
ja ra ngah perdagangan Dierma ai 

    

    

& 

kan karena penempatan pas 2 
“Amerika di Djepang. (Antara). 

  

: ara exportir negeri2 
"mja terutama djuga dengan. 

: ngingat, 
jepang, dapat difahamkan. 

Demikian Antara Nederland: 

  

    
   
    

  

    

    

    
    

    

  

kit kembali, 
dang diudji. 
balikah Tan 

      

    
djika Tn f 
sekali lagi Indgr 

Hilangkan 
lau, daerah den 
lah batas2 Nu 
ngan bekal ini, tetap 
tempat, I 

keluarkan 
1953. (A nara). 

Dagang 
Di Asia 

pesatnja mar 
sar2 Taman 5 

Bonn: Pan 
nganggap Indonesia 
keluar. 
export 
tah Indonesia 
terselenggaranja peragangan, 
doresia-Djerman. 1 
Dalam - mengupas - 

Kk Asia Haa , 
tsb. 1 

  

saingan jang menghs 
dari 

    

    

     

    

  

   

   
   
   

ng penting “dari barang2 | 
jerman, sedang pemerin | 

serta. mendorong | ' 

an  Gantar 
“Eropah lain 

   lain untuk 

sekarang telah 

“keper 
Colombo, berhu- 

ma- 

. Colombo ini. 
4 pertan jaan, dr. 

kan kepada PI-/ 
Indonesia kedalam 

   
Sudarsono 
neta, bhw 

plan 
ada. baiknja. Bagi Indonesia ai 

ak ada suatu »verpk 

rentjana Pena n 5 
ng, PN 

  

   

  
N SL 

t Na AAN 
   
   

    

: 2 an aa 

ea 
bat 

sn 
Hitana Merbekar Bana 

ti aa Ta 
Pemerentah Djerman-B arat 

    
   

    

   

    

          

   
   
   

   

   

   
   

    

    
    

  

    

   
   
   

  

   

  

   

      

    

   
    
   
     
     

   
    
   
   
   

  

  

€ bea 

en Sa j- 

Berita .Kyodo' 
di Peking mengatak: a! 
bagian dari anggaran belar 
liter tadi akan ika 
membuat 15 bual 
. fregat dan penjapu -randjat 
kira2: 100 pesawat bang, 

Hiaja untuk keperluan, 
an resminja berd ju 
2.000.000.000 yen 

Ta ketika bulan | 
mengabarkan b 
angka tadi, Djepang didi 
membajari pembelia! 
waan2 tanah serta 

Enertagahi kerugian, | 

  

  

5 

i Djerman Barat, Dr. 
di Bonn pada hari Kemis, 

Djerm an, kawanan 

         

      

   

  

     

       

    

    
   

  

   
   

     

    

    

        

    

  

aa 

"1 Dinas Keamanan Djerman 

Ban jang mau gulingkan 
sar2 Inggris pada malam K. 

z Achirnja Lehr 
pendjelasan jg memberikan 

“Ibahwa pembesar2 : Djerman 
: Imempunjai 

— Idan kawan2nja. « 
“Sementara itu dikabarkan 

London, bahwa pembesar2 

  

Tigag. 

Menurut “berita dari 

AM” #diketemukannja — komplotan 
4 |Naumann cs. oleh pembesar2 

Konfederasi Serikat2 
mudji-mudji 

   

Pt nangkapan2 itu dapat 
Bh dengan sepenuhnja.   onfederasi buruh tsb., 

  
sudah bertindak 

gi rakjat Djerman. 
terian  dalam-negeri 

itu telah memutuskan 

g sama sekali 

h Djerman Barat. 

keputusan tsb. ialah, 

ua rganisasi partisan 
tanah. Dikatakan, bahwa 

uda Djerman tsb. 

'sudah dilarang berdiri di 

adal ih sangat kanan. 

  
tas pengawasan 
subversif”, terutama 

atas " 
sekali 

uni 
“Partai Komunis Djerman 

.Reimmans, 
seruan b    

    
sx 

a “Jakna pelaksanaan anta: 

Na 2 matilas 
ar aa Ban untuk 

Rusia, demikian diumum- 

   

  

me 

VLANDT SAB- 

ida jang. 3 a| 

tu petang pakut enam, akan Na » 
rahkan surat2 kepertjajaannja kepa njata gagal”, maka , presiden Soekarno. Upatjara pe saat perobahan didunia Sovjet”. 
Mena “ng hua una. ak menje 

  

5 kesabaran dan keberanian, 

ngktkanajn 
(IL itu bukan sadja 
kaum ' Komunis, 
»Inasjarakat dunia bebas 

z 

    

  

      

  

   

  

   

    
-berachir dan dikatakannja bah | 

nia Komunis” mempunjai | 
ig kaja dan tanipakaiA 

“Tetapi pada mereka terdapat ke 
salahan besar”, kata Truman. Dika 
takannja bahwa »Sistim ' Komunis 
adalah sistim jg tidak ber-Tuhan, sis 
tim perbudakan, tidak ada kemerde 

1", poksi rahasia selalu melatu- 
can pembersihan? setjara besar2an.” 
Dikatakannja bahwa ini-semuanja 

keditan “Serie dan membe merupakan gedjala2 kelemahan aza- 
si jg besar, bahwa para pemimpin di 
negara? Blok Sovjet takut akan rak 
jatnja sendiri. 

. Yruman mengatakan - seterusnja, 
a' ,,dunia bebas” makin” lama 

na “menarik “hati manusia ,,dike- 
dua be ah Tabir Besi” dan 
sikara vet antik « 
kuk expansi dengan mudah ter- 

,akan datanglah 

    
      

Dikatakannja, 

'#orangpun dapat mengatakan dengan 
sungguh2 bilamana keadaan jg diha 
rapkannja ini akan terdjadi, atau 
dengan  djalan bagaimana, tetapi 

“YTruman mengatakan bahwa ia ,ja- 
“kin” hal? tadi »pasti akan terdjadi.” 

-« Gambarannja ttg. dunia jg 
makmur. 

Kata Truman selandjutnja, dgn 
maka ma 

Inusia pada suatu ketika akan mema 
Isuki sz 
jua hasil2 

Robert La, mene- 

  

Dier 

dibawah tanah. Lehr sngat “bah 
berarti untuk dapat membaha 

ann ja, bahwa dinas keamanan D 
wasi dan mengikuti gerak-gerik 
mengadakan Pena ketera- 

mengemukakan | 
kesan, 
tidak 

3 : bukti2 jg tjukup kuat, 
Yuntuk bertindak terhadap Naumann | 

dari 
Inggr 

di Djerman telah menangkap pemim 
pin ke-7 dari jg disebutnja komplo- 
tan Nazi, jaitu Karl Haufmann dari 

Tau (3 mendjadi Sabet Par- 
tai Nazi sedjak tahun 1921 dan di 
'tawan dari tahun 1945 sampai tahun 

: Dusseldorf, 
“dalam suatu statementnja mengenai 

Ye 
Ing- 

Buruh | 

tindaf 
: Tapa tsb. dengan 

2 bantara lain menjatakan, bahwa pe- 
dibenarkan | 

“Dikatakan, bahwa setelah menda- 
peringatan beberapa kali dari pi| 

seharus- 
rintah' federal Djerman Ba| 

lebih dulu utk. 

semen | 
dalam | 

rensinja di Bonn pada hari Ke 
uk mempeladjari kemungki 

berdiri- 
1 Pemuda Djerman dise 

ni pertimbangan? jg mendja 
oleh 

rganisasi tsb. telah memben 
diba- | 
Lem- | 

selama 
Hess, | 

“dan Sacksen dan haluan- 

ja lam konperensi itu selandjutnja | 

“Ap liambil keputusan untuk rhemperke 

1 Organisasi2 
kegia- 

is. Dikatakan, bahwa ke 
Barat, 

telah  mengeluai- 
baru Po men en  A 

    

    

   

1an keemasan”, 
ilmu pengetahuan dapat di 

pergunakan untuk melenjapkan ke- 
miskinan, dan kesengsaraan diseluruh 
dunia. Katanja, »gambarkanlah apa 

au- (Jang dapat tertjapai, apabila modal 

ta — terutama ilmu pengetahuan 
atom — sudah. dihebaskan dari tu- 
gas pertahanan dan seluruhnja dike- 

Irahkan untuk maksud2 jg damai.” 
Dikemukakannja a.l. bahwa kelak 

HNembah  Tigris dan Euphraat dapat 
dikembalikan kepada zaman keema 

-Isannja ketika zaman Babylon dan Ni 
'niveh: Israel dapat 'didjadikan lagi 
|suatu negeri jang subur dan mak- 
mur luasnja 65.000-mil2, jang kelak 

apabila dikerdjakan dapat 
"menghasilkan bahan makanan” bagi 
'100.000.000 manusia, di Amerika Se 
latan, jaitu di Colombia, Venezuela 
dan Brasilia, terdapat djuga tanah2 
eperti jang terdapat. di Etiopia tadi, 

"jang  djuga dapat ' memberi bahan 
makanan kepada. “berdjuta2 orang. 
Semuanja ini dapat dilaksanakan, ka 
ta Truman, apabila unia sudah da- 
mai kembali. 

Achirnja Truman membentangkan 

  

kat mendjadi presiden, jaitu ketika 
perang melawan Djepang masih ber 
kobar Pama: 

-DPRDS Mad 
Pertahankan Warrouw 
Dewan Perkskilan Rakjat Daerah 

Sementara kota Menado dalam  si- 
dang istimewanja pada'tg. 14/1, sete 
lah memperhatikan - perkembangan 
terachir dalam T.T. VII, memutus- 
kan: a) mempertimbangkan kepada 
pemerintah pusat supaja keputusan. 
tentang pengangkatan pangiima T.T. 
KH, ditindjau kembali dan b) meng 
angkat Let Kol. 
panglima T.T. VI. 

— Pemerintah Belanda et hari Re 
'bo telah mengumumkan pengangkat j 
an Baron van Pallandt, bekas duta- 
besar Belanda di Moskow, sebagai ' 
“dutabesar baru an obtuk India, | 

tetapi djuga bagi |j 

Truman - menggambarkan Asap 
mana perang dingin kelak TER 

    

sig besar, 

bahwa tak ada se-f 

dalam mal 

diana 
ketjakapan dan “ilmu pengetahuan ki! 

'sedjarah dunia semendjak ia diang-| 

Warouw sebagai 

   
     

  

    
   

  

   

    

   
    
   

     

    

Selandjutnja Hsin Hua menga- 
takan, sebagai menteri 

isenhower telah me- 
Foster Dulles. 

dan salah seorang 
an — »Rentjana “Dawes”. 

“ketika tahun 1924, jang memung- 
|kinkan . pemberian “ pindjaman 
kepasa Djerman, sebayai akivux 

   

   

  

aripada : pindjaman ini, maka 
maen “monopoli ana ane 

kuh kembali kedudu ja. 
Selamat Hsin Hua menebak" 

sahwa sebagai seorang arsitek 
politik luar negeri ,,bipartisan” 
gagi Amerika, Dulles ikut menje- 
babkan berkobarnja perang Ko- 
rea ketika tahun 1950. Sebagai 

maian San Francisco, Dulles di- 
trduh membuka djalan bagi re- 
militerisasi Djepang. 

| Kedudukan? kabinet, misalnja 
keuangan, pertanian, perburuhan: 

perdagangan, dalam negeri, pos 
du, rada hafekatnja bi 
»litelan"” oleh pemuka? korpora- 

bank?2-gem Il... 

Keuntungan ,.Lima Besar”. 

Hisin Hua seterusnja mengemu- 
Kakan, bahwa laba jang diperoleh 

korporasi2 Amerika, ketika ta- 
hun 1948 berdjumlah: hampi 
$ . 24.000.600-000. . Ketika tahun 
1951, sesudah petjah perang Ko- 
rea, laba. ini 
5 43.660.060.600- 

Memarut , Wan Street Journa!” 
antara tahun 1949 dan 1951 5 
korporasi Amerika jang terbesar, 
jang membuat barang2 keperluan 
berang, memperoleh kenaikan Ila- 
»a antara 194 sampai 168G. 
Seima korporasi tadi ialah: US 

meningkat djadi 

tecl (Morgan) kensikan laba 
59,38e1 General Electric (Mor- 
yan) “30e Foo, Duo de “Ne 

mours 79Ye: Standard Oil of In- 
(Rockefeller) 79,17c dan 

Goodyear Tyre and Rybber 4go- 
lonyan  €leveland) 1684. 

Laba bertambah meningkat se- 

lama tahun 1952, menurut ,,Jor- 
hal of Commerce”, sebagaimana 

dikutip oleh kb Sovjet ,,Tass", 
General Motors Corporation 
ermaroleh laba lebih dari 

$ 117.006.000. selama triwulan 
ketiga 1952, ketika djangka wak- 
t, jang sama dari 1951, laha tadi 
hanja kira2 $ 92.000.000. Selama 
9 bulan iang pertama dari 1952, 
GM .mendjual baransg2 keneriwan 
nailiter seharga $ 1.926.000.000. 
Demikian menurut kantor beri- 

ta ,Hsin Hua”. 

Nehru Tjemas 
Tentang Suara2 Akan 
Ikut- Sertanj a Pakistan 
Dim Dea Timur- 

Tengah 
Pn 

DALAM SIDANG  putjuk pimpi- 
nan partai kongres India hari Ke- 
mis di Hyderabad, perdana menteri 

India, Nehru menerangkan, tentang 
'berita2 mengenai turut sertanja Pa- 
-kistan dalam pakt pertahanan Timur 
Tengah, bahwa India merasa tjemas 

akan berita2” itu. Katanja, tindakan 
Pakistan itu akan besar  pengaruh- 
nja atas imbangan kekuasaan di In- 

"dia, Pakistan dan Asia Tenggara. 
| Perdana menteri India selandjut- 
nja menerangkan, bahwa pada saat 

!ini ia tidak ber sedia menerangkan !e 
“bih djauh mengenai soal tsh.. selain 
daripada mengatakan: ,,Kita mengi- 

'kuti perkembangan itu dengan pe- 
nuh. perhatian?” 

| Nehru selahdjutnja memperingati 
blok Inggris—Amerika, bahwa dgn, 

'sendirinja India akan menjesuaikan 
diri dengan perobahan2 keadaan di 

| bagian dunia itu. 

  
  

    ci | Yulis : World C 

  

    

Kena 

$ Mntara). 

perentjana perdjandjian - perda- : 

ngetahui di Kairo, 

    

    

    

   
   

   

    

   

        

    

      

“pembersihan di Setj: 

ini dilakukan oleh satua 

menderita kekalahan beberapa 

mikianlah setelah terc 
Kaloran pada hari Rebe   

  

4 

94 £ Gagal 

“Di Wiroa 
u!tura 

KEKALAHAN dihadapi ,sauda- 
' Lu Amerika djika mereka 

berani melia aa Naren, 

    

    

    

    

  

  
"Selanajakn eka bahwa 

Maa seperti am 
   

    

“0 atau 60 ribu 
h Van Fleet ter 

rah Kumhwa dalam bulan Oktober 

  

djuan sekalipun sedjengkal, demi- 
(kian madjalah tadi. 

Achirnja dikatakan, bahwa Na 
sat apapun digunakan di Korea, of | 
fensif atau defensif, Amerika pasti 
lah akan 

Mesir Tolaik 

  

Sudan yi 

SUMBER JANG DAPAT me 
mengatakan 

pada malam Djum'at bahwa Me 
Sir tclah mengambil putusan un 
tuk menolak rentjana Shae 
an Mn hari Ai 

      

t hal ini saga 

lam AN 1g Ma 
langsung lama, antara Inggris 
dan Mesir. Sumber tadi mengata 
kan bahwa perdjandjian, jg telah 

ditolak berdasarkan alasan tidak 
memenuhi sjarat2, jang telah di 
Peras 
tik Mesir dan Sudan. : 

Pada hari Kemis wakil2 Mesir da 
lam perundingan dengan Inggris me 
ngenai soal Sudan telah bersidang 
2 kali guna menjusun djawaban ter 
hadap usul Inggris tsb., jg telah di 
sampaikan oleh duta besar Inggris 
untuk Mesir, Sir Ralph Stevenson, 
beberapa hari jl. Diduga bahwa per 
dana menteri Mesir, djenderal Mo- 
hammad  Nadjib, pada hari Sabtu 
ini: akan  menjampaikan 
Mesir. itu kepada Stevenson. 

: (Antara). 

9 DOKTER2 DI MOSKOW. 

Perhimpunan Dokter Israel 

kan seruan kepada semua 

sional, jang akan menjelidiki tu- 

dap 9 dokter dan rofessor di 
Moskou. ' B. 

Dikemukakan djuga protes ke- 
ras terkadap ,,gerakan anti Jahu- 
di seperti dalam Abad Pertenga- 
han, jang dilakukan oleh pihak 

hanja terhadap kaum Jahudi teta- 
pi djuga terhadap kaum : dokter”. 

,SINGAPORE FILM COMPA- 
NY” AKAN MEMBUAT Pi- 

LEM Di ATJEH. 

Direktur — .,Singapore — Film 
company”, salah. sebuah maska- 
pai pilem di Malaya kepunjaan 
bangsa Indonesia, tuan Osman 
Adamy kini sedang mengadakan 
penindjauan didaerah Atjen, ber- 
hubung dengan ' maksud perusa- 
haan? itu untuk membuat opname 
pilem baru di Atjeh. 

Setelah mengadakan penindjau 
an kelereng gunung “ Seulawah, 
kuri 2 klomster “dari Kutara- 

bermaksud . me endirikan 
studio pilem disana. ,,Tet:p:”, de- 
kia khtanja, .pe snglaksanaan 

moksud ini akan memakan waktu 
a11 karena beaja jang diperlu- 
kan besar sekali”. 

.Singapore Film. Company” 
antsra laim telah selesai membuat 

    

  

    pilem2 , Setia Budi”, ,,Sehati Se- 
kasa “Tjempaka Putih” dan 
»Seniwati”, 

s fihak Mobrig selalu awas ' Dago badis 
gerombolan jang rupa2nja banjak merembes didaerah Kedu. 

dinja penggranatan rumah asisten wedana 
malam Kemis jl., oleh fihak gerombolan, 

maka fihak MB lalu bertindak mengadakan j erakan serentak lagi. ' 
Gerakan PENA dilakukan mulai hari | 

sebut jang telah menghamburkan | 
2 j jak 63.000 di dae- | 

jang lalu tanpa memperoleh kema 

— kegagalan. 

Ren tjapa Inggeris Tentang| 

diusulkan oleh Inggris itu, akan 

oleh partai2 poli | 

djawaban: 

MINTA PENJELIDIKAN THD | 

da hari Rebo petang mengeluar- 
perhim 

punan2 dokter di seluruh dunia 
untuk membentuk panitia interna 

duhan pemerintah Sovjet 2 unger 

Sovjet, dan jang ditudjukan tidak | 

as Roban - -.. ep 

BERITA kita Tk dikasi gerakan 
ang lebih djauh dari fihak2 jang mengetahui 

wartawan kita mendapat keterangan, bahwa gerakan | 
Mobi ele Brigade Polisi dari “Magelang. 

Memang setelah adanja vuurcontact antara Mobrig dan gerombo 
lan di Pajaman dan Setjang beberapa waktu jl., dimana grombolan 

ibersihan 

  

tewas dan beberapa sendja- 
dapi kegiatan 

De- 

ora 

emis tengah malam. 

Ternjata bahwa gerombolan jang 
Imelakukan — penggranatan — rumah 
IA,W. Kaloran itu hanja merupakan 
petjahan sadja :dari induk pasukan 
gerombolan jang berpusat di daerah 
Setjang. Gerombolan ini termasuk 
gerombolan M.M.-Complex dan ber- 
kekuatan kurang lebih 150 orang 
|bersendjata lengkap. 

Setelah mengetahui tempat sarang 
gerombolan ini, segera dilakukan 
penjerangan oleh fihak M.B. dan 
vuurcontact jang agak seru terdjadi 
pula karena adanja pertempuran ini 
maka lalu lintas Magelang—Amba- 
rawa kemaren pagi telah dihentikan 
untuk beberapa djam. Tapi siang 
harinja hubungan dibuka kembali. 
Hasil penjergapan fihak M.B. ini, 
maka fihak gerombolan kehilangan 
4 orang mati dan beberapa sendjata 
dapat disita. Sisa gerombolan terus 
melarikan diri kearah Barat Laut 
(Utara-Barat), mungkin hendak me- 
masuki ,,alas Roban” didaerah Ken- 
dal. Hingga berita ini ditulis penge- 
djaran masih terus dilakukan. 

Seterusnja dapat diwartakan, bah- 
wa selain di Setjang, djuga di Do- 
plang—Sulur daerah Randublatung 
baru2 ini disinjalir adanja gerombol- 
an berkekuatan 1 kompie. Tapi sam- 

pai berita ini ditulis belum didapat 
Iketerangan tentang kegiatan? mere- 
ka didaerah ini. Oleh fihak M.B. 
(Polisi Blora telah diadakan penge- 
djaran terhadap gerombolan ini, te- 
tapi gerombolan berhasil meloloskan 
diri dalam hutan2 gunung Gamping. 

Penangkapan2 di Mage- 
lang dan di Semarang. 

polisi Magelang beberapa hari jlz te- 

dua orang, jang kedapatan bersem- 
Ibunji disebuah langgar. Pada dua 
tangkapan ini terdapat dokumen2 jg. 
menjatakan, hahwa keduanja- adalah 
orang2 penghubung . D.I?” dalam 

Ikota. Magelang. 
Pun dalam kota Semarang pada 

hari Rebo malam telah dapat di- 
tangkap dua orang. Kedua orang ini 

djata bagi “gerombolan, antaranja 
'berupa revolver2 dan stenguns, “de- 
mikian keterangan jang dapat  di- 
kumpulkan oleh djuruwarta ,,Suara 
Merdeka”. 

Kominis Israel 
Musuh Negara Dan 

Bangsa? 

Dewan ekskutif federasi serikat 
buruh Israel pada hari Kemis  me- 
mutuskan untuk mengadjukan usul 
kepada sentral komite federasi itu pe 
merjatan partai komunis Israel. 
Dalam keputusan dewan ekseku- 

tif itu diterangkan: , Partai komunis 
Israel jg masih tetap mendjadi ang- 
gota federasi buruh, adalah musuh 
terang2an dari rakjat dan pemerin- 
tah Israel.” 

Usul 'itu diterima dengan perban- 
dingan2 7 lawan satu suara. 

(A EP. 

Dalam pada itu oleh C.P.M.- dan ' 

lah diadakan penangkapan terhadap : 

ketahuan mendjadi leverancier sen 

  

  

Penerbit 1 
Penjelenggara: 
Alamat: 
Tilpon: 

Harga Lengg. 
lam kota. Rp. 

  lenrbar. : 

) “Dibadjar ar " Dekat Setjang| 

N.V. Suara Merdeka”, 
Hetami 3 
Purwodinatan Utara No. 1! A. 
Redaksi 1228 Rumah 1798 Smg, 
Adminsstrasi-Ekspedisi 2087 Smg. 
(bajar dimuka) Rp. 10.— dida- 

11.— Juar kos (Fiambah Rp. 0.30 untuk me- 
terai) Adv. 80 sen per m.m. kol. 

  

Rene Mayer (kiri) berbitjara dalam 

Harga Ktjeran 60 sen per    
  

Rene Mayer 
Perantjis 

  
Parlemen Perantjis, setelah ia di- 

pilih: mendjadi perdana menteri jangke-18 dari pemerintahan Perantiis. 

"PM. Ta 

  

Langkah Dalam Proses 

ruh 

bar resmi Djerman Timur, 

Dalam pengumuman tersebut « 
katakan, bahwa penangkapan De 

tinger ialah ,,akibat langsung “dari 

kegiatan2 jang telah dilakukannja 
terhadap Republik Demokrasi Djsr 
man (Djerman Timur) atas perin 

Ktalisciimas3 spionase--dari negara? 
1mperialis.” 

Radio Berlin Timur 
su membenarkan, bahwa menhigri 

Juar negeti Dertinger pada hari 
Kemis telah ditangkap karana ditu 

duh telah mengadakan kegiatan2 

jang bersfat bermusuhan terhadap 
republik Djerman Timur. Komen- 

tar lebih landjut tidak diberikan. 
Bersama2 dengan Dertinger telah 
ditangkap pula Max Keilson, jang 

mendjabat kepala bagian Sovjet 

Rusia dikementerian luar negeri 
bjsrman Timur. 

Baru permulaan?! 

Para penindjau di Berlin Barat 
berpendapat, bahwa penangkapan 
Dertinger itu mungkin merupakan 

permulaan dari g€rakan untuk me 
nindas partai2 jang bukan komu: 
his di Djerman Timur. Baru2 in! 
pembesar2 Djerman Timur telat 
menangkap menteri perdagangar 

Karl. Hamann, jang dulu mercdjadi   
    
  

Fumihiko Kai. 

Wang Way 
Angk Udara Nasionalis 
Siap Serbu RRT: Katanja 

Komodor udara Tiongkok Nasio- 
nalis, djenderal Wang Shu Ming me 
nerangkan pada hari Rebo, bahwa 
anak buahnja serta pesawat2 udara 
Tiongkok Nasionalis ,,setiup waktu" 
siap sedia untuk melakukan invasi 
atas daratan Tiongkok. 

Ming jg dewasa ini mengepalai mi 
si goodwill Tiongkok Nasionalis ke 
Pilipina mengatakan  selandjutnja: 
»Dewasa ini kita sedang mengambil 

persiapan2 untuk merebut: kembali 
“daratan Tiongkok. Adalah pada pe- 
merintah Tiongkok — Nasionalis utk. 
memberikan" perintah guna melaku- 
kan invasi tersebut”. (AFP). 

  
  

  

Sidik: 
Ketua umum PNI, Sidik Djojo- 

Sukarto, dalam pertjakapan de- 
| ngan P.I. Aneta, menerangkan, 
bahwa keadaan disekitar Angka- 
tan Perang, sekarang ini sudah 
tambah baik. 

  

seng sebagai pendjabat KSAD   jang baik antara panglima ter- 

Dengan tetapnja Bambang Su- 

lan dilaksanakannja kerdja sama 

| tinggi, menteri pertahanan ad in- 

terim. dan pendjabat KSAD itu 
maka besar Harapan baiknja pe: 

ntelesaian mas'alah peristiwa 17 

Oktober. 

Sidik Djojosukarto monerang- 
kan, bahwa kerdja sama antara 
trio panglima tertinggi, Wilopo 
sebagai menteri -pertahanan a.i. 

dan ” Bambang 
pendiabat IS 

Sugeng 
sAD, mendjamin lan- 
elesaian, itu. 

   

  

Atas pertanjaan, 
dalam waktu 
djabatan 
itu | diisi, 
bahwa ini 

waktu dan 

abakah perl 

menteri 

Sidik 

keadaan 

sebagai, 

singkat lowongan 
pertahanan 

menerangkan, 
tergantung kepada 

(om- 

eadaan A.P, Bertambah Baik 
standigheid). Djikalau wakty dan 
keadaannja mengizinkan, maka 
hendaknja diisi. 

Sidik Djojosukarto masih be- 
lum bisa mengatakan, apakah 
jang harus memangku djaratan 
menteri pertahanan itu nanti se- 
orang partai atau orang jang tak 
berpartai. 

  

Bel potmmana Men gatur 

Hubungan Den Djepang? 
(Melalui Perdjandjian Frisco Ataukah Perdjan- 

djian Bilateral Sbg India ? 
ENI WAJIMA, kepala bagian Timur Djauh dari kementeri- 

.an Juar negeri Djepang, jang tiba di Djakarta hari Kemis 
pada hari Djum'at pagi telah menemui menteri 
karto dikementeriannja. Eiji Waji ma, jang datang di Indonesia un- 
tuk mengadakan pembitjaraan2 informil dengan pemerintah Indo- 
nesia mengenai penggantian kerugian perang pada kundjungannja 
kepada menteri luar negeri diantar oleh konsol djenderal Djepang, 

siang, 
luar negeri Mu- 

Wajima  selainnja — menemui 
menteri luar negeri mungkin djuga 
akan bertemu dengan pembesa2 
lainnja, diantaranja dengan men- 
teri perhubungan dan  perekono- 
m.an. 

Is akan tinggal di Indonesia 
sampai hari Rabu minggu jang 
akan datang. Pembitjaraan anta- 
ra menteri luar negeri dan Waji- 
ma pada hari Djum'at pagi itu 
berlangsung lebih dari satu d'am 
lamanja. 2 

Kalangan2 politik mendusa, 
bahwa Wajima akan meminta 
pendirian Indonesia terhadap Dje 
pang, dengan negara mana Indo- 
1ESi2- sampai sekarang masih be- 
jam mengadakan hubungan dibio- 
matik jang normal. Sampai seka- 
rang dalam kalangan politik di 
Indonesia hidup dua matjam pen 
dirian, ada jang menghendaki su- 
paja perhubungan normal dengan 
Djepang itu dilakukan dengan 
melalui perdjandjian San Francis 
co, dan ada pula jang menghen- 
daki diadakannja perdjandiian b'- 
lateral seperti hainja dengan In- 
dia. Kedua aliran ini tampaknja 
pada masa ini hampir sama kuat- 
nja. 

    
Dalam tahun jl. Tiongkok telah 

membuat 81 film dan telah memper 
tundjukkan 53 film Rusia, demikian 
menurut harian RRT di Kanton   »Southern Daily”. 

   

Menteri L.N 

man Timur Dit: 
Dituduh Mendjadi Mata2 Untuk 

Negara2 Barat 
Meng:,,Kominiskan” 

Djerman 

sementara: 

Gan Vladimir Ciementis dari Tj 

  

DG yg 
an an — 1 Djer- 

ang kap 

Sele 
Timur ? 

MENTERI LUAR NEGERI Djerman Timur Georg Dertinger te- 
lah ditangkap atas tuduhan mendjadi mata? Barat, 
takan oleh harian2 Djerman Timur jang terbit di Berlin 
Djum'at. Dertinger ialah wakil ketua dari partai Kristen Demokrat 
Djerman Timur jang mengambil bagian dalam pemerintahan PM Ot 
to Gretewohl Penangkapan Dertinger » 

dari enam baris sadja jang dimuat dihalaman muka semua surat? ka 

pada 

itu diumumkan dalam berita 

ketua partai Demokrat Liberal. Se 

landjutnja lebih dulu telah ditang 
kap pula Paul Merker, seorang 

gauta bangsa Jahudi dari Poli | 
ro partai Komunis, dan Kurt Milis 
ler jang” pernah mendjabat wakil 
ketua partai Komunis Djerman 
mur. 

Seterusnja 

dilakukan pula atas diri sedjum 

dah pemimpin partai dan pegawai2 
pemerintah jang agak kurang pen 
ting kedudukannja. 

  

»sTidak heran” 

Kabar tentang penangkapan Der 

tinger sementara itu telah diterima 
di Paris dan London na Mn 
heran”, karena sedjak beberapa 

waktu ini telah diketahui Ta 
adanja pembersihan” jang 
waktu ini sedang 

Djerman Timur. 

Menurut para penindjan di Paris, 
pemimpin2 partai Kristen Dema- 

krat telah merupakan sijiah satu 

sSasaran terpenting” dari gerakan 
pembersihan. tersebut. 
Penindjau2 di London mengang- 

gap peristiwa penangkap 

nger itu sebagai Suatu kon 

si jang log 1S dari serong 5 
bersihan2 jang pada wartu ini « 

dang “dilakukan Ten Lagi 
Besi." “Ieke'ukasan kg 

djan2 itu, “har atu 

sSpionas? untuk imosrialis Bari 2 
lalu PNRAn ea Pena 
Timur 
gara? Sakuh 

    

  

   

      

TU Saviah Nana 

gi disukai olah. XKrenlin 
haln'ia dencan khexag mente 

negeri Lasslo R Ga 

  

    

  

slowakia. jang lalu. 
Penindjau2 ini achir 

tg1 kepala diri sen 

'aintia soal! tuduhan « : 

tuk Barat itu, mungkin ters 

  

4 Menania    

   

  

      »ula sosi3. JaYudi Can. Y: 

lam perkara Dertinger” 
tara — UP) 

Pendapat OLenkauer 
Dari ibukota Djewman Earat 

Bonn, AFP lebih landjut mewarta- 
kan, bahwa menurut pendapat ks 
tua partai Sosial Demokrat Djer- 
man Barat, Erich Ollenhauer, pe- 
nangkapan menteri luar negeri 
Georg Dertinger itu merupakan ra 
malan, bahwa suatu pembersihan 
akan dilakukan diantara anggota? 
»bordjuis” dalam pemerintahan 
Djerman Timur" Dikatakan kanya 
pembersihan tsrhadan anasir? bor 
Gjuis itu langsung berhubungan de 
ngan langkah2 jang sedang. diam- 

bil terhadap orang3 komunis .&a- 
rat”, dan dengan kampanj» .anti- 
semistisme” (anti — Jahu di) ig na- 
da waktu ini sedang pa ci 
Djerman Timur. 

Ollenhauer achirnja menjatakan. 
bahwa pembersihan sekarang iri 
ialahssuatu tingkat biasa dala N per 
kembangan Djerman Timur iass 
harus melalui status demokrasi 
rakjat hingga kestatus negara ko- 
munis jang integraal. (Antara). 

   

KOMISARIS TINGGI BELAN- 
DA SABTU SAMPAIKAN Su- 
RAT KEPERTJAJAANNIA 

Komisaris tinggi Belanda di 
Djaksrta Mr. W. EK. L. Graaf van 
Bylandt hari Sabtu sore ig akan 
datang ini akan — menjampaikan 
surat kepertjajaan pemerintahnja 
kepada Presiden Sukarno di Ista 
na Merdeka. Demikian ketera- 
ngan jang kita dapat dari whak 
Kementerian Luar Negeri. 

demikian diwar- 

hare | 

penangkapan? telah 

pada 
didjalankan di 

  
   



    

       

  

KATAN DARAT memberi ke- 
: 2 untuk dididik mendiadi: 

    

    

w an PM: sekolah Rakjat 6 ta 
djat dengan itu. 

ra PM: beridjazah SMP atau    

katan Dinas Tentara sekurang2 
selesai pendidikan. F3 

@ sadja didalam wilajah Indone- 

peraturan dan hukum2 Militer. 
pat tundjangan peladjar sbb.: 

: peradjurit peladjar Rp. 80.— 
kopral peladjar Rp. 90.— 

na diberi pangkat: 

PM. 
k Ia matjam - pendidikan 

  

   
   

    
    

untuk p 
untuk R

a
m
 

“di Pusat Pendidikan Pulisi Mili 

       

   

   

  

    

    

   
Fang 

1 

surat lamaran jang dituls sendri 

    

   

Peminat harus menga lukan t | " 
kepada salah: Pp Ee ga at2 berikut jang terdekat baginja: 

IL. untuk Terr.'I (Sum. Utara dan Tengah): Kmd. Bn. 1 CPM, 
an. 

  

   

   

  

  

  

Djawa: 15, Ban Aa 
4. untuk Terr. IV (Djawa Tengah): Kmd. Bn. IV CPM. 

Tjandi Baru 34, Semarang. 
5. untuk Terr. V (Djawa Timur): Kmd. Bn. V CPM, Dj. Gun 

tur. 1, Malang. 
6. untuk Terr. VI (Kalimantan): Kmd. Bn. VI CPM, Dj. Teluk 

Tiram, Bandjarmasin. 
7. untuk Terr. VH (Indonesia Timur): 

Dj. Karibasi, Makassar. 
8. untuk KMKB Djakarta Raya: 

Timur 17, Djakarta-Raya. 

Kmd. Bn. VII CPM, 

Kmd. CPM, Dj. Merdeka 

dengan disertai lampiran2: $ 
a. Daftar Riwajat Hidup. - 
b. Salinan idjazah (beserta daftar angka untuk idjazah SMP). 
c. Surat keterangan dari Dokter jang menjatakan berbadan 

sehat. 
d. Surat keterangan dari Asisten Wedana/ Tjamat atau 

'jg menjatakan berkelakuan 
kut perkara Polisi. 

e. Dua pas“photo. 5 h 
ha VH. Pelamar2 jang memenuhi sjarat2 tersebut sub IT dan 

VI akan dipanggil untuk mengikuti udjian2 penjaringan menge- 
nai kesehatan badan, pengetahuan umum dan pengetahuan se- 
kolah. 

VII. 
panggil. - 

“Fx Pendaftaran ditutup pada tgl. 31 Djanuari 1953. 

Polisi 
baik dan belum pernah tersang 

BANDUNG, 23 Des. 1952. .. Kepala Staf Angkatan Darat 
£i 

Kb u.b. Na ADJUDAN DJENDERAL: 
4 - — - & E — £ & 
    

  

BARU TERBIT: SERIE BARU (A) DARI: 

| .CHIC" APPLICATIE & BORDUUR . 
“Disusun oleh Achli Borduur dan Modiste 

No. IA Memuat tjonto' bungah untuk rok prempuan. 
| 2A sa” untuk. pakaian anak2. 

st TA Rn 3 badju kebaja. 
Gea Sant saga "3 kasur, sarung bantal, taplak 

: 2 ae 'medja, saputangan d.L.I. 
Harga rata2 4 Rp 6.— per buku. 
Luar kota tambah onkos kirim 109. 

| Pusat Pendjual: Toko Buku .GLORIOUS” 
ng Sidodadi 3 — Telp. 1697 — Semarang. 

Pa 

  
-   

  

  

  

    

  

£ veNerar SB, NDANG” piaxarta 
DJ. KRAM LONTAR No. 13 “5 TELP. 5064 GBR. 

| DJ. TANAH ABANG BARAT 80A 

|Almanak Nasional 
p—— TAHUN 1953 | 

  

  

        

2 Sudah terbit Almanak Nasi onal tahun 1953. Penting untuk siapa 

    

   

5 sadja. Gi Han 

: Harga: Rp. 8,50. 

: ISINJAH Tor Ora 
21 Agenda untuk tjatatan hari an, 

| Hari Raja umum, hari besar Islam, Keristen dan Tionghoa. Tarip post 
Ongkos pei nan dinas, 

g sekolah, 
    

Peraturan uang KR 
Golongan-golongan gadji pegawai pemerintah. 

Tg BENAR YA    

   

  

    

    

    

    

     

  

     

    
    
       

    

    

   

  

    

    

   

erwakilan Rakjat. 
ir Semudik. 

       

   

   
Yi lu ditambah 1096 untuk kirim. 

ERDAPAT SA JEMBARA DENGAN HADIAH: 
           

  

lam ' peng 

Dj. Deli Mij.. Med Be 
2.e untuk Terr. H' (Sum. Selatan): Kmd. Bn. II CPM, Dj. 

' Diponegoro, Palembang: 
3. untuk Terr. Ir (Djawa Barat): Kmd. Bn. III CPM, Dj. 

Mereka jang tidak memenuhi sjarat2 tidak akan di 

dan. apa maksudnja, 5 

Selain uang Tima-ratusan , dj h 

wung, selatan Brebes. 

joleh wartawan kita di Semarang di- 

Desember jang lalu. 

2000. DJANGKAR BUATAN IN DONESIA. 
Oleh jang berwadjib di Djawa 

Tengah telah ' diterima pesanan 
dari suatu '.Jajasan Laut” seba- 
aja 2.000 buah djangkar perahu. | 
Pembuatan jang ukuran ketjil 
akan diserahkan ad 
tjor2 besi. didaerah 
dang lainnja kepada bekas pabe- 
rik ,,Watson” di Jogjakarta. 

Di Indonesia pembikinan djang 4 sar2 perahu tersebut adalah utk. 
pertama kalinja.  Biasanja dida- 
tangkan dari Eropa. 
 Djangkar2 tersebut rata2 pan- 

djang 1 sampai 1!4 meter, berat 
antara 40 dan 150 kg, harga 
tiap2 1 kg Rp. 2,50. 

PASAR HASIL BUMI SMG. 

tertjatat oleh Dunlop & Kolff pada 
tgl. 16 Djan. sbb.: - Kapok C pen- 
djual 825: Bidji kapok nom. 65 ti- 

|dak pakai karung: Kopi Rob. Bali 
GB pendjal 930: Rob. Ond. WIB 
kedjadian 1025: Kedele pmi Djem- ber pendjual 180: Gendjah kedjadi- 

jan 169 panen baru ex desa: item 
'pendjual 145: Gaplek pembeli 62,50. 
dan nom. 60 tidak pakai karung: 
Djagung putih. pembeli 70, pendjual 
75 kering. export, Katjang glondong 
tidak terpilih pendjual 160 z. zk.: 
Osee tidak terpilih pendjual 270: 

“|Osee terpilih pendjual 290: Osee ter- 
“hpilih kasar pendjual' 285: 
merah pendjual 137,50: Katjang hi- 

katjang 

djau. Mranggen  pendjual 217,50: 
dari Makassar pendjual 235: dari 
Weleri pendjual 255 dan Julik pen- 
djual 230: Bidji djarak 0.0. Purwo: 
dadi pendjual 155: Lombok kering 
Djepon. pendjual 300: Karung HC 
“Green pendjual 4,90. 

PERTEMUAN PERKENALAN 
2 ——— 

Pada tg. 16 Djan. jbl., diruang si- 

| Uang kertas tersebut masih baru, | dalam keadaan bongkokan (bundels), 
dan menurut keterangan bukan uang 

Ijang palsu. Ae aya TAN sn : 
Menurut keterangan jang didapat & P. U.- A. 

njatakan, bahwa kedjadian itu ada- 
|lah- jang ketiga kalinja mulai bulan 

epada penge- 
Denah ses, 

Pasar hasil bumi di Semarang jg. 

dang DPRDS Prop. Djateng telah diadakan pertemuan perkenalan an-| AGAMA 

             
      

  

     

      

  

Ea NAN Tatusan - djugal nah2 jang akan di- dua-puluh-limaan rupiah terdapat di hua TA PO Ainan ugi sebarkan pula - didaerah B dikanka c maka telah direntjanakan 
uk mendatangkan motor pema- 

api r ern “dengan ke- 

  

   
    

    
    

  

PENDAFTARAN MURIP2 

' Kepada chalajak dipermaklumkan, 
bahwa K.P.U.-A. (Kursus Pengetahu 
jan Umum tingkat-A) dtiap Ketjamat 
jan dalam Kota Besar Semarang mu 

lai mengadakan pendaftaran murid 

lagi untuk tahun 1953. 
Sjarat2 penerimaan: a. Sudah ti- 

dak bersekolah. b. Beridjazah S.R. 
6 tahun (enam tahun) atau jang sede 
radjat. 2 Sak 

Buat Ketjamatan Semarang-Sela- 
tan dapat mendaftarkan kepada Sau 
dara Sudarso tjamat Semarang-Sela 
tan dikantor Ketjamatan tiap hari 
Kerdje Na anna ta 

Buat Ketjamatan Semarang-Timur: 
Ll. Kepada Saudara Edie Hendroas- 
moro Ketjamatan Semarang-Timur, 
tiap hari kerdja 2. Atau pada Kan- 
itor Penilik Pendidikan  Masjarakat 
Djl. Blimbing no. 50 Semarang: tiap 
hari kerdja. Pn 1 

Buat Ketjamatan Semarang-Barat 
dan Tengah: 1. Di Ketjamatan Sema' 
rang-Tengah: pada tiap -hari kerdja 
atau 2. di Ketjamatan Semarang-Ba 

trat, pada waktu sore hari. 
| Buat Ketjamatan Semarang Utara: 
Di kamoung Djaksa No. 363: tiap 
hari kerdja djam 08.00 — 12.00 dan 
pada sore hari Djam 5.00 — 6.00: 
Ketjuali hari minggu. Pendaftaran di 
Ba hingga tanggal: 20 Djanuari 

  

    

  

KEUNTUNGAN. P.M.A. 
TIONGHOA 1 WAN. 

Dari kalangan jang berdekatan di- 
dapat kabar, bahwa keuntungan da- 
ri Pasar Malam Amal Tionghoa I 
Wan jang baru2 ini diadakan di pe- 
karangan Sek. Hwa Ing Tiong Hak 
Bodjong ditaksir Ik. Rp. 20.000. 

PAMERAN BONEKA. 
Didapat kabar, bahwa pada tg. 14 

Djan. JA di Semarang telah diben- 
tuk sebuah panitia jg. diketuai oleh 
Bu Milono untuk mengadakan pa- 
meran boneka2 dengan pakaian na- 
sional dan internasional. Kapan hal 
ini akan diadakan akan dikabarkan 
lebih landjut. Keuntungan bersih 
dari pada pameran ini akan diso- 
kongkan kepada usaha2 sosial dian- 
tara kalangan kanak?. : 

HASIL UDJIAN GURU 

tan. (AFP). 

|. Kartolo 

tara sekretaris DPD/DPRDS Pro- 

'Penginepan ,@RAND”, 

Specialist untuk WASIR (Am- 

Djam bitjara: pagi 9—12 
| Sore 5-—7 

pinsi Djawa Tengah baru sdr. Sis- 
wadi Djojosoerono dan para pega- 
wai Propinsi jang dipimpin oleh Pak 
Moeljadi Djojomartono. Sesudah me 
(nuturkan Djawatan2, sepertinja Per- | 
ikanan Darat,  Perchewanan dsb.- 
nja lagi jang sudah diserahkan pada 
Propinsi serta jang akan menjusul 
Djawatan Kesehatan, kemudian Pak 
Moel menjinggung sedikit. tentang 
keangkatannja diri sdr. Siswadi jang 
partailoos sebagai sekretaris, dimana ! 
achirnja beliau mengharapkan ker- 
dja-sama jang baik dengan tiada: 
memandang kedudukan tinggi mwau- 
pun rendah. Dalam kata2 perkenal- 
annja, Sdr. Siswadi pun mengharap- 
kan kerdja-sama dalam suasana jg. | 

aan | 

Jang putus pemgharapan. 
AHLI NUDJUM 

Aatroloog 
Gwa Mia, 

A. WAHID 
Mendjawab setiap pertanjaan dari 

hati-sanubari Tuan-Njonja: Keseha- 
tan, Kekajaan, Bepergian, Promosi, 
Perkawinan, pertjintaan, Penghidupan 
dab. 
Memberi Nasehat segala urusan Rp 10.— 
TN na Na Ga i Bempsi 12 jang 

Sere djam $ siang sampai 7 

Plarapitan 39 Semarang: An 

  

M. 5. RAHAT 
'TABIB : 

Seteran 109 — Semarang 

Tiong Giem PLP. II 
Djomblang telah dipindah ke Ken- 
dal, sedangkan tempatnja kini telah 
diduduki oleh P.LP, II i 
dari Ambarawa. 

pat di Blakangkebon 

Hasil udjian praktek dan lesan 
untuk guru Agama di Sekolah Rak- 
jat jang diadakan oleh Kantor Pen- 
didikan Agama Prop. Djawa Te- 
ngah, oleh Panitia Pengudji pada 
tgl. 14 Djanuari jbl. telah ditetap- 
kan, bahwa 555 orang telah lulus, 
19 orang tidak lulus, sedangkan 23 
Orang tidak dapat hadlir. Semua jg. 
ikut didalam udjian 
Orang. 

itu ada. 587 

KURSUS NOTARIS 
Kursus Notaris Umum Djakarta 

jang dipimpin oleh.tn. R. E. Abdul 
karnen akan membuka tjabangnja di 
kota Semarang 
oleh Seorang ahli hukum. Kapan pe 

baik, dimana semua pegawai harus | Tesmiannja tjabang ini belum didapat 

dan akan dipimpin 

menganggap dirinja sebagai pemim-| Kabar. 
in dalam lingkungan pekerdjaan- ra Ga BN an Pn 

Mulai tg. 1 Djan. 153, Sdr In 
di Sia 

sdr. Kusen 

ULANG TAHUN IV. 
Pada tanggal 18 Djan. ini bertem 

18, akan di 
langsungkan perajaan peringatan ha 
ri ulang tahan ke IV Jajasan “Pan- 
tjasila. 

RUMAH OBAT, 
Sepandjang tg. 18 s/d 24 Djanuari 

'53, Rumah Obat jang dibuka sbb: 
Minggu, tg. 18-1-53 dari djam $ 

sampai 12 siang Apotheek Rathkamp 
Dari tg"19 — 24 Djan. ”53 mulai 

djam 09.00 — 19.00 Apotheek2 Nu 

ma, Bodjong, Sik lang, Wotgandul 
dan dari djam 08.00 — 17.00 Apo- 
theek2 Van Gorkom, Bodjong, Rat- 
kamp, Pekodjan, 
djan. 

Koo Hwie, Peka- 

  

beien), ASTHMA, KEPUTIAN 
dan lain-lain  Penjakit. Obati 
WASIR dengan garantie sembuh 
didalam 12 hari sampe runtuh 
akar2-nja. - 

ZONDER. OPERATIE   Ditjari lekas : 
1 TUKANG BORDUUR 
lelaki segala bangsa. 

Kwik Tjien Hauw 
d/a Hong Hien Kongsie 

Purwodinatan-Utara 11/15 
SEMARANG. 
    

  

ngan peperangan”. Dulles mena 

Dulles menambahkan: ,,Kita haru: 
rakjat2 jang tertawan”.. 

Afrika, adalah lebih buta daripada 

diri, tanpa bantuan fihak lain, dan 
orang2 ini adalah isolasionis, demiki 
an. katanja. : 3 

ritakan dari Washington, bahwa pa 

   dalam kabinet baru Amerika. Kepu 

wa tugasnja jang pertama ialah ,,me 
nindjau kembali” politik luar negeri 
Amerika. Ra 

Pelbagai panitya senat. membitjara | 
kan prosedur untuk menjetudji peng 
angkatan2 jang dilakukan Eisenho- 
wer dengan tjepat, agar supaja pem 
besar2 jang diangkat itu segera da- 
pat bekerdja sesudah presiden baru 
dilantik. : 4 

Dulles selandjutnja ' menerangkan 
dimuka panitya2 tadi, bahwa ia mem 
punjai harapan sebelum achir tahun 
ini. menjiapkan djawaban atas masa 
lah2 politik Juar negeri bersangku 

Tertangkap 
Pentolan Gerombolan Di 
Hulu. Sungai: Tangan 
Kanan Ibnu Hadjar Jg 

“Paling Ulung 

»ANTARA” mendapat ketera- 
ngan, bahwa dalam suatu pertem 
puran jang terdjadi malam 14 
Djanuari jl. antara rombongan 
kepolisian dengan gerombolan ber. 
sendjata didaerah Alabio, Hulu 
Sungai Utara, fihak kepolisian te 
lah dapat menangkap Kartolo, 

BAKAL MENTERI luar ne hn Fo 
hari Kemis menerangkan dihadapan panitya luar negeri dari senat 
Amerika, bahwa ,,pembebasan bangsa” ,,jang dit MAT 
Tirai Besi” dapat diadakan dengan tjara suatu prosedur ,,tidak de- 

Mereka jang berfikir, bahwa Eros" 
pah dapat dipertahankan dengan til, at 1 Ta Fi 1 3 3 ga 
dak memperhitungkan . Asia dan D ahono Dapat 

United Press selandjutnja 'membel 

tusan ini diambil dua menit sesudah. .tuhkan hukuman 5 
penutupan sidang terbuka, dalam si|ra atas diri Dahono — anggauta 
dang mana Dulles menerangkan, De engan P. K. L dan anggauta 

| dalam suatu ra 
yedari Solo 

  

   

  

   
    

    

Pada hari Rebo jbl. di ,,Chapel In donesian Union Seminary” Gadoba- 
“| kong, Bandung, telah diadakan upatjara pemberian izin memakai keru- 

"| dung putih .kepada' murid2 djururawat ig. telah lulus udjiannja, setelah 
? menuntut peladjaran selama 6 bulan. 

   

    

   

  

idji Tito 
:/Tjontoh » Pembebasan” Bangsa2 Jg 

Ditawan Dibalik ,,/Firai Besi 
geri Amerika, John Foster Dulles 

g ditawan dibelakang 

mbahkan bahwa marsekal Tito 
adalah suatu tjontoh jang baik dalam usaha tjara pembebasan itu. 

S tetap memikirkan - pembebasan 

    

orang2 jang mempunjai fikiran, bah: | P 
wa dana dapat: mempertahankan, Hukuman 5 Bln 

£mggap Menghi- 

Nan     

  

   

    

   

  

DALAM SIDANGNJA hari -nitya senat untuk luar negeri pada Sa Lapan an aa : 
hari Kemis dengan suara bulat Telah | Selasa Ie jang. Ba ndapat .perhati 
menjetudjui pengangkatan John Fos| an besar dari m. terutama wa 
ter Dulles selaku menteri luar negeri,/ kil2 dari Buruh, Penga 

.“mendja- dilan Ne, rakarta me 
5 bulan vendja 

  

Komisariat Sarbupri "Djawa 
Tengah — karena dipersalahkan 

1 t umum di Sri 
da hari Ahad tgl. 

12 Nopember 1950, jang diseleng 
garakan oleh O.S.C. PKI Sura 
karta dan dikundjungi oleh Lk. 
2.000 9rang,, 
menghina Presiden R.I 

“dengan  sengadja 

Mengemukan -perkataan ,,Presi- 
den 
wah rokuja Juliana” atau 
perkataan jg mengandung makna 
dan arti jang sama. 

ukarno dengan pitjinja diba 
lain2 

Terdakwa dipersalahkan telah me 
langgar fatsal 134 Kitab. Undang2 
(Flukum Pidana. Djaksa mintakan hu 
kuman 1 tahun. «3 

Sidang tsb. jg berlangsung hingga 
5 3/4 djam lamanja, berdjalan dga. 
baik dan teliti dengan memberi n| 
kesempatan / seluas-luasnja Ta 
terdakwa, saksi2 maupun pembeia 
untuk mengeluarkan n 
hingga memuaskan pihak? jg ber- 

sangkutan. , 
gang oleh hakim M. Suprapto, se- 
dang sebagai djaksa duduk  Djaksa 
Kepala Supomo. 
Luat Siregar dan Mr. Tan Po Gwan 
tidak dapat datang maka dalam per 
kara itu. terdakwa dibela oleh Mr, 
Abdulmadjid. , 

“ke ada 

pendapatnja, 

Pimpinan sidang  dipe- 

Berhubung Mr. 

PRESIDEN SUKARNO PELIN- 
DUNG MUSEUM REVOLUSI. 

'Ioantinja mendapatkan “hasil, ada ke-|   
kepala gerombolan jang ulung 
di Hulu Sungai Utara. Nama se 
benarnja, ialah Asmuni, berasal 
dari tentara, jang sama2 dengan 
Ibnu Hadjar lari kedalam hutan 
pada permulaan tahun 1951. 

Dalam kawatnja kepada panitya 
pendiri Meseum Revolusi di Jogja 
karta Presiden Sukarno menjatakan 
kesanggupannja untuk mendjadi pe 
lindung: dari panitia tersebut. " 

Selain dari pada itu dapat dikabar 
kan, bahwa kini telah mulai menga 
lir pelbagai bantuan dari masjarakat 
baik didalam maupun diluar daerah 
Jogjakarta jang berupa uang dan pel 
bagai matjam alat2 perdjoangan jg 
telah lalu misalnja: poster2, bambu 
runtjing, surat sebaran pada waktu 

: : gerilja, dan sebagainja. 
1 s' Hn Selandjutnia pihak instansi2 peme 

Dengan tertangkapnja Kartolo/|rintah telah menjatakan kesanggup- 
ini, jang sudah sekian kalinja me |annja untuk membantu mengisi mu 
lakukan kedjahatan besar dan |seum tersebut antara lain dari pihak 
pembunuhan2, maka kekuatan ge Kementerian Perhubungan dan. Ke- 

AA akn 

Sedjak itu, ia memimpin ge 
rombolan di Hulu Sungai Utara: 
gerombolan Hulu Sungai Selatan 
dibawah pimpinan Hadji Mahfud, 
sedang Ibnu Hadjar berlaku seba 
gai komandan gerombolan - selu- 
ruh Hulu Sungai dan daerah lain 
lainnja. 

“Keturunan 

didunia Barat, tentang machluk 

»Lebih Dari 100.000 th. Hidup 

Dalam soal. ini, sesungguhnja 
saja sudah sedjak lebih dari 5 tahun 
jang lampau — sesudah saja 'mem- 
batja kitab2 tafsir Al Ouran jang 
besar2-, memikirkan ' benar2 dan 
mentjari keterangan jang djelas te- 
gas dari segi Al Our'an: Siapakah 
Bapak ,,MANUSIA” itu? Betulkah 
manusia .seluruhnja ini dari anak 
keturunan ADAM, Adam jang 
biasa disebut Nabi oleh sebagian 
besar ummat jang beragama? 

Kalau jang dimaksud itu jalah 
»ADAM” jang biasa disebut Nabi, 
apakah tidak bertentangan dengan 
hasil pemeriksaan para ahli didunia 
Barat dewasa ini? Karena menurut 
keterangan dari sebagian ulama ahli 
tarich, masa sedjak dari ADAM 
hingga sekarang belum sampai 
10.000 tahun, pada hal hasil peme- 
riksaan orang jang ahli dapat menja 
takan — kersandar 'atas bekas-be- 
kas jang. telah dapat diselidiki, 
'bahwa umur manusia dimuka bumi 
ini sudah lebih”dari 100.000: tahun, 
Dengan demikian,tentu tidak mung- 
kin djadi kalau segenap ummat ma- 
nusia itu dikatakan dari ADAM"! 

Dalam Al Ouran. 

Sebagai seorang muslim, saja me- 
mikirkan soal itu dan soal asal mu- 
la kedjadian manusia, tidaklah saja 
akan melepaskan Al Our'an. Karena 
Saja jakin, bahwa Al Gur'an dgn 
tjara bagaimana pun— pasti telah 
mendjelaskannja, hanja pengetahuan 
kita (manusia) ini jang pada umum- 
nja belum sampai dapat memfahami 
dengan arti kata jang sebenarnja. 
Pula saja jakin, bahwa pengetahuan 
modern jang didapat oleh sebagian 
manusia jang telah mentjapai alam 
kemadjuan pada sebelumnja - tentu 
sudah didjelaskan dalam Al Our'an, 
sekalipun dengan  djalan .isjary”. 
Hanja lantaran ummat Islam sendiri 
dewasa ini tidak begitu mementing- 
kan pengetahuan keduniaan, tentu 
sadja fak akan mungkin mengupas 
ajat2 Al Ouran jang bersangkut 
paut dengan wetenschap. 

Sepandjang jg saja ketahui, dalam 
Al Ouran diterangkan, bahwa TU- 
HAN mentjiptakan manusia dari sa 
tu nafs. Dinjatakan demikian dalam 
empat tempat (ajat). Apa dan siapa 
ig dimaksud dengan kalimat! satu 
nafs” itu? Selandjutnja # datar Al 
|Our'an ada satu  ajat j& menerang- 
'kan, bahwa kedjadian manusia itu 
ditjiptakan dari seorang lelaki: siapa 
kah jg dimaksud dengan kalimat se- 
Orang lelaki itu? Sjech Muhammad 
Abduh dalam tafsir Al ' Hakiem”- 
nja dan Sayd Muhammad Rasjid 
Ridha dalam ,,Al Manar'-nja, dim. 
mendjelaskan kalimat “satu “nafs” 
tadi sampai beberapa ' halaman, jg 
pokoknja beliau belum dapat meng- 
ambil suatu kesimpulan, bahwa se- 
genap manusia itu dari ADAM. Ka 
rena disamping beliau mengupas me 
nurut logika, pun beliau mengingat 
sedjarah manusia dimuka bumi ini, 
dan mengingat pula akan hasil pe- 
meriksaan para orang jg ahli. 

Aiat2. 
Selandjutnja oleh kedua beliau 

itupun dikupas pula kata2 beberapa 
ajat jg mengandung seruan kepada 
manusia dgn. kalimat ,.bani Adam”, 
ig berarti ,,anak keturunan Adam", 
1g Karenanja lalu dianggap oleh ke- 
banjakan ulama, bahwa manusia se 
luruhnja itu dari ADAM. Menurut 
pandangan beliau, ajat2 jg mengan- 
dung seruan kepada ,,bani Adam” 
itu belum dapat dipergunakan utk. 
menetapkan bahwa asal permulaan 
manusia itu dari ADAM. Dengan 
setjara spontan, beliau - menjatakan. 
bahwa jg. mula2. mengatakan ,,manu 
sia itu dari Adam” adalah kaum Ja- 
hudy. Demikianlah sementara “dari 
pendapat Sjech Abduh. (Lihatlah 
tafsier ,.Al Hakiem” dj. IV hl. 322 
sampai 332!) Dalam .,Al Manaar” 

  

  dj. ke XXX hi. 113-114 djuz ke I! 
dan dj. ke XXXIII hi: 59 — 60 djuz 
ke I dan dj. ke XXXII hl. 677 djuz 

Siapa Bapak Dari 
Ummat Manusia? 

Menurut Ahli2 Dan Serdjana Islam 
Belum-lah Tentu Manusia Itu 

PADA HARI2 belakangan ini telah banjak ditulis : 
lam pers tentang hasil2 penjelidi kan dan pemeriksaan para 

“sudah berapa lama manusia men ghuni dimuka bumi ini. 5 
Merdeka” dua pekan j.b.I. telah tiga kali berturut- ru 
8, dan 13-1-53) memuat tulisan2 /berita2 tentang itu. 
muat dalam ,,Suara Merdeka” tg. 

  

Nabi Adam 
—-Oleh: H. Mynawar Chalil— sa 

    
      

  

   

    

bangsa manusia jang tertua 

    

13-1-53 dengan terang terti 
Marusia di Dunia ini”. : 

Sea esa aan 

    

DJAWA TENGAH AKAN ME- 
NGIRIMKAN 233 UTUSAN 

KE PON HI. 

Mardanung dari panitya . PON 
ke HI Djawa Tengah menerang- 
kan, bahwa panitya PON Djawa 
Tengah akan mengirimkan seba- 
njak 233 orang penggemar olah- 
raga ke PON ke III di Medan, g 
jang akan diadakan ' pada bulan 
Oktober 1953, terdiri dari IT or- 
ganisasi jang mempunjai pusat 
pimsinan, misalnja sadja badan 
olahraga PBSI (berenang dan po-, 
10), PSSI (sepakbola), PASI  (at- 
letik), TAWLA (angkat berat), 
PERBASI (basket), PELTI (ten- 
nis), PBKSI (korfbal), PPSI ping- - 
pong), PBSI (bulutangkis), IPADI 
(anggar), dan IHI  (hockey).: Un- 
tuk keperluan ini  direntjanakan 
beaja sebesar Rp... 600.000.—. 
Beaja tersebut diusahakan pani- 
tya PON ke HI Djawa Tengah de 
ngan Gubernur Djawa Tengah 
Budiono dan kepala2 . Djawatan 
niveu provinsi. Telah ditjapai per: 
setudjuan. bahwa selama 8 bulan 
uang gadji retjeh dibelakang ko- 
ma dari para pegawai negeri di 
wilajah Djawa Tengah akan diso- 
kongkan kepada panitya PON ke 
HI Djawa Tengah. 

Panitya PON ke III Djawa Te 
ngah diketuai oleh Pangeran Sur- 
joamidjdjo dari Solo, pelindung 
Gubernur Djawa Tengah. Budio- 
Do ,Komandan T.T. IV Djawa 
Tengah Let. Kol. . Moh. Bahrun 
dan wakil kepala Daerah Istime- 
wa jogjakarta Paku Alam. 

  

'ke IX. Bahkan menurut kata penga 
rang “Al Manaar”, bahwa sebelum 
Sjech M. Abduh berpendapat .seba- 
gai tsb., Sjech Husain Al Djisr telah 
lebih dulu berpendapat demikian da 
lah kitabnja ,,Ar Risaalatul Hamie- 
dijah.” 

Djangan terburu menolak 
Dengan kesimpulan diatas, sa 

ja berpendapat, bahwa umur ma 
nusia dimuka bumi ini sudah ra 
tusan ribu tahun. Dengan demiki 
an tak akan mungkin diika “akan 
diputuskan dgn mentah2, bahwa 
segenap ummat manusia itu dari 
ADAM jang biasa disebut Nabi 
itu. Mengenai pendapat saja jg 
sedemikian itu saja - mengharap 
pertimbangan dari para kawan 
ahli fikir jang se-agama. Harapan 
saja itu bertudjuan, hendaknja 
para kawan ulama Muslimin jg 
ahli fikir mempeladjari dan me 
njelidiki lebih tandjut tentang 
asal mula kedjadian manusia, me 
nurut. pimpinan  Al-Ouran. Dja 
nganlah para kawan muslimin ter 
buru menolak atau menjangkal se 
gala sesuatu dari pendapat2 baru. 
jang bersandar atas ilmu pengeta 
huan dan dari hasil penjelidikan 
para ahli ilmu alam ! 

Al-Our'an memberi 
kepada segenap pemeluk Islam su 
paja mempergunakan akal fikiran 
nja terhadap isi jang terkandung 

didalamnja: dan supaja menjelidi 
ki serta memperhatikan segalasse 1 
suatu jang ada dipemn aN T 
jang luas serta indah 'ini. Dus, 
dengan perkataan lain: ' Ummat 
Islam dipimpin oleh Kitab Sutii 
nja supaja dinamis, tidak statis ! 
Sekianlah dulu jang perlu saja 
sampaikan, dgn pengharapan se- 
moga uraian jang ' sesingkat ini 
ada djuga faedahnja ! 1 

  

      

  

rombolan Ibnu Hadjar sudah pa | menterian Penerangan. 
tahi Sajan TN Tn uh ny 

PENGANIA'AN. 

Baru2 ini di Kp. Sodogan pada 
waktu malam telah terdjadi peristi- 
wa, dimana seorang suami sudah 
menganiaja isterinja jang menjebab- 
kan kematiannja, Karena perbuatan 
itu, maka si suami kini telah dita- 
han oleh Polisi untuk bikin perhi- 
tungan lebih landjut. 

PERTJETAKAN DAERAH 
OTONOOM  (PURWUDAWI) 

SOLO 
PERHUBUNGAN UDARA DE- 
NGAN SOLO MUNGKIN DI- 

BUKA PERTENGAHAN 
TAHUN INI. 

Kemis pagi dua orang perwira 
'Auri dari Jogja bersama Iskandar 
perwakilan GIA Jogja dengan dian- 
tar oleh. Walikota Surakarta, ketua 
DPR dan anggauta2 DPD Kota Be 
sar Surakarta telah mengadakan pe 
nindjauan kelapangan terbang Pana 
san, dekat Solo, berhubung dengan 
akan diadakannja perhubungan udara 
dengan Solo. 

Menurut keterangan Iskandar utk 
perhubungan udara dengan Solo itu 
akan dipakai pesawat2 ketjil model 
Havilland Herron bikinan Inggeris 
jang bermotor empat dan dapat me- 
muat 14 orang dengan 1 ton muatan 
barang2. Pesawat tersebut telah dipe 

mungkinan besar didalam tempo jg. jsan oleh GIA dan diharapkan dalam 
singkat disemua daerah  otonoom bulan Pebruari telah datang di In- 
akan mempunjai pertjetakan sendiri. |donesia. 

$ Selesai melakukan penindjauan 1s 

Dari kalangan jang berdekatan di 
dapat kabar, bahwa  Pertjetakan 
Daerah Otonoom jang pernah dika- 
barkan akan mempunjai modal se- 
besar Rp. 100.000.— uang mana te- 
lah didapatkan dari uang tabungan 
17 Agustus jang digerakkan oleh 
Residen Milono. Hutang tsb. akan 
dibajar lunas didalam tempo 5 ta- 
hun, sedangkan keuntungan dari pa- 
da usaha pertjetakan itu 5096 akan 
masuk kas tabungan. Kini telah di 
adakan persiapan2 untuk membuka 
resmi pertjetakan itu pada nanti 
bulan Pebruari. Kalau usaha “ini 

  

    
    
   

3 ambar. Persediaan sangat terbatas. 

UNITA PE 
0 ROA 

REMINGT 
OLYMP 

“Selain biak dapat pada: 

Bodjong 82 Telp. 

MASIN TULIS DAN HITUNG dengan harga KE. Z, 

ON 
IA di. 

“Toko ,MALTA" 
1751, —- Semarang 

    

kandar menjatakan, bahwa landasan 
terbang di Panasan jg. ada sekarang 
ini telah menjukupi untuk dipakai 
bagi pesawat2 Havilland Herron itu, 
hanja jang masih dibutuhkan ialah 
telekomunikasi, beberapa gedung dan 
sementara alat lainnja. 
| Tentang bagaimana routenja nanti 
Iskandar masih belum bersedia mem 
beri keterangan. 
Kemungkinan besar perhubungan 

|udara dengan Solo itu telah dapat di 
buka pada pertengahan tahun ini, 

Lebih landjut dapat  diwartakan, 
bahwa berkenaan dengan akan dibu 
kanja perhubungan dengan Solo itu 

  
pemerintah Kota Besar Surakarta te 
lah merentjanakan untuk selekasnja 
memperbaiki djalan Tjolomadu ialah 
djalan jang menghubungkan  lapa- 
ngan terbang Panasan dengan kota 
Solo. 

KUDUS 
SUAMI DJANOKO MEN- 

TJURI SEPEDA. 

Tanggal 15 siang di pasar Djohar 
(Kudus) ketika sdr. Dm sedang me- 
naruhkan sepedanja, tiba2 diserobot 
oleh seseorang jang tidak dikenal, 
untung. atas pertolongan orang2 ig 
melihat, alap2 sepeda tsb dapat ter 
tangkap, dalam pengakuannja pentju 
ri tsb bernama K jang isterinja ber 
main di Wajang Orang jg sedang di 
Kudus dan isteri tsb biasanja meme 
gang peranan ' sebagai ' Djanoko, 
Orang tsb berasal dari katj. Genuk 
Demak dan kini sudah ditangan jang 
berwadjib. 

. PEMIMPIN SBG DIHUKUM 
DENDA. 

Sdr. Kusnosardjito dan W. Karel 
masing2 selaku Secretaris 1 dan II 
dari Serekat. Buruh Gula Ranting 
sRendeng” Kudus, karena dianggap 
melanggar U.LU. Darurat no. 16, oleh 
Pengadilan Negeri di Kudus pada 
tanggal 14 jl telah didjatuhi huku- 

(man denda masing2 Rp. 15.—, Pada 
Isidang jang diadakan tgl 3-1 jl oleh 

Djaksa kedua terdakwa. tsb. dimin: 
takan hukuman masing2 1. bulan 
pendjara dalam pertjobaan 1 tahun 
Mereka dipersalahkan mengadakan   pemogokan pada tgl. 92 Juli tahun jl      

| SALATIGA 13 
OSC PKI BERDIRI. 

Pada tg 15 Djanuari '53 Onder 

pimpinan | 

- 

Vn 

Seksi Comite P.K.I. Salatiga telah di.” 
resmikan dan dipertanggung djawab 
kan langsung kepada sdr. Sujud dan 
Sugijono, alamat djl. Rumah Sakit 
no. 28. 

TJEPU 
KETJURANGAN MENGENAI 

GADJI GURU,“ 

Oleh jang berwadjib setempat 
kini sedang diurus “diri iseorang 
penilik sekolah daerah Randubla- 
tung (Tjepu,) kerena menurut fa- 
poran telah berbuat tjurang atas 
gadji guru2 jang mendjadi bawa: 
hannja. Oleh Inspeksi Pengadjar- 
an Djawa Tengah pfnilik sekolah 
tersebut telah dipetjat untuk se- 
mentara waktu (schors). .ta 

Meliputi djumlah berapa dan 
bagaimana ketjurangan didjalan- 
kan pihak Pengadjaran tidak ber- 
sedia memberi keterangan, tetapi 
menurut kabar jang disambaikan 
pada .,Antara”, uang tersebut ada 
lah uang dari gadji guru2 jang »dipotong” oleh penilik sekolah 
selaku scomptabel-ambtenaar”, 
mestinja untuk dibajarkan pada Bank Rakjat sebagai pembajaran 
pindjaman mereka, tetapi oleh penilik, sekolah dimasukkan dak lam kantor sendiri. 

Karena guru2 K ini dengan de- 
mi kian smenunggak”, maka ba- 

jat dan ada pula Jang disita ba- 
rang2nja. 
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njak jang ditagih oleh Bank Rak- 3 : 

..



    

   
'adang Pasir Kara 
im Yihidupkan 

tung Pada 

    

   

Sen 
1 Merbuker Bagi Pi donesia A Saba Tahun Ini 

Bisa Dilalui Dgn Tidak Bani ak Kerugian 
Turupnja Harga Karet an Membahajakan — Pa Modal ia: Tergan- 

Stabilitet: Dalam Negeri Dalam Lapangan Politik 

  

   

    
       

  

'MENTERI. KEUANGAN, dr. Sumitro Djojohadikusumo me nerangkan pada hari Djum at ten tang garis2 besar dari beleid keuangan dan ekonomi pemerintah, bahwa tahun2 - 1954 dan 1955 akan membuka kemungkinan2 jang lebih luas lagi bagi Indonesia, apabila tahun ini dapat dilalui 

     
         

“Beberapa tempat? konstri 
h didirikan diten pac 
:r.  Misalnja, set 

punjai A Kera 

   
      

    

  

      

     

.Hekab di Takhia Tash akan mer 

  

na Udara 
. Peking.: Russi         

  

    

1 Tung. 

Pena itu ketan. ditentur 
sebuah panitia jang akan menju- 
sun rentjana undang2 dasar. Pa 
nitia ini diketuai oleh Mao Tse 

Disamping itu telah pula ' 
dibentuk panitia penjusun pera-f | 
turan2 pemilihan jang diketuai | 
oleh perdana menteri ban, den 
Lai. 

  

   “Wirton     
   
   

bahwa pemerintah jang @ibentuk | 

    

   

    

   

  

   th 
Ta 

Chkurehl, saban mernasang buinga | 

| dengan tidak begitu: banjak kerugi an2. 
daktur kita menteri Sumitro mem beri pendjelasan te 
1953” “jang telah disampaikan kep ada parlemen. 

“Atas pertanjaan — sampai “ dimana 
Idefisir: sebanjak Rp4,8 miljard itul 
disebabkan oleh kekurangan dalam 

Idinas biasa dan berapa oleh keteka 
Iran dalam dinas luar biasa, menteri 
Sumitro menerangkan, bahwa seba- 
gian besar dari defisit . itu, “ketjuali 
Rp 137.000.000, disebabkan oleh pe 

Ingeluaran2 modal. Saja tidak mau 
|birjara tentang dinas biasa dan dinas 
luar biasa”, demikian katanja. ,8a- 
ja mengadakan perbedaan antara 
ongkos2 untuk “ pemeliharaan alat2 
pemerintah — pegawai2, alat2 dan 
diversen —- dan pengeluaran2: untuk 
modal.” ' 

Dari defisit tahun 1952, sebesar 
“IRp 2,9 miljard disebabkan oleh pe- 

ngeluaran2 untuk modal, Untuk ta- 
hun ini angka itu ialah 1. 690. 000. 

Dalam suatu 

ini. Dengan demikian dari defisit 
fu tinggal 800.009.000, Apabila 
diperhitungkan akibat2 dari pe- 
nambahan peredaran uang dida 
jam negeri dan apabila ,,cumula- 
tieco-efficient”-nja ditetapkan 3, 
maka dalam tahun ini harus di 
tjapai penambahan produksi sebe 
sar L,5 miljard untuk dapat men 
fjapai keseimbangan. 
Dalam hubungan ini dr. Sumitro 

menerangkan, bahwa penambahan 
produksi dalam lapangan pertanian, 
tidak dapat dianggap tidak memuas 
kan dan bahwa djuga mengenai la- 
pangan industri ketjil dan pertengah 
an ada alasan untuk mempunjai ha 

1 Pa baik. 
' Mengenai masalah ini menteri Su 

pertjakapan tanja djawab dengan. seorang re- 
ntang aspek2 dari 

            

SURRRrAN Dena tahun - 

    

   
   

   
KengARF Bu. 
ka Banknj a 

Djangan Men: Hak Dati n 
Kegatan Atas Persai- 
ugan2 Merebut Pasar 

    

   

    

   
   

    

  

   

   
      

     

    
     

  

      

     

  

   

  

     

   
    

    
    
   

    

  

   

    

  

    

    

     
    
   
     

   
   

Dunia 
PADA HARI KEMIS dr. Hjal 

mar  Schacht, bekas presiden 
Reichsbank dalam pemerintahan 
Nazi Djerman, berkenaan dengan 
pembukaan bank, jang ia dirikan . 
di Dusseldorf dalam daerah Ruhr, 
telah mengadakan resepsi, jang 

    

    

    
   

        
    

   

  

    

   

   

'dengan defisit sebanjak: Rp 137.000. nesia, konsul djenderal Mesir Has 

  

   
    

ya Lan Been jg, eta gt pa Daan me tg eka SU Yin da 1000 io mensemukakan, “pevngna dihaansi al olah im, Zn at : . - Meja. KNaah “Debu DB 3 e a esar  Inggeris lalat? pemerintah tahun Ini ditutup produ iviteit erdja dan tjara?njal usaha dengan pangkat duta Indo 3 T bisa. Ba da an menudju persatuan Ma ntah untuk memelihara itu. enghormat enaan Churchill di “Amerika behe- |..rapa waktu | | 

  

sama jr ite, via Mukden 000, K.I. satu miljard Nara dari Apabila turun naiknja harga dipal san al Hakim, dan M. Galal se 
ini, 

“mu Pan So- 

  
semua suku bangsa, Kelas dan 

gkok. e Iskutsk via Kal | Partai2 di. Tion 
  

  

   

      

$ aa Ma tahun lalu, sar dunia" dikesampingkan, maka ke oran olitikus Mesir "kini | “Uni akademi? ilmu penge- gan dan Ulan Man Shota, ibu ben RENANG berita. kentang: res. Ca Aa TE PENA ena Ba dalam, anggaran ba dudukan KeNEAN an itu ter selane” mengundjungi Pa ak | $ kota Mo Mongolia: dan ma dengan rakjat, pusat . Tiongk, 2 GR ! : |dja tahun lalu, sebesar empat (gantung dari tiga faktor, jakni: sua 5 f Upgek. dan Tyrkmenia, melalui Siam, lanchow dan, "Fih- mengenai Pen Kongesa 2 | IA mL mm aa Na lk Bin be tu politik anggaran belandja jang di Ta : . 
emi Ia tur, akademi ilmu wa, Tim Rakjat Seluruh. Tiongkok dan OAERE Lgi sandal ag yi YA p3 djalankan setjara konsekwen, politik Pernjataan2 utjapan selamat te f 

, wa. Inilah |. ja udara "jang 2. rakjat d k » | Na La 1 2 24 sar terutama apabila diingat akan | di ji p ! , di Ma na Bahana erpenting, ditjatat. dalam tika" - GP Pn 11 Mn 3 299 1 KP H ki. 16 Ke akibat2nja jang baru akan dirasa- |intoneter jang ditudjukan kepada tu-|lah djuga diterima oleh Schacht Tn kan angun2an, di- kemajuan da- dapat g diberi Ou She “seba. kan dalam tahun ini didalam negeri./djuan2 jang sama dan politik perbu|dari diplomat2 Iran dan Tn $ 

- rikan setasion pembany kit tenaga misi , eng- | Ketjuali dalam pengeluaran? utk |Yfau naiknja harga karet dapat me- | membuka banknja, jg pertama sesu " lagi, didistrik Takhia T: 2 ah. Sl stimewa dari Republik Rakjat adakan kongres2 rakjat pada tingka SEORANG NUSIA aa 3 di 2 modal penghematan F 'didjalankan |7Obah gambaran dari keadaan ke-| dah perang dunia ke-2. didekat aa bamokit $ 2 2, Tiongkok dan hubungan tetap te jtan ..bsian” (S Naa 3 Sara MA nggi aa jang me terhadap ongkos2 untuk ki uangan negara, karena karet itu me-| Hamburg. Usaha dewan kota pradja Da Kla dadar iaan d tenaga, dina | tadakan antara Peking de-|ti beberapa  desa),,. makai djukoh dil.» aa Nan jerlahang “Ag - permadani | at aan sala Lau aa dja rupakan lebih dari separoh dari ex- Hamburg, ig dikuasai oleh fihak Tn Kasad Ii Uuan 2. Yedam na Manchuria dalam masa su (county) dan. propinsi Ce katana, tebal jang 4 tuk menghiasi lantai tenga Pang” Ian Seet personil Lara E. port Indonesia seluruhnja, dr. Sumi-|Sosialis, untuk melarang Schacht me berat Novokramatorsk, kini se- “it ketika perhubungan kereta api dja) dalam tahun ini djuga.. .Kong- Na si telah dirobah mendjadi geredja. dan Tae eardan 2 walaupun dalam lapangan (70 menerangkan, bahwa kenaikan | ngadakan kegiatan2 lagi karena ia id mtara Peking dengan ' Mukden res2 rakjat tadi akan Ta setjara nai nggasana warna merah padam dan kuning . seperti - burung ini ditjegah penerimaan egawai2» (harga karet itu memang akan mem-| telah mempunjai perhubungah jang 
ang dibuat derek penggali tanah universil. 4 canary. Tangan jang lemah gemulai, jang diangkat sedikit, menje : Pe perbaiki gambaran ' keadaan keua- ihak: N lah gagal 

jang berkapasitet 20 m . jang di- €rputus selama bulan Augustus 6 babkan 2.000: manusia meme nuhi 2 tiba-ti terutama dengan: djalan mengada- |£ Na ba) aa : : erat dengan piha azi, telah gag | gerakkan dengan listrik. (Ant). 951, Dan berdasarkan inilah, maka jang n gedung itu ba. mendja kan penghematan pada pos2 mate-|"gan itu, tetapi ditambahkannja, bal karena pengadilan tertinggi ' Ham- 13 Dibulan Dj uli tai 1 akan dibentuk Kongres Rakjat Seluf: di sunji senjap, dan ,,Nabi” Jon Les, itulah nama dan djabatan ma riaal dan diversen. Penghambur an|hiwa turunnja harga karet tidak perlburg telah membatalkan larangan, Aa Te me Be mp ar Mag pa Ma DP pa TO me Ta Ta an Kg : suatu undang3 dasar, “ meratifikasi | ema Ongkos sebanjal . telah meradjalela sekarang Tan Ae Kerana IG NON eNspoit KArET HE dia. Dewdg ang telah | mengadakan “ Kapal? Induk USA Poungan Soviet La nota se ga Na Sa pembangunan "entali membuatnja. Pa dengan teliti. : Ta 1 SA Na 20 sapi! terhadap putusan pengadilan 
" “ekonomi S-tahun dan men “1 5 » Hensijnge enanarmn ernu- | tersebut. & 2 n Tenaga. Atoom menjelidiki daerah hutan  Man- merintah rakjat pusat baru. ae .. Jones jang setjara resmi: dike hun sembilan bulan. - Dewan Pengawas “keuangan, de- bung dengan  bertambahnja 'tenagal “Di Dusseldort Schacht' membuka g! :huria jang luas itu. Sebagaimana telah ' “diwartakan, ng) sebagai Rt. Rev. Dr. James F. | Pada upatjara peni bahan gere- Na na Manan ente kerdja untuk itu, jg didapat karena bank bersama dengan 'Waldemar ki 2 ek 3: ones, Dominion ruler- “dari 4 djanja itu dia berkat Jagi: 23 1S€ | hanjaknja buruh “ karet jang kehi- ig j ah mendjadi direk 

2 3 AN Kan Japeri angka- san Naba an bulan arak Meetanga ge Ti Church of. the Universal Triumph, Beberapa Ta Id ketika saja Ne tan oleh pe langan ono Dengan: demi PAN ang La TI 
$ 5 : 5 

» 8 1g mengawasi agar 4: Ha Tg Ti ihoras Sk sapi Pa pada hari Kemis me | Maret, 1950, sekarang memper- |$ar, jg akan diketahui oleh Mao Tse| :he Dominion -ot God, mengaku Daru sadja selesai an sem- | beleid pemeriiitah PAN Sanga Moh mika papar berak ahok Berbah laga "Sidstenia ANEUK WA 

            

aan yaren Dagh. 
agi kaum buruh dan Kehma 

' ga mereka, 
buah sekola 
muan. Sementara itu Ta 

didirikan rumah2, ses 

   

bahwa ia telah mengusul- 
Ae supaja A.S. setiap tahun dalam 

2 tahi 21 oleh Chou En Lai. dari 48 negara bagian Amerika (kian: ,,Katakan kepada rakjat Ame- EA Mengenai tjara-tjaranja ig akan | berjuan? kaum ex rtur. Selandjut- ' Nag kapal Sun: Penuh ag 3 an Pena nakal sena 1 n Serikat, serta di West Indies, Li- (rika tidak usah Shadatis "Katakan nga. Sumitro menerangkan. didjalankan -oleh pemerintah un- an ia Titatkan TENIS orang2 ton. hai dan Chungkin j Tugas dimasa j.a.d. | Seria dan Afrika-Barat. kepada mereka bahwa saja tidak bahwa "ongkos pemeliharaan alat? pe- tuk menarik modal asing, dr. Su | Djerman djangan menjandarkan ke ba 8. —. Resolusi tadi. membentangkan, | Rumah ibadat baru itu dileng |a TP cobaan mereka atau tja-|merintahan itu, djuga sesudah diada-| Mitro achirnja ' menerangkan — giatan2 mereka atas persaingan me- la, rharap paling sedikit” 8 dal ' Pesawat2 jang. dipergunakan | bahwa tugas. pemerintah Tiong |kapi dengan sebuah. orgel jang (r upnja jg merdeka akan girin- kan penghematan, masih akan meru| dan dalam hubungan ini | iapun | rebut pasar2 dunia ,.ig lama”, tetapi n djumlah 12 kapal induk #5 —. untuk perhubungan ini sebagian |kok dimasa j.a.d. berpusat pada sSerharga. -$ 35.000 -dan alat pe tangi atau dihantjurkan. | “Ipakan beban besar bagi anggaran be | hanja mengemukakan garis2 be |hendaknja mentjari pasar2 baru di menggunakan tenaga atom. 
al induk kini sudah dalam pem-    

    
   

   

    

menerangkan selandjutnja bah 
“mungkin sekali dalam kapal2 in| Pada hari Djum'at kapal ..Indrapu |kan pemba n nasional . Gipi 1 | mulai itu menjilaukan mata bila di AHLI PERIKANAN AMERIKA Lan pada aa men- | gantung dari bukti2 jang - dapat Ledakan Hebat d ri Ik: itu akan ditempatkan le|ra” dari Koninklijke Rotterdamse | hak lainnja. |timpa tjahaja jg menjorot singgasa- Dr. witis aa 2 5 leo mal na : Serah dinjatakan mengenai stabilitet-di— Di w 2 t sn lai un 

illis Rich, Meru ark |m w 2 sh 
1 satu mesin, jang bertenaga Lloyd bertolak ke Indonesia untuk | | Oleh sebab. itu Sala perlulah na itu ketika propheet” itu mengu di. Calbeng ng ahli pada Dis | ditjapai dala aipywan Dek ja dalam nezgi dalam lapangan po 1 as ing on dan bahwa djika mesin, jang 

€s Rakjat seluruh watan Perikanan dan Perburuan, te jang berikutnja. saur 2 Sedikit-dikitnja seorang tewas “dan: bertenaga atom digunakan, maka ti|pang terdapat tuan Hamid Tadjudin ag k se se:| Fuangan jg lampunja sudah dimati- et sana adik mentjapai stabilitet | , ae lainnik Tekad kera Tania, Os aan mel onani La oemala kenanga Tanah Ear ang aan Gp tra Kab Pe GB rn aa Kan Akari pembajaran, | iri harus dikerdjakam dari dalam, (30 Orens koin bekal Kena    

    

gunung? Karasu, Bal- 

h dan gedung benak 

     
   

   

   
      

   

  antara RRT-Sovjet sesudah ' lijn: 
ini dipakai selama dua tahun. 

“Kebanjakan. pesawat2 jang me 
makai lijn ini ialah pesawat? jang. 
Jicharter untuk keperluan 

zunakan 19 lapangan terbang dan 
mengadakan perhubungan dari 

sesar adalah buatan Rusia, jang 

ke-120 kalinja. Diantara para penum 

ri Kongsi Tiga.   
  

Aan aka udara 

|karena keadaan sekarang sudah nia- 

Tung dan sebuah panity: 
undang2 pemilihan, jg akan diketuai 

sama modeinja dengan pesawat2 |tjapai kemenangan 

INDRAPURA KE INDONESIA Bea 

diadakan K 

: kuniversil, atap supaja . 

    

  

    
gaimana - termuat dalam harian 
»Rakjat” Peking. : 

Resolusi tadi menjatakan Dahwa 

   

      

pahwa .dia mempunjai. 6.000.000 
sengikut bangsa Negro pada 45 

a perentjana 

melandjutkan : .usaha2 untuk men. ngeras suara jang tersembunji le 
perla taknja, Disamping itu sebuah sing 

k dapat melaksana biasi djarinja jg-halus dan lemah ge 

tjapkan doanja terhadap hadirin di 

warnanja dengan bunga orchidieen 
#terletak disebelahnja, 

ea” Je an Je g 
Kelakuannja SbgSandiwara 

ik Na Tengikutnje Tatu 1 6.000: OOP Brang Negru. 

        

   

      

  

bahjang sedjam' lamanja, Tuhan te- 
lah berkata pula kepada saja, demi- 

»Katakan kepada mereka. Meta 
telah: ditulis, tuan akan mengutip ha 

   

    

  

Dalam Negeri Amerika. Serikat Os- | 

Untuk mentjegah djangan 
akibat2 ini akan timbul di-tahun2? jg 
akan datang dan setidak-tidaknja un 
tuk membatasinja, maka dalam ang 
garan belandja tahun ini harus di- 
adakan penghematan besar. 

'djumlah2 uang jang dipastikan oleh 
DPR, harus: ditempatkan atas dasar 

|landja. Dalam tahun2 jang akan da 

pada pengeluaran? 'itu, Sehingga ke- 

Selandjutnja mente Sumitro 
menerangkan, bahwa kekajaan de 

  
sampai | | ruhan, jang menambah produktivitet 

'kerdja. Faktor jang terachir ini di- 
angg apnja sebagai suatu masalah jg 
besar. 

Pengaruh harga karet. 
Atas. pertanjaan apakah ' turunnja 

rang. 

Penanaman modal asing. 

sarnja sadja —, bahwa menarik | buatan, -dalam.. tang ..sanering” ini harus didjalan- | nja penanaman modal di Indone | 253 0 genanyang Del aban terbang jang dipergunakan dine- | wanan terhadap Amerika dan me |.zasana, jang. sama..bentuknja de silnja dari apa jg tuan tanam. 'Bang|kan terus. Dalam pada itu telah di-|sia bagi modal asing itu tidak:pengharapannja dapat Ta na- . mesin, jang bertenaga atom, baru dia geri2 satelit Sovjet. lainnja. nolong rakjat Korea .Gisatu pi 1gan singgasana Radja Sulaiman, |s2 Amerika -belum ada JenlaYap tjapai penghematan2 jang berfaedah, pertama-tama terletak pada sja | sehat kepada Bare! maa 
ikapal induk raksasa, jang keti ————— bak, dan Ma mengor- “berharga. $ 5.300. ..... 'japa2 Je Mean tebadjikan”.. “Iwalaupun tahun ini belum dapat di| rat-sjarat jang menarik untuk pe Pa eka jepealama 2nja 

ikian Kimball. 5 2 Permata jg berkilau-kilauan meng F adakan penghematan. jang demikian mindahan keuntungan, afschrij- | gara2 tadi. (Antara 5 

vingen dan sebagainja, tetapi ter 

htik,.. sosial dan ekonomi... 

dergikian. kata menteri keuangan, 

Dan 

    Bonn. Seperti diketahui 
Schacht baru2 ini telah mengun 
djungi Indonesia, Mesir, Iran dan 
Syria atas undangan pemerintah 
negara2 tsb. 
Pada achir tahun jl. Sehacht telah 

takan bahwa ia berharap akan da- 
pat menjediakan ' keuangan bagi ke- 

daerah2 terbelakang, terutama di Ti 
mur Dekat. Ia achirnja menjatakan 

  

dung di Washington pada hari Ke- 

  

2 sebab dengan “3 5 ioiohadikusumo. 2 Bt 2g , erna dan yak Bet mntme | Senin dia ata perlu menga et” Chtoman di Wnbingon. “|visen dan ik emas “Indonesi | "2eSumtto Diojotadikusumo. (oi Letakan iv fendai tebkaan | merintah dan rakjat, serta ea kan kursinja untuk" mendiwab bila “Di Indonesia dr. Willis Rich akan | pada waktu.. ini berdjumlah 3,7 1 : ika2 |menjempurnakan ,,sistim nasional ada panggilan telpon. diam enam minggu untuk mempela-| sampai 4 miljard, termasuk se orang2 jane mendera Haa aa 
    

  

    Na timonA nti-U, SA 
|. Kini Meradjalela Di Inggeris 
“Kalau Columbus Datang Di Amerika Pada Waktu Ini: 
Rn — Tentulah la Akan Di-Screen Djuga. . ......... 

“SEMANGAT ANTI-AMERIKA semakin meluas di Inggeris 
a waktu ini, Pers, radio, madjalah, serta tukang2 pidato di 
zeris semuanja mempergunakan Undang2 Imigrasi, Mc. Car- 

| ran-Walter s sasaran kritik dan Naa: karikaturnja. Aki- 
| batnja ialah semakin meratanja perasaan anti-Amerika dikalang- 

. an rakjat Inggeris. Kebanjakan dari kritik2 itu ditudjukan terha 
| dap tindakan saringan pada anak2 kapal jang akan singgah di 
Amerika Serikat dan jang bukan bangsa Amerika untuk menge- 
tahui apakah mereka — bersimpasi kepada Komunisme. 

diktator demokrasi rakjat, guna Geredja ita adalah pekembuhan djari perkembangan perikanan di Dja djumlab: 1 miljard jang ada di Na ana Bana Ten rentjana pembangunan | kepada ibunja, ' mendiang Lady Ca-|karta. Perdjalanan studi ini diseleng- | bank2 untuk membeajai import. bana mn adah “ca berat. Mereka sedang sibuk mentjo nasional.   therine L. Jones, ig meninggal pada 
tel. 24 Agustus, 195t, “dan dengan 
siapa ia menjebarkan suruhan aga- 
ma sedjak dari dia berumur. '6 tahun. 
Sekarang Jones Ne mentjapai usia 
45 tahun. 

Pada upg!ank Mama ani gere- 
dja itu, Jones berkata: 

.Adalah di' Birmingham, Alaba- 
ma, dimana ibu saja- mudah2an Tu- 
han. .memberkatinja- mengizinkan sa | 
ja untuk pertama kalinja memimpin 
sembahjang. Entah bagaimana, bu- 
kan saja, tapi Tuhan, jg seolah-olah 
berbitjara ketika anak jg berumur 6| 
tahun itu mengutjapkan sembahjang 
aja dih an orang banjak. 

garakan oleh  Programma. Truman Kekurangan dalam anggaran be 
pasal 4. Demikian 2 dari Wa- landja itu untuk sebesar Rp 1,3 
Shington. FN an (miljard dapat ditjari dalam dana2 

Pembentukan Perseku- 
. tuan Asia Tenggara 

Merupakan Soal Jang Paling  Katjau 
Saran Churehill Menurut ' Penglihatan Manilla 
TENTANG 'PERKEMBANGAN2 

untuk membentuk suatu 

ba memadamkan api sewaktu 'ledak- 
an itu dengan tiba2 melemparkan 
mereka kebawah. Lima orang jang 
ada dibawah mendapat luka2 kare- 
na kedjatuhan petjahan2 katia. 

Sebab2 ledakan belum" “diketahui. 
(Antara). ! 

PENDAPAT JAHUDI ARGEN- 
TINIA TTG. PENANGKAPAN 

DI RUSIA. 
Organisasi Jahudi di Amerika ha 

ri Kemis menuduh, bahwa pembersih 
an2 terhadap  masjarakat Jahudi di 
Rusia bertudjuan mengganggu bang 
sa Jahudi organisasi2 Jahudi “dan 
gengsinja dalam dunia internasional. 

centat oba" orasit 3a 
Sifat pemerintah. diwaktu 
Sekarang. - 

Diterangkan seterusnja, baka ke- 
tika 3 tahun j.l. dibentuk Tiongkok 
Baru, maka ,.rakjat belum dimobili- 

sasi sepenuhnja dan keadaannja be- 
lum matang: untuk mengadakan K9Ba 
gres Rakjat Seluruh Tiongkok: 

Oleh sebab itu, maka ,sesuai dgn. 
rentjana umum”, sidang pleno jang 
pertama dari konperensi konsultatif 
politik rakjat Tiongkok mendjalan- 
kan funksi2 dan kekuasaan2 « dari 
Kongres Rakjat Seluruh Tiongkok, 
menetapkan undang2: organik peme- 

SA EA 

  

  

    

   
    

Tuan dan Njonjah 

D. v. Yperen-Reynaert 
Memberi tahukan dengan “segala se- 
nang hati atas kelahiran anaknja pe- 
rempuan jang pertama: 

    

terachir disekitar usaha 
persekutuan pertahanan di Asia Tenggara       

    

  
  

  

“ Kampanje” 'anti-Amerika ini ygrasi Amerika sedang menjambut rintah rakjat pusat dari Republik | ,Hal demikian terdjadi dalam se- djuruwarta A.F.P. di Manila, Juan Domingo, telah menulis sbb: ASTRID-JOKE-CONSTANCE Keterangan ini dikeluarkan pada mulai berkembang pada Mn anna Pak Kania Aa Rakjat Tiongkok, memilih dewan pa ian hid ae Mena aan meng Dengan sarannja . ntuk memben tuk suatu persekutuan Pasifik tan di rumah sakit Panti Siwi Semarang ! penutup sidang luar biasa Sari PER December tahun jang lampau | kata2: ..Ba aa Amerika. | Merintah rakjat pusat dari RRT dan (beri isjarat apa jg.harus saja kata-| pa ikut: Sertanja “Fifi ina dan Djepang, perdana menteri Inggris, pada hari Djumat 16 Djanuari 1953. nisasi masjarakat Jahudi di Argenti- ketika ,.Daily Express” memuat | Baru” dan mau masuki. Amerika. diberi kuasa untuk mendjalankan. ke kan dan kerdjakan. Winston Churehill, telah membu 2 SN nia 
: : 

6 at dirinja mendjadi sangat tidak “dihalaman mukanja headline jang | Tapi. tuan, harus menunggu lebih "dar kuasaan negara. Seorang anak jg diberkati dengan populer. Seperti diketahui, saran Churebill jang Nan alan iatkan 
        
  

3. i i hadap diri “Ikelebihan itu hanja bisa  dilahirk sarat senen —— —— an 
berbunji . U.S. Ouiz ini British (bulu sampai screening ter 'Dalam resolusi tadi dinlatakan su |kelebihan itu hanja bisa dilahirkan kepada tjalon menteri luar negeri Amerika Serikat, Joh | 1 

& - Ituan selesai”......... 3 oleh seorang ibu jg berdjiwa besar, merika Serikat, John Foster Neng en akn Ban 
ships” atau “Amerika memerik Pun pers Inggris telah membesar? |paja rakjat memilih orang2 dari ..se | Besa Tan ibu Ig En Ohbahka aa Dulles, antara lain mengandjurkan, supaja usaha menggalang per- | Ke Pasar ..Jaiek” Semarang? sa kapal2 Inggeris”. Inilah berita 
pertama jang didengar oleh pen 
duduk London mengenai pega- 
wai2 imigrasi Amerika akan 
anak buah kapal2 itu. . A 

Tiap kedjadian semendjak per 

gala golongan bangsa, kelas2 demo- 
krasi, partai2 demokrasi dan organi 
sasi2 rakjat, jg sungguh2 mewakili 
massa, jg bersemangat menjala2 ba- 
gi kepentingan rakjat dan bersikap 
baik terhadap massay terutama me- 

sekutuan itu “diteruskan dan diper tjepat penglaksanaannja, sekali 
pun andaikata India, Birma dan Indonesia tidak mau ikut serta. 

Saran: jg" demikian itu ternjata 1 
lah menimbulkan : sSjak wasangka. jg 
berikut di Manila: 

kan laporan Komisi tudjuh orang ig 
dibentuk oleh Presiden Truman utk. 
menjelidiki undang-undang .itu sete- 
lah Kongres menjetudjui atas veto 
Presiden. : 

Laporan Komisi itu mengandung 

redja ini”. 

Propheets Tares bekerdja disebuah 
ruangan digeredjanja jg dihiasi setja 
ra .mewah sekali. Kursi medja tulis- 
nja terbikin dari kaju dan dibalut de 

Djangan lupa ! 
Singgah ke Warung-Makan 

»s TERANG BULAN” 
ping itu masih ada Dewan. Anzus.| | 
jaitu persekutuan jg meliputi Ameri ! 
ka Serikat, Australia dan New Zea- istiwa ini mendapat headline le- ped -|reka dikalangan massa ig telah ber-|ngan kulit, sebuah replica dari kursi| 1. bahwa djika Pakt Pasifik itu di |tand. | di Aloon2 Barat Vak No. 15 Semarang. bih besar dalam halaman surat2 emng itu PN An palirik dan | a besar, ablawan2 ' dan buruh | djenderal MacArthur. Kursi 'ini har- |dirikan oleh negara2 Barat, maka Jang dikehendaki Ouirino. | ki : £ kabar, tjelaan dalam tadjuk2 ren prinsip2 jg tidak bidjaksana dan sa- del.” PEN Yang pe Tapi, Tn Be ja ah Aa atau sel Dilain pihak presiden Ouirino | “S---— 

1 era az 
$ 

tjananja thd. senator. MacCar- ngat berbahaja bagi negara”. Komi- Jangsduduk dalam panitya redjanja. Medja tutisnja 1 Ja Nanga ata rtjorak Barat: menghendaki suatu persekutuan jg TT PANEN AE PANAH MANA NMEMANL ren jang mendjadi peserta dalam 
mengusulkan undang-undang itu, 
serta kritik pedas terhadap Ame 
rika. 

Madjallah2 mingguan telah ber 
satu dalam kampanje menekan, 

  

  

undang2 itu, serta pelawak2 
radio telah. mentji takan olok2- 
an jang sesuai dengan suasana 

  

si itu mengandjurkan supaja diada- 
kan perobahan atas undang2 itu da 
ri mula sampai achirnja. 

Pers Inggris mempergunakan lapo 
ran ini dan memuatnja dalam hala- 
man2 muka. Harian Manchester 
Guardian” menurut headline jg bu- 
Injinja: Sapu baru untuk membersih- 
kan undang2 MacCarran”. Harian 

  

| Diantara anggota2 ya pe 
rentjana undang2 dasar, terdapat 
Djenderal Tn Pa | Ada 

Ching Ling, si Shen 
One En Tai, Tan Kah Kee, Kuo 
Mo Jo, Saifudin Md. 

|dari kaju walnut, ig dilapis 
(kulit, berharga $ 1000 dan uang ini 

muda itu, 
Jones tinggal disebuah - rumah 

| | jang sama besarnja dengan istana, 
| mempunjai 54 buah kamar. Ru 

den gan, 

'djuga diambil dari fonds gerakan pe 

2. bahwa persekutuan itu akan me 
ngabaikan atau kurang menghargai, 
bahkan mungkin  djuga menghala- 
ngi sama sekali, ikut  sertanja nega 
ra2 Asia Tenggara sebagai anggota? 
jg sederadjat.- 

Jang lebih ironis lagi menurut ka- 
langan penindjau di Manila ialah, 
bahwa lama sebelum Churchill me- 
ngadjukan sarannja itu, presiden Pi- 

titik-beratnja terletak dilapangan po 
litik dan ekonomi dan mendjauhkan 
tiap2 bentuk 'ikatari militer, sedang 
kan Tiongkok Nasionalis dengan pe- 
rantaraan. menteri Juar negeri Geor- 
ge Yeh telah mengemukakan penda 
pat jg memberikan, kesan, ' bahwa 
Pakt Pasifik tidak mungkin  diwu- 
djudkan. Dikatakan, bahwa perseku 
tuan sematjam itu mungkin akan me 

    

  

      

Pemberitahuan 
Bersama ini. kami memberitahuk an kepada semua Inn rela- 

bahwa perusahaan kami jg tadinya bernama: tics2, langganan2 dil., 
La ae RI 2. mah ini terkenal dengan. sebutan 
dapat Chen Yi, Liu Keping, Li Pura Perantjis”, terletak tidak »Daily Mirror” keluar dengan kepa- 

.. Ha: ,,Amerika berontak terhadap un- 
ta Anti-bangsa Asing”. 

larian. Daily Express” 

lipina, Elpidio  Ouitino, telah ber- 
siap-siap -untuk mengundang. kanpe- 
rensi Asia Tenggara jg ke-II tahun 

djauh dari Detroit dan didirikan 
Loleh. millioner2 Detroit dizaman 

| lampau. Dia mengatakan bahwa 

narik perhatian Indonesia, Birma 
dan India, akan tetapi oleh karena 
negara2 tsb. mendjalankan politik 

Yang ditimbulkan oleh akibat un- 
dang2 itu. Kritik ter - 
dang2 itu dari “peserta siaran 

"YTHAY SAN KONGSIE 

sedari tgl. 1 Djanuari 1953 telah dirobah seperti tersebut, Mena 

Wei Han Pen (Antara)    

      
  

    

      

    

  

kepunja- 

  

   
   

   

  

nja djawab pada BBC. mendapat t diha-|dap perbuatan penghinbalan dan sub | rintah2 Tuhan diterimanja di ini djuga,di Pilipina. bebas, maka rasanja. tidak mungkin ma sambutan hangat dari penden na! AT pALaa Poto” MarCartan versi, jani Kg Mu aa AN, MinaiNa singgasan a diterapat ke Masing2 punja konsepsi bagi Pa ga ikut serta dalam | ini, sambil memenuhi keadaan. zatnan: na aa aa Ke ga aa ng Sa ea pa GUNUNG AGUNG" “Dad israk itu mendjadi iba mia nja 10 intji dan. lebarnja dua kolom. Sea Mi aa Aan ia Bulan Djuni jang” “lampau . “ai Da hubungan. ini nampaknja Perantjis rupanja djuga Jain utk. Firma K han pembitjara penting ap | Gambar .ini. diberi kop. ig. bunjinja: Nan ab Uhoabn .prophcet” ini berkata kepada |'iap2 negara mempunjai konsepsinja | memasuki persekutuan “Pasifik, “5 -d/h Thay San Kongsie 
bangsa Inggris bertemu Pat MacCarran: bangsa Amerika selama: ap pe pers: Saja mendengar. suara Tu: sendiri2 dalam hal membentuk per-lutama berkenaan dengan kesulitan? 5 bangsa Amerika. Inggris tidak se: melakukan serangan terhadap orang PN PD : , at ai ea Kar setel ah saja memasuki rua 5 bp en NE Tg jig Pena di Bai (terdjemahan dalam bahasa Indonesia): k egal: kata2 f Pa dibelakang tindakan. mela tas komentar imi ari iri tjam itu. Jg sudah pasti iala Wv emudian datang archill dgn. : Aa taka Has 4 $ na 4 5 
aa Tg denagn “Tan Na tas per Ig Amma ag kapal”. . Komisi .New Statesman and ' Nation” me.| ngan singgasana saja. Ada jang pemerintah Demokrat Amerika Seri (sikap: Teruskan sadja pembentukan Firma , GUNUNG AGUNG” d/h Thay San Kongsie tetap meli- menjampaikan kepada saja supa 

ja djangan duduk diatas singgasa 
     

         
    

nambah: 
Toko Buku, Importir, Pertjetakan, Taman” Batjaan 

Tidak seorang daan ig akan da- 

kat tidak begitu suka untuk setjara 
langsung memelopori pembentukan 

persekutuan itu “asal sadja saja dja- puti bagian2: 
ngan dilupakan dan tentang jg lain 

dan Penerbitan dan beralamat sebagaimana biasa: 

k oleh Presiden Truman itu lebih banjak membawa k 
ikan komentarnja menge-| 

“keburu: 
| kan daripada kebaikan dalam aa ita 

    
  

    

  

itu me Saja patuhi perintah itu dan lebih id duli!? lihara perhubungan baik antara bagian undang2 itu tentang ima, bahwa sereening se-| 12 itu: pakt itu dan lebih setudju, djika ne-|tidak perduli! gih berika. $ “ ser ing Terhadap Anak kapal, soal Long pagar dapat Sasa ai ai ae Meme te Pa te gara2 2 SANA sendirilah jg | « Eisenhower jang akan me-| KWITANG 13, Kotakpos 135, Telp, 4678. Gmb. DIAKARTA. 
5 Na Wabgikan marah na 2 mengambil inisiati nentukan, na sei LN 13 1 $ Peng Mg ba toa SN di Tngeris Pak Obeng Tg dekan 2 seterusnja: Saja akan memberi- | Pemerintah Djepang selama ini Menurut harian pagi. .Manila Ti-| Tjabang kami di Kramat Bunder telah berdiri sendiri (terpisah) berhaluan liberal | hal ini tidak menghalangi ha barang tentu telah siap dengam tjeri kan Amerika, Serikat seorang pe (masih tetap ,,bungkem”, ' mungkin | mes” , ig mendjadi latar- belakang dal dan memakai nama lain. konsepsi pelukisnja tentang Ai News Chronicle” untuk me- (tera2 ig sangat masuk diakal untuk | Mimpin baru. Dia adalah seorang | karena Ai bahwa Diepang meru-'ri pada angan2 Churchill ita ialah Sekian pendjelasan kami dan harap Jang berkepentingan mak mungkin terdjadi ..djika Colombus muat headline jg berbunji: ..Hapus- |disampaikannja kepada pegawai imi- anggauta angkatan perang." pakan faktor ig "penting sekali" bagi (daerah strategis jg “berpusat kepada mendarat di Amerika sekarang ini.” 
Ketika Colombus mengindjakkan ka | Koi 

. maka se-| Mc kinja ditanah Amerika, 
orang pegawai. imigrasi mendatangi: 
nja serta berkata: 

Dari Spanjol, eh? Apakah tuan gan 

     

    
   

  

    

  

rran”. 
mentjela. 

- sereening terhadap anak kapal: 
i Truman undang2 

tau dalam tadjuk rentjana 
kan “bersamaan - waktunja de- 

n penjiaran laporan komisi itu. 

Pada waktu itu. propheet ini mem 
bajangkan, bahwa pemimpin jg di- 
djandjikan ini mungkin djenderal 
Eisenhower, "tapi dia menambah 
sTuhan tidak pernah menjebut na- 
ma kepada saja”. 

grasi' jg senantiasa berada dalam ke- 
#jurigaan. 

Selain dari itu spion “tidak da- 
pat ditangkap dengan undang2 jang 
telah digembar-gemborkan kesana si 

tiap2 persekutuan jig mungkin diben 
tuk di Asia Tenggara. Akan tetapi 
dugaan2 jg terdengar sewaktu presi 
den Korea Selatan, Syngman Rhee, 
mengundjungi Djepang baru2 ini, te 
lah memberikan kesan jg menggem- 

garis Singapura-Saigon, jg dapat di 
djadikan pangkalan persediaan pasu 
kan2 dan alat2 perlengkapan dari 
Timur Djauh ketempat manapun dju 
ga ig membutuhkan bala-bantuan, 

Akan tetapi bagaimanapun djuga, 

lum adanja. 

Atas perhatian Tuan2 kami mengutjap terima kasi: 

Hormat kami, 

Firma 'VWSGUNUNG AGUNG”" 
parkan, jaitu bahwa Tiongkok Na- 
sionalis, ' Djepang dan Korea Sela 
tan sedang meletakkan  dasar2 bagi 
ikatan ig akan mendjadi inti dari pa 
da persekutuan tadi, Karena  disam 

Propheet Jones mengakui pula te 
lah merarnalkan  banjak  peristiwa- 
peristiwa jg telah terdjadi. Katanja 
dia mulai menerima pesan-pesan da 
ri Tuhan ini sedjak berumur satu ta 

hi. Mata2 itu ditangkap dengan dja- 
lan contra spionage, jg dapat  men- 

ig akan mempunyai pengaruh jg me 
nentukan dalam hal ini ialah sikap 
Amerika Serikat dibawah pemeria 
tah jg baru, demikian Jaun  Domi- 
ngo. (Antara), 

d/h Thay San Kongsie. 

Pemimpin/ Persero, 

(Tjio Wise Tay). ng 

turut bertempur bersama kaum ko-f Harian ,/The Star” menulis dalam 
munis terhadap. Franco?” Sebuah: tadjakeya: “ Perang” “kilat ' terhadap 
gambar cartoon lain jg dimuat oleh ,MacCarran” dan memberi ulasan djalankan pekerdjaan dengan baik se 
harian ,.London Evening Star” me- seterusnja: «Sudah barang tentu ha- kali djika tidak ada pengumuman 

an seorang pegawai imi-Irus diambil tindakan2 jg perlu terha apa” 

2 

                   La Kane ” 

   



  

   

  

  

    

  

  
tan. Di akan an- 

sea bea ena! Pe tangan 

    

PERISTIWA. ISRAM DAN MIKRAADI, 
2... DENGAN WETENSCHAP,   Oleh: Munawar  Chalil.:. 

| Bagi mereka jang masih ragu? ter 
4 dap peristiwa ISRAA dan MIK 
KAADJ Nabi s.a.w. maka dalam 
Buku ini diutarakan pandangan? 

“kutang peristiwa tsb. dengan se 

-y wa wetenschappelijk, hingga da 

kst menambah atau lebih mene- 
bilkan kepertjajaan mereka. Isi 

121 pag. Omslag karton . tebal. 
Harga Rp 9.— prangko 104Xc. 

Yesan 25 buku potorgan 2346. 
“Djuga sedia: Tafsir @oer'an, Mah - 1d Junus Rp. 25.— Pemimpin 
Sembahjang Rp 7-— Riwajat Rasu'2 utam p 6— Seluk beluk 
agama Rp 10-— Lembaga budi Rp 8.— Mustika budi Rp 9.50. 
Budi Pekerti Rp 3.50. Pertjonto han luhur Rp-2.— 

Prangko: 1096. Mintalah dafiir harga. 

. Penerbit : : “AB. SITTI-SJAMSIJAH. 
: Pee DAN 28, Aa 4 

Pa MA Te ui de SL ARA DG Lg 

   WETENSCHAP 
Perdjalanan Nabi sa Kerfangit tadyah “ 
     

  

   
     aan SB 

. PENGANTEN BARUJ 
Sekarang dan selama-lamanjal 

Njonja dapat memperindah diri 
Njanja dan dapatkan 'itu perasa 
an berbahagia dari Penganten 

“Baru, dengan tiap kali minum 
ar DJAMU SORGA 
Djamu ini membawa kebahagia- 

jan, kerna seluruh Me 
tuboRga jonja selalu tinggal . 

  

LIEM TAILOR 
| High class for special woolen 
5 working. 5 

37 Seteran (Duwet) 
2 SEMARANG. 

  

   

    

      

   
   
   
   

   

  

   

          

   

  

   

    
   

  

   

    

   
   

  

      

    

  

   
   
   

   

   
   
   
    

     
   
    
   

   
   

  

           

    

     

      

  

gar, muda dan tjantik, Telat 
bahan? pilihan jang terkandung 
Mealangnya.- Djamu ini teristime 
wa untuk kaum, wanita — Kaum: 
Istri dan Penganten Baru. 

An 

MUA 3 

SEMARANG 

  

| Toko PEDAMARAN 90: 
Agen2: Depok 36B, Mataram 
414, 697, 942, 210, 682, Lemah- 
gempal 52, Petekan 35, Darat 33, 
Pontjo! 8s, Labuan 14, Gg. “Tji- 

- Hiik 19, Dj. Demak 12, 
": Htimur 23, Aloon2 Barat 7. 

ii mu i 

  

(Dokter 

Ariotedjo 
"RSUP. 
Purwotomo HA 

“Binal untuk penjakit mata 

“#Djam Bitjara : 
Pr . Purwotono R26 Dok 

Telpun: “Soto 130 

A2
 

Sakit kentjing darah, nanah ? 

Rp 20-— URUNOL PILL. tangg. 

tulung SAKIT PRAMP. SYP-i- 

LiSs?77 CERENUL PiLL. tang- 
|gung: 'bisa b.kin baik luka-luka, 

'pengkak di kernaiuan. gatal, bi- 

“Isui Rp. 20.- ZALF Rp 
INAMON SCH9ONHKID PILL. 

bikin kulit muka halus, bersihs 

dan kentjeng untuk orang muda 

(maupun tua. Ini pil tidak “melain- 

kan untuk ketjantikan, tetapi dju 

Iga bikin badan sehat dan selalu 

. Hen tinggal muda, 1 stel Rp. 60. 

| GORIA tanggung baik sakit 

tian Rp. 30.— 3 ds. Rp. 8T.- 

| IBEDAK TELOR Rp 5.— LIDA 

  

“Gang Tengah 22 Semarang. 

Kasar Smg. Plampitan 29: ag 

$ Solo Kiogngan 70 A.   

    
    

  

    
     

  

   
    

      

   

            

   

pap 1 doos Rp. 15.— 

JAJA HAAROLIE Rp. 5—1$ 

    
   

        

   

PN ar BRA | 

Kranggan | 

Na ANGGUR OBAT KOLESOM. tni 

3— Sk 

Pa Aa £ - aa SING TONG” Semarang. 

     

     

      

   
   

  

   

    

'Ray-Ban matjam2 kleur, « 

| Ae 

“AGed, American Opthoimotical Coltege) 

Paus Mu MATA dengam tjuma2, dan djuga terima oem 
. Dokter. (Ketjuali sakit Mata). 

ame2: model paling baru: model 1953111 

Edinburg, Kenymont : Balrim. 

ben 

  

aman aan panen 

| Shanghai Optical Co. 

3 
“ 

. Tiap2 hari MINGGU dan HARI BESAR, buka ya “hari 
sg Fatdia, Na 82 — SEMARANG — Telf. No. 1125. 

  

  
  

      
  

  
  

        
      
    
   

  

       

  

       

  

HYDROBROMAS-KININE # 
La Ga ” FRUITVITAMINE-C 

          

   

  

BAT BAN TING 

Dapat diminum Gta Mete buk 

    

binatang berbisa, kena api, dapat le- 
kas hilang dengan digosokkannja. 
Apabila merasa lelah atau 

diminum, 
.sembuh Karna: Ban Leng telah da- 
pat banjak sekali surat pudjian dari 
Tuan2 jg. terkenal: jg. patah disem- 

“buhkan oleh Ban Leng ini, dari ma- 
'tjam2 penjakit. Kalau Tuan suka 

kirim sama Tu 
N 3 ' Ban Leng dapat dibelih saia semu 

Fa “ toko2 Obat DIl.: kalau tiada: boleh 
- z “kirim Rp. 6,50 Kami nanti kirim 

1 botol sama Tuan. dengan tertjat tat, 

    

3 Dil Bawean 'no. Tilpon 2207 Ta Surabaja. 
  

Pa 2 : E: - 

  

. dan KAP 

Kp-PENGAPON - 
Ba aka 
“SEMARANG 

  

        
    

Tjampuran Obat2 Tionghoa jang berfaedah “dan “mahal, antaranja 

Kolesom, dll. Obat Tang, 'sanget penting untuk tambah kekuatan tu- 
buh. dan darah. Ini Anggur pun tertjampur dng. sarjnja Buah Ang- 
gur ja jang terpilih. 

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

rah, .muka putjet, air. muka kelihatan tua dan" Jesu tidak bersema- “| 

ngat, kaki tangan dingin, bua pinggang sakit, tulang linu, kepala 
suka pusing, -bernapas pendek, urat sjaraf lemah, “ysumangat. Taki2 
kurang. ' Paras perempuan tua dil. Penjakit kelemahan: Minum ini 

—.. Anggur dalam sedikit tempo sudah tentu lekas kelingan faedabnja. 
5 Baik untuk lelaki dan n perempuan, tua atau muda. 5 

ANGGUR KOLESOM PO” THAY. Amat “perlu bagi “prerapuan 
jang duduk perut, dan jang berbadan lemah, kepala suka pusing, 

    

» 

"sakit perut -tumpah2, kaki bengkak dil. Sakit lemah dalam waktu . 
— bunting. Perlu diminumi sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehat 

dan baji dalam 'kandungan tinggal waras. 

37 ANGGUR KOLESOM SENG HWA. Perlu. dimiaum perempuan 
sesudah bersalin, agar tinggalnja darah 'dalam badan mendjadi ber- 
sih, dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjadi seger, me- 
nambah air susu ibu, dan menambah nafsu “makan. Terutama bagi 
perempuan jang sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sa- 
ngat dipudjikan. 

4. ANGGUR OBAT RHEUMATIEK. Ini Anggur Obat Rhentiiftick 
dibikin menurut resep jang sudah termashur turun menurun. Dibi- 
kin dengan “bahan obat Tionghoa jang mahal dan mandjur, dengan 
ditjampuri Kolesom dll. Ini anggur obat melulu untuk sembuhkah 
segala rupa penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik ditu- 
lang, urat2 dan lain2 bagian badan, baik jang sudah lama atau jang 
baru. Seshdah minum 3 botol tentu nanti kelihatan mandjurnja dan 
6 botol SEMBUH, sama sekali. 

Terdapat di TOKO2 OBAT dan TOKO? P. & D. diseluruh Indonesia. 

Pabrik Anggur ,REN AY & Co”. Surabaja. 3 

  

kan:. batuk baru “atau lama: sakit 
tenggorokan, sakit perut dil. 
Bagi bisul2, kudis2, gatal2, digigit, 

Tibad En IA 
Akan dilakukan pada tanggal 21 Djanuari 1953 djam 18,30 | 

|di tempat: 
! 

TOKO SUPER RADIO, Djl. Seteran No. 5 (Duwet) — | 

Kartu penebak harus sudah diterimakan pada Toko ini se 

“belumnja tanggal tersebut. . 

   

    

   

    

    

   

    

  

mandjur.   
salah 

urat: dari sport atau djatuh dapatlah 
Ban Leng digosokkan (dipidjet) dan | 

semua itu penjakit lekas - Agen : 

»   
batja surat2 naa tsb. kami bisa 

“Dikeluarkan oleh Rumah Obat TJEH SHE TONG. “2 

Kese Kise" terbikin dari “| 

| Viranol Extra strong buat laki j 

potentie sexuel zwakte)- 

dak hantjur sering marah” 

Pil Gumbira istimewa aa Iaki 
Pil Vitamin buat perempuan jang dapat penjakit keputihan ,, 

Minjak Tangkur adjaib buat laki? ........ooo 
Salep hilangkan hitaman dimuka kukul djerawat 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram 
Obat dikirim sesudah terima wang ongkos kirim 1096. 

Djuga mengobati “segala penjakit luar/dalam seperti 
| nana, Linu', Gindjel, Prempuan tidak tjotjok bulanan, 
Br (aambeien) didjamin 10 hari sembuh djatuh akar'nja sonder operasi, 

semua penjakit . diobati sampai baik. 

Tabib Wah'd Mawn Tamblong HN Bandung. 
ZINDABAB HOUSE Nonongan No. 77 Solo. 

Toko Solo, DjL 'Sosrowidjajan No. 5 Jogja. 
Toko Baldjun, Djl. Kepatihan No. 105 Pekalongan. 
Toko Jilani, Djl. Kemakmuran 112 Makassar. 
Tabib, G. M. Fateh Din, Hotel Tionghoa 15 Ilir Palembang. 

. Toko Seth, 16 Ilir lurung Elite, Palembang. 
- Toko Seth, “Pintu Air 30 Djakarta. 

Sig Toko Thio Piek, Djalan Perniagaan 10, Bogor. 
#0: De Nieuwe Winkel, Pasar Antri 1532, Tjimahi. 

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

TANGGUNG 100 pCt. MANDJUR. 

kaan teman ka kwaton EH 
HARUSLAHIMAKAN PIL VIRANOL - 

senvacapenneenasenaa aneka naa naa an 

  

jangkurang tenaga lemah sjahwat (Im- 
Alasan penjakit badan lekas tjape makanan ti- 

kepala pusing 'intjok linu? muka putjet Kaki 

tangan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (ze- 

nuw). Tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut?, sakit pinggang, djan- 

tung berdebar”, 'buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 10040 

berhasil. Harga x Botol. Rp. 20.—. Ma ada sedia lain? Obat jang 

15— 
25.— 
10.— 
10.-— 
10.— 

Rp. 

ana manis,/ 
eputihan, Wa- 

  

  

  
  

3 proved 

babyfood 

is here 

000 pRooucI 
Mamat 19K MILK 

2iSED. unyoucni 
202 mpanto, GRO 

2 AN dan bari AouLt « 
Uang AD mon Te SATA - 

“1hamin op MAN 
Dat ae 

Glaxo is the carefully balanced 
babyfood with added vitamin D 
and iron. Glaxo is especially suited 
for feeding babies in Prog 
countries. 

  

   

KONG DJIN TONG 
Pekodjan 105— Telp. 1885 Semarang 

  
BABYFOOD 

in sealed 1 Ib. tins 

Lx Distr, jacobson van den Berg & Co. N. Vo 

  

    
3 c.— : one : aa RANTAI RA RN At 

| AWET MUDA DAN TETAP GAGAH PERKASA 
Karena chasiatnja : 

Arak Hai Kau Pitnftjap ,,8B 0E AJ Av 
“jang sudah terkenal untuk Tuan dapat mengekalkan ketjintaan 
swami-istri, serta sama2 puasnja. 

Pusat pendjual : 

  

  
  

  

        ad ma Nan z 

  

  

   

Ng TA" ICE CAVE TO 
5 YyEY HE HAS 

: 2E/ GET HIM 

MALLOY PLUGGEO ME/ HE'S GI Kwon Leave eg Tank Was | BO LD WHAT £ couLCg, 
TH RUSTLIN/ AN WKRECKIN' 4 | YOU AT THE &, PAYIN HIM BRONCO..BUT IT 

ILROAD TOO, HOGAN!/ HOTEL, SUNNY, NY. Feeb MY 

: Sate MALLOY) Ft          

   
     

         
   

    

, : WASN!T ENOUEH/ 
CONSTRUCTION 
'EWS AN' ALL 

H' TIME HE 
$ “WAS WOKRKIN/ 
NSeAanaT ME 

| AND TRY: TO          

    

     

    
   
   
   

  

  

  

  

h Malos. Ialah jang berada “dibelakang 

djalanan kreta api- 

tu buat ambil uang jg. ia simpan. disana. 

“   
     

  

    

     
      

  

    

    
     

“hotel, 'Sunny, 

atur makanan . 

— Saja telah berbuat. sedu- — Kita akan Wghalkan kau di 
dan tjoba tangkap  pat-dapatku, Bronco...... 

itulah belum tjukup. 
Tetapi 

Muloy. 

-—— Saja pikir bahwa saja . bajar 
kepadanja karena ialah jang meng- 

untuk anak -buahku 
jang "mengerdjakan djalanan Kkreta 
api it. Padahal sepandjang waktu 
itu sebenarnja “ia bekerdja untuk 
menentangi saja!   

Ls 

Lagu-lagu ja 

Senen Malam Premiere 

REX 5-7-8- (13th) 
Betty Grable- Dick Haymes 

sThe Shocking 
Miss Pilgrim" 

20th Century Fox' Technicolor 
Suatu keaiban jang romantis | 

George Gershwin jang termashur! 

  

  

  

Copy 
Baru 

METROPOLE Mg 
7th) 

Tyrone POWER— Linda Darnell 
Rita Hayworth (TECHNICOLOR) 

»BLOOD & SAND” 
Matinee: Minggu Pagi dj, 10.- 
  

ang merdu gubahan 

  

Ini & besok malam pengh. 
5.00 - 7.00 - 9.00 - (17 th.) 

M.-G.:M's 
Glenn Ford-Charles Coburn 

nThe DOCTOR & The GIRL" 
Matinee: Minggu Pagi dj: 10.- 

  

DJAGALAN 1.-—09.— 4th) 

Rd. Mochtar—-Netty Herawati 

Hidup Baru" 
  

  

Roberto 
Rosselini's   Ini Malam D. M. B. I 
ORION 5.-7.-9.- (17 th) 

Matimee: Minggu Pagi Ts 10.-   
Senen Malam Premiere 7.-9.- 
Film Tiongkok paling mentereng 
sedari hikajat kenal ! 

sTEARS OF THE 

Fr YANGTZEs Pp “ 
29 ATISAN (Air mata mengalir di Sungai 

Yangtze) 
  

& 

(Indra 

  

Dapat (TELAH DI SEDIAKAN !!! 
dibeli 2 Peran uma 

Hr "OK 0 Jang dipesan oleh achli2 pendjait ! 

PRINCESS 
|Masin djait kaki cabinet dgn 2 latji. 
Dapat bekerdja: MADJU - MUNDUR. 
Kuat serta enteng dipakainja. 

| Memperlipat ganda hasil pendjaitan. 

| ONDERDEEL 2, sekotji segala merk da- 
“(pat dipakainja. 

aa (0... MURAH HARGANJA. 

N D 8 A" 1 an yan ana ga “ . 

  
      

   

  

  

  

  
    

    

  

  

INGIN SAKTI AWAS dan WASPADA ???!!! 
PERANG? 

Buku: 

Sapta 
Pudjangga 
Petundjuk2/Peladjaran 7 orang Pu- 
djangga utk. mengetahui hal2 
sebelum  terdjadi, baik mengenai 
diri orang (Microcosm) maupun 

Negara dan Dunia umumnja (Macro- 

cosm). Al: “ Memilih Hari jang ter- 

Nanga Nafkah, 

“ Rasia? akan mengetahui sebelum terdjadi.- Ramalan 

Diojobojo jg. tepat ar” dengan keadaan sekarang ini, Ramalan 

Ronggowarsit9, ig: sew jung rambut tidak meleset dgn. kenjataan jg. 

kita alami hari ini:- “ Ramalan Lauw Phik Un, jg. patut dibuat pedo- 
man:- Konferensi Gaib, jg. harus diketahui oleh setiap orang jg. hi- 
dup dim. dzaman crisis achlak:- “ Pawukon Kijai Sapta Renga jg.. 1000 

djitu- “ Sedjarah Indonesia, menurut tjatatan Fahian, jg. lengkap djang- 

kap benar':- “ Astrology dan Horoscope, Kuntji rasianja spj. orang da- 
pat Hidup Beruntung dlm.: Kesehatan, Penghidupan dan Perijinta- 

  

LIVAYA 

baik utk, Perdjodoan, Pindah, Mendirikan Rumah, 

Obat, Djodo dll.:- 

an. Dan 1001 matjam pengetahuan" lain jg. sangat penting bagi setiap 
penduduk di. Indonesia ! 

1 buku ukuran besar meegtinja .....i...Jiokkn Rp 23. 
Harga Reclame utk. SEMEREATA oo. Rp 201 
Luar kota tambah ongkos kirim 1076. 

(Persediaan terbatas. 1 orang hanja 1 buku) 

Badan Penerbit : 

KWA GIOK DJING 
Dj. Kramat 2/4, — KUDUS: 

  

mz mn aan Nu ea ma daa ea ia 

TELAH TERBIT 
(PERSEDIAAN TERBATAS). 

»Latihan Sedjarah Indonesia” 
— TJETAKANSKE IV 

BAGI SEKOLAH RAKJAT. 
(Oleh Wasita Dwidjawijata). 

Seizin Kem. PP“ & K. Didjual kepada Umum. “| 
HARGA: Rp. 6.-. Ongkos kirim tambah 104, 

. Utk. Pesanan Besar: 
PUSAT PENDJUAL : 

  
JOGJAKARTA 

megang CITY CONCERN CINEMAS mi 

LUX 

1 
mara 

  

    

  

Ini Malam bai (u. 13 th.) 

5. —7-9. Film Philipina dengan bahasa Indonesia 

GG: TIGA »Three Musketeerss USA xi 
dgn. Cesar Raminez— Tessie — Martinez— Oscar Mareng 

Norma Valles—Fred Montilla—Myrna Delgado 
MENARIK —HEIBAT— MENGGEMPARKAN ! 

Matinee: Ma Pagi dj. 10.- 

Grand ini Malam d.m.b. (u. 17 th) 
B0 Joan Evans -Melvyn Douglas Lynn-Barri 

Too much Liberty 66 

On The Loose Too little love 

Scheolgirl by Day ....Thrill.Seeker by Night. . 
I want to have FUN, and nobody's going to stap an 

Alot of things you neverfind in schoolbooks ! 
Satu film berharga disaksikan oleh Pemuda-Pemudi 
dan orang tuanja. Matinee Minggu Pagi djam 10 

Ini Malam d. m. b. (u. 17 th) 

Rd. ISMAIL — RATNA ASMARA — Mdh. SAID 

Dr. SAMSI 
film Indonesia terbesar 

Menarik dan Mengharukan. 

Matinee: Minggu Pagi Royal djam 9.45 

INDRA 10.15 

R Oo IK 1” Ini malam D.MB. (u. seg, umur) 
LILI HUA —-CHEN CHUNG — YANG LIU 

»HungChuang Shieh Yin" 
Berbahasa KUO YU 

  

  

445 - 6.45 - 845 
BERBARENG 

ROYAL 
5.15 -7.15-9.15 
  

Ie Gan 
k 

LN 

  

Tahun Baru Sudah Dekat! 
Untuk kaperluan dan pesanan barang-barang, 

PERHIASAN MAS, INTAN dil. 
Lekaslah datang pada alamat dibawah ini : 
Pembikinan ditanggung BAGUS, RADJIN 
NETJISsedang ongkos melawan ! 

et TOKO 

      
dan 

MAS    

    Telp.336 | 
“ KRANGGAN  WETAN 27 SEMARANG 

        Pertjetakan Smg. No. 584/1H!/A/718 

        
   

  

   

    

    

    

Banjaknja |” Potongan NY, BADAN PENERBIT Li 
o/ : I 

g "3 & na NASIONAL.» 
Pun BAGIAN TOKO BUKU fa 
f Et lebih 20 Z6 (Djl, Gondomanan I — TP: 323) | 

        

1 
4 
NI 

   


