jat, djika para warganegaranja 
masih menghalalkan merampas, 
merampok, mMenjelundupkan dan 
berkorupsi? Apa gunanja mem 
perbaiki urusan sosial, djika pa 
ra penduduknja tidak mau ber 
sosial, membiarkan orang mati 
kelaparan, membiarkan  sifakir 
miskin hidup merana dan anak2 
jatim hidup terlantar? Apa fae 
dahnja merobah susunan tata ne 
gara, djika para pengemudi dan 
pegawainja masih banjak jang 
Suka. berbuat tjurang, suka main 
TST, mentjari untung guna diri 
sendiri sadja, dengan tidak me- 

    

  

   
   
   

    
   

  

ada Aguarium (besar, ke- 

Servies — Glaswerk — BE 

100. F BROFLUKIN - C 
mentjegah dan tmenjembuhkan 
penjakit pilek, dan influensa. . 

y
a
 

Broflukin-C terdiri. dari 

vitamin buah-buahan“ Cs, £ : 

Pil kina mempunjai chasiat jang sudah terkenal terhadap 

penjakit pilek dan influensa. ! 

Vitamin C dapat mentjerjah segala matjam penjakit infeksi. 
Suatu kombinasi, pil, kina “dan vitamin - C- merupakan 

suatu sukses guna memberantas ipenjakit-penjakit pilek - 
segala penjakit dan inftluensa. " 

Obat jang dapat melawan penjakit pilek ini, kini dipakai 
diseluruh dunia dan sekarang dibikin di Indonesia dengan 

nama Broflukin «15. . 

pil kina Hydrobromas: dan 

S 
Op Ne 

Pusat pendjual: 

kenal mandjur.     

  

    
Pakailah pada waktu terserang penjakit 
pilek atau penjakit menular tiap-tiap ha- (A
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Gang Warung 106 — Telp. 816 

    

An Na bar mean Toon” basa. 
- marnsman sada aan en penjakit infeksi. ) 

h - 2 5 . En — 

5 December Si. Nicolaas Aa 
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    Hasil jang baru. dari 

N.V, Paberik Kina 

   

  

GEBAKJES (Machinat) 
B3 Bandung 

Untuk Sekolah2, Perkumpulan2 dan Pesta2 dapat rabat SN Tan : “0 

(korting) istimewa. , c Distributir :#JACOBSON VAN DEN BERG & Co 
Toko Roti ,,SELI NA” 

PN pa Kranggan Barat 134 
| SL. Semarang Tilp. 925. 
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za 

A9 Ina | 1 Una Doa Da Dead 

DOO0CO9OAOLD 
Dawan ai sa ing 

g   
mikirkan Ikerugian orang lain? 

Inilah deiri antara, rahasia se 
babnja. pribadi Nabi Muhammad 
S.a.w. dengan setjara tegas serta 
djudjur menjatakan: ,Sesungguh 
nhja aku diutus untuk menjem 
purnakan .kebaikan budi  peker 
ti” Karenz dengan kebaikan bu 
di pekerti 'inilah segala. sesuatu 
jang mendijadi kepentingan um 
mat dalara pergaulan hidup ber 
sama akarj teratur dan beres. Da 
lam kenjaftaan, dewasa ini kita 
masing2 telah merasakan sendi 
TI , 

Para ktiwan pembatja js. budi 
man! , 

Kalau "para kawan hendak ikut 
serta memperingati hari lahir 
pribadi 'Nabi Muhammad $ aw. 
dengan arti kata jang sebenar 

Inja, ingfatlah tauhied kita kepa- 
da ALT4AH dan budi-pekerti ki 
ta pada, setiap harinja! 
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(Oleh: Dr 

dan pemandangan setjara biologi 
seehususnja. Dalan abad ini 
ngan biologi. Djuga dalam ilmu kedokteran 
mu pengobatan djuga telah menundjuk 

      

Onlaga Kianad bidgi nda banjalk-Isbih menaik, 
rdjalan bersama-sama dengan perkemba: 

kita perta melekaskan langkah? kita, supaja dapat mengikuti 
pahkan atas kita, akan tetapi, se menga 

2 2 « 
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aj -dilapa- 
ngan physio. Pat kaa fa'al tu- 
buh, jang ada hubungan erat de 

hasil pemeriksaan? b'okim'a da) 
lam beberapa tahun ini, banjak 
sekali. Akan tetapi, orang ka 
dang2 lupa, bahwa banjak kon 
sepsi, jang ditrima pada suatu 
sa'at, dikemudian hari perlu di 
singkirkan lagi dalam tjahaja 
perdapatan baru, Pengetahuan 
ialah tidak c Statis, akan tetani 
selamanja dalam aliran. Hal2 
jang kita namakan kenjataan2, 
.fsiten”, jaitu hanja expressi- 
nja pengatahuan kita pada sua 
tu saat jang tertentu... 

Pengetahuan seumumnja, dan 
pengetahuan ketabiban djuga, 
adalah dynamis. 

Dynamik dalam pengetahuan 
seringkali terdorong djuga oleh 
enthousiasme. - Enthousiasme 
dan ilmu ketabiban selamanja 
djalan bergandengan, akan te 
tapi sedang pada satu fihak en 
thousiasme adalah suatu kawan 
iang baik, pada lain fihak en- 
thousiasme ini adalah djuga sua 
tu pemimpin jang tidak baik. 
Euthousiasme ini, jang biasanja 
menjer'ai tiap? kemadjuan be- 
sar dj lapangan ilmu ketabiban, 
seringkali menimbulkan suatu 
fashion", suatu mode, dalam 
pikiran ketabihan, jang kadang2 
wmerintangi ' kemadjuan lebih 
diauh, dan djuga davat memba- 
wa akibat2, jans tidak diingin 
kan. "| : 

Ha Mode V itamin” 

Hal ini telah terdjadi dengan 
Giperkenalnja suatu konsepsi, 
jang dindmakan »vitamin”, 
Zat2 ywakanan jang dinamakan 
vitamin2 sebetulnja tidak meru 

pakan substansi2 golongan isti 
mewa. Cat2 ini hanja mempu- 
njai kedudukan “disamping air 
atau garam dalam peladjaran 

Peri: 

J ANUSIA JALAH MACHLUK2 biologis, jang gembira sefjara biologis, jang mendjadi marah 

$ 3 5 

a Af B3 

ah
 

i2 

"$ setjara biologis, jang seharusnja memikir setjara biclagis dan raempunjai suatu pendirian ' | ) 
: seumumnja dan soal. makanan | 

kemadjuan besar di  lapa- 
s terhadap  scal kesehatan 

telah ada Nan BN 

ndjukkan kermadjuan, an   

   

    

kalian kita perlu mc 

0000 Pengaruh reklame 
Kita semua kenal akibat psy 

chologis dari reklame obat2. 
Djikalau upamanja diadakan su 
atu advertensi atau tulisan hal 
Cbat jang mandjur sekali guna 
menghapuskan penjakit entjok 
jang heibat dipunggung, kita 
dapat menjangkah, bahwa se- 
orang jang tidak sedar akan 
punggungnja, seorang itu tidak 
akan membatja advertensi atau 
tulisan itu lebih daripada satu 
kali, akan tetapi tiap? orang, 
jang menderita sakit punggung, 
akan membatja lebih dari satu 
'kali advertensi atau tulisan ter 
sebut, dari A sampai Z: ia akan 
menjelidiki gendjala2nja jang 
dideritanja dengan gendjala2nja 
penjakit buat mana obat terse 
but perlu digunakan: ia akan 
mejakinkan dirinja sendiri, ba- 
wa ia punja penjakit entjok bu- 
kan penjakit entjok seperti re 
njakitnja Si ini ataw Sis itu, 
akan ' tetapi betul2 penjakit en 
tiok jang istimewa, je. mung- 
k'in hanja dapat diobati dengan 
obat istinewa jg di reklamekam 
“itu, 

  

Penjakit2 enteng. 

Kemadjuan teknis di lapang- 
an ilmu ketabiban tidak mung- 
kin memeliharakan kesehatan, 
djikalau kita sendiri meruntuh- 
kan kekuatan melawan jg ada 
pada Kita sendiri. Sehat, ialah 

bukan hanja bebas dari suatu 
penjakit Sehat jaitu suatu kea- 
daan hidup jang tertentu, dima 
na seorgng dapat berkembang 
sebaik2nja, dilihat dari sudut 
keadaan djasmaninja, rochani- 
nja dan djiwanja. Dalam irama 

surutnja. Pada suatu waktu ber 
tumpuklah dalam. badan kita 
pelbagai ampas pertukaran zat 
(afvalproducten) : 
(mentjret) jang enteng, 

kit demarv iang enteng adalah 
kesempatan2 jang sewadjarnja 
untuk ,membaharui” keadaan 

   

    

ara lain karena perkembangan pengeta- 

| Gengan biologi (ihmu hajat), akan tetapi 
rena banjak”hai, interpretasi dari pendapatan? baru ini atjapkali mendjadi sulit dan salah. Da- 

lam sepuluh tahun - jg baru lala ini, perkembangan biokimia men gadjar kita, bahwa proces? kimia 

Garipada jang disangka dahulu. Djikalau kita hendak 
'an tjepat dalandilmu biokimia dan ilmu kedokteran, 

"penghdupan selalu ada pasang-: 

diarrhee | 
sakit | 

kepala jang enteng, dan bang- 

ilmu msakanan Akan tetapi, be   ritulah akibat MODE, berdjuta 
djufe rupijah digunakan di Imj 

Gones'ia” mntuk Vitamin2-bikinan 

pabrik dg. tiada manfa'atnja, | 

jang dihendaki, ketjuali mung-| 

kin bagi pabrik2 kim'a dan du 

nia pernjagaan. Reklame2 phar- 

macosutis mendesakkan pada pu 

blik sebuah pikiran, jaltu bahwa 

kesehatan hanja dapat perlin- 

dungan baik dengan SIper guna | 

kannja obat2, dan antaranja 

obat2 vitamin memegang pera 

nan penting. Reklame2 ini ikut: 

badan. Djikalau kita mentjoba 
“membendung diarrhee, sakit ke 
pala dan demam tersebut, de 
ngan perkataan la'n, kita men 
bendung reaksi-penangkis2 dja 
zad jang spontaan itu, dengan 
gunakan salah satu obat, jang 
dalam berbagai matjam dikluar 
kan cleh industri kim'a, maka 
akibatnja sembuhnja mendjadi 
susah, disertai pula oleh keada 
an-leamah jang lama sekali. 

Gunanja Vitamin 
Oleh karena banjak hal kea 

C2an makanan dari sebagian be 

uh Kita''So 
“ 

  

tumbuhaja hikmat biologis. I- 

2g 

blik sekarang berpegang erat2 
kepada obat2 vitamin dan seba 
ganja, seperti seorang ibu kej| 
pada anaknja. Obat2 vitamin| 
|dan sebagainja sekarang idigu- 
nakan sehag 

gala gendjala2 penjakit, dengan 
tidak memandang peranan speci- 

han badan manusia akan obat2 
ini. Seperti telah disebut, zat2 

djazad manusia tidak lebih pen- 
ting daripada zat2 makanan lain, 

garam (mineralen). 

Air sebagai djasad hidup 
Air ialah penting sekali bagi 

djazad jang hidup. Kebiasaan 
mengabaikan pentingnja air ha 
rus disajangkan. KiraZ (0 persen 

dari beratnja badan manusia ter 
(diri atas “air. Pemakaian air 
atau larutan garam dalam air 
telah msenolong banjak dj 
orang2 sakit keras. Zat garam 
adalah perlu sekali bagi ketum 

tukaran zat. Upamanja zat jo 
dium, dalam banjaknja jang 
tjukup, ialah perlu bagi ketum 
buhan setjara normal. Eksp€ri 
men2 pada tikus mengadjar ki- 
ta, bahwa kekurangan zat ti- 
mah-sari (zink) dalam maka- 
nan melambatkan ketumbuhan 
nja “Akan tsitapi, tidak ada se 
orang pun, jang makan pil jo 
dium atau pil timah-sari, atau 
disuntik dengan jodium atau ti- 

mah-sari, untuk mendapat sua 
tu ketumbuhan gilang-gemi- 
lang. Ti 

  

mudjizat) untuk mengobati sej 

  

diri | 

Ikuti bandjir observasi? baru, jg. ditam- | 
ngadakan kesabaran jang tenang guna inter- 

Lo Mada aa : 1 : 

obat2 ,,vitamin” dan sebagainja | 
tidak akan menjempurnakan sej 
suatu perubahan dalam badan: 
manusia, jang diakibatkan olehj- 

ai panaceas (obat2| 

  

3 terbang Idlewild, New York, pu Baru2 iri telah tiba ea sari 

, ss Martha, disertai oleh kedua pu ' teri mahkota Norwegia,   
fik dari obat2 ini atau kebututf 

jang dinamakan Vitamin2 bagi" 

seperti upamanja air “atau zat2 l 

djiwa — 

buhan "dan segala proces2 per j 

rincess Astrid. Seterusnja ketiga terinja, princess Ragnhik, 
ktu istirahatnja dipantai Florida. puteri ini akan menghabiskan 

- Menma ia 
  

' Akan Dibuat Di Indonesia—Dapat 
Merghemat Devisen Kita 

(Oleh: Prasong Witiaya — Pembantu ,,Suara 

   

           
     

   

  

fan” dari 

(Oleh: Thakin Ba 

pinan Partai Komunis Bendera 

djadi tanda jang kaum? pembe 

  1 Selandjutnja. kalangan2 pe 
'merintah Birma itu mengata- 
kan, bahwa dengan penggala- 
ngan front kesatuan itu terang 
lah bahwa kaum2 pemberontak 
itu telah memberontak bukan | 
karena sesuatu ideologie poli- 
tik, tetapj seimata-mata terdo 
rong oleh keingmannja buat me 
musuhi pemerintah belaka dan 
mendjerumuskan negara keda 
lam kantjah kekatjauan. Dalam 
bulan Oktober jl. tiga pemim 
pin partai2 pemberontak di Bir 
.ma jg berhaluan komunistis, 
jaitu Thakin Than Tun (pemim 
pin Partai Komunis Bendera Pu 
tih), Thakin Soe (pemimpin 
Partai Komunis Bendera Me 
rah) dan Bo Bo Kun (pemim- 
pin Organisasi Sukarela Rak 
jat Ban Putih) telah menanda 
tangani sebuah naskah perdjan 
djian diantara mereka, jang 
bertudjuan melakukan ,,perang 
total untuk merebut kekuasa 

pemerintahan perda 
na-menteri U Nu. 

3 Komando Operasi 
Penanda tanganan naskah per 
djandjian itu telah berlangsung   Merdeka” di Bangkok). 

INR. S. S. DE, seorang sardjana India jang achli mengenai 

nja di Indonesia, buat memberikan bantuannja kepada Kemente- 
rian Kesehatan di Djakarta mengenai soal pembuatan susu-kedelge 

dan tjara pemberian makan utk anak2 sekolah, anak2 jatim, dan 
pasiin? pada rumah? sakit. 

en 

Si Hatsil2 pertjobaan jg. telah 

maksud buat. mendirikan se- 

Presiden Akan Mengaso' kan 1 ton tepung susu-kedele 

rikan pimpinan untuk paberik   
itu, atau 

Vitamin pun ,,ratjun” ! 
Pada masa ini, banjak orang : beritahukan, bahwa ber- 

disebuah rumah, 7 km. dari 
' Alangdaw Kathapa, ditepi su- 

soal2 bahan makanan dan mendjadi wakil FAO buat dae- | ngai Monywa, disebelah Barat- 
rah Asia Tenggara baru? ini telah berkundjang dua bulan lama- | daja Chindwin, Birma Atas. 

' Peristiwa itu telah dirajakan de 
.ngan diantara lain mengadakan 
. perlombaan2 membidik dengan 
bedil, njanjian2 komunis dan 
pertundjukan tarian oleh  ron 
bongan pemain senitari ,,Tjaha- 
ja Bintang Merah” dari Partai 
Komunis Bendera Putih. 

Naskah perdjandjian itu ter- 
bagi dalam tiga bagian. Perta- 
ma mengenai alat-perdjoangan, 
kedua. tentang pemerintahan 
rakjat dimasa peralihan, ketiga 

pemerintahan rakjat Dalam 

bagian mengenai alat-perdjoa- 
ngan itu disebutkan, bahwa ke 
tiga organisasi jang  tersang 
kut harus mengadakan persia   

kan. Oleh karenanja dikandung 

DiBali 3 9 5 sanggupan untuk menghasil- 

' #kan seorang ahli buat membe- 

ALANGAN istana mem- 

CI ! dibuat di Indonesia atas petun- 
! : 2 Idjuk Dr. De itu tjukup memuas 

— Istirahat 
s Ti eihbuah paberik pembikinan susu- 

kedele di Indonesia, dgn. ke- 

: setiap harinja. : 
Atas Nasehat Prof. Pihak FAO “akan mengirim- 

Asikin 

'itu. Djuga tjabang organisasi 
dari Perserikatan Bangsa2 itu 

menelan “pil vitamin ini Gan turui-turut presiden akan me- Pa menjediakan beberapa 

bermatjam-nratjam vitamin, ber 
bulan-bulan atau bertahun-ta- 
hun lamanja. Gunanja?- (Me- 
mang, kadang2 ada kedjadian, 
imana pemberian obat vitamin 

ada pada tempatnja). Kebutu- 

dapat suntikan dgn. rajakan hari Maulud Nabi di beasiswa untuk peladjar2 Indo- 
Tjiandjur dan di Bandung. Se- 
belumnja itu, pada tanggal 29 
Nepember, presiden akan me- 
nerima seluruh corps diploma- 
tigue di Tjipanas. Atas desa- | 

nesia jg. bersedia menuntut il- 

mu pengetahuan diluar negeri 
mengenai soal2 bahan makanan 
Pitu. Lain daripada itu, pemerin- 

tah Indonesia sendiri itu tlh min 
han djazad manusia akan obat2 kan prof. dr. Asikin, maka se: H2 bantuan UNICEF supaja bi- 
vitamin sebetulnja sedikit seka- sudah perajaan?2 . Maulud ita, | 
E. Makanan Kita jang sederha- 
na, asal susunannja tjukup 
baik, jg. tjukup variasi, menghi 
dangkan tjukup zat2 makanan, 

|jang dinamakan vitamin2, dlm. 
' Suasana biologis”, bagi kebutu 

presiden akan beristirahat be- 
berapa waktu di Bali. Desakan 
prof. Asikin 
Tournee? jang telah diadakan 
presiden adalah amat berat. 

ini sudah lama, | 

ihan djayad kita, tjukup bagi! Sebenarnja prof. ' Asikin 
proses2 pertukaran zat badan ' menghendaki presiden beristi- 

serta meruntuhkan kepertjaja- 

an kekuatan manusia, Iang 
berikan oleh alam, jang wara 

bekerdjanja serta hasiinja ter' 

gantung kepada tjara hidup se 
sonranc m3 SINI. 

akibat kurzng baik untuk kea- 
daan kesehatan seumumnja. Me 
ndtan atair mendanat suntikan 

India Robah Lagi 
« .. z2 : ... 

Naskah Resolusinja Tentang Tawanan Korea 
— NDIA HARI BEBO mengadakan perobahan sekali lagi 

Kesan naskah resolusinja sekitar lah Korea utk mendje - 

jaskan pasal? jang berkenaan dengan para tawanan perang jang 

tak mau kembali. Dalam saskah semula dinjatakan, bahwa nasib 

kemudian dari tiap tawanan perang jang tak mau dikembalikan 

akan diserahkan kepada konperensi politik antara negeri? Timur 

dah Barat jang telah disetidjui sementara dalam rundingan 

Panmunjom, setelah 90 hari diadakan penghentian tembak-menem 

bak. Tiap tawanan perang, jang nasibnja dalam waktu 60 hari 

belum dapat ditentukan oleh kenperensi tersebut akan dipindah- 

kan dari komisi repatriasi petral kepada PBB” untuk diurus dan 

dipelihara hingga achir penahanannja”. : : 

Setelah dirobah, kalimat ter-, 3 AN Na : 

belakang sbb: Tiap tawanan ». e 

perang jang nasibnja dalam |, Ir 

waktu 60 hari belum dapat di- |: T 

tertukan oleh konperensi tsb. 

di ser masjarakat tidak berimbang, ' 
suatu hal, jg. akan membawa lorang diberi terlampau banjak 

| 
i 

kita Apakah, jang bisa terdja 
di djikalau, umpamanja, sese- 

OBAT vitamin B1? Seperti hal 
.nja hampir samua obat2 lain- 
nja, vitamin pun toxis (ratjun), 

- Gjikalai diberi terlampau ba- 
njak. Telah beberapa kali ter- 
Gjadi, dinvana seseorang jang 
mendapat - terlampau banjak 

' obat vitamin B1, lalu menun- 
djukkan gendjala2 penjakit, jg. 

. mirip gendjala2, jang diakibat- 
kan oleh hyperactiviteit kelen- 
djar gondok (schildklier),. se- 
perti gemeteran, djantung tje- 
pat 'irritabilitet saraf. Obat 
vitamin B1 atjapkali diguna- 
kan sembarangan guna mengo- 
bati keadaan jang dinamakan 
Saraf-lemah, guna segala -xra- 
tiam perasaan gemetar pada 
diari tangan atau kaki, dan ba- 
njak gendjala lain, padahal pe 

| makaian obat tsb. tidak ada gu 
nanja pun sedikit untuk penja- 
kit itu, 

: Vitamin. 
Obat vitamin A, terkenal an- 

1 

rahat dua bulan, tetapi presi- 
den akan berada di Bali se- 
minggu atau sepuluh hari sa- 
dja. Setiap waktu beliau dibu- 

tuhkan, beliau: akan terbang 
kembali ke Djakarta. 
i 
t 

  
1 

ne 

AKAN TIMBUL PERPETJA- 
HAN DLM. PARTAI RE- 
PUBLIK AMERIKA? 

| Kolonel Robert MaeCormick, 
direktur harian ,,Chicago Tri- 
bune” di Amerika Serikat, Se- 
lasa malam menerangkan, bah 
wa pengangkatan John Foster 
Dulles sebagai menteri luar ne 
geri Amerika Serikat dalam pe 
merintahan partai republik jg. 
akan datang, akan menimbul- 
kan perpetjahan dalam kala- 
ngan partai republik sendiri. 

i | 
i 

  

5 dimana deficiensi tunggal ada 
| odeminant, (lebih menguasai) ka- 
| rena dng. sengadja dibuat tunggal. 

“katakan, 

.njokong usul kompromi 

akan dipindahkan penahanan- 

nja darl komisi repatriasi ne- 

tral kepada PBB”, hingga dg. 

demikian pertanggungan dja- 

wab utk. mengurus dan meme- 

lihara serta untuk menentukan 

nasib mereka lebih landjut di- | 

gorahkan kpd. PBB, jang akan 

bertindak dalam segala hal 

mengenai para tawanan itu Se- 

susi dg. “undang2- internasio- 

xal”. Perdebatan mengenai re- 

soinsi India dilandjutkan hari 

Kemis. te 5 

Sementara itu kalangan di- 

, 2 Or 

Wing 
Rentjana Kekuatan Ang- 
katan Udara Amerika 

MERIKA SERIKAT dim 
tempo 4 tahun j.a.d, ini 

bermaksud membuat 20.000 
"buah pesawat terbang bagi ang 
kataz udaranja, agar supaja 
Gapat melaksanakan rentjana- 
nja unlak mempunjai 143 buah 
, dir wing”, jang sama sekali di 
perlengkapi dengan pesawat2 
modern. Demikianlah menurut   

plomatik jang dapat dipertjaja 
ahwa Amerika Rebo 

malam menjetudjui untuk me- 

: India 'jl. Dikemukakannja 

tara lain sebagai vitamin gu? | Pemeriksaan demikian berharga 
na kesehatan mata”, . djuga se | Sekali bagi . pengetahuan, akan 

Hn 
im

te
b 

sa
ma
an
 
a
d
a
m
 ma

 

keterangan menteri muda perta 
'hanan Amerika Serikat Reswell | 
'L, Gilpatrie ketika hari Selasa 

bahwa 
| kementerian pertahanan “dim, 

ringkali diberi pada anak2 da- 
lam banjaknja jang djauh me- 

: lampaui kebutuhannja, karena 
ketjintaan para ibu atau kare- 
na nasehat jang kurang baik. 
“Sebagai akibat dari ,/overdose- 
ring” ini malahan timbul sua- 
tu penjakit mata, jaitu radang 
pada tepi kelopak mata dan 
selaput mata. Karena ,,overdo- 
sering” vitamin A, djuga bisa 
timbul perasaan “mual, sakit 
kepala, radang pada selaput 
lendir mulut, perbesaran hati, 
kurang darah ll. .,Vitamin”, 
suatu faham iang mungkin pa- 
da tempainja dalam dunia vi- 
'taminologi, akan tetapi jang 

' tetapi dengan  dipindahkannja 
hasil2 laboratorium ini ke dunia 

I pengobatan, atjapkali ada kesala- 
han interpretasi dll. Ini membawa 
kepada pemakaian obat2' vitamin 
dll, dengan tjara tidak kritis. 

Karena penjakit makanan tidak 
berimbang pada manusia pada 
umumnja bersifat, multiple dan 
karena pentingnja hubungan satu 
sama lain antara pembagian zat 
makanan , maka dari keku- 

rangan zat makanan perlu dileng 
kapi pertama-tama dengan bahan 
makanan berasal alam. 

Budi manusia. 
Pada permulaan tulisan ini te- 

lah dikatakan, bahwa, mengenai 
so'al 

sa mendapat peralatan2 jg. di- 
perlukan untuk pendirian” pa. 
berik tsb. : 

Ketika. kembali ke tempat 
Gjabatannja, jaitu di Markas 
FAO di Bangkok, Dr. De me- 
ngatakan bahwa Indonesia se- 
dang mengambil langkah jg. 
Gjauh sekali untuk menjelesai- 
kan soal mentjukupi zat pro- 
teinen dalam  bahan-makanan 
rakjat. Untuk maksud itu maka 
dipergunakan bahan2 makanan: 
Jg. terdapat didalam negeri dan 
1g. mengandung banjak zat jg. 
Giperlukan itu. 

|- Kini Indonesia masih harus 
mempergunakan devizen jg. be- 
Sar untuk mengimport susu 

| dan hasil2 susu buat keperluan 
:rumah2' sakit, kliniek2 pemeli- 
(haran ibu2 jg. hamil dan baji2, 
sefta kuat anak2 sekotah Teta 
pi banjak sekali devizen jg. da- 
pat dihematkan apabila dipakai 
bahan pengganti untuk susu, 
jaitu jg. berupa susu-kedelee. 

  

| Pempagian susu-kedele 
utk. anak2 sekolah. 

| Menurut Dr. De, Indonesia 
akan dapar memperluas pro- 
gram pembagian Susy untuk 

pan tenaga baru, suvaja davat 

merupakan front militer segi- 
tiga jg. akan melakukan pepera 
ngan untuk kerentingan rakiat 
dan merentangi pemerintah Bir 

ma ig. sekarang. Disebutkan, 
hahwa front militer ssoi-tiga 
itu akan diberi n»ma ,.Angka 
tan- Perang Pemhebas Rakiat 
Birma”, jang akan dibagi dlm. 
3 hnah komanda operasi. jaitu 

bvat daerah timur, barat dan: 
selatan. 

Putih dan Merah. 
“Partai Komunis Bendera Putih ada 

kita di Rangoon). 
EMERINTAH BIRMA tampaknja tak begitu mengatjuhkan 
perkembangan kedjadian jang terachir di kalangan kaum? 

pemberontak di uegara itu. Dengan ini 
ngan front kesatuan oleh kaum2 pemberontak itu dibawah  pim- 

ma mendapat kesan, bawa penggalangan front kesatuan itu men- 

hingga lalu mempersatukan tenaga dim menghadapi pukulan jang 
menentukan dari pihak angkatan perang Birma. 

bertalian dengan pembentukan 

nuhi. 

Thoung: Koresponden 

dimaksudkan penggala- 

Putih. Kalangan? pemerintah Bir- 

rontak kini sedang terdjepit, se- 

nja telah merupakan salah satu 
penjokong jg. kuat dari liga itu, 

jTatkala Birma mendapat ke- 
'merdekaannja, 'Thaikin Than 
iTun tentangi keras persetudju- 

'an Birma-Inggeris jg, menge- 
nai soal latihan militer bagi 
tentera Birma. 
Walaupun pertempuran ge- 

rilja kini masih berlangsung di- 
beberapa daerah Birma, tetapi 
pemerintahan perdana-men. U 
Nu telah berhasil mtemperbaiki 
kedudukannja. Banjak daerah 
jg. sudah diamankan kembali. 
Beberapa daerah jg. katjau pun   telah dapat dipertjiut. Ganggu- 
an2 keamanan itu kini teruta- 
ma berpusat didaerah-daerah 
rimbu dan pegunungan. 

Banjak Bu- 
“.nuh. Diri 
Sebagai Ekor Perka- 

ra Slansky 

  

UATU SUMBER. resmi 
di Tel Aviv menjalakan 

paca malam Kemis, bahwa 
Erich Cohen, sekretaris Perhim 
punan Jahudi di Praha, dan is 
terinja telah buruh diri diru 
mahnja di Praha pada karj Se- 
lasa atau Rabu. Disamping itu 
seorang djurubitjara kemente- 
rian luar negeri Israel djuga 
memperkuat kabar jang menga 
takan, bahwa seorang budjang 
perempuan bukan Jahadi dari 
duta Israel di Praha telah bu- 
muh diri pula sebulan jang lalu 
setelah ia dipanggil oleh, polisi 
utk. didengar keterangannja. 

Selandjutnja. dikabarkan pu 
la, bahwa duta Israel di Praha, 
Dr. Arieh Kubowy, telah minta 
Semua dakumen jang bertalian 
dengan perkara Slansky kepada 
pembesar2 Tjekoslowakia dan 
lah pula minta izin untuk 
“ysenghadliri pemeriksaan perka 
ra tsb., akan tetapi permintaan2 
tersebut semuanja tidak dipe- 

Seterusnja parian2 Inggris 
pd. hari Rebo memuat berita 

bhw Rudolph Bystricky, bekas 
duta hesar Tjekoslowakia utk 
Inggris, baru? ini tlh-membu- 

nuh diri. Menurut berita2 Jari 
Wina. maka. Bystricky telah 
membunuh diri di Bratislava   lah organisasi komunis jg berhaluan waktu pemeriksaan perkara 

  

| KomunismeBirma' cemur & 
| Menggalang Kekuatan Utk Lawan Peme- 

d rintah—8endera Putih & Merah Bersatu 
.: Gembira - 
Benarkah Orang2 Ge- 
'muk Selalu Gembira ? 

(Oleh: Joseph Thomas) » 
EPATAH LAMA jang 

I mengatakan bahwa erang 
gemuk selalu gembira adalah 
tidak ,,benar semata-mata”, Me: 
nurut sebuah rentjana dalam 
madjallah ,,Family Doctor”, jg. 
diterbitkan oleh British Medical 
Association, orang2 gemuk, is- 
timewa kaum wanita, lidak ada 
-jang akan digembirakannja 

Tidak sadja mereka mengha 
dapi kesulitan besar Ti men 

           

dapatkan pakaian? jang'tjukup 
tk. badarnja, kata rentjana 
seterusnja, tapi ibu? itu harus 
pula menolak hadannja jang ge- 

. 
Vj mak itu sepandjang harj sambil 

melakukan pekerdjaannja ru- 
mah tangganja, sementara les 
laki gemuk masih bisa mendja- 
Yahkan dirinja keatas sebuah 
kursi malas dirumah atau dikan 
tornja”. 5: 

Makan jebih Caripada jang 
kita perlukan djuga suatu sebab 
orang mendjadi gemuk, tavi ini 
sebenartija tidak selamanja be 
tul. 2d 

Kabanjakan, dari kita”, 
kata madjallah itu, ,,ma- 
kan lebih banjak  calories 
daripada jang diperlukan 
Orang2 biasa memperbanjak 
metabolisme untuk membakar 
calories 'ig berlebih itu, tapi 
pada orang gemuk hal ini su- 

lit kedjadian. Hanja satu dja 
lan untuk mengurangi gemuk 

itu jaitu dengan memakan le 
bih sedikit calories setiap ha- 
ri daripada, ig bisa dibakar”. 
Diandjurkan supaja orang ge- 
muk mengurangi makan gula, 
starch, dan gemuk (vet). Pun 
harus kurangi makan gas 
ram, tapi boleh minum air se 
banjak jg disukai asal dja- 
ngan ditjampur dengan alko- 
hol. Tapi sebelum ber-dist ha- 
rus dulu minta nasehat dokter. 

Jg penting untuk mengurangi: 
berat badan ialah kekerasan 
hati dan kesanggupan untuk 
menghadapi kenjataan2, kata 
rentjana itu. “Djalan lebi, mu 
dah tidak ada”. Madjalah “Fa 

mily Doctor” memberikan na 
sehat2 seperti berikut untuk 
mengetahui apakah orang2 ge 
muk perlu menurunkan berat : 
badannja atau tidak. “Setiap   

Stalinist, sedangkan Partai Komunis  Slansky, jang dituduh melaku- 
Bendera Merah berhaluan Trotsky-|kan pekerdjaan . mata2, telah 
ist. Organisasi Sukarela Rakjat Ban' dimulai. Bystricky telah ditun- 
Patih itu asalnja bersifat nasionalis, 
tetapi 'kini djadi komunis. Ketiga or 
ganisasi-ifu dengan tegas pernah 
mengatakan, bahwa ,.perang pembe 
basan Birma” adalah. suatu soal da 
lam negeri semata-mata, dan mereka 
tak suka melihat turut  tjampurnja 
pihak luar. Demikian pula Thakin 
Than Tun pernah menerangkan, bah 
wa organisasinja akan tolak ' keras 
turut tjampurnja pasukan2 RRT da- 
lam urusan Birma. itu. Tetapi kala 
ngan2 jg mengetahui di. Birma me 
ngatakan, bahwa pengumuman2 jang 
sematjam itu tak dapat terlalu diper 
tjajai, dan terutama dimaksudkan 
buat menjingkirkan ketjurigaan rak 
jaf Birma sadja. Kalangan2)itu pun 
menjatakan kejakinannja, bahwa ka 

lagi dalam hal meminta bantuan ko 

munis luar negeri. Tetapi mereka 

masih djuga belum bertindak kearah 

itu, karena negara2 komunis lainnja 

masih belum mentjurahkan perhatian 

ig positif kepada Birma. 

Kesulitan tjari tenaga. 
Didalam "naskah persetu- 

|   anak2 sekolah, apabila mem- 
pergunakan suSu-kedelee. Se- 

kedeles di Indonesia adalah ke 
'tjil. Hal tsb. disebabkan ka- 
rena susu-kedelee jang dapat 
dihatsi'kan mempunjai rasa 
getir. Tetapi Dr. De telah ber- 
hasil.menemukan satu proces 
baru sebagai jang diperguna- 
kan di India. Dengan proces ba 
Tu itu maka rasa getir pada su 
su-kedelee itu dapat dilenjap- 
kan. Sekarang proces demiki- 
an itu diperkenalkan pula di 
Indonesia. Djuga susu-kedelee 
jang telah dibuat dengan pro- 
ces sematiam itu sudah -ditjo- 

“ba oleh pihak FAO di Thai de 
Da hatsil jang menjenang- 

an. F 5 

    

makanan dan kesehatan, 

  

begini djauh pemakaian susu | 

djuan jg. dimaksudkan diatas 

| tadi disebut, bahwa ketiga or- 

| ganisasi jg. tersangkut akan 

um Komunis Birma tak akan sangsi2 | 

  |djuk untuk memangku djaba- 
jtan tsb. di London oleh bekas | 
menteri luar negeri Tjekoslo- 

wakia, Vlado Clementis dalam 
tahun 1949. Clementis dalam 
pemeriksaan perkara Slansky 
mendjadi djuga terdakwa uta- 
ma, (PFP). 

SEGCRANG PENGHUBUNG 
TERTANGKAP. 

Polisi Muang That'pada hari Re- 
bo telah menangkap nachoda sebuah 
kapal-pantai" jang biasanja berlajer 
antara Bangkok dan Singapura. Na- 
choda tadi dituduh mendjadi peng-4 
hubung antara komplotan  menggu- 

'lingkan pemerintah Muang Thai di 
Bagkok dan bekas perdana menteri 
Muang Thei, Pridi Pranompyong, 
'pemimpin gerakan pembebasan Mu- 
lang Thai. Djuga ditahan dalam pe-   inangkapan tadi 2 orang kelasi. 

orang setengah umur ig bisa 
berlari 50 jar untuk menge- 
djar kereta “api atau bus dgn 
tidak sampai sesak napas ti- 
dak termasuk goiongan ge- 

muk tidak perduli berapa be- 
rat badannja. Orang ig lebih! 
tua lagi jg bisa berdjalan ka 
ki 2 atau 3 mil dengan tidak 
merasa tjapek djuga tidak ter 
masuk golongan gemuk. 

  

DIPERKENANKAN KEMBALI 
KE TIMUR TENGAH. 

Markas besar tentara Ingge- 

ri$ di Timur Tengah pada hari 
Rebo telah - mengeluarkan su- 
rat edaran untuk semifa kesas 

tuan, dalam mana diumum- 
kan bahwa serdadu2, jang 
ingin mendatangkan keluarga- 
nja kembali ke Timur Tengah, 
Gapat mengadjukan perminta- 
an ini. Seperti diketahui kelu- 

arsa serdadu2 Inggeris tadi 

telah “diungsikan ks Inggeris 

waktu dalam musim dingin jl. 

di Mesir telah timbul kerusu- 

han2. 
KERUGIAN PASUKAN? A.S. 
DI KOREA. : 
Kementerian pertahanan A & 

mengumumkan pada hari Re- 
bo bahwa kerugian pasukan 
A.S. dalam perang Korea kini 
berdjumlah 126.997 orang. 

Ini berarti bahwa kerugian 

tadi meningkat - dengan djum- 
lah 271 orang, djika diban- 

dingkan dengan pengumuman 
dalam minggu, jl. 

,Family Planning” 
(Komp. 14 Negeri Untak Batasi Kelahiran 

Sekitar Masalah ,,Test Tube Babies” Dan Bahajanja 'mempersiapkan angkatan pe- 

| rang jg. seluruhnja terdiri dari 
| 4500 djiwa, dengan dibantu pu- 

|Ia oleh pendjoang2 gerilja. Ka- 

|langan2 jg. mengetahui menga- 
takan, bahwa pembentukan 

angkatan perang jg. sedemi- 

(kian  ketjilnja menundjukan' 

| bahwa kaum Komunis itu Su- 

| dah mengalami kesulitan dida- | 

“lam hal dapatkan para pemuda2 
utk  perdjoangan. Tentang | 
djumlah gerilja, ditaksir bahwa | wakil-presiden Dr. Radhakrish-— 
kekuatan jg. dapat ditjapai' na, iang mengatakan, bahwa 

kaum konsunis itu tidaklah lebih menurut 'pendapatnja family 

dari 2000 djiwa untuk digaris | planning itu jalah menentukan 

pertempuran, dan kira2 2000| waktu kelahiran anak. Dan itu 

.djiwa lagi sebayai tjadangan, ' adalah perlu bagi kegembiraan 

telah dimulai di Bombay tg. 24 

Serikat, Kanada, Swedia, Italia, 

diumumkan hari Selasa. Dalam   dikundjangi oleh 400 delegasi dari 14 negeri, 

djari faktor? sosiaal, ekonomi dan kebudajaan, 
dengan masalah penduduk dan akan mentjoba untuk memberi pim 
pinan kepada penduduk, bagaimana membatasi kelahiran. '' S 

Konpereusi tsb. dibuka oleh ' 

ig telah diamendir itu. (An- 

- ig Sei 3 

NI. ROSENBERG MENEMUI, 
KISENHOWER. . 

Pembantu menteri 

A.S.,/Anna Rosenberg, jang karu 

sadja kembali dari mengadakan 

perdjalanan memeriksa pasikan2 
A.S. di Korea, pada hari Rebo te : 

lah mengadakan pembitjaraan | 

. yang | lama dengan Eisenhower, 
terpilih mendjadi presiden baru 

AS. Kepada pers Rosenberg me- 

nerangkan sehabis pembitjaraan | 

vertahanan ' 909.009, Dikatakannja bahwa 
' shampir” 40”, dari djumlah jg 

sulkan kepada Kongres, supaja 

antara 
$40.000. $39.000.000.000 dan 

akan dimintiakan itu, akan diper 
guhakan untuk angkatan udara. 

Seterusnja Gipatric menerang 
kan. kepada para penerbit ma 
djalah Amerika, bahwa untuk | 
tahun padjak jad., jang akan di 
mulai pada tgl. 1 Djuli 
menurut rentjana angkatan uda 

(bulan Januari j.a.d. akan menga 
tara UP). da Ya J mn 

(un untuk anggaran belandjanja di- 
| mintakan uang sebanjak 

1953, 

itu bahwa ia kagum atas kema- ' 
djuan, jang tertjapai oleh tenta | 

ra Korea. Selatan. Selandjutnja 

Rosenberg menjatakan bahwa 
at tidaknja divisi2 Korea Se: 
n akan dapat mengganti pa- 

ra Amerika akan memesan pem 
buatan 3500 buah. pesawat ter 

rika Serikat kini mempunjai 
matjam angkatan udara, jaitu: 

- masing2 kepunjaan tentara 

an2 A.S. di Korea tergantung jaut (marines), angkatan laut 

latihan2, jang diberikan ke- dan angkatan darat, serta ang- 
ada serdadu2 Korea Selatan, ter katan udara (United States 

tama kepada para opsir mene- Air Force”). Demikianlah a.l. 
SA Ha kata Gilpatrie, (Antara-UP). 

   
    

    

  

   
   

Ag bla Jab tm 

“ 

bang. Dikatakannja bahwa — ! 

mendjadi ,,mode-begrip” de- 

ngan akibat2, jang kita dapat 

saksikan pada masa ini. Guna 

“apa kita mentjari kesehatan de. 

ngan menelan obat9 vitamin, 

'pariahal zat2, jang dinamakan 
vitamin2, mudah didapatkan 

dalam makanan sehari-hari, 

malahan dalam suasana bio- 

Jogis”. 

Suatu tanda karakteristik dari 

penjakit deficiensi pada manusia, 

jaitu penjakit karena makanan 

tidak berimbang atau kurang ma- 

kan, ialah penjakit deficiensi itu 

sifatnja multiple (berlipat ganda). 
Defeciensi tunggal, jaitu keku- 

rangan hanja satu zat makanan 

boleh dikata djarang sekali ter- 

djadi pada manusia, sedang defi- 

ciensi berlipat ganda, jaitu keku- 
rangan beberapa , zat makan 
biasa. Ini bertentangan sekali de- 
ngan keadaan di laboratorium, 

  
  

manusia seharusnja memikir se- 
tjara biologis. Manusia ialah 
suatu kesatuan biblogis, jang di- 
dalamnja aspect2 anatomis, phy- 

siologis, psychologis dan rochani Pemerintah Inggris pada ha 
berhubungan jang satu dengan' ri Selasa mengakui, bahwa ke- 
lain. Menurut Bergson, seorang 'giatan organisasi MauMau te- 
philosoof hajat, budi manusia di-, lah menimbulkan keadaan jang 
tandai oleh suatu kenjataan, bah-' sangat membahajakan di Ken- 
wa manusia itu memang tidak ya. Berhubung dengan itu ma 
mengerti apa hajat itu.Ilmu, jaitu djel's rcndah Inggris menurut 
fundament peradaban, bekerdja ' rentjana akan mengadakkan de 
setjara analystis, akan tetapi ha- ' bat umum mengenai soal terse 
jat selalu melentjit pada analyse ' hut pada malam Rabu. . 
ini. Dunia telah. tambah pengeta- Ketentuan ini diambil setelah 

MEMBAHAJAKAN. 

  
kara2 sederhana. Permufakatan 
Bangsa2 tidak berhasil untuk. me 
herangkan dengan teliti faham2 

seperti "perang” dan "damai", 

ilmu hukum tidak dapat menen- 

tukan dengan teliti artinja "ke 
adilan”, ilmu ketabiban dan ma- 

husia sendiri tidak “mengatahui 
dengan telits artinja ,,sehat” ?   

  

huannja, akan tetapi dunia ini ti-j 
dak dapat memahamkan lagi per- 

ketua madjelis menjetudjui tun 
tutan pihak Buruh untuk meng 

| adakan Jebat istimewa menge- 
inai soal tersebut idan setelah 
(menteri djadjahan Oliver Lyt- 
| telton menerangkan, bahwa ke 
adaan di Kenya mendjadi makin 
buruk, Dikatakan, bahwa peme 
rintah Kenya di hari-hari jang 
akan datang akan menghadapi 
kesulitan2 jang tidak ketjil, 

” . 

.Djumlah jg. belakangan ini di 
anggap hanja mempunjal per- 

sendjataan jg. buruk sekali. 
Inilah sebabnja kenapa peme- 
rintah Birma bersikap tidak 
begitu atjuh terhadap pemben 
tukan front kesatuan diantara 
organisasi2 komunis itu. 

Bagian kedua dari ' naskah 
persetudjuan itu mendjalaskan 
tentang bentuk ,,pemerintahan 

rakjat peralihan d'daerah2 jang 
dibebaskan.” Dikatakan bahwa 
pemerintahan tsb. harus diben- 
tuk oleh rakjat dgn. djalan pe- 
milihan, Bagian ketiga mendje 
laskan — tentang pemilihan 
umum, jg. katanja harus diada- 
kem dalam nasa 6 bulan untuk 
merantjangkan ,,Undang2 da- 
sar Negara Kerakjatan.” Tha- 
kin Tian Tun adalah pendiri 
dari Liga Anti-Fascis jang ber 

.djoang melawan Djepang di- 
masa Perang Dunia II. Partai- 

ibu serta anak2nja. Dalam pe- 
| sannja kepada konperensi tsb, 
, perdana menteri Shri Nehru, 
' katakan, bahwa ia jakin akan 
perlunja untuk membatasi ber 
tambah banjaknja penduduk. 
Masalah? ekonomi dan sosidt 
India tak dapat - dipetjahkan, 
sebelum masalah penduduk tsb 
dipetjahkan. (Antara). 

Sementara Dr.  Mortimer 
“W, Rodgers dari New York 
hari Rebo mentjela ,,produksi 

masal” kanak2 dengan djalan 

inseminasi tiruang Masjarakat 
tidak akan banjak 'mengharap 
kebaikan dari ,,produksi setja- 
Ta masal” ini, demikian Rod- 
gers js mendjadi anggota pani 
tya kedokteran di New York, 
dlm konperensi pembatasan ke 
lahiran kanak2 jg kini sedang   berlangsung di Bombay. Djum- 
lah pasangan jang tjotjok utk 

FA 
saat 

UATU KONPERENSI untuk membatasi kelahiran (family, 

planning), konperensi jang pertama sematjam itu di Asia, 
Nopember.  Konperensi tersebut 

termasuk Amerika 
Djepapg dan Pakistan, demikian 
konperensi tersebut akan dipela- 

jang bertalian 

artificial insemination” ini ha- 
rus dibatasi dan pilihan harus 
digantungkan kepada moral, 
kesehatan dan pendidikan, kam 
tanja. Rogers mengetjam pes 
makaian istilah ,,test tube ba- 
bies” untuk melukiskan inses 
minasi tiruan itu. Harus dises 
'salkan bahwa pers 

inseminasi tiruan. 5. 

dalam sedjarah dan kebudajaan 
Tiongkok pada universiteit ' Ro: 
ronto, Kanada, mengatakan : wa masih belum dapat dipast: 
kan apakah wanita 

jang baru diperolehnja 
memilih sendiri hak menuntut, 
kalau ia mau melahirkan anak, 
»Regime2 komunis adalah ' fan: 
tastis dalam tjita2. ' mempunji 
penduduk jang besar  djumlah: 
nja”, demikian ditambahkannja 
sorang2 komunis 
tidak mengakui masalah keles 
bihan penduduk. Menurut mere: 
ka semua tenaga laki2 harus dis 
pakai untuk memadjukan indugs 
tri.” (Reuter), 

Amerika 
Serikaf dalam tahun? belakas 
ngan ini memakai derm test 
tube babies” dalam: melukiskan 

Dr. Lewis C, Walmsiey lektor 

ax 

        

       
   
   

        

     
   

   
   

          

    

  

    

            

    
    

    

    

    

    
    

    

   

    

di Tiongkok |



   

  

   

  

Can. — Dakotakursi 

C. 47 — Dakota bangku 

  

   — mookasia AN 

debtisar Pelita iga mngak 'Semarang 
— Bagian bulan: December 1952 

DATANG DARI: 
SENEN. Surabaia . 07.30 

Seng Djakarta 08.25 
2 "9 Surabaia 1145 

5 Bandung tep 

jakarta 08.25 
. Surabai 11.45 

. Bandung 15.30 
Djakarta — 16.25 

REBO. — Surabaia 07.30 
2 — Djakar 08.55 

5 1 ! “ 

Mn dan an Djakarta 10.15 
t 2 Ka 2 2 S3 , 

“ Surabaia “2116540 
“Djakarta 16.25 

—. KEMIS. Surabaia — 07.30 
: Djakarta 08.25 

$ Bandung . 12.20 
B'masin 12.25 
Surabaia 14.45 
Djakarta 16.25 

DJUM'AT, Surabaia 07.30 
Djakarta 08.25 
Surabaia 11.45 
Bandung 15.30 

3 Djakarta 16.25 

SAPTU. Surabaia 07.30 
Djakarta 08.25 
Bandung 12.20 
Surabaia 15.45 
Djakarta 16.25 

' MINGGU Surabaia 07.30 
EN Djakarta 10.15 

29 2 B'masin Ah: 
TA ' Djakarta 16.25 

Cv. — Convair 

  

    

  

TELAH DAT 
JANG DIPESAN Oo 

    

  

12ways MV. 

| SERT, SEKOTJI 

DApET DiBELi PADA : 

  

1 AHLI? PENDJAIT! 

MASIN, DJAIT 
JANG TERISTIMEWA " 
DENGAN MEMAKAI 4 (Latat | | SIZALINE 

  

DAPET MEMPERLIPAT DIPARA NA 

ONDERDEEL2 GAMPANG DIDAPETNJA. 

  

PENDJAITAN. 

SEGALA MERK DAPET 
DIPAKAI. 

    

  
  
  

  

ten Zabis. 

  

oi 

#0050 Papa 
"ara Saran "4 MILK 
La ISt0. Guroucn# -- 
Inana FOR mpanT5, GRO 

CumgRaL MovLT 
Sena (on To sari 
"Atma Op MPABI 

Pata Anta 
Pe angan Mesakh 

INA COON 

PLACE san mn 
mang   

   
    

Toko DEPOK 
Depok 4 Semarang. 

B ROMAN LAJAR PUTIH: 9 
Aneka warna Rp. 2.— 

| Anggrek Bulan » 2 — 

Bantam "2 — 
as Bintang Surabaja $ 2 — 

- IBudi Utama » 2 — 
|Fadjar Menjingsing ' , 2.— 
| Gadis Desa Boa 
Harta Karun » 2 — 
Harum Manis 9 2 — 

.Hnspektur Rachman ,, 2.— 
Kembang Katjang 2 — 

''Menanti Kasih NO Pir 
“#Meratap Hati On ea 
“IMusim Melati - Pa 
. INusa Kambangan ma 
(Pantai Bahagia 2 Da 

2 (Ratapan Ibu HA Oka 
. “IRemong Batik 2 — 

d Selamat Berdjoang 
& 53, PERAK AL BA 

53 ji Aminah ea 

“ITepi Bengawan Solo ,, 2 — 
|Terang Bulan pa 

. PUntuk Sang Merah 
4 Putih 4, 2. 
Tirtonadi ape 

3 aa 1070 (Sedikitnja Rp. 0.75). 

: BERANGKAT KB: 
'— 07.55 Djakarta  (Cv.) 
— 08.45 Surabaia (Can) 

'—.1205 Bandung (Can) 
— 1605 Djakarta (Can) 
— 1650  Surabaia (Cv.) 

— 401.55 Djakarta -(Cv.) 
— 0845 ' Surabaia (Can) 
—. 12.05 Bandung ' (Can) 

— 16.05 Djakarta (Can) 
—. 16.50 -' Surabaia “(Cv.) 

— 0755. Djakarta (Ov.) 
— 09.20 Surabaia  (Cv.) 
3 Den Pasar 

— 1035  B'masin 
$ Makasar — (Can) - 
— 16.05 Djakarta (Cv.) 
— 1650 . Surabaia (Cv.) 

— 07.55 Djakarta (Cv.) 2 : 
— 0855 Bandung (Can) - favourite 
— 12.40 Surabaia “ (Can) : Ta 

— 1245 - Djakarta (047) babyfood 
— 16.05 Djakarta (Can) Muna. 
— 16.50 Surabaia  (Cv.) 1S 3 

— 0755 Djakarta (Cv.) : 
— 08.45 Surabaia (Can) 
— 12.05 Bandung (Can) 
— 16.05 Djakarta (Can) 
— 16.50 Surabaia (Cv.) 

— 07.55 Djakarta (Cv. ) 

— 0855 Bandung (Can) 
— 12.40 Surabaia (Can 
—. 16.05 Djakarta (Can) 
— 16.50 Surabaia '. (Cv.) 

07.55 Djakarta (Cv.) : 
— 10.35 B'masin (C47) 

Lea "Makasar 

— 1245 Djakarta (Can) 

— 16.50 Surabaia  (Cy.) 

Kantor Passasi 

Seteran 52, 

Semarang. at 

Glaxo is the cargfully balanced 
babyfood with added vitamin, D 
and iron. Glaxo is especially suited 
for feeding babies in tropical 

2 countries. 
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| Voile bandji ... 
' Voile kembang 
Zijdelinnen polos 

3 Georgette Senang #en 
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SEMARANG 

5 etangan kembang Han naa 

  

  

  

     

   

THE 

37 Seteran (Duwet) 
EMARANG. 

TAILOR 
dika tor special woolen |     

2 Rogois 1 2 2” Pimpinan BL. 

| Kita setatudjuat ET JERAN 

    

  

Distr. Jacobson. van den Berg & Co. N.V.' 

7, BABYF ooD 

in sealed | Ib. tins     

  

    

  
: RA gualiy product i 
          
  

 KAEN-KAEN TEXTIEL 
Dari jang HALUS sampai KASAR, beraneka-warna, 
tjorak "dan kwaliteit, tak dapat disebutkan satu demi 
satu, dari banjaknja matjam. 

Untuk kepuasan saudara/saudari silahkan datang sen- 
diri belandja di Toko kami. 
HARGA MELAWAN — PELAJANAN MEMUASKAN 

Toko ,SOLO" 
Djl. Pedamaran No. 6 Semarang. 

Man: baru, nnenaa Pasar Djohar Timur) 

  

  

LELANG 
HOTEL sm 2 PAVILLON 

(Ruangan atas depan) 
Ea 1 DEO. 1952, 

PAGI DJAM 9.30 
karena berangkatnja Tuan 

K. J. MEYER. 

Prabot indah trd.: MDJA MAKAN/KRSI RAFFLS. ANT — 

DRESSOIR — Mdja tuls — MANILLA zitje bagus — Almri 

| biasa/katja — Babut — Tmp. tidur peer — RADIO ERRS — 
"SPEDA PR. — BROMFIETS — SINGER TANGAN — KRE- 

TA KANAK KROOM — COMODE — IMPU. BESTRALING — 

KERSTART GLAS/Servies makan/minum — Bekakas dapur 

  

dl. 
Kutika melihat: MINGGU 30 NOV. 1952, DJAM 9—12 dan 

4—$ SORE. 
SIDODADI — DJ. SETERAN 81, SEMARANG, 

TILP. 1150. 

  

     

         

       

    

    

    

  

    

    

   

ER.52-1-135 

ASTHMA ..... 
-MERADJALELA 

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

' Djamu 
ANTI ASTHMA 

dan iseplah: 
Rokok 

ANTI ASTHMA / 
Sigaret adjaib, 10076 tida pa- 
kai tembakau, bikin longgar 
bernapas, terutama untuk sa- 
kit Asthma. 
Dapat beli pada 

  

tuk segala keperluan! 
. 2 Tn 

ME LA en RI 
xVERGROOT « 
Sa aa at 

  

MO NU MUDI 
GOLDEN BOY 

Hal SIDODADI:9- ENG 

  

  
kaka 

  

  

    

   

  
su Jusutlah Segan! 

nan Tn DN 

   MY NEKSHBORS ARE COWMEN 
AND THEY CON'T SHOOT 

FROM AMBUSH £ poem 

MAYBS ITS YOUR 
NEIGHBOR WHO 
CLAIMED HE SAW 
ME KILLING YOUR 
CATTLE!/ DOWN, 

TRIGEER/ / 

    Baen 
ROY/ I SAW THE 
SUN FLASH ON 
THEIR RiFLEes/ 

   
   

  

    

     

      

  

  

si Ada pembunuh2 gelap, — Tetangga2-ku semuanja 
Roy! Saja lihat sinar, mataha 

ri jg berkilau disenapan2-nja ! 

— Boleh djadi itulah tetang 
gamu jg mengaku telah lihat 
saja binasakan ternakmu ! Ber 

ada pemelihara2 sapi dan me 

reka tidak biasa tembak orang 

'setjara menggelap ! 

” 

     

ng LOOKS LIKE THOSE 
BUSHWHACKERS 
HAVE STOPPEP 
THROWIN! LEAD/ 

   DON'T SHOW 
YOLRSELF) 1      

         

     
  

— Tampaknja pembunuh2 
gelap itu sudah berhenti me 
nembak ! 

  

Selalu sedia rupa2 Djamu Tn- | 

“ 

1 
GUNA IMEMUDAHKAN 

: PEKERDJAAN MJONIA 
untuk menjalakan API - ANG- 
PO, terutama dimusim hudjan, 

dapat Njonja mempergunakan: 

“Tidak menjusahkan dan api 
I dapat menjala dengan sangat 
memugekan. 

| Dapat dibeli pada: 
Boekhandel UNI T Y 

Uk . Seteran 44 Semarang. 
| Toko SAN DIMAS 

Bodjong 57 Semarang 

  

      
   
    

  

     

  

    
” : 

MARGARINE 
mba 

Sundduh njam 
sungguh df 0. 

AA menambah kekuatan 
   

     

    

  

4 

    Pasti bagus kuwehnja 
Karena PUSAKA kuwehnja mendja- 
di repui dan empuk, lagi pula baunja 
sedap dan agak istimewa. . 

pu 

- Agar lauk - pauknja 
kering-empuk 

Digoreng dengan PUSAKA artinja kering: 
empuk, pun keraknja mendjadi berwarna 
kuning-emas. Menggoreng dengan PUSAKA 
"lantjar segala-galanja. 

  

Luar Kota tambah ongkos ki- 

Toko Buku ,,GLORIOUS« 
— Sidodadi 3 — Semarang. 

aa aa aa mm Dane 

“PHENG AYANG “ER 

  

  

  

romulang!.. 

— #juijian jang sebersih-djernih itu, 
berkat tjara-mentjutji modern dari 

Lp, At ! : i ah 

3 aa" 

buatlah dengan beberapa 

sendok Radion air sabun 

jang berlimpah-limpah 

            

   

  

   
   

    

NN
 

x 

busahnja. Lalu rendamlah 

tjutjian putih Njonja di- 

dalamnja untuk semalam, 

Pagi harinja, 

  

djika perlu 

beberapa bagian jang 

kotor digosok-gosok lalu 

dibilasi dan tjutjian Njenja 

mendjadi lebih putih, 

bersih dan djernih sebagai 

belum pernahNjonja alami.    

   
   

    TP 5 . t 

BUATAN UNILEVER 

  

  

WANTED : 

Typist 
KNOWLEDGE OF ENGLISH ESSENTIAL ' 

M
a
n
n
 aa

 

    
t 

PLEASE CALL AT: 

PURWODINATAN UTARA 19 — SEMARANG         
    
  

  

EL EL aa La AL LL ama AL 

Karena apa Anglo areng .JEMA” mendiadi pilihan MIOMIA ? 
€ MENGHEMATKAN 50 PCT, PEMAKAIAN ARENG! 

& KEKUATAN PANASNJA SEPERTI GAS! 
4 TA' USAH DIKIPAS LAGI API TETAP MENJALA! 

"  DAPUR TETAP TINGGAL BERSIH! 
“ MENGHEMATKAN PAKERDJAAN! 

& BARANG BAEK DAN KUAT! 

Dapat dibeli pada: 
Boekhandel U NIT Y 
Toko SAN DIMAS 
Toko TIMUR BESAR 
Toko TAN KONG KIEN 

Seteran 44 Semarang. 
Bodjong 57 Semarang. 
Kintelan-lama 29 Semarang. 
Karangtempel 278 Semarang. 

AA 

M,S. RAHAT 
TABIB 

Seteran 1099 — Semarang. 

Specialist untuk WASIR (Am- 
beien) ASTHMA, KEPUTIAN, 
IMPOTENTIE dan lain2 Penja- 
kit, . 

    

Selalu ada sedia: 
Alat-alat mobil Tulen 

intuk: 

FORD — CHEVROLET 
DODGE — JEEP 

Harga bersaingan!   — Djangan undjukkan diri 
mu! Mungkin itu satu perang 

“ kap! 

  

LAN EA 

Dj. bitjara 9 — 12 Pagi N, V. INGTRACO
 

Bodjong 27 — Telf. 264 — s 
5 . "an e SEMARANG. 

tere overergeetat . 

Druk, VII No, 58M/111/A/118 

“ 

Margarine PUSAKA ini tulen, sedar dan 
purih: lebih enak dan lebih banjak 

vilamin dan bahan beri 
dikandung dari margarine lain?nja, 

. sedang hardanja Ta Ta' lebih maka 
Thobalah PUSAKA sekarang djuga? 

    

   

      

una jang 

    

USARA menambah tenat”      
51 PUjr..05-2 

  

Dm CITY CONCERN CINEMAS mp 
LUX 

5. Ta a 
ini malam pengabisan berbareng 

lu. 13 tahun) 
INDRA 

5.15- 715-915 5 
Johnny Sheffield - Bomba of the Jungle ' 

»AFRICAN ITREASUR   

| bi 

Huat for Montain of Diamonds - Jungle sensatie ! 

Besokmalam FRED ASTAIRE — RITA HAYWORTH 
premiere 
Lux YOU: WERE NEVE 1 

LOVEL, 
Sanam Gam 

tu. Segala. um) 

  

      

  BER 
Matinee Minggu pagi dj. 10- 

Besokmalam Willard Parker — Anita Louise 

  

        

  

Pen dim Alexander Dumas. S9 THE FIGHTING, 
Kang, GUARDSMAN“ 
aa “1 Minggu pagi Matinee Indra dj. 10.” 

Grand isi malam d. mb. / Roxy 6.45 8.45 
2 Tan Gan (13 tahun) pengabisan,. 

- Donnald , O'connor —, Helena' Carter 

Double Crossbones" 
magma 

—- 

Matinee Minggu pagi dj. 10— Grand 

ROYAL 5.-7.-9.- INI MALAM D.M.B. fu. segala um. 
Abd. Rochman - Kartini » Franz Lantoa Nazar 

an PENDEKAR 
TARUNA" 

Matinee' Minggu pagi dj. 10— 
- 

  

Permuda Kembali 
Setelah Bersalin 40 Hari 

Seluruh tubuh brasa lebih ring- 
kas dan enteng, tjahaja muka 
kliatan 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- 
num : 
DJAMU HABIS BERSALIN 
Tjap Portret Njonja Meneer 

Semarang. 

Mintalah Daftar Harga seka- 
rang, 

SI MA Na Dn 

MAAN aa 
Pe Lan 
Teu eh 

  

Toko Pedamaran 99 
Agen2: Depok 36B,” Mataram 
414, 697, 210, 942, 682, Lemah- 
gempal 52, Petekan 36, Darat 
33, Pontjol 88, Dj. Demak 12, 
Labuan: 14, Gg. Tjilik 19, Ber- 
gota 10, Kranggan Timur 23. 
  

  

  

INI MALAM D. M. B. 
.Rox" 5.15-/.15-9.15 (17 th) 
James Mason - Michael Rennie 

Danielle Darrieux dalam 

»9 FINGERS“ 
Besok malam 5. — 7.— 9. 

Matinee Minggu pagi dj, 10- 

»ORIOM" 5.-7.-9, (17 th) 
Johan Garfield - Gig Young 

a» AIR FORCE" 
Matinee Minggu pagi dj. 105 

»Wetropole” 445-6 45-8.45 

.DJAGALAN" 

  

ti 

27, l 5-9,1 5 

(Pengabisanj 

- Roostyati — R. Lukman 

ss DEWA DM (43 €hj 
Matinee Minggu pagi dj.10. 

.. Besok Malam Premiere 
Djagalan 5x Zr Gee 13 th): 
» Film R.R.T. Paling Baru « 

.DUSUN KAN DlUh 
Extra: Warta Berita RRT ” 

Matioee Minggu pagi dj. 10- 

« 

  

    

  

BARU TRIMA 

Harga 

    Pen PARKER P 2“ 

DATANGLAH : Sebelamnja kehabisan 

  

KRANGGAN  WETAN 2? 

    
   

R 15.- 

Telp. 336 
SEMARANG 

  

        

           

     
     
       

      

              
        
        
        
           

      

          
     

          
     
   

    
   
   

     

  

     

    
    

     
   
      

     
    

   
   

    
     

     
   

    

        

tai 

    

aa
 

Me
 
e
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