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' TAHUN YH No. 279 

Tjita? Pakt Pasifik: 
. Tidak Laku 

Isikap Netral Beberapa Negara Di Asia- 
Tenggara Mendjadi Penghalang 

(bari'15 Negara Jang Diadjak Ikut Serta Mungkin Hanja 
NN ng 6 Jang Bisa Ikut 

.. SUMBER2 JANG BERWADJIB di Pilipina mengatakan pada hari Djum'at, bahwa penghalang .jang terbesar bagi presiden Oui- 
rino dalam melaksanakan impiannja untuk membentuk sebuah Uni Pasifik sematjam Pakt Atlantik jalah sikap India jang tak mau ma- suk dalam sesuatu persekutuan politik atau militer, Bukanlah men- Gjadi suatu rahasia lagi,bahwa Ouirino ingin sekali dalam tahun ini dapat diselenggarakan suatu Konperensi dari negara2 Asia dan Pa- 

    

  

  

      

    

  

(Nadjib Adakan ,Gera-| 3 
| kan-Pembebasan” | 
| Sebagai Bt Partai? Politik Je | 

Telah Dihapuskan 
Tudjuan : Mempersatukan Seluruh Mesir 
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Ta Tn 

Kerugian Perang PERDANA MENTERI Mesir djenderal Mohammad Nadjib pada 
“3 ea 'hari Djum'at dengan resmi telah memproklamirkan berdirinja gera- 

kan baru di Mesir jang diberi nama,,Gerakan Pembebasan” sebagai 
gantinja partai? politik Mesir janz semuanja telah dibubarkan bebe- 

rapa hari jg lalu ini. Dalam upatjara peresmian berdirinja gerakan itu 
jang diadakan di Kairo, djenderai Nadjib bersumpah akan kesetian- 
nja kepada bangsa dan negara Mesir. Djenderal Nadjib menjatakan, 
bahwa atas nama rakjat dan bangsa Mesir, kemerdekaan serta kehor- 
matannja ia mergumumkan berdirinja gerakan baru itu, jg akan meng 
ambil sebagai slogan kata2 jang tertulis dalam bendera kebangsaan 

  Djepang 
PN 

  

  

- 

  

Dan sampai sekarang belum ter- 
dapat sesuatu ketentuan apabila pe 
rundingan diantara Djepang dan In 
donesia mengenai soal tsb. akan di- 
adakan lagi. Didalam .taraf semen- 
tara sekarang ini, djikapun pertuka 
ran fikiran mengenai soal itu akan 
diadakan maka ia dilakukan dgn. 
perantaraan konsulat2-djenderal ma- 

TRRT Belum Akan 
Intervensi Di 
Indo-China? 

DJURUBITJARA militer Tiong- 
kok Nasionalis letnan “djendera! 
Chang Yi Ting pada hari Djum'ai 
menjatakan, bahwi pada waktu 
ini tidak ada tanda? tentang akan 

adanja intervensi RRT di Indo Chi 

na, tetapi andaikata putusan demi 
kian itu diambil, RRT akan dapat 
mengirim pasukan? penjerbuannja 

didalam waktu 60 djam. 

Mesir, jaitu ,,Persatuan, ketertiban dan kepatuhan.” 

Djenderal Nadjib  selandjutnja 
bersumpah, bahwa tidak ada usaha 
atau perongkosan . akan dikesam- 

pingkan untuk mentjapai apa jang 
kini diperdjuangkan oleh rakjat M- 

Sir, 

Menurut program gerakan baru 
itu tudjuan dari pada gerakan ter 
sebut jalah untuk mengusahakan 
persatuan negara Mesir. 

Dalam program itu dikatakan, 
bahwa semua anggota pemerintah 
akan bekerdja sekeras?nja kearah 
membebaskan Lembah Nil dari se- 
tiap pendudukan asing, dan untuk 

mendjamin bahwa Sudan akan da 

pat setjara bebas menentukan na- 
sibnja sendiri, dikemudian hari. Se 

landjutnja dalam program tersebut 

tama. Tampak sesudah pemilihan itu 

  

Dalam pemilihan jang diadakan oleh parlemen Jugoslavia baru2 ini, 
marsekal Josef Tito telah dipilih mendjadi presiden Jugoslavia ig. per- 

katannja. 
Tito mengutjapkan pidato pengang- 

  

Pemulihan Umum 
Periengahan Tahun Ini Sudah Bisa 
Diadakan: Keterangan Mononutu 
Menteri Penerangan A. Mononufu, jang tiba hari Kemis di Makas- 

sar Kemis malam telah mengadakan pertemuan dengan wakil2 pers di- 

"harapkan akan ikut serta dalam per 

ngan sikapnja jang tidak mau terli- 

Kashmir dengan India akan tjon- 
'dong kesikap tetangga2nja pula. 

 sifik, untuk mempertimbangkan pembentukan suatu front kesatuan 
melawan komunisme dan Ouirino berbesar hati karena baru? ini 
“Amerika Serikat telah menjatakan akan menjokong setjara aktif tji- 
ta2 tersebut. 

Menurut sumber2 Pilipina dan di 
plomatik asing, India tidak dapat di 

temuan sematjam itu, berkenaan de 

bat didalam, persekutuan2 militer 

ataupun politik. 
Sumber2 tersebut selandjutnja me- 

ngatakan, bahwa Sailan dan Burma 
akan mengambil sikap sematjam In- 
dia djuga, sedangkan Pakistan, mes- 
kipun ' mempunjai' — persengketaan 

Menurut sumber2 diplomatik jg 

  

Wilson Diper- 
tahankan Ei- 
senhower 

Sanggup Melepaskan Sa- 
ham2-nja Di General 

Motors 
sing2nja. : na Tak mengetahui, Indonesia akan mendja Presid : " Dapat dikabarkan, bahwa Eiji Wa| jenderal Chang memberi kete- | dikatakan, bahwa pemerintah akan |kota ini. i f NN aa : Ke “residen Eisenhower malam 
jima hari ini akan meninggalkan | rangan itu sebagai komentar terha | mendjamin bahwa Mesir akan me- Mononutu menerangkan, bahwa kedatangannja itu ialah berhubung |Whkan diri djuga dari suatu pakt an| Djum'at mengumumkan, bahwa 

'j Djakarta. (Antara). 
. AI 

- 

  

Perang Kuman 
Benar Dilakukan Oleh 
USA - Tuduhan Djer- 

man Timur 

WAKIL MENTERI kesehatan Ti 
ongkok Timurlaut hari Djum'at da 

dap berita2 jang menjatakan bah- 

Iwa RRT bermaksud memulai meng 
adakan aksi militer di Indo Chine 
pada bulan April jad. Menurut djer 
deral Chang Yi Ting segala lang 

kah RRT ialah direntjanakan oler 
Moskow, dan dikatakan bahwa pe 

da waktu ini jang masih terutams 
| diperhatikan oleh Rusia ialah Ko- 

rea. 

Ia menambahkan, bahwa musir 

dingin adalah lebih menguntung- 

kan andaikata putusan untuk me 

njerbu Indo China itu harus di 

menuhi peranan internasional jang 

penting kearah mempertahankan 
keadilan dan kemerdekaan. ' 
Sebelum mengumumkan berdiri 

nja gerakan baru itu, djenderal Na 

djib dengan keras mentjela ,,penin | 

dasan kaum imperialis” dan par- 
tai2 politik jang terdjadi dibawah 
pemerintahan jang silam  Nadjib 

mengatakan, bahwa partai2 itu ha 

nja mempunjai satu tudjuan, jaitu 
untuk memuaskan radja, agar ia 

akan melupakan tindakan2 tidak 
semestinja jang dilakukan oleh par 

hingga baru sekarang pekerdjaan itu 

Menteri menerangkan kehendak 
pemerintah untuk mengadakan pemi- 
tihan umum tahun ini djuga, bukan 
harapan lamunan belaka. Dikatakan- 
nja. bahwa paling lambat achir Pe- 
bruari atau Maret undang2 pemili- 
han mesti ada dan dengan demikian 

dengan keputusan konperensi antara Menteri Penerangan, Perekonomian, 
Keuangan, Pertanian dan Dalam Negeri untuk mengadakan koordinasi 

dalam penerangan dan penjelenggaraan anggaran 1 
pemilihan umum. Perdjalanan demikian telah diadakannja pula ke Djawa- 
Timur tapi peristiwa 17 Oktober telah minta perhatian lebih banjak, 

belandja negara dan 

diteruskan. 

PesawatRussia 
Matjam Baru 
Banjak Menimbulkan 

tiskomunis, sekalipun mempunjai hu 
bungan persaudaraan jang erat de: 
ngan Pilipina. Ditambahkannja, bah 
wa pemerintah Djakarta selalu me- 
nundjukkan politiknja jang bersifat 
»positif netral” dalam menghadapi 
ketegangan jang memuntjak antara 
Timur dan Barat. 

Penolakan negara2 tsb. untuk ikut 
serta dalam perundingan? jg menu- 
dju kearah persekutuan anti-merah 
dapat merupakan penghalang dalam 
pembentukan suatu pakt Pasifik jg 
effektif sematjam NATO, demikian 

Charles Erwin Wilson telah me 
njatakan kerelaannja untuk mele 
paskan saham2-nja, jaitu saham2 
"General Motors” sebesar 2.500. 
000 dan dengan segera ia telah 
menjatakan kesanggupannja kepa 
da presiden, untuk diangkat men 
djadi menteri pertahanan Ameri 
ka Serikat. 

(Tindakan tadi diambilnja sesudah 
Eisenhower dan Wilson mengada- 
kan pembitjaraan ketika hari Ke- ' in Nazi 
mis petang. Sekretaris pers Presiden, | Inggris di Djerman Barat, telah disi 

  
| Baru2 ini oleh peladjar SMA bagian 

Po "di Djakarta telah diadakan ma- 

lam silaturachmi' bertempat  dige- 

| dung Kesenian. Dalam malam ' gem- 

bira tersebut telah dipertontonkan 

djuga pelbagai tari2an daerah. Tam- 

pak . penari Minangkabau 

memperlihatkan 

S edang 

: ketjakapannja. 

  

Dokumen6&Ton 
Dibeslah Waktu Tangkapan 
Komplotan Nazi Di Djerman 

Barat 

Kalangan2 jang berkuasa di Lon 
don malam Djum'at mengumumkan, 

bahwa ketika achir2 ini dilakukan 
penggerbegan2 terhadap bekas2 pe- 
mimpin Nazi diiaerah pendudukan 

  
lam konperensi pers jang diberi- $ . tai2 ini. pemilihan dapat dimulai pada perte- : 2 : sumber? itu. James Hagerty, mengumumkan ba-!a dokumen2 . rahasia sebanjak 6 
kana SEM Ba Sebn jeng DNA Pembentukan gerakan baru itu di |ngahan tahun ini. Rentjana pemerin- Kekalahan P en Aa Ta AA 0 tiemira Tori hwa Presiden ” telah mengirimkan ' 101. 
diadakan oleh Front Nasional Ber- sambut dengan tembakan meriam tah atas 15 distrik pemilihan didasar- Amerika Di Korea jg dapat diminta oleh presiden Oui- |surat pengangkatan Charles E. Wil- Dikatakan bahwa dokumen2 tadi 

lin Timur, menggambarkan tentang 

perang kuman jang dilakukan oleh 
Amerika di Korea. 
Kepada para wartawan diberikan 

salinan laporan jang dibuat oleh 

komisi para sardjana internasional 
jang diberi tugas untuk menjelidiki 
perang Kuman di Korea dan RRT. 

Pasukan P.B. B. 
Terserang Wabah 

“Influenza 

Komando tentara ke-8 hari Ke   21 kali, dan penjumpahan dilaku- 

kan untuk semua pemimpin dari 

gerakan tersebut, jang sementara 
itu telah mendirikan -pula tjabang2 

nja disemua propinsi Mesir. (Anta- 
ra). 

P.M. Mesir setudjui di 
djatuhkannja hukuman   kan pada jurisdiksi kegubernuran 

dan bukan pada lingkungan kesatu- 
an adat. Diterangkan, bahwa djum- 
lah itu mungkin akan berobah kare- 
na andjuran parlemen, tapi jg. pasti 
ialah djumlah distrik pemilihan itu 
adalah lebih dari satu. : : 

Menteri menerangkan, bhw Irian 

Mingguan ,,Flight?”  madjalah 
resmi ,,Aeroclub Inggeris” dalam 
penerbitan pada hari Djum'at me 
ngatakan bahwa suatu pesawat 
djet pemburu buatan Sovjet, jang 
baru, dalam hari2 achir2 ini me- 
rupakan sebab dari kerugian2 be- 

rino untuk ikut serta dalam konpe- 
rensi anti-komunis itu, tetapi Pilip: 
na dewasa ini tak dapat mengun- 
dang 4 dari 9 negara tsb., jakni Dje 
pang, Vietnam, Cambodja dan Laos. 
Lebih dari 7 tahun setelah pepera- 
ngan Pasifik berachir, Pilipina tak 
mempunjai hubungan? jg normak de 

son sebagai menteri pertahanan ke- 
pada senat, sesudah Wilson menja- 
takan kesanggupannja untuk mele- 
paskan saham2nja tsb. diatas tadi. 

  

Brandy:nj 
    
   

membenarkan  sangkaan2 Inggris, 
bahwa 7 orang bekas pemimpin Na 

2s jang ditangkap ketika hari Rabu 
jl itu bermaksud mendirikan nega 

ra jang hanja mempunjai satu par- 
tai sadja. 

Sebagian «dari dokumen2 tadi hari 
Kemis. sampai di London dan kini se 

'dang dipeladjari oleh kementerian lu 2 - C Naa an ii H1 Barat juridis-formeel termasuk satu : 2 6 ngan Djepano. Perdiandii 2 sii 
Sementara itu Prof. Karl Linser | "8S. memerintahkan peaeadakan Pe Pn maa distrik pemilihan, tapi djika didaerah Sar, diderita oleh kesatuan2 aa 3 ia Disp 23 Pn nie a BS okar "negeri Inggris. Sementara ducdi 

dari Universitet Leipzig mengumum | penjantikan setjara besy2-an ter | | Perdana menteri Mesir Djende | Hu pemilihan umum belum dapat di-| Pesawate pembony A.S. diatas nunggukan ratifikasi dari Senat Pi- R di F 213 Bonn sedang dilakukan  penjelidikan 
seba, wa mulai te. 24 Djanuari hadap influensa dikalangan serda |. | Muhammad Nadiib Siah me "laksanakan, pemerintah berhak me-yKorea Utara... Tepanae Se Re SEA KO ja CIrOoL mpula rerhadap dokumen? lainrja, .di “du2. Perintah menjuntik serdadu | ae en Berdasarkan keterangan orang- T “Tbawah pengawasan komisaris agung 

kam, bahwa 

akan diadakan pameran mengenai 

perang kuman di Korea dan RRT, 
jang dilakukan oleh Amerika di: 
Berlin Timur dengan kepala: ,,RRT 

dan Korea menuduh”. 

Selain itu kepada para wartawan | 

Giberikan pula sebuah pamflet, jg 
memuat tuduhan thd bekas presi | 

itu dikeluarkan setelah di empat 
buah kamp tentara di Amerika 
Serikat timbul serangan penjakit 
influensa, sedang serangan ringan 
penjakit tsb. terdjadi djuga pada 
pasukan2 di Djepang. Kalangan 
ketentaraan menegaskan bahwa 
di Korea tidak berdjangkit wabah 

ajetudjui didjatuhkannja huku- 
man mati atas diri Letnan-kolonel 
Muhammad Husni ad-Damanhou 
ri oleh mahkamah tinggi militer, 
Demikianlah diperoleh ketera- 
ngan pada hari Rabu ini di Kairo. 
Mahkamah militer mendjatuhkan 
Yukuman mati ketika malam Se 

| wesi-Selatan Menteri menerang- 

ngangkat wakil dari Irian Barat. 
Pemilihan akan berlangsung 

setjara langsung dan rahasia. 
Mengenai keamanan di Sula- 

kan, bahwa pada tg. 5/1 Wakil 
Perdana Menteri telah datang di 
Makasar dan antara lain telah 
bertemu dengan Overste Warouw,   orang, jang pernah melihat, maka 

diduga bahwa pesawat buatan 
Soviet, jang baru itu, ialah sebuah 
pesawat, jang bersajap segi-tiga 
diperlengkapi dengan radar dan 
2 meriam. 

Sampai kini pesawat ,,Gloster 
Javelin” buatan Inggeris dianggap 

Jg kiranja dapat ikut serta 
Dengan demikian, negara2 jg ki- 

ranja dapat diundang oleh Pilipina 
jalah: Muang Thai, Tiongkok Na- 
sionalis, Korea Selatan, Australia 
dan New Zealand. : 

Dengan Pilipita kiranja hanja 
akan ada 6 dari 15 negara jg-mung 

Gedung simpanan - likeur” “dan 
anggur istimewa .kepunjaan bekas 
radja Farouk hari Kemis berhada- 
pan dengan tawaran2 tinggi dalam 
pelelangan umum di-istana Abidin, 
Mesir. Untuk Scotch bekas radja ter 
Ijatat tawaran2 saingan dari 5.70 dol 
lar hingga 8.25 sebotol. Djuga Bran 

  

Inggris Sir Ivone Kirkpatrick. (Anta 
ra —. UP). 

KWEE DJIE HO KEPALA 
DIREKSI PASIFIK 

2 $ asa ' jang membahajakan. Tindakan |” i-L, sesudah memutuskan bah | dalam mana pada waktu itu telah 1 : . kin dapat ikut serta dalam konpe- | E 3 Kwee Djie Ho, tadinja konsol- 
sn Mempingretta ena (ini semata-mata | untuk mendjaga", xa Damanhouri bersalah, karena | diperdapat kesepaka ea - pesawat nana, malam an ia NN en ng La La djenderal Kaum ai Hinngopa Na - & 2 ! Pe a.. i i jiki: itu, ggur Peran- 5 Se 2153 
nemukan perang kuman. Conant ki demikian letnan-kolone! Serbe' ? telah mentjoba menimbulkan ' pembesar2 setempat, bahwa djika bersajap sematsa. Deralik Na g | Seorang pembesar pemerintah je | Wis tidak banjak, karena harganja di mulai hari Djumahat tg. 23 Djan. 
ni komisaris tinggi baru Amerika 
di Djerman. (Antara). 

Hoff, dokter tentara divisi garis 
depan. 

  

  

Tharekat Islam 
Partai Politik 
Menghendaki 

PARTAI POLITIK Tharikat 
Tinggi, adalah partai politik Isla: 

Pertama Jang 
Duta Di Peking 
Islam jang berpusat di Bukit 
n jang pertama di Indonesia jang 

pemberontakan dikalangan serda 
Tu? Mesir, terhadap pemerintah. 
Yerdakwa lainnja dalam perkara 
tadi, jaitu Kapten Hassan Rifaat 
d-Damanhouri, dipetjat dari ke 

tentaraan. Ia mula2 didjatuhi hu 
kuman kerdja-paksa, akan tetapi 

| 

1 SEKOLAH RAKJAT DIBA- 
KAR, 25 KWINTAL PADI 
DIGARONG. 

Sebuah Sekolah Rakjat hasil usa 
ha kerdja gotong-rojong telah habis   

tak perlu, penjelesaian keamanan 
dimana “sadja ditempuh dengan 

tidak 'djalan bertempur. Dasar 
tindakan. militer hanja diadakan 
djika soalnja adalah pemerintah 
berhadapan dengan pihak jang 
lain jang djuga bersendjata se- 

tian missi militer Belanda dengan 
militer Djerman” adalah desas- 
iesus belaka. : 
Terlambatnja pemeriksaan atas 

diri Sultan Hamid dan Andi Aziz 
mungkin karena ada kroonge- 
tuige jang belum dapat didengar 

guan tersebut. 

Hakekok 
serdana menteri meringankan hu | bagai militer. Suatu Aliran .,Agama- sidak m Ka na 
Kamen tadi Ih Mengenai M.M.B.  Mononutu empunjai simpati terhadap 

: l menerangkan, bahwa penggan- Barus Di Pandeglang persekutuan? politik atau militer.   
Di Pandeglang kini timbul mad- 

.zhab agama baru jang menamakan 
dirinja ,,agama Hakekok”. Adjaran2 
agama ini tidak mempunjai sesuatu ! 
ketegesan, hanja berpusat dalam sua 
tu upatjara dzikir dimana kaum pria: 

jra: 

tak mau disebut2 namanja mengata 
kan, bahwa bantuan Amerika terha 
dap tjita2 Uni Pasifik itu merupa: 
kan faktor jg sangat membesarkan 
hati, tetapi pemerintah Ouirino ha- 
rus memperhatikan kenjataan, bhw 
banjak bangsa2 dibagian dunia ini 

Atas inisiatip Ouirino, jg menda- 
pat inspirasi dari pembentukan per- 
sekutuan Atlantik Utara, dalam ta- 
hun 1949 di Baguio telah diadakan 

konperensi jg dihadliri oleh 7 nega 
Indonesia, India, Pakistan, 

Muang Thai, Sailan, Australia dan 
Pilipina. Dalam pertemuan tsb. te- 

pasang terlalu tinggi. Tawaran2 ha- 
ngat terdengar untuk arak jang didu 
ga digemari sendiri oleh Farouk jg 
mentjapai dua kali lipat harga etjer- 

telah mendjalankan pekerdjaan- 
nja jg baru sebagai kepala direksi 
Pasifik pada Kementerian Luar 
Negeri di Djakarta.   . biasa di Kairo sebanjak 4.50 dol 

ar. 
Demikian menurut keterangan 

pihak resmi. 

  

Tak Seluruhnja Gagal 
Eiji Wajima Tentang Missi-nja Utk 
Rundingkan Ganti Kerugian 

Perang Dgn Indonesia berpendirian tegas menjoko djuangan rakjat Vietnam jang di- |dibakar dan 25 kwintal padi telak | Keterangannja. '”— . an Wanita berkumpul didalam sua | tambi ik Ta 
pimpin aah Ho Chi Minh da 2 Tang mesietndjai sen mani digarong oleh suatu dmna Pena LT geng Sem 1g Tuan aan bae ah Batan de- ah Mag eng ar aa an “ini EUI w z . L 5 
segera terselenggaranja kedutaan besar Indonesia di Moskow mau- (bersendjata didesa Tjikalong, dis- 1 an Pan Marina aa KE: ngan utjapan ,,Hakekok" diulangi ididengarkan didalam mengambil ke AJIMA, direktur djenderal biro Asia pada kementeri 
pun di Peking. Demikian didapat pendjelasan dari Dt. Radjo Me- 
laju dari Dewan Pimpinan Pusat »artai tersebut jang kini sedang 
di Djakarta dalam perdjalanan pulang ke Bukit Tinggi dari kongres 
partainja di Bandjarmasin baru2 

Sebagai telah dikabarkan, kongres/rakjat Vietnam”. Resolusi tsb. djuga 
ke-7 PPTI dilangsungkan di Ban- 
djarmasin dari tg. 28 sampai 31 De- 
sember 1952 dan dalam resolusi 
kongres mengenai ,,politik luar ne- 
geri” antara lain terdapat desakan 
partai tsb. kepada pemerintah ,,su- 
paja mendjalankan politik luar ne- 
geri jang benar2 bebas” serta ,,me- 
njokong perdjuangan kemerdekaan 

  

mendesakkan supaja semua ikatan 
perdjandjian dengan luar negeri ig. 
merugikan dan merendahkan dera- 
djat negara dan bangsa 
seperti KMB, dibatalkan. « 

Atas  pertanjaan, apakah pendiri- 

an rakjat Vietnam tsb. berarti dju- 

Indonesia, 
kan 

an partai jang menjokong perdiuang- | 

'trik Pangandaran (dibagian Selatan 
| dari kabupaten Tjiamis) beberapa jg 
"lalu. Demikian berita terlambat dar! 
| Tjiamis. 
! Menurut taksiran, djumlah keru- 
gian jg diderita rakjat Tjikalong .se- 
bagai akibat penjerobotan itu ada- 
lah Lk. Rp 86.000,—. aa 
Tentang korban . manusia pada 

waktu serobotan itu tidak dikabar- 
! 

Einstein 

|akan menasionalisasi semua pe- 
usahaan jang menjangkut paut 
kehidupan rakjat seperti perhu- 
sungan, perkapalan, diair dan di- 
“1dara, Tidak lama lagi pemerin- 
tah akan keluarkan pengumuman 
mengenai kedudukan modal dan 
investasi asing di Indonesia. 
Tentang perundingan pemba- 

jaran kerugian perang dengan 
Djepang diterangkan oleh' Mono- 
nutu, bahwa mungkin delegasi 
Djepang tidak dapat mandat pe- 
nuh, hingga perundingan belum 
mentjapai taraf lebih dari perun- 

' (Pia). TA 

beratus kali dan sedemikian rupa 
hingga berdjam-djam. 

Fihak pemuka umat Islam dan 
djawatan agama memperhatikan soal | 
ini dan walaupun tidak mendapat 
sambutan berarti dalam masjarakat 
kota namun aliran agama baru ini 
kini telah melebar “keluar kota. — 

i 

KOMISARIS AGUNG BELAN- 
DA MENGUNDJUNGI 

P.M. WILOPO. 

Komisaris Agung Belanda di 

putusan2 internasional jg bertalian 
dengan mereka. Tetapi konperensi 
gagal membitjarakan pembentukan 
suatu Uni Pasifik, disebabkan oleh 
tak sedianja beberapa delegasi utk. 
mempersoalkan — masaal2 politik. 
Dan sikap ini tampaknja masih ada 
dewasa ini, 3 tahun setelah konpe- 
rensi Baguio. (Antara). 

Slamatkanlah 
Anak Kita! 

kegagalan dan bahwa ia djuga be 

tuk datang ke Indonesia adalah 

Maksudnja kedua -adalah untuk 
menjelidiki kemungkinan mengenai 
penjelesaian soal ganti kerugian pe- 
rang itu dan meratakan djalan un- 
tuk tertjapainja satu penjelesaian jg. 
tjepat. : 

Eiji Wajima jang menolak mene- 
rangkan detail2 dari pembitjaraan jg 

an luar negeri Djepang, jang datang ke Indonesia untuk membi- 
tjarakan soal ganti kerugian perang Kemis malam mengatakan 
bahwa misinja ke Indonesia tidak seluruhnja berachir dalam satu 

rhasil mentjapai hasil2 jang terten 
tu. Eiji Wajima mengatakan bahwa maksudnja jang pertama un- 

untuk mempeladjari keadaan 
umum jang terdapat di Indonesia. 

lebih menguntungkan baginja. 
la menjatakan pengharapannja su- 

paja pemerintah Indonesia meratifi- 
seer perdjandjian itu oleh karena 

. menurut kepertjajaan Djepang pci- 
djandjian San Francisco itu berisi 
sjarat2 jang terbaik bagi semua ne- 
gara jang bersangkutan. Ha HN ga, bahwa PPTI menjokong semua 1 . Idingan Panitia Djuanda. 2 sg: : : , Naa on , perdjuangan ' kemerdekaan  rakjat M ent el a ih mebpar puma Nun Mente- Pan Graaf van Bijlandt ha- Beribu-Ribu Surat Mem- dilakukannja di Djakarta, mengata-| Ia selandjutnja .menjatakan penje- 

sn walaupun tidak dipimpin oleh go- | IL “menetapkan Tedonesia. sedia ri Djum'at telah menemui P.M, be 0 K S kan bahwa ia akan membawa be-|salannja bahwa hingga sekarang be- 
MMB Tidak — Hongan Islam, Dt, Radjo Melaju me- menerima bantuan negara mana- Wilopo di Pedjambon sebagai | Danajiri Kisenhower Ul- (berapa pertanjaan dari pemerintah|lum lagi ditempatkan duta besar N ' ! kundjungan kehormatan. Sesudah Indonesia untuk dipeladjari di To-| Indonesia di Tokio jang akan me- 

Akan Ditarik 
Mean Belanda, dalam | 

Memorie Antwoord pada per 
slah sementara Eerste Kamer me 
ngenai anggaran belandja perang, 
hari Kemis mengatakan, wa 
Pemerintah Belanda tidak bermak. 
sud akan menjuruh kembali missi 
militer Belanda dari Indonesia, 
demikian ,,Antara” di Amster- 
dam. : 

Utjapan Menteri Perang ini 
adalah djawaban bagi pertanjaan 
dan suara2 jang menjatakan, bah 

|nerangkan benar demikian dan me: 

perdjuangan itu benar2 untuk kebe- 
basan rakjat. 

Mengenai soal kedutaan besar In- 
donesia di Moskow dan Peking jg. 
'hingga kini belum djuga terseleng- 
| gara, diterangkan, bahwa lebih bi- 
Idjaksana apabila pemerintah segera 
menjelenggarakan kedutaan besar. di 

(negeri Sovjet Rusia dan RRT. Jang 

Ipolitik bebas “jang ,.benar-benar”, 
'demikian Dt. Radjo Melaju. 

Dapat ditambahkan, bahwa PPTI 

jang didirikan pada Desember 1945, 
kini telah beranggota 500.000 orang 

negaskan, bahwa pada pokoknja asal 

demikian adalah pula sesuai dengan 

Tjara2 Pengadilan 
Komunis 

Mingguan ,,New Leader” jg ter- 
bit di New York pada hari Rebo 
memuat - pernjataan2 dari serdjana 
physika Albert Einstein dan Harold 
Urey, dalam mana mereka mentjela 

| pengadilan2 jg didjalankan  dinega- 
ra2 komunis. Einstein mengusulkan 
supaja dunia merdeka ' mengadakan 
protes bersama terhadap tjara2 ba- 
gaimana pengadilan - didjalankan di 
negara2 komunis. Urey menjatakan, 

bahwa dibandingkan dengan penga- 
dilan2 di Praha, perkara Rosenberg 
di Amerika itu tampak tidak begitu 
penting. 

Sebagai pernah dikabarkan, Ein- 

pun berupa bantuan teknis dan 
ekonomis, asal bantuan itu tidak 
mengikat pemerintah setjara po- 
litis. Dan lagi ikut Indonesia da- 
lam plan Colombo karena merasa 
haruss ada“ pertalian dengan ne- 

gara2 lain jang ikut dalam plan 
Colombo seperti Pakistan, India 

dan Australia. Dalam hal ini be- 
berapa waktu jang lalu, Indone- 
sia telah mengirim ke Australia 
beberapa pemuda2 untuk tuntut 
peladjaran, hal mana berlaku da- 
lam lingkungan Colombo plan itu. 

Atas pertanjaan mengapa In- 

donesia hanja protes kepada Pe- 

rantjis atas perlakuannja di 
Tunisia: dan Marokko dan tidak 

protes djuga atas perlakuan Pe- 

bertemu dengan P.M., Komisaris 
Agung Belanda itu bermaksud un 
tuk mengadakan pertemuan pula 
dengan lain2 menteri. 

Mati Karena Isap 
Rokok Menjsn? 

Djurubitjara kantor besar poli 
Si Djakarta Raya mengabarkan, 
bahwa seorang pekerdja B.P.M. 
di Tg. Priok, bernama S., Kemis 

paia Segera Adakan Cease 
Fire Di Korea 

kio. Ia belum lagi dapat memberi 
keterangan kapan pembitjaraan2 jg. 
formeel akan diadakan dan ia me-   

rat kepada Eisenhower, minta supa- 
ja di Korea segera diadakan penghen 
tian tembak-menembak dan supaja 
penjelesaian masalah pertukaran ta 
wanan perang dirundingkan sesudah 
cease fire terlaksana, demikian me- 
nurut pengumuman panitia ,,selamat 
kanlah anak2 kita” “jang disiarkan 
oleh. harian ,,Daily Worker” pada 
tanggal 17-1 jl. 

Kampanje ,,selamatkanlah anak2 
kita” itu diorganisir dalam musim 
rontok 'jl. oleh segolongan pendu- 
duk Illinois, Amerika Serikat, jang   

Lima ribu orang telah kirim su- ngatakan bahwa soal ini akan ter- 
serah kepada Indonesia. 

Diplomat Djepang itu  mengata- 
,kan bahwa dalam perhbitjaraan2nja 
di Indonesia ia mendengar djuga 
.kehendak dari berbagai-bagai pe- 
.mimpin politik untuk menggantikan 
:perdjandjian San Francisco jang te- 
ilah diparaf oleh pemerintah Indone- 
| sia ditahun 1951 dengan perdian- 
djian bilateraal sebagai perdjandjian 
jang diadakan antara India dan Dje- 
pang dan antara pemerintah Tiong- 
kok di Formosa dan Djepang. 

mungkinkan satu perhubungan di- 
plomatik jang lebih normaal antara 
kedua negara itu. Walaupun dianta- 
ra Indonesia dan Djepang ada per- 
hubungan perdagangan,  perhubu- 
ngan perdagangan jang terdapat pa- 
da waktu ini diadakan atas dasar se- 
mentara sehingga tidak dapat diada- 
kan satu perdjandjian dagang dan 
navigasi sebagai jang terdapat anta- 
ra dua negara jang mempunjai per- 
hubungan diplomatik jang normaal. 

Dalam keadaannnja jang demi 
kian, para pengusaha Djepang ti 
dak berani memgambil risiko jg 
besar oleh karena perdagangan 
dengan Indonesia masih bersifat 
sementara. Kalau : Ta $ i 'Shmatera Istej , ini te nin- i telah meninggal dunia dgn ini erhubungan : 3 ati agi missi itu |jang sebagian besar di Sumatera Istein dan Urey baru2 ini telah min-| PTOCS GJUBA, n £e-|pagi 3 BN | mempunjai sanak-saudara  dimedarj “Ta mengatakan ci .|se Pn p g 

2 na Pa Ba dan Kalimantan. Dt. Radjo mene- |ra kepada presiden Amerika Serikat |rantis di vietnam Menteri dia” |tiba2 sewaktu pekerdja tersebut | pertempuran Korea. 1 a Banana en diplomatik jang normaal antara 
.. tinggal lebi »'rangkan, bahwa partainja jang ber- |supaja merobah hukuman mati di wab, bahwa dalam hal ini sedjak |sedang mengisap sebatang rokok Menurut ,,Daily Worker”, kampe sebaikn |Kedua negara dapat diadakan, 

... 

Menteri mengatakan, bahwa ia 
djuga telah mendengar suara jang 

menjatakan tidak senang terhadap 
4 

pegang pada Tharikat Sjofiah  se- 
mendjak berdirinja selalu konsekwen 
anti-pendjadjahan, anti-imperialis/ | 

  (kursi listrik jg telah diputuskan utk. 
suami-isteri Rosenberg jg dipersalah 
kan telah melakukan spionase atom. 

kabinet Natsir pemerintah selalu 
berusaha menjokong perdjuangan 

menjan. Untuk melakukan peme   negara jang didjadjah. Demikian   riksaan atas peristiwa ini, separo 
dari rokok menjan jang di-isap 

nje tersebut kini telah meluas dise- 
luruh Amerika Serikat dan titik be 

ratnja terletak kepada tuntutan su- 

jalah kalau Indonesia berpe- 
gang terus kepada perdjandjian jg. 
diharapnja di San Francisco itu oleh 

ikarena satu perdjandjian bilatsrab ti- 

    maka keadaan ini akan dipergu- 
nakan untuk menormaliseer per 
hubungan perdagangan atas djang 

missi. (Antara) kapitalis. (Antara). (Antara). | Menteri. oleh S., disita polisi. paja perang Korea segera diachiri. "dak akan memberikan sjarat2 jang Ma Pan Dak Oa i i yi Wajima mengatakan bah 
wa Djepang dapat memberikan KABINET BITJARAKAN LAGI 

SOAL PEMILIHAN UMUM. 

Menurut keterangan jang dida-   Letnan djenderal pensiunan Ro- 

Seluruh Pasukan USA 
.Tosef Stalin akan tertawa terba- 

Pok Sanggup Patahkan Pertahanan RRT-Ko 
rea. Dengan begitu maka Stalin akan oleh semua pasukan jang tersedia di McArthur, ketika ia mendorongkan 

rea 
.sukan2 sendiri. Djanganlah kita 

bantuan jang - diperlukan oleh 
Indonesia, umpamanja dalam Ia 
pangan pertanian, industri rumah 
dan industri ketjil dan dalam Ia pat, hari Sabtu ini Dewan Tn ' ber Echelberger hari Kemis menja | hak-bahak”. 1 memutuskan peperangan. Echelber: | Amerika Serikat", pasukan2 PBB hampir disemua ulangi lagi kedjadian serupa itu, del Pangan2 usaha jain lagi. Maka 

teri akan mengadakan sidang. Si- | takan bahwa semua pasukan2 Ame Bekas komandan pasukan2 pendu|ger berpendapat bahwa pasukan? Tana : tempat dimana mereka dipukul mun mikian Echelberger jang achirnja|Satu perhubungan jang  normaal dang tersebut chusus akan mem- | ” 6 dukan Amerika Serikat di Diepang | Amerika akan mengalami kekalah-| Dalam karangannja jang dimuat dur oleh pasukan? Republik Rakjat berseru supaja mengurangi tekanan| antara kedua negara itu  hanja bitjarakan soal pemilihan umum rika Serikat tidak akan sanggup melitu selandjutnja menerangkan bahwa 
antara lain persiapan2 untuk dja- matahkan garis pertahanan komunis | djalan baginja untuk mengatasi 
waban pemerintah terhadap pe- jang kuat di Korea dan andaikata 'schaakmat Korea itu ialah dengan 
mandangan umum dalam Parle- 
men, : 

t 

| 
serangan pasukan PBB itu ditjoba 
djuga, maka perdana menteri Rusia 

  

menggantikan pasukan2 Amerika Se 
rikat disana dengan pasukan2 Ko- 

an jang minta banjak pertumpahan 
darah, kalau mentjoba mematahkan 
garis pertahanan komunis sekarang, 
karena ,,kita tidak  mempunjai tju- 
kup tenaga, sekalipun kalau dibantu 

f Lema 

uKon 
venKkunsten en   

dalam ,,Newsweek Magazine”, djen 
deral tersebut selandjutnja mengata 
kan bahwa kekalahan dalam serang 
an serupa itu akan lebih ,,buruk” da 

"ti pada jang—dialami oleh djenderal 

as Kebudajasn indongna 

Katawaasch Gandanchap 

Watangehappan   
  

  

«e
e 

Tiongkok. Olehnja kekalahan seru- 
pa itu dinamakan sebagai perkiraan 
jang djauh dari sebagaimana mesti 
nja terhadap lawan dan ukuran jang 

terlalu berlebih-lebihan terhadap pa 

| kepada pasukan2 Amerika Serikat 
dan  sebaliknja melipat gandakan 
jumlah divisi2 Korea Selatan, di- 
| samping memperkuat daja bertem- 
pur mereka. (UP). 

akan membawa kebaikan  sadja 
bagi kedua negara tersebut oleh 
karena kepentingan mereka me 
nutupi keperluan masing2. 
(Pia - Mdk), 

  
y 

 



  

   
    

MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT 
ADJUDAN DJENDERAL 

  

LI: MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT memberi ke- 
sempatan kepada PEMUDA2 INDONESIA untuk mengikuti pen 
didikan pada DJAWATAN KESEHATAN ANGKATAN DARAT 
guna dididik mendjadi: 

Bintara Perawat Hewan. 
H. PENERIMAAN TJALON PELADYJAR : 

         
    
    
     

B, atau jang sederadjat dengan itu. 
kan IKATAN DINAS TENTARA, 

“setelah selesai peladjaran. 
gaaha sadja, diseluruh . Kepulauan 

P
n
 
A
u
r
 

Na
 

an diharuskan bertempat tinggal di 

diberi “pangkat Pradjurit Peladjar — 

      196/KSAD/ Kpts/ 51. 
3 : £ 

IN. Setelah lulus udjian penghabisan diberi pangkat Sersan- TN Re Lara 

       

    

  

     
- $ Aa 3 CNG £ 5 

1. Lamanja pendidikan 2 tahun, untuk keachlian dan Keten- 
RN Ra EN ee RN 

2. Peladjar2 harus tunduk kepada Tata-tertib Tentara. 

Pelamar harus mengadjukan lamaran (ditulis sendiri), dialamat 
kan kepada: Aa Fa R 

1. Kepala Dinas Kedokteran Hewan Angkatan Darat, Djl. Dr. 
Kakan, nan Saleh No: 24A Djakarta, untuk daerah Dja- 
karts Baya: a05 5 3 

2.. Kepala Das. Tere Io Dil. Serdang 4 Medan, untuk daerah 
Sumatra Utara dan Sumatra Tengah. 

3. Kepala D-K: Terr. II, Benteng Palembang, untuk daerah Su- 
matra Selatan. Heni 

4. Kepala D.K. Terr. MHI, Djl. Ambon 5 Bandung, untuk dae- 
rah Djawa Barat. : 

5. Kepala D.K. Tert. IV, Karang Asem 8 Semarang, untuk 
daerah Djawa Tengah. 

6. Kepala D.K. Terr. V, Staf Di I Rampal Malang, untuk dae- 
rah Djawa Timur. aah 

'7. Kepala D-K. Terr. VI, Djl. Djawa 9 Bandjarmasin, untuk dae- 
rah Kalimantan. 

8. Kepala D.K.-Terr. VII, Djl. Goa Utara 4 Makassar, untuk - 
daerah Indonesia Timur. . ' 

disertai Jampiran2 : 

1. Daftar rawajat hidup. 
2. Salinan Idjazah dan salinan daftar angka. 
3. Surat keterangan dari Dokter, pernjataan berbadan sehat. 
4. Surat keterangan dari Pamong-Pradja atau Polisi, pernjataan 

berkelakuan baik. S4 
5. Surat idzin dari orang tua atau walinja. 
6. 2 pas photo. - ' : 

N 
VI. Pendaftaran ditutup pada tanggal 28 Pebruari 1953. 

VII.  Pelamar2 jang memenuhi sjarat2 akan dipanggil untuk 
mengikuti udjian : badan, pengetahuan umum dan sekolah dan pe- 
meriksaan psychoteknik. : Tt 

Jang tidak memenuhi sjarat2 tidak akan diperhatikan. 

Bandung, 12 Djanuari 1953. 

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT 

2 5 : u.b. 

ADJUDAN DJENDERAL 

   
ANGGUR OBAT KOLESOM. Ini Anggur Kuat terbikin dari 

Tjampuran Obat2 Tionghoa jang berfaedah dan mahal, antaranja 

Kolesom, dil. Obat jang sanget penting untuk tambah kekuatan tu- 
buh dan darah. Ini Anggur pun tertjampur dng. sarinja Buah Ang- 

gur jang terpilih. 

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

rah, muka putjet, air muka kelihatan tua dan lesu tidak bersema- 
ngat, kaki tangan dingin, bua pinggang sakit, tulang linu, kepala 
suka pusing, bernapas pendek, urat sjaraf lemah, sumangat laki2 

kurang. Paras perempuan tua dil. Penjakit kelemahan. Minum ini 

“Anggur dalam sedikit tempo sudah tentu lekas kelihatan faedahnja. 
a uk lelaki dan perempuan, tua atau muda. 

'KOLESOM PO THAY, Amat "perlu bagi Tn 
jang duduk “perut, dan jang berbadan lemah. kepala suka pusing, 

Takik epagkt tumpah2, tut banghok dil. Sakit lemah dalam waktu 

bunting. Perlu diminumi sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehat 
dan baji dalam kandungan tinggal waras. 

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

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

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

perempuan jang sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sa- 
ngat dipudjikan. , 

4. ANGGUR OBAT RHEuUMATIEK. Ini Anggur Obat Rheumatiek 

dibikin menurut resep jang sudah termashur turun menurun. Dibi- 

kin dengan bahan obat Tionghoa jang mahal dan mandjur, dengan 
ditjampuri Kolesom dil. Ini anggur obat melulu untuk sembuhkan 
segala rupa 'penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik ditu- 
lang, urat2 dan lain2 bagian badan, baik jang sudah lama atau jang 
baru. Sesudah minum 3 botol tentu nanti kelihatan mandjurnja dan 
6 botol SEMBUH sama sekali. Na 

Terdapat di TOKO2 OBAT dan TOKO2 P. & D. diseluruh Indonesia. 
Pabrik Anggur ,,REN AY & Co”. Surabaja. 
Agent: ,TEK SING TONG” Semarang. 
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Barang baik harga MAHAL......... adalah BIASA ! 

Tapi kalau barang BAIK harga MURAH...... adalah LUAR 
BIASA ! Maka datanglah pada: 6 Sada Hee | : 

& Co. 
BODIONG No. 25 — SEMARANG. 

Tuan? dan Njonjah2 akan mendapat barang BAIK dengan 
harga MURAH! ja 
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'tundjangan uang saku menurut surat : 

   

  

Kemaren telah dikabarkan ten- 
tang perkara sumpah potjong jang 
dihadapi oleh S. dalam menghadapi 
gugatannja bekas isterinja. 
Untuk mentjegah 9 

'perlu kiranja ditambahkan, bahwa 
duduknja perkara itu belum sampai 
diputuskan oleh hakim dan 

11953. La 
Pada permulaan S. telah menggu- 

gat bekas isterinja untuk meninggal- 

Atas gugatan ini bekas isterinja lalu 
menggugat mengenai 3 matjam soal, 
ja'ini: 1. pembagian gono-gini, 2. 
Uang padjak tanah jang sudah diba- 
jar oleh nj. S. selama tahun 1933 s/d 
1951 sedjumlah Rp. 73,16 dan 3, 

bat terdjadinja sumpah potjong. De- 
mikianlah duduknja perkara tsb. 

"— MEMBAWA UANG EMAS. 

Njonja bekas. Duta Indonesia 
di Pakistan, Samsudin, tadi pagi 
dari Djakarta dengan naik Kapal 
.Tjiluwak” setibanja di pelabu- 

-han Semarang, dalam pemeriksa- 
an oleh Douane telah kedapatan 
47 uang emas luar negeri dengan 
tidak mempunjai surat izin. Se- 

tahan dan apakah soal ini akan 
dibikinkan' perkara, belum diketa- 
hui. 

I PERKARA GUGATAN GONO- 
1 Ia 2... IKota Besar Semarang mengumum 

salah paham 

akan | 
diberikan pada nanti tg. 16 Pebruari |g 

kan rumah jang sekarang ditinggali. | 

tentang uang tabungan pos jang te-| 
lah dikabarkan dan membawa aki-| Sep 

diauh dari pihak   |D. Prop. Djawa Tengah, tapi adalah 

mentara waktu uang tersebut di- ' pendapat akan menimbulkan kesuli- 

  

Ta Ma cun | Ada “Term 
| Komandan 1 Komando 2. Milite: 

Ikan, bahwa pada hari Senen tg. 26 
11-53 dan “hari Selasa tg. 27-15: 
jakan diadakan lagi penghantiuran/' 
pembakaran sisa2 peluru dibeka 
gudang mesiu Kalibanteng, jaitu ps 
da djam 15.00 s/d 18.00. Pada wak 

    
Kemis malam dalam suatu 
hubungan dengan peristiwa 
pada umumnja menjatakan, 

  

    
   

  

   didalam daerah straal 1 
tempat bekas gudang mesiu -Kal' 
banteng supaja menjesuaikan dir 
dengan tindakan2' dan  petundiuk” 
dari jang berwadjib selama di-da 
ikan pembakaran tsb. Harap diper- 
Ihatikan adanja. 

    

PEMUNGUTAN YANG SEKOLAH ai 
Se TAPI. "ARI REPUBLIK INDIA. 

  

     Mendjelang Hari Republik India, 
maka pada tgl. 26 bulan ini semua 
perusahaan2 dan toko2 India di Se- 
marang 'akan ditutup satu hari. Pa- 
da hari itu golongan India akan me- 
ngadakan peringatan di - lapangan 

| bahwa ada 
nd: pihak D.P.D. akan meng 

adakan pembajaran untuk anak2 Se 
kolah S.R. dalam wilajah Djawa Te 
ngah. Kini didapat keterangan lebih 

P.D Prop. Dja 

    

    

  

wa Tengah, bahwa pendapat itu, bu Stadion, dengan mempertundjukkan 
kanlah timbul dari initiatiefnja D.P. 'pelbagai permainan2, jang dimulai 

dari dj. 9.30 sehingga djam 17.00. 
merupakan satu saran dari Kemente Harap chalajak ramai   rian Dalam Negeri. Djuga pihak D. 'nja. : 
P.D. Prop. Djawa Tengah tidak da »KUNTH 'IBADAH” 
pat menjetudjui adanja saran Kem.' Dari Toko Kitab ,Almunawar” 
Dalam Negeri itu. Merekapun ber- Semarang kami terima sebuah tjon- 

to Kitab ,,Kuntji 'Ibadah” karangan 
|tan2 jang tidak terhingga, kalau S. A. Zainal "Abidin: Isi Kitab tsb. 
Pada Sekolah bagi S.R. tsb diada- selandjutnja silahkan melihat adver- 
kan: : Mean tensinja hari ini. Ba BA LA 

Dalam Keterangan Wilo 
Oktober... 

Sementara Anggauta Parlemen Mengatakan Keterangan 
Jg Diberikan Witopo Kemis Malam ,,Masih Belum Djelas"' 

SETELAH MENDENGAR keterangan pemerintah pada hari 
rapat tertutup mengenai soal2 jang ber- 
17 Oktober, anggota-anggota parlemen 

1 bahwa keterangan itu ,,ma 
djelas” dan banjak pertanjaan2 jang masih belum terdjawab. Teta- 
Pi dalam pertemuan dengan panitya permusjawaratan pada hari Sab- 
tu jang lalu, perdana menteri Wilopo sendiri telah 

mengetahui- | 

  

BERSAMA SPEDOME TER 

    

SEDAA SENI “V3 
" 

LAMPU OJAUH DAN DEKAT A9 

    

  

SAS DAN CHOKE 
.. AUTOMATIS 

  

   MODEL TERBARU TAHUN 1953 

  

tes 

   iin Kedua? 
P3 Me 

Po Mengenai Peristiwa 

belum 

1 mengatakan, bah- 
wa pemerintah belum dapat memberikan keterangan jang lengkap. 
Dalam rapat Kemis malam itu perdana menteri Wilopo menurut 
keterangan2 telah meminta pula bilamana masih ada hal2 jang be- 
lum djelas hendaklah pertanjaan2 itu diadjukan dengan tertulis. 

Mengenai pertanjaan2 tertulis jg 
telah diadjukan oleh Isa Anshary, 
mr. Djody Gondokusumo dan Mus- 
tapha disekitar " peristiwa 17 Okto- 
Iber itu, Wilopo telah menerangkan. 
bahwa pemerintah sekarang sedang 
“mempersiapkan djawaban2nja. Da- 
lam. waktu singkat dapat  diharap- 
kan djawaban dari pemerintah atas 
'pertanjaan2 tsb. 

Para anggota parlemen dari kete- 
rangan pemerintah - itu mendapat 
kesan, bahwa pemeriksaan jg seka- 
rang sedang dilakukan oleh djaksa 
agung itu adalah luas dan masih be 
lum. lagi selesai. Bilamana nanti di- 
adakan lagi ,,termijn kedua” me- 
ngenai peristiwa ini, maka diharap- 

Ikan bahwa pemerintah akan dapat 
memberikan keterangan jg lebih dje 
las lagi. PT 

Bilamana ,,termijn kedua” ini 
akan dilangsungkan, masih akan di 

:|tetapkan lebih landjut oleh panitya 
permusjawaratan. 

Mosi Manai Sophiaan 
Dalam parlemen sendiri sekarang 

terdengar suara lain mengenai mosi 
Manai ' Sophiaan itu. Manai So- 
'phiaan sendiri, menerangkan atas 

  

    

  

Kemaren siang rumah sakit ,,Tiong Hoa I Wan” telah meresmikan di- 
pakainja alat ,,Rontgen” jang modern dan baru. Pemasangan dan pe- 

Siemens (Djerman). 

njelenggaran alat ,,Rontgen” di rumah sakit tadi diatur oleh 
Sidodadi” Semarang jang djuga mendjadi perwakilan dari N.V. 
Import Djakarta jang mendatangkan alat2 kedokteran 

“G Pada gambar ialah alat ,,Rontgen? 
dipasang di-R. S. ,,Tiong Hoa 1 Wan”. 

san V3 
Electro 

keluaran pabrik 
modern jang 

  

  

Influenza Ngamuk 

Sebagian Besar Dari Eropah Dan Amerika Terse- 
rang Wabah, Disebabkan Oleh Kabut Jang 

Mengandung Baksil 
Wabah influensa hari Kemis meluas diseluruh Perantjis, Djer- 

man dan sebagian terbesar dari Amerika Serikat. Dari New York . 
dikabarkan bahwa separoh dari negara2 bagian di Amerika Utara 
telah diserang oleh penjakit ini. Terutama negara2 bagian Texas, 
Tennessee dan Arkansas. Dari Texas dikabarkan bahwa 20.000 hing- 
ga 250.000 orang telah terserang penjakit ini sehingga dengan demi- 
kian ini adalah wabah terbesar sedjak perang dunia kesatu jang me- 
njerang daerah tersebut dengan penduduknja kira2 delapan djuta 

  

     

LK 
AM PAKAI PER DAN TELAH & 

TERKENAL DENGAN Y/RN 
TROMMEL- REMNJA ff UN 

   

    
    
   

   

GARPU MUKA JANG 

   

    
An SIK MN, LN 

an 1g $ 

PRIHADI Trading Society" Ltd, 
PURWODINATAN so SEMARANG PHONE 674 

Diharap para pemesan segera" berhubungan 
Persedia'an sangatsterbatas. 

(IP Bantulah MINJAK OBAT BAN LENG 
Dapat diminum untuk menjembuh- 
kan: batuk baru atau lama: 
tenggorokan, sakit perut dll. 

Apabila merasa lelah atau 'salah 
urat, dari sport atau djatuh dapatlah 
Ban Leng digosokkan (dipidjet) dan 
diminum, semua itu penjakit lekas 
sembuh Karna: Ban Leng telah da- 
pat banjak sekali surat pudjian dari 
Tuan2 jg. terkenal, jg. sudah disem- 
buhkan oleh Ban Leng ini, dari ma- 
tjam2 penjakit. Kalau Tuan suka 
batja surat2 pudjian tsb. kami bisa 
kirim sama Tuan. 
Ban Leng dapat dibelih pada semua 
toko2 Obat DII.: kalau tiada: boleh 
kirim Rp. 6,50 Kami nanti kirim 
1 botol sama Tuan dengan tertjatat. 
Obat TJEH SHE TONG. 

| Tilpon 2207 S Surabaja. 

Anggur Som Djiong 
Pow Tay Tjiog 

Ini ANGGUR ad AI SEKALI kaar: PA ea DUNGAN, tambahkan hawa ba- 
dan dan tambahkan darah njo- 
nja-njonja jang sedang HAMIL, 

badannja kurang kuat, — 

  

Dikeluarkan oleh Rumah 

Djl. Bawean no. 22 

        

kepala sering pusing, — mata berkunan 5 
-seri 1g, — 2, — pinggan ega, —— geger sakit, — ulu-hati sebah, tidak Dean Sana Pen 

3 TENAGA MOTOR DIPERKUAT 1 PK 
3 KONSTRUKSI FRAME DIPERKUAT 

     

    
   

sakit 

Bagi bisul2, kudis2, gatal2, digigit 
binatang berbisa, kena api, dapat le-' 
kas hilang dengan digosokkannja. 

kandungan tidak sebagimana mestinja. —. Djika tidak lekas dibii ah. 
ana kandungan. 

: $ jonja-Njonja jang sedang HAMIL diika seri i i ! GUR, nistjaja KANDUNGANNJA an PaeAa bali Me Na tidak usah selempang akan beranak jang berada f 
lahir akan, mendjadi lebih GAMPANG, 

dsb. 
I ik 3 

Sa erut seri i 
dibikin sembuh, DIKWA Na Bl 

akan mendjadi KUAT dan « muda serta membantu anak didalam kandungan mendjadi SEHAT, hingga diwaktu 
HARGA 1 botol besar : Rp. 12.590 — 1 | ketj 5g Terbikin oleh: g botol ketjil Rp. 6.50. 

pertanjaan2 pers. bahwa dengan ter 
djadinja peristiwa 17 Oktober itu 
terdjadi pula ,,een andere wending” 
dalam keadaan “disekitar persoalan 
angkatan perang. Dengan demikian 

'ia berpendapat, bahwa sekarang ini 
tidak usah lagi dibentuk suatu pa- 
hitya “negara, seperti jg diusulkan 
oleh mosi Manai Sophiaan itu. 

Sebaliknja beberapa fraksi jg ti- 
dak  menjetudjui mosi Manai So- 
phiaan 'itu, “menghendaki dibentuk- 
nja suatu panitya negara, untuk me 
njelidiki soal2 jg berhubungan de- 
ngan angkatan perang. 
Mengenai mosi Manai Sophiaan 

itu, mr. Kasman Singodimedjo, wa- 
'kil ketua “ Masjumi, - menerangkan, 
bahwa: djikalau kita menghendaki 
negara hukum, jg berparlemen, ma- 
ka sudah seharusnjalah pemerintah 
melaksarakan mosi Manai Sophiaan 

“'Hig telah diterima baik oleh parle- 
Ie anu ar Ii men itu. 

«Dari . fihak pemerintah sendiri 
sampai sekarang belum ada pernja- 
taan jg tegas, bagaimana sikapnja 
terhadap mosi ini. Tetapi dalam ra- 
pat tertutup hari Kemis malam itu. 
perdana menteri menjatakan kehen- 
dak pemerintah untuk  membitjara- 
kan mas'alah ini bersama-sama dgn. 
parlemen dalam suatu pertemuan 

PM. L 
: tersendiri. 

Untuk Radio Battery 
| Bisa dapat beli : : | 

| Peti tjukup di isi dengan battery biasa zonder patri. Didalam | 
| 5 menit Radio sudah dapat berbunji, tjukup dengan 61 sam- ' 
| pai 70 bidji battery. Tonjaklah pada dealer tuan peti ter- 
| sebut merk AC. Harga hanja Rp. 50.—. Kalau pesan lang- || 

sung ongkos kriim Rp. 10.— 

PENDAPATAN TERSEBUT DIKELUARKAN OLEH: 

adi KK WIK ? BITINGAN BARU 20 “| 
Radio ,,K WIK 

TELESCOOP JANG 

P SANGAT EMPUK 

KNALPOT JANG 
DAPAT DIBUKA 

UNTUK PEMBERSIHAN 

    
  

        

4 

FELF. 105 — KUDUS. | 
ag 

  

Ditjari Dengan Segra : 

Seorang Indonesia jang mengarti urusan Import dan Export, 
serta jang bisa correspondentie dalam bahasa Inggris. 

Surat2 pada no. 4/1146 adv. ini surat kabar. 
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Menang Adpertensi PENTING! 

    
   

    

     

dalam , 

»SUARA MERDEKA" an... KUNTGI 
berarti : : , IBADAH 

    

MENGUNTUNGKAN TUAN    Oleh 
S| S.A.ZAINALABIDIN 

ta 

  

   

0 
a
a
 

SEMARANG 

  

djiwa. 

Paberik Radio 
Nasional 

Usaha Nasional Jg Per- 
tama Di Surabaia ”' 

PERMULAAN sebuah paberik 
radio nasional jg akan diselengga 
rakan bertempat dikota Surabaja ' 
kini dengan keras sedang diusaha 
kan agar dapat dimulai dalam ta 
hun ini djuga. Usaha kearah itu 
telah lama direntjanakan, dan se 
pandjang pengetahuan, firma jg 
hendak menjelenggarakan peker 
djaan tsb. pada pemerintah tertja 
tat sebagai usaha nasional jg per 
tama jang memadjukan perminta 
an. Badan itu adalah paduan dari 
firma Madjid Asnun dan Dasaad 
Musin Concern. Mereka ini meng 
harapkan dengan modal permula 
an jang disetorkan  sebanjak 
Rp. 2.000.000.— akan sudah da 
pat menjelenggarakan langkah2 
pertama untuk paberik radio itu. 
Dalam pertjakapan dengan .,An- 

tara” pihak pengusaha bakal pabe- 
rik radio itu menjatakan, bahwa ki 
ni sudah terdapat gambaran jg agak 
djelas, paberik luar negeri mana jg 
kira2 akan sanggup memberikan 
bantuan jg diperlukan oleh paberik 
Indonesia itu nanti. Dalam hubu- 
ngan itu dalam waktu singkat se- 
orang diantara mereka akan berto- 
lak ke Eropa dan 2 orang insinjur 

iDjerman akan diangkat sebagai pe- 
gawai biasa pada paberik tsb. Dim. 
tahun pertama paberik itu akan me 
ngeluarkan merk jg sudah ternama 
dipasar dunia dan lambat-laun dim. 
tahun kedua akan segera dimulai 
dengan pembuatan radio dengan 
merk Indonesia dikerdjakan oleh 
orang2 Indonesia jg dalam sementa 
ra itu sudah akan selesai tjukup 

Dari Stuytgart dikabarkan, bah- 
wa besar demam typhus merupakan 

tanda datangnja wabah influensa jg 
paling bahaja jg menjerang kota int 
sedjak 20 tahun terachir ini. Dari 
sedjumlah “270.000 pekerdja jg ter- 
tjatat dalam biro2 kesehatan kota, 
kira 7000 orang diserang influensa. 

Dari Berlin dikabarkan bahwa me 
nurut pengumuman pembesar2 ke- 
sehatan disana, para dokter telah 
menutup empat kelas dari suatu se- 
kolah didaerah Spandau, karena se- 

paroh dari: djumlah murid jg ber- 
umur antara 6 dan 10 tahun telah 
kena penjakit menular ini. 
Markas besar tentara Amerika Se 

rikat di Eropa mengumumkan bah- 
wa semua pasukan Amerika di Ero 

pa segera telah disuntik terhadap 
influensa. 

Dari Paris diberitakan bahwa pa- 
ra dokter di kota tsb. berpendapat 
bahwa wabah influensa ini disebab- 
kan oleh kabut jg mengandung ba- 
sil dan hawa jg berbeda-beda. 

Dari Perantjis, jg terserang - in- 
fluensa itu terutama anak2 sekolah. 
guru2 mereka dan pegawai pengan- 
tar surat -pos, jg harus berada di 
luar rumah dalam hudjan dan angin. 

(Reuter). 

SUATU POS TENTARA DI 
.GUNUNGHALU DIBAKAR 

GEROMBOLAN 

Rebo malam jl. sebuah gerombo- 
lan bersendjata jg belum diketahui 
djumlahnja telah menjerang dan ke- 
mudian membakar pos tentara “desa 

Bodjong, katjamatan  Gununghalu 
(distrik Tjililin, kabupaten “ Ban- 
dung)... Menurut berita, peristiwa itu 
terdjadi kira2 pukul 02.00. Sebelum 
terdjadi pembakaran itu tembak- 
menembak berkobar: antara gerom- 
bolan tsb. dengan tentara pendjaga 

pos. Tentang korban? ig djatuh. be- 
lum didapat keterangan. 

Menurut kabar itu, gerombolan 
datangnja dari djurusan desa Tjibt-   mendapatkan didikan tehnik jg di- 

perlukan.   
Segera akan terbit dalam buian Februari 1953. 

»KUNTJI IBADAH" 
Penuntun ke arah 

(Oleh S. A. ZAINAL' ABIDIN) 

tung dan mundur kearah desa Tji- 
nengah. (Antara). 

PENTING! 
  

Agama Islam. 

      

Rumah Obat ,Ngo Hok Tong" 
Gang Pinggir No. 1 — Semarang — Telp. 1658. 

   

  

Kauman 55B — Semarang. 

  

  

PENGANTEN BARU 
Sekarang dan selama-lamanja 

Njonja dapat memperindah diri 
Njonja dan dapatkan itu perasa 
an berbahagia dari Penganten 
Baru, dengan tiap kali minum 

DJAMU SORGA 
Djamu ini membawa kebahagia- 
an, ' kerna seluruh ketjantikan 
tubuh Njonja selalu tinggal se gar, muda dan. tjantik, “berkat 
bahan2 pilihan jang terkandung 
didalamnja. Djamu ini teristime 
wa untuk kaum Wanita — Kaum 
Istri dan Penganten Baru. 

1 doos Rp. 15.— 

2. PAN (LAN ana 

(LAU 3 
La DEMAK 129 TILP. 611 

'SEMARANG 

  

Toko PEDAMARAN 99 
Agen2: Depok 36B, Mataram 
414, 697, 942, 210, 682, Lemah- 
gempal 52, Petekan 35, Darat 33, 
Pontjol 88, Labuan 14, Gg. Tji- 
lik 19, Dj. Demak 12, Kranggan 
timur 23, Aloon2 Barat 7.       

  

   

ara 

  
  

  

Djangan putus pengharapan 

ACHLI NUDJUM 
Astroloog Gwa Mia 

$ A. WAHID 

    

Eksema - kaki 
disembuhkan dan gatal 
hebat dihilangkan dengan 
BEDAK DAN BALSEM 

     

  

hati-sanubari Tuan-Njonja: Kese- 
hatan, Perkawinan, ' Pertjintaan, 
Penghidupan dsb. Rp. 10.— 
Pagi djam 8— 12: Sore 5—7. 

|! Penginepan. ,,GRAND” 
4 tan 39, Kamar 

     
  

Dirumah obat & Toko? 

12, Semarang. H5 An LA AA LL NAN NN Pane en ana PALA yan 

EA ehirnja 
“disembuhkan djuga oleh Djamu tjap Djago jang sudah tersohor. 
Setelah berobat kesana-sini tida sembuh, tjobalah, Djamu atau 
'Obat tjap Djago. Tersedia rupa2 Djamu dan Obat2-an untuk me- 
'njembuhkan matjam2 Penjakit atau untuk mendjaga kesehatan 
|badan. Djamu tjap Djago suda berusia hampir 35 tahun. Penga 
laman jang lama ini mendjadi djaminan akan kemandjurannja 
Idan  kesempurnaannja. Djamu tjap Djago mudah didapat, kare- 

Ina dimana-mana tempat ada agen nja. KO 
Ne en 

— | Datanglah pada: AA 

  

. 

Mendjawab setiap peftanjaan dari | 

Plampi- 

  

  

  

    

    

  
| SHANGHAI OPTICAL co. 

Pekodjan 82 Semarang   uno abamamaan . : amaaaraa - ad VITANOL tanggung dapat kasih 
—2 |laki-laki tenaga baru, tidak bukti, 

kombali Rp 20.- VITANOL : Par 
EXTRA KERAS Rp 60.— untuk 
laki2 ada umur. BUSTERIN bi- 
kin kentjeng, segar, montok buah 
dada, - lembek Rp 20.— 3 ds. 
Rp 57. OBAT KOEKOEL 
Rp. 20.- SCHOONHEID, ZALF, 
POEDER & Rp 10— Besar 
Rp 17,50. RIGASTA PILL. ta- 
han Jama (nikmat) Rp. 20.— 
3 ds. Rp. 57—. SORGA ISTRI 
PILLEN tanggung dapat bikin 
istri kembali seperti gadis Rp 20.- 
3 ds. Rp. 57.— SUIRINE PILL, 
tangg. "baik kentjing gula-nier, 
erwit, niersteen, Rp. 20-— 3 ds. 
Rp. 57.-— Porto Rp. 2.— 

Gang Tengah 22 — Semarang 
Agt. Sem.: Plampitan 22, 
Agt. Solo: Tjojudan 70A 

| Hnd. Kruiden-THIO GIOK GIEM   
berkepentingan supaja memadjukan pesenan? dari sekarang pada pemerbitnja : 

Toko. Kitab ,ALM 

  

Berisi peladjaran Tauhid dan Figih, disusun dengan huruf LATIN dan 
ARAB, diantaranja: Rukun Islam, Rukun Iman, Hukum Sjara', Hal 
Kesutjian, Salat, Puasa, Zakat, Hadji dsb. kesemuanja diterangkan 
dengan sjarat'nja, sunnah”nja, dan rukun?nja dengan djelas dan disertai 
pula do'a'nja. Mudah difaham dan baik sekali bagai orang? jang hen- 
dak beladjar sendiri serta tjotjok untuk peladjaran di Sekolah Menengah 
Islam dan jg. setingkat dengan itu. V 

Tebal 118 pagina, Ukuran 13 Xx 18 cm. Harga 4 Rp. 6—. 
Ongkos kirim 1090. Pesenan? dalam bulan Djanuari dan Februari 1953 
ongkos kirim bebas. Buat Toko buku dan pesenan banjak dapat rabat 
bagus. 

PERHATIAN. 
Berhubung buku tersebut ditjetak terbatas, maka diharap kepada ig.   

    

   HARUSLAH MAKAN PIL VIRANOL 
: “TANGGUNG 100 pCt. MANDJUR 

Viranol Extra strong buat laki" jangkurang tenaga lemahffahwat (Im- 
potentie sexuel zwakte). Alasan penjakit badan lekas tjape makanan ti- 
dak .hantjur sering marah” kepala pusing intjok linu? muka putjet Kaki 
tangan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (ze- 
nuw). Tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut', sakit pinggang, djan- 
tung berdebar”, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 10096 
berhasil. Harga 1 Botol Rp. 20—. Djuga ada sedia lain Obat jang 

: mandjur. 

Pil Gumbira istimewa buat Taki Woo data Bip A9 
Pil Vitamin buat perempuan jang dapat penjakit keputihan ,, 25-— 
Mirjak" Tangkur 'adjatb' buat Tak? Le MANA ah a. 10.— 
Salep hilangkan hitaman dimuka kukul djerawat ..... A0 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ..... » I0.— 
Obat” dikirim sesudah terima wang ongkos kirim 1076. 
tera Tn 

Djuga mengovau segala penjakit luar/dalam seperti Kentjing manis./ 
nana, Linu”, Gindjel, Prempuan tidak tjotjok bulanan, Keputihan, Wa- 
sir (aambeien) didjamin 10 hari sembuh djatuh akar'nja sonder operasi, 

semua penjakit diobati sampai baik. 

Tab'b Wahid Mawn Tambiang 49 — Bandung, 
Agen': ZINDABAB HOUSE Nonongan No. 77 Solo. 

Toko Solo, Djl. Sosrowidjajan No. 5 Jogia. 
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 turung Elite, Palembang. / 

Toko Seth, Pintu Air 30 Djakarta, 
Toko Thio Piek, Djalan Perniagaan 10, Bogor. 

De Nieuwe Winkel, Pasar Antri 1532, Tjimahi. 
E. Hidajat, Djalan Gunung Ladu 32, Tasik. 
R.M, Hamim, Djalan Benteng 1, Sukabumi. 
Multi Sports, Kaliasin 7, Surabaia, 

mama 

 



  

  

Ada Kemung 
kongres India Petjal 

      

    

2. WSelandjutnja  dinjatakan, bahwa 
3 igerakan2 kebangsaan sering tjende- 

.rung kepada sajap kiri 
#....1€ka mendapat kekuasaan ,.akan te' 1 tapi sesudah itu lebih bersifat kon- 

servatif”. Tentu sadja terdapat ha- 

  

     

  

     

  

    

KENNETH YOUNGER, 
geri dalam kabinet Buruh Ingg 

ketaan antara induk2 | 

monwealth”, Y 

  

ie Tjahaja Aneh 
Di Djepang 
Utara 

Komandan angkatan udara 

  

'Utara hari Kemis me Ann alan, “khan enantbingp 
sebelum me-| dan pengintai2 radar Amerika jg 

sudah terlatih, ketika tg. 29 De- 
sember malam dan ketika tanggal 
9 Jam malam telah melihat 

Kelemahan Negara2 Barat Dim Ha- se dapi Blok Sovjet YA 

bekas menteri negara urusan luar ne- 
ris, hari K: 

negara2 Barat harus merobah sikapnja masal 
an ) induk2 bangsa (ras), apabila Barat ingin adanja front 

it | bersama dengan Asia dan Afrika, dalam menghadapi Komunisme. 
| Demikian a.l. kata Younger. dalam tjeramahnja dimuka ,,Royal 

re Sotiety” jang beratjara ,,Perserikatan Bangsa2 dan Com- 

Amerika disebuah pangkalan di 

    

£ 
    

    

Sea ea Dana 

LG AE & 5 Es 

Younger mengemukakan penda- 
pataa "hanya negara2 Barat harus 
'bersikap . suka  melajani” - dalam 
menghadapi masalah kolonial  dan| 
racial. EA Ana : 

|. Sebagai tjontoh dikemukakannja 
masalah bangsa India di Afrika Se-f 
latan. “Kalau Inggris menghendaki | 
supaja solidaritet antara Common- | $ 
wealth dipelihara baik2, maka harus | 
lekas2 dilakukan -tindakan untuk | 
mengusut masalah perlakuan terha-f 
dap bangsa India di Afrika Selatan. | 
Menurut  pendapatnja, Common- |. Ai . - 

wealth merupakan penghubung jg| PN Aap pa aa ta terpenting antara Ten Asia di Bukan sadja di Amerika, tapi djuga 
dalam PBB. Sebagai tjontoh dike- | 
mukannja peristiwa dalam Sidang | 
Umum 1952, waktu resolusi menge | 

  

   

    

      

   

      

     

dempet dikepala”. Baji kembar dempet 
Knaak di "Dusseldorf: dan dewasa 'ini sudah 
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njak anasir2 reaksioner dalam par 
tai kongres India Dan oleh sebab 
itu saja berpendapat, bahwa dalam 
waktu singkat atau lama akan ter- 
djadi perpetjahan dalam partai tsb. 
mendjadi sajap kiri dan sajap kanan, 
emikian seterusnja Attlee. 

- t 

“Lebih landjut dinjatakan, bahwa 
“di India, terutama dibagian Selatan 
terdapat gerakan komunis jg agak 
kuat”. Akan tjelakalah djika nant: 
kaum komunis itu mendjadi djuru? 
bitjara bagi semua rakjat jg merasa 
tidak puas dengan keadaan. Dan ini. 
lah membuktikan betapa pentingnja | 
partai sosialis dewasa ini, jg menu- 
rut pendapatnja bertindak bidjaksa- 
na dengan menundjukkan sikap opo- 

SISI. : 

Mengenai. Birma dikatakan, bhw 
adalah sulit utk. membeda-bedakan 
gerakan Dacot daripada kaum ko- 
munis jg beroposisi terhadap peme-| 
rintah. (U.P.—Aneta). « 

  

Di Pantai 
Fukien | 

RRT Tempatkan Meriam2" 
Penangkis Udara Jang Kuat 

SURAT kabar ,,China News” 
jang terbit di Taipeh pada hari 
Kemis mewartakan, bahwa RRT 
telah mendatangkan meriam2 pe 
nangkis serangan udara dari 144 
mm kepantai Fukien, dimana dua 
buah pesawat patroli Amerika pa 
da hari Minggu jl. djatuh dilaut 
didekat pelabuhan Swatow. 

Menurut surat kabar tsb., sedjak 
waktu perundingan? gentjatan sen- 
djata di Korea dimulai, pembesar? 
RRT telah mendatangkan - sedjum- 
lah besar perlengkapan militer bua- 
tan Sovjet dipantai Fukien, jg letak 
nja berhadapan dengan pulau Tai- 
wan, dalam usaha untuk membuat 

daerah pantai itu sebagai perben-| 
tengan jg tidak dapat ditembus -oleh 
serangan2 dari darat dan udara. “— 

S.k. ita menjatakan pula, bahwa 
bekas opsir? artilleri Djepang jg ber 
pengalaman kini dikerdjakan untuk 

nja kepada International 
rens Emergency Fund 
315.000 - dollar djumlah “mana 
djauh lebih banjak dari pada jg 
disumbangkan dalam tahun 1952 
dan merupakan djumlah 
ke-enam diantara jang disumbang 
kan oleh negara2 lainnja. Djuga 
diumumkan bahwa India 

tjahaja diudara atas — Dje 
pang utara, jang letaknja hanja 
erbang beberapa menit sadja dari 

penglatan udara Sovjet. 
|. Diterangkannja, bahwa bola2 

tjahaja tadi mula2 berwarna hi- 
sa Mean merah, lalu pu 

tih: kadang2 terbang lambat2, ka 
dang2 sangat tjepat. Kolonel Cur 
is Low, jang memberikan ke€tera 
ngan2 ini, tak dang Heganh 
apa jang menimbulkan  tjahaja 
tadi. (Antara) SN 

Etraham Mun- 
“ djul Lagi 

Kemungkinan Soal Kashmi: 
Masih Bisa Dipetjahkan ? 
PERANTARA Perserikatan 

bola2 

    

| Bangsa2 untuk masaiah Kashmir 
dr. Frank Graham mengadakan 
tagi sidang pada hari Djum'at de 
ngan wakil2 dari India dan Pa 
kistan untuk memperbaharui usa 
ha menembus “ djalan buntu me 
ngenai masalah Kashmir jang. su 
dah sekian lama terkatung-katung 
itu. India diwakili oleh wakil te 
tapnja dalam PBB Rajeshwar Da 
yal dan Pakistan oleh menteri 
luar negeri Mohammad Zafrultah 
Khan. Kalangan India menjaia- 
kan sedikit optimistis tentang ke 
madjuarn2 jang ditjapai kearah 
diketemukannja suatu dasar un- 
tuk mengadakan perundingan ig 
bermanfa'at, akan tetapi kalangan 
kalangan Pakistan tidak begitu op 
timistis. 

Pada waktu jang bersamaan 
delegasi India mengumumkan ten 
tang sumbangan jang diberikan 

Child- 
sebesar 

besar 

telah 
menjumbangkan tekstil seharga 
lebih dari kl 100.000 dollar utk.   memperkuat pertahanan2 pantai 

RRT. (Antara). 
badan penolong kaum pelarian 
Palestina dari PBB. - 

  

Viwian— Avon turir Poni diplomat Sovjet Ru 

Seorang Kaptin Inggeris Jg Bertempur Bersama 
Suku Karen Melawan Pemerentah Birma 

Diperbatasan Birma-Utara Banjak Dilakukan Intrigu»s| 
— Politik Serta Militer 

bahwa Kapten D. Vivian 
pur bersama2 pasukan2 

pertahanan Burma telah mengumumkan, 
ian, seorang avonturier Inggris jang- bertem- 
Karen ,,Ko ” melawan tentara Burma 

jang dikabarkan sudah tewas 2 tahun jang lalu, ternjata masih hi- 
dup. Pemerintah 
but dari tangan 

Burma mengumumkan dokumen2 jang telah dire- 
ukan2 Karen, surat2 tadi menundjukkan bahwa 

Vivian ketika tanggal 15 Desember j.l. masih hidup dan kini ma- 
sih bertempur pada pihak pemberontak Karen. 

Dokumen? lainnja, jg telah disita 
pula, menundjukkan bahwa kaum 
pemberontak Karen memperoleh ba 
jabantuan dari pasukan2 Tiongkok 
Kuomintang, jg berhasil memperta- 
hankan diri dalam satuan? ketjil di 
daerah . perbatasan . Burma—Tiong: 
kok, sedjak Chiang Kai Shek dika-| 
lahkan. SA 

Kata para pembesar militer Bur- 
ma, achir2 ini diadakan persekutu- 
an antara Karen Komunis” dan 
pasukan2 Kuomentang Tiongkok. 

Menurut keterangan. djurubitjara 
militer Burma, kaum Komunis Bur 
ma, Tionghoa dan India mempunjai 
hubungan didaerah perbatasan uta- 
ra Burma. 30 orang Burma telah 
melintasi tapalbatas, untuk meneri- 
ma indoktrinasi di Paoshan di pro- 
pinsi Yunnan, RRT. 5 . 

Dikatakan seterusnja bahwa ka- 
um Komunis Burma mempunjai hu 
bungan langsung pula dengan Par- 
tai Komunis India di Manipur (nc- 
gara bagian India jg berbatasan de- 
ngan Burma): jg mendjadi penghu- 
bung ialah seorang India bernama 
Ishver Singh, ig kini bekerdja ber- 
sama dengan kaum Komunis Bur- 
ma didalam wilajah Burma. 

Siapa Kapten D. Vivian? 
Mengenai diri Kapten 

membantu pemberontakan — Karen 
itu: diterangkan bahwa ia adalah 

Itannja melalui Bangkok.” 

Vivian, ig 

P
B
R
 

bekas opsir genie dalam » Tentara 
India” (sebelum India merdeka). Ke 

man pendjara 1142 tahun oleh pe- 
ngadilan sipil Burma, karena setja- 
ra tidak sah Vivian telah membeli 
200 putjuk sendjata otomatik “Bren. 
Ketika tahun 1949, rumah pendjara 
tempat Vivian mendjalani hukuman 
nja itu direbut oleh kaum pembe- 
'rontak Karen dan Vivian mengga- 
Ibungkan diri dengan kaum pembe- 
rontak Karen, sebagaimana ternja- 
ta ketika terdjadi pertempuran anta 
ra pasukan pemerintah melawan pa 
sukan Karen, ketika Agustus 1950. 

Salah satu dokumen jg kini ada 
ditangan “pemerintah Burma  me- 
ngandung surat jg berbunji: ,,/Ta- 
njakan kepada Viyian apakah ia ma 
sih ingin meninggalkan Kawtho un 
tuk pulang. Kalau benar, kami 
akan mempersiapkan  keberangka- 

(Antara). 

PENTJURI URANIUM? 

Polisi Hongkong pada hari Ke 
-mis kabarnja telah menangkap se- 
orang Tionghwa jang membawa 
5 pon uranium nitrat. 2 

Sementara itu pihak polisi se- 
dang mempeladjari laporan2 jang 

| memberikan petundjuk, bahwa 
orang tersebut adalah mungkin 
anggota kawahan jang telah men- 
Guri uranium dari 
atom di Djepang dengan maksud 

laboratorium   sad
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    tika tahun 1948, “ia didjatuhi huku untuk didjual kepada RRT. 
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partai2 Sosialis Asia didalam Sosia- 
lis Internasional, jg dikuasai oleh- ne 
gara2 Barat itu. 

Younger. (Antara). 

.Ira2 Sovjet. Djika nanti 

nai Korea jg diandjurkan oleh In- 
dia dan disokong oleh negara2 
Asia itu disokong djuga oleh segala 
negara Barat «13 sg 

- Putusan2 PBB jg sulit 
dimengerti. Ta 

PBB merupakan sumbangan jg 
pasti” bagi solidaritet antara nega- 
ra Commonwealth. Akan tetapi di- 
sesalkannja bahwa: hal ini mengaki- 
batkan djuga adanja tjampur tangan 
PBB dalam urusan? - 
wealth. si Ea 
Dikemukakannja sengketa menge 

nai Kashmir antara India dan Pa- 
kistan sebagai satu tjontoh: demiki- 
an pula antara India dan Afrika Se 
latan mengenai politik rasialisme 
Afrika Selatan. Jg pertama kali me 
ngadjukan soal ' shmir kepada 
PBB ialah India, ketika I Januari 
1948, waktu India berpendapat bah 
wa untuk 
sengketa setjara besar2an maka per 
lu adanja perantaraan dati luar. 

4 

kannja, bahwa politik rasialisme d' 
negeri tadi bertentangan dengan 
Piagam PBB. 

Akan tetapi sjahnja beberapa resc 
lusi PBB ttg. masalah rasialisme ta 
di demikian  menjangsikan, - hingga 
Inggris dan banjak negara? anggota 
PBB lainnja merasa dirinja bimbang 
antara opini politik mereka dan ke- 
chawatiran mereka karena ' menga: 
dakan preseden hukum jg buruk. 

Dikatakannja pula, bahwa akan 
sulitlah menerangkan kepada bang: 
sa2 Afrika Utara bahwa mereka t' 
dak berhak merdeka, apabila Libiz 
sekarang sudah merdeka. 

Sulitlah untuk mempertahankan 
idee abad ke-19, jg mengatakan ba- 
hwa soal2 kolonial itu bukanluh 
urusan internasional. Dalam pada 
itu dikemukakannja, bahwa" konpe- 
rensi Sosialis Asia di Rangoon ba- 
ru2 ini menolak digabungkannja 

Demikianlah al. kata Kenneth 

Diplomasi Russia 
Giat Di Negara, 

Inggeris Chawatir Meli- 
. hat Pengaruh Russia 

Meningkat - 
KALANGAN2 pembesar Ing- 

London menerangkan, 

sia di negara2 Timur Tengah di 
waktu belakangan ini menundjuk 
kan -aktiviteit jang giat sekali dan 
sekarang ini djuga sudah tampak 
bahwa mereka telah berhasil me 
nimbulkan kesan2 jang baik di.ne 
gara2 Arab berhubung dengan 

. Common- | 

mentjegah berkobarnje | 

Mengenai Afrika Selatan dikata- | 

tidak memberikan pendjelasan chu- 

-wasa ini. Oleh Nadjib- dinjatakan: 
bahwa India 

djalan mendjauhkan diri dari kedua 
blok kekuasaan didunia dan me-' 
nempuh politik bebas 

"pokok dari politik luar 

Amerika -be 

kenamaan di 

an Tag 
ni 1 

si 

HARIAN ,,Times of India” 
korespondennja di perdana menteri 3 »pengertian, simpati, kerdjasam usaha penjelesaian pertikaian? ngan m 
rah terusan Suez. 

Kairo, dalam 

Koresponden Times of India” 

memberitakan, bahwa seruan djen- 
deral Nadjib ini ditudjukan kepada 

spemerintah dan rakjat India, teris- 

timewa perdana menteri Nehru”. 

Dalam keterangannja perdana men- 

teri Nadjib berkata: ' ,India dapat 
membantu Mesir  djika “dia berdiri 

peda. fihak kami dalam organisasi? 
internasional”. Dalam pada itu ia 

sus mengenai tjara bagaimana Indis 
dapat memberi bantuan tsb. 

Menurut koresponden ,.Times 
India” perdana menteri Nadjib me- 
njokong politik luar negeri India 

bertindak tepat dgn.- 

sendiri dim 
menghadapi - masalah2  internasio- 
nal”. Nadjib selandjutnja  mejakin: 
kan, bahwa satu diantara tudjuan? 

negeri Me 
sir ! ialah. mengadakan hubungan? 
persahabatan jg erat dengan: India. 

Perdana menteri Nadjib telah me 
ngirim. undangan kepada Nehru un- 
tuk- singgah: beberapa hari di: Mesir 
apabila -Nehru- dalam- -bulan' Djuni 
ig akan datang berkundjung ke 
Londen untuk menghadiri upatjara 
penobatan Ratu Elizabeth II. 

Achirnja perdana menteri: Nadjib 
menerangkan kepada  koresponden 
» Times off India”, bahwa ,,semua 
berita2 jg mengatakan bahwa Mesir 
hendak . menggabungkan diri pada   pembersihan2 jang bersifat anti- 

|Jahudi di Rusia dan negara2. 
| Eropa Timur, | 

Duta Rusia di Kairo, Joseph 
'Korniev, dalam waktu 10 hari , 
belakangan ini telah bertemu dgn 
menteri luar negeri Mesir, Mah 
moud Fawzi, sampai tiga kali. 
Satu2-nja keterangan jg diperoleh 
mengenai pembitjaraan2 int ialah 
bahwa jang mendjadi pokok pe 
rundingan, adalah mengenai masa 
lah2 hubungan dagang. dan bah 
wa sedang dipertimbangkan pem 
belian kapas dari Mesir setjara 
besar-besaran. ' Yi 
Duta Sovjet Uni di Teheran, Ivan 

Sadchikov, jg baru2 ini kembali ke 
Iran sesudah  kundjungan jg. agak 
lama ke Sovjet Uni, telah mengada 
kan pertemuan dua kali dengan per 
dana menteri Mossadegh sedjak per 
'mulaan bulan ini. Pada tingkatan jg 
agak rendahan telah diadakan se- 
landjutnja — pelbagai perundingan2 
antara Sovjet Uni dan Iran  berke- 
naan dengan masalah perpandja- 
ngan waktu berlakunja perdjandji- 
an2 perikanan - Rusia-Iran jg sedia- 
inja akan berachir dalam bulan ini 

djuga. 
Kalangan2 tadi di London , selan- 

djutnja menerangkan, bahwa di Ibu 
kota Inggris aktivitet2 sedemikian 
dari fihak Sovjet Uni jg berkisar di 
pelbagai ibukota di Timur Tengah 
terus di-ikuti ,,dengan penuh perha- 
tian dan sedikit banjak ketjemasan”. 
Kalangan2 “di London jg ahli dim 
lapangan # propaganda Rusia telah 
menjaksikan, bahwa kegiatan? di- 
plomasi Rusia itu tidak disertai de- 

ganda komunis dinegara2 Arab. Se 
baliknja pemerintah Rusia tampak- 
nja hendak menarik keuntungan da- 
ripada peragaan2 kebangsaan dan 
anti-Barat serta sikap netral jg ter- 
dapat dinegara2 Arab. 
Terutama di Syria, Libanon dan 

bebergpa negara lainnja di Timur 
Tengah ternjata ada perhatian ter- 
hadap kampanja anti-Jahudi dinega 

hubungan2 
diplomatik antara Israel dan Sovjet 
Uni memang diputuskan, jakni ber 
hubung dengan tuduhan2 Rusia ba- 
hwa perdana menteri Israel, David 
Ben Gurion, dan menteri Luar nege 
ri Moshe Sharett sesungguhnja ada- 
lah ..pelaksana2” gerakan  spionase 

Amerika Serikat, maka itu berarti 
bahwa kedudukan diplomasi Rusia 
di Timur Tengah akan tambah di 
perkuat demikian keterangan  kala- 
ngan2 pembesar Inggris di: London. 

(U.P.). 
  ngan pertjobaan menggiatkan propa | 

MEDO (organisasi pertahanan Ti- 
mur Tengah) adalah prematur sebe 
lum tertjapai penjelesaian jg me- 
muaskan dalam 'masalah2 pengung: 
sian pasukan2 asing dari daerah te- 
rusan Suez, -masa. “depan Sudan. 
usaha mempertinggi ' tingkat penghi- 
dupan. rakjat dan usaha 'menegak- 
kan sistim parlementer demokratit 
ig sempurna. (U.P.). : 

Israel Tak Akan 
Putuskan diploma- 
si Dengan Russia 

Sharett, hari Kemis sekali lagi mb- 
njatakan bahwa Israel tidak berniat 
memutuskan “ hubungan diplomatik 
dengan negara2 blok Timur. 

Sharett jg  berbitjara kepada pers 
selandjutnja katakan bahwa ' peme- 
rintah Israel kini masih belum “me- 
ngangkat duta untuk Praha dan 
Warsawa sebagai gantinja dua diplo 
mat Israel jg dinjatakan sebagai 
,persona non .grata” oleh Polandia 

ini setelah keluarga Knaak mendengar, 
mani dipisahkan dengan dijalan 

Knaak pun, telah menjetudjui diadakannja operasi. sematjam itu terhadap | anaknja. Operasi-ini dilakukan oleh dr. Peter 
Djerman. Barat. Tampak pada 
W. anaknja jang kembar 

:  Nadjib Minta Ban- 

| tuan India 
| nja Dengan Inggeris Mengenai 

Sudan Dan Soal Penarikan Mundur Pasukan? 
i . “Inggeris Dari Suez i 

5 Tim jang terbit di Bombay pada hari 
Kemis memuat dihalaman muka sebuah kawat eksklusif 

Mesir, djenderal Mpoh. Nadjib, jang 
na dan bantuan jang p 
Mesir dengan Inggris : 

Sudan dan pengungsian pasukan2 Inggris dari dae- 

     

    

   

        

   

  

Menteri. luar. negeri Israel, Moshe | 

    
di Djerman terdapat ,,baji kembar 

tadi adalah anak keluarga Kurt 
berumur 18 bulan. Baru2 

bahwa baji kembar dempet di 
operasi, maka kehiarga 

Rutgen, seorang ahli bedah 
gambar nj. Knaak dengan 

dempet tadi. 

kaan ana. Ban ana 

berasal 
berita mana dikutip keterang 

          

  

ae 
2 

Templer: 
Keadaan Johore Mengalam 

Perobahan Besar 

DJENDERAL Sir Gerald Tem 
pler, komisaris tinggi Inggris un 
tuk Malaya Kemis petang menja 
takan bahwa Johore telah menga 
lami perobahan sangat besar. Dae 
rah tersebut adalah jang paling 
banjak menderita gangguan ge 
rombolan, Kk 1 3 tiba disana 

     
     

dalam tahun jang —“Sekemhaltnja 

dua hari kenegeri . Johore, komisa 
ris tinggi Inggris itu menerang- 
kan bakar ia sekali-kah tidak 
mau menimbulkan kesan seolah- 
olah semua apa jang. difjita-tjita- 
kan disana telah terlaksana, 
»akan tetapi kemadjuan ada dan 
pasti akan datang.” : 

Djenderal Templer  berpenda 
pat bahwa 'aksi2 dilapangan mili 
ter sadja tidak membawa hasil jg 
diharapkan. Berbitjara tentang tin 
dakan2 istimewa jang: harus dila 
kukan, diterangkannja bhw lang 
kah penting. dalam hal ini ialah 
harus berupa pembentukan de- 
wan2 daerah jang terpilih. Ia ber 
harap bahwa dinegeri Johore da 
lam bulan Maret jg akan datang, 
sudah “akan “mulai bekerdja 40 
dari dewan2 ini, jang akar meru 
pakan tingkat permulaan dari pe 
merintahan2 daerah jang sudah 
ada, terdiri atas wakil2 penduduk 
Sedaerak: 1 “5 2 en Sia, 
-. 

  

ADU VIETNAM 
ARIKAN DIRI. 

Sedjumlah, 150. orang serdadu 
Vietnam di Cochin-China 2 hari 
jang lalu telah melarikan diri be- 
serta keluarganja, demikian kala- 
ngan jang -berwadjib mengatakan 
pada hari Kamis. Serdadu2 terse- 
but ditempatkan didaerah Hoc- 
mon, 20 km. sebelah Barat-Laut 
Saigon dan kabarnja mereka tak 
menjeberang  kepasukan2 - Viet- 
minh dan perbuatan mereka itu 

  

150 SERI 
MEL 

han2 lokal”. 5 

  

Dalam- latihan perang2an jang di- 

adakan oleh ,,Pasukan "Keamanan 
Nasional" Djepang”. baru2 “ini, telah 
dipergunakan djuga 'sendjata2 berat, 
antaranja - meriam-meriam Howitzer 
105 mM. Ini adalah untuk pertama 
kalinja sesudah Dijepang kalah pe- 
rang, “bahwa Djepang memperguna-   dan Tjekoslowakia. (Antara). 

“Ibanjak suara terdengar 
“Imeriksaan film atau lebih tepat se- 

:|las betapa banjaknja jang dihadapi 

'Irintah Republik Indonesia Serikat 

karena seorang anggauta dipindah- 

“Ipertundiukkan di Indonesia, 

'donesia dan suatu negara sahabat: 

kasar atau apa jang menjalahi pen- 

ra membunuh, tjara mentjuri 

adalah disebabkan oleh »perselisi- film selalu dilihat keahlian ang- 

“Pertahanan, film tentang keaga- 

  

Mendjenguk 

DALAM WAKTU jang baru lalu 
ar sekitar pe- 

kitar pekerdjaan Panitya Pengawas 
Film (atau Panitya Sensor Film). 

| Untuk mendapat gambaran jg. dje- 

'Panitya Pengawas Film, maka ada 
baiknja diberi keterangan seperti di- 
bawah. ini. ? 

Panitya Pengawas Film atau de- 
ngan singkat P.P.F. jang sampai se- 
karang bekerdja, dibentuk oleh Ke- 
menterian Dalam Negeri R.I.S. pa- 
da tanggal 21 Maret 1950, djadi se- 
telah pengakuan kedaulatan Peme- 

untuk mengganti ,,Film-commissie 
(Pemerintah Pree-Federal”.  Panitya 
Pengawas Film ini disusun sedemi- 
kian sehingga didalamnja ada wa- 
kil-wakil dari beberapa Kementerian 
seperti Kementerian Dalam Negeri, 
Sosial, Pendidikan, Pengadjaran dan 
Kebudajaan, Pertahanan, Penerang- 
an, Agama dan Kedjaksaan Agung, 
kemudian “Wakil dari Lembaga Ke- 
'budajaan Indonesia, wakil2 dari go- 
'longan minoriteit seperti golongan 
Indo-Belanda, Tionghoa dan Arab, 
wakil2 dari golongan Islam, Keris- 
ten Protestan, Keristen Katholik, go- 
longan Wanita dan Pemuda. - Pada 
permulaan djumlah anggauta ada 30 
jorang,, sekarang tinggal 29 orang 

3 Pedoman. 

Bagaimana tjara memeriksa 
an itu? Setelah dibentuknja Pa 
initya Pengawas Film pada tang 
gal 21 Maret 1950, maka segera 
'P.P.F. berkumpul dan menefap- 
kan pada tgl. 4.April 1930 se- 
buah Pedoman Pemeriksaan Film 
yang baru jang sesuai Jengan ke 
adaan baru dalam negara merde 

Pedoman itu dibagi dalam 3 
bagian, jaitu: L Tentang Kema- 
sjarakatan jang dibagi lagi dalam 
bagian A: Keagamaan dan hagian 
|B: Kesusilaan: II. Tentang Politik 
dan III. Tentang Hal lain-lain. 

MENGENAI KEAGAMAAN, 
'film2 jang menghina atau  meren- 
dahkan sesuatu agama, faham kc- 
tuhanan “atau  kepertjajaan “ orang 
banjak di Indonesia tidak boleh di 

djuga 
film2. jang menggambarkan perten- 
#angan-pertentangan agama — jang 
mungkin “akan mengganggu perhu- 
bungan baik antara golongan2 aga- 
ma di masjarakat Indonesia. 

MENGENAI KESUSILAAN, apa 
jang merendahkan moral, kesusilaan 
atau adat-istiadat jang” dipandang 
baik (atau umum) di Indonesia. 

MENGENAI POLITIK, misalnja 
apa jang merendahkan atau meng- 
hina bangsa kulit berwarna pada 
umumnjas apa jang seolah-olah 
membenarkan politik atau pemerin- 
#ahan kolonial: apa jang menggang- 
gu hubungan baik antara negara In- 

propaganda sesuatu negeri jang di- 
tudjukan mendjelekkan negeri lain 
jang tiada bermusuhan dengan ne- 
gara - Indonesia. 

Mengenai hal lain2, apa jg. akan 
membawa orang mendjadi beradab 

didikan jang baik seperti scene per- 

India, Kedutaan Italia, kemudian 
untuk film2 kedokteran diminta 
penasehat dari Kementerian Kese 
hatan untuk film2 kepolisian di- 
minta penasehat2 dari Djawatan 
Kepolisian dll., akan tetapi Pani- 
tay Pengawas film jang memutus- 
kannja. 

Harus dengan suara bulat. 

Panitya ketjil iang terdiri dari ? Orang anggauta itu harus mengam 
bil putusan dengan suara bulat. Dii 
ka seorang anggauta tidak setudiu 
ia dapat memadjukan hal itu“ keva 
da panitya pleno jang terdiri dar' 
seluruh anggauta, ini disebut peme- 
riksaan ulangan. Panitya . Plenolak 
jang mengambil . putusan terachir 
Djika seorang importir film tidak 
dapat menerima putusan Panityz 
ketjil, misalnja karena diadakan ter 
lampau banjak potongan ataw kare 
na filmnja ditolak, maka importi: 
Itu atau pengusaha film dapat djtig: 
minta putusan Panitya Pleno: ini d' 
sebut pemeriksaan appel. 

Menurut keterangan tsb. diatas 
ternjata bahwa P.P.F. dalam men: 

djalankan pekerdjaannja telah mer 
perhatikan segala sesuatu jg perh 
untuk mentjapai hasil jg dapat me 
muaskan, baik dalam susunan PPE 
maupun dalam tjara memeriksz 
film2. 

Subjectief element, 
Mengapa masih ada tentangan 

terhadap putusan P.P.E., “ baik 
dari kalangan organisasi? masja- 
rakat, maupun dari pihak. produ- cer (pengusaha) film Indonesia. 
Dalam hal ini tidak boleh dilupa- 
kan bahwa tiap2 orang melihat 
sesuatu film menurut pandangan- 
nja sendiri, artinja »Subjectief 
element” tidak dapat disamping- 
kan. Inipun berlaku bagi anggau- 
ta-anggauta Panitya ' Pengawas 
film. Biarpun ia selalu mengingat 
akan pedoman pemeriksaan film, 
akan tetapi ,,subjectief element” 
tetap ada. Tentu sadja tiap-tiap 
anggauta mempergunakan pedom- 
an pemeriksaan film itu dengan 
sebaik mungkin sesuai dengan 
pandangannja sendiri: mengingat 
akan hal ini maka ada anggauta 
Jang keras ada anggauta jang luas 
pemandangannja. Dengan kete- 
rangan ini maka biarpun diada- 
kan perobahan - dalam susunan 
Panitya Pengawas Film, kesulitan 
kesulitan jang dihadapi P.P.F. 
baru itu masih akan ada, masih 
akan ada suara2 masjarakat jang 
memandang bahwa P.P.F. terlalu 
luas pemandangannja sehingga 
terlalu banjak film dilepaskan, 
akan tetapi sebaliknja para impor 
tir film dan djuga pengusaha film 
Indonesia jang keluh-kesah - bah 
wa Panitya Pengawas Film itu ter 
lampau banjak menolak film2- 
nja. Dalam hal ini perlu diterang 
kan bahwa mengingat akan ke- 
adaan keuangan pengusaha? film 
Indonesia, djika suatu film Indo 
nesia ditolak, maka senantiasa 
Panitya Pengawas Film berusaha 
bersama dengan producer film 
Indonesia itu untuk merobah dan 
memperbaiki film itu sehingga da 
pat dilepaskan kepada umum se 
perti film Indonesia ,,Selendang 
Pelangi”, ,,Frieda” dll. 

Faktor lain perlu djuga mendapat 
perhatian masjarakat kita: - melihat 
keadaan jg njata dapat diterangkan   buatan kedji jang terus menerus, ke- 

menangan kedjahatan atas keadilan 
dan kedjudjuran, menundjukkan tia- | 

dan ' 
sematjamnja dengan teliti. i 

Tjara pemeriksaan. 

Bagaimana pemeriksaan film 
itu dilakukan? Berhubung dengan 
banjaknja film. jang masuk ke 
Indonesia (dalam tahun 1950 ada 
3723 dan dalam tahun: 1951 ada 
4026), maka saben minggu diada- 
kan pemeriksaan 15 kali: tiap2 pe 
meriksaan lamanja I.k. 352 djam 
dan dilakukan oleh 3 orang ang- 
gauta. Kebanjakan film2 itu, dji- 
ka diperiksa belum ada teksnja, 
djadi para anggauta harus mengi- 
kuti pertjakapan2 dalam film itu 
dalam bahasa Inggeris, Perantjis, 
Djerman Tionghoa atau bahasa 
lam. Untuk memeriksa sesuatu 

gauta itu, misalnja untuk film pe- 
rang diambil wakil Kementerian 

maan diminta ahli2 kementerian 
Agama. Djika dipandang perlu da 
pat djuga diminta penasehat dari 
|tuar Panitya Pengawas Film se- 
perti untuk film2 Philippina jang 
memakai bahasa “Tagalog diminta 
wakil2 Kedutaan Besar Philippina 
untuk memberi keterangan kepa- 
da P.P.F., pernah djuga diminta 
penasehat2 dari kedutaan besar     

  
kan lagi alat2 sendjata berat. 
  

      
  

disini bahwa film2 jg sungguh? 
tinggi nilainja, kurang sekali men- 
dapat perhatian para penonton, se- 
dangkan film2 aksi seperti serie- 
film sebagai ,,Flash Gordon” film2 
jugle seperti film2 Tarzan dsb, di 

ensuur Film 
Tjara Kerdja Badan Pengowas 

| Film Di Indonesia 
(leh: Nj.Mr. Maria Ulfah: - Ketua Panitya Censuur Film: Chas,,Suara Merdeka”) 

gemari sekali. Hal ini dapat di me 
ngerti oleh karena untuk melihat 
film2 saksi itu, sudah tjukup dengan 
melihat sadja, karena dari aksinja 
telah terang siapa jg baik siapa ig 
djahat, Penonton di seluruh Indone 
sia jg kebanjakan « belum faham 
membatja, djuga ta? boleh dilupa- 
kan bahwa kebanjakan para penon- 
ton pergi ke bioskop sebagai hibu- 
ran, bukan sbg pendidikan.  Djika 
dikehendaki supaja film? jg bersi- 
fat pendidikan atau jg nilainja ting- 
gi dihargai oleh 'para penonton di 
Indonesia, maka perlu dipikirkan 
djalan dan tjaranja' untuk  mentja- 
pai itu. Sudah banjak film jg nilai- 
nja tinggi, dilepaskan “oleh PPF, 
akan tetapi sampai sekarang belum 
dipertundjukkan di bioskop karena 
pengusaha, bioskop takut akan rugi 

oleh karena kurang menarik penon- 
ton, 

Tjara apa jang dapat didjalan 
kan? Perlulah Pemerintah mene 
tapkan bahwa hanja film2 jang 
tertentu sadja dapat dimasukkan 
ke Indonesia atau dibuat di Indo 
nesia? Apakah tjara ini tidak 
akan terlalu mengikat? Perlukah 
Pemerintah mendirikan gedung 
bioskop sendiri.dimana hanja film 
film jang nilainja tinggi dipertun 
djukkan untuk mendidik para pe 
nonton supaja menghargai film2 
itu ? 

Biarpun demikian faktor meng 

rena sudah njata bahwa kebanja 
kan orang2 pergi ke bioskop utk. 
selama 2 atau 3 djam melupakan 
kesukaran sehari-hari atau mele- 
paskan lelahnja. 

neh 

DALAM WAKTU 2 bulan sa- 
dja anggota perkumpulan ,,Pem- 
basmi Kekedjaman terhadap Sua 
mi” di Melbourne (Australia) te 
lah meningkat dari 3 hingga 400. 

Pendiri perkumpulan tersebut, 
tuan Rex Testro, menerangkan 
bahwa musuh2 perkumpulan itu 
adalah kaum isteri jg senantiasa 
bikin djengkel sang suami, mer- 
tua perempuan jang galak dan 
kaum isteri jang boros. Tudjuan 
perkumpulan itu antaranja djuga 
mentjari ,,ahli2” untuk membas- 
mi kesulitan2 jang ditimbulkan 

  

segera menemukan ,,ahli2” ini 
sehingga puluhan rumah-tangga 
telah dapat ditolong dari pada 
bentjana”, demikian tuan Testro 
dengan senjum. 

# , 

Hari Kemis di London teredar 
surat berrantai jang aneh untuk 
suami2 jang sudah djemu dan 
»pengusaha2 jang lesu”. Seperti 
biasa duplikat dari surat harus 
dikirim kelima orang pengusaha 
lainnja. ,,Kemudian bungkuslah... 
isteri tuan dan kirim ia kepada 
orang jang namanja tertulis pa- 
ling atas pada daftar,” demikian 
surat tsb. Kalau nama tuan sam 
pai dipuntjak dari daftar, maka 
tuan akan menerima 168 wanita, 
diantara mereka musti terdapat 
seorang lady.” Tetapi surat me 
ngantjam barang siapa jang me 
mutuskan rantai: ,,Siapa jang me 
mutuskan surat berrantai ini akan   mendapat kembali isterinja sendi 
MEN Tes: 

  

Reaksi di Semarang 
  

kangan ini 
ngan itu. 

Kegontjangan harga barang2 jang 
nampak pada pertengahan bulan 
Djanuari dikalangan pedagang di 
Semarang sebagaimana  disinjalir 
oleh ,,Suara Merdeka” itu (djadi se- 
belum adanja perobahan peraturan 
import baru) ternjata beralasan pu- 
la. Ini terbukti dengan adanja pero- 
bahan barang2 import jang mulai 
berlaku kemaren: dari pelbagai ka- 
langan dagang didapat keterangan, 
bahwa orang djangan keburu mem- 
beli barang2 setjara. tidak -diperhi- 
tungkan, karena tindakan demikian 
akan mengakibatkan hal2 jang tidak 
di-inginkan. Sebelum terdjadi pero- 
bahan itu, orang harus mengarti, 
bahwa barang2 import telah dibagi 
dalam golongan A, B, C dan D. 
Golongan barang C dan D tidak 
terkena perobahan tsb., hanja golo- 
ngan A sebagian dan B jang telah 
dibagi mendjadi B-1 dan B-2. B-1 
tih. naik dengan 33”449 dan B-2 te- 
tap 10075, Sebagian dari golongan A 
telah naik  mendjadi golongan B-1. 
Barang tergolong ini mendjadi naik, 
tetapi jang dulu masuk B., sekarang 
ada djuga jang dimasukkan dalam 
B-1. Ini berarti harga barang itu 
mendjadi turun. Perobahan ini ha- 
rus diperhatikan betul2, “sedangkan 
kebanjakan kalangan dagang belum 
mengetahui djelas, barang mana jg. 
dimasukkan dalam golongan B-t1 
atau B-2. 1 

Semendjak beberapa hari ini, har- 
ga barang keramiek kelihatan naik. 
Kalan dulu mesin jang mempunjai   kekuatan 350 cc, baru masuk golo- 

i 5 

Pedagang 
Djangan Memburu Nafsu Mem. 

borong Barang? 

  

jati 

.. PADA TG. 15 DJANUARI 1953 di ”Suara aa? Keenan tentang da gontjangan2 hendak” telah 
emarang sehingga beberapa barang seperti kerami 

tjah telah naik harganja. Sekalipun bata dipantilaa aa pe 
nja seluruhnja apa jang mendjadikan 
katnja beberapa pedagang dikota 
bahu terlebih dahulu akan adanja 
gangan, karena kesibukan2 mereka pada waktu 

telah membuktikan 

ekonomi jang terdjadi di 

kebenaran- an sebab2-nja, tetapi pada hake 
ini dapat dikata sudah mentjiam 
perobahan2 dalam soal perda- 

( bari2 jang bela- 
adanja hal2 jang berkenaan de- 

ngan B, ternjata sekarang ini semua 
masuk B-l, hingga barang ini ter- 
kena peraturan tsb, Perobahan tsb. 
tidak membawa akibat besar terha- 
dap barang2 terbikin dari besi, ka- 
rena selama, ini barang besi be'um 
mengalami harga djatuh seperti tex- 
tiel, klontong dil.inja barang lagi. 
Barang2 jang tersebut belakangan 
ini telah mengalami kegontiangan, 
disebabkan didjualnja devisen oleh 
golongan2 tertentu jang mempuniai 
lisensi tapi tak punja tjukup modal 
kepada kalangan importir asing, se- 
dangkan fihaknja Bentenggroep ka- 
barnja belum mendatangkan barang? 
terbikin dari besi. Harga bala petjah 
telah naik, sedang menghadapi lain? 
barang kalangan dagang masih ragu? 
dan bertindak hati2, katena mereka 
belum “merasa pasti tentang keten- 
tuan dari pada barang? mana jang 
mesti dimasukkan golongan ini dan 
itu. Demikian antara lain kalangan 
Gagang di Semarang. 

  

. RUMAH OBAT. 
Rumah Obat jang dibuka pada 

hari Minggu 25 “Djan. jad. ialah 
yan Gorkom, Bodjong 135 dari 
djam 8 sampai 12 siang. Dari 
tanggal 26 sampai 31 Djan. dibu 
ka rumah2 obat: van Gorkom, 
Rathkamp 'Pekodjan 19, dari 
djam 8 sampai 7 malan. Selan- 
djutnja dari djam 9 sampai 5 so 
re rumah? obat Koo Hwie, Peko   djan 99, Numa, Bodjong 574: 
dan-Sik Yang, Wotgandul 16. 

'hibur tidak boleh dilupakan, ka ” 

oleh kaum wanita tsb. ,,Dan kami : 
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kurnia Allah s.a.w. 
Kemudian ta? lupa. kami a 

R.I, dan seluruh Tjabang'nja,. 
utjapkan terima kasih atas djasa?nja dan kedjudjurannja 
Beliau memegang Pimpinan. 

: 'nalilahi NN Vakonilaihi Mo 
Telah meninggal Dunia setjara mendadak, pada tanggal 

22/1-53 sdr. Soegarno Hadiseputro, Ketua Umum Gerakan Ban- 
teng R.I. Daerah Tegal & Brebes," semoga Arwah beliau mendapat 

Na Pengurus Besar Gerakan Banteng 
terutama tjabang Semarang, meng- 

selama 

Co'ordinator Gerakan Banteng R.I. 
Daerah Djawa Tengah 

DjoI OPRAJITNO.) 

  

3n ba , 
babyfood | 

: (is here NO 
8. 1 again | SENNETATA | 

  

    

   

— Glaxo te G 

213 Tan 19K MILK" 
ah 1sk0. Haa Ns 

“ an 
N Mean Genap OTanana - 
Bg 2 
Nag Memang 

8 TN .. 2OL agaa KM 

pa Na Koo 
Pe Na PUACG Luk wa 

#11 ara min 
kn an taman Ha   “.. “ 

2 “Suar, #anntaan mana 

  

Glaxo-is the carefully balanced 
babyfood with added vitamin D 
and iron. Glaxo is especially suited 

“for feeding babies in tropical 

  

  

  

  

countries. 

Distr, Jacobson van den Berg & Co. N. Vi. 

BABYFOOD 

in sealed 1 lb. tins       

  

  Semar 

    

TEMBAKAU PIPA 

Imp: 1 5 & ts PNY ..o NS. 

Djakar ta— B andun'g 

ang — Surabaja 

  

   

  

      

    
    
         

        

  

1 TELAH TERBIT 
| (PERSEDIAAN T ERBAT AS). 

    

'TJETAKAN 

    

HARGA: Rp. 6.-. fuel 

Utk. Pesanan Besar: 

Banjaknja Potongan N. v. 

Biar APA | 
26 -50 BA, 

51 Ta lebih 20 0 

: »Latihan Sedjarah Ii ndonesia” | 

| PUSAT PENDJUAL 

NA SEONAL 
BAGIAN Toko BUKU 

Oi, Gondomanan I — Telp, 323) 
JOGJAKARTA. 

KE IV. 

| BAGI SEKOLAH RAKJAT. & 
(Oleh Wasita Dwidjawijata). ! 

Seizin Kem. P. P. & K. Didjual kepada Umum. | 
ki rim tambah 1 

BADAN PENERB UB 

-. 

» ke
 

  

  

e Kan RADIO — TMONTEURS 
Baru terima : matjem2 onderdelen dari weerstand sampe kastnja 
radio. Kast radio Bin Philips. 
Ph. Luidspreker 4”. Lampu Rahasia. 
plaat automatisch dan enkel plaat. 

Ng utk batterij-radio a Rp. 50.— | 
speler 16” — Botani 2 

Batak djuwal lagi dapat korting istimewa. 

. 

Buka setengah hari. 
Minggu tutup. 

RADIO SAMPOERNA 
Erkende Service dealer : 
Philips — Erres — N.S.F.” 

Telf. 892 Sm. Gang Pinggir 140 
SEMARANG 

23. an naa He bgin 
“nan 

  PAN na anmmineooedansNn Na 

  

“ 

  

| ) - an 

Perundang-undangan Nasional 
1 0. disusun oleh 

. 

H. SOERJA NATAMIHARDJA dan B. NASUTION 
“4 dengan pendahulugn kata dari Mr. WONGSONEGORO 

Djilid 1 (1950) memuat: 45 Undang? Sementara, 8 Undang2 dan 33 
| Peraturan? Pemerintah. 

Rp 80- Rp 81.50 ffanco 
Harga melalui Pos 

N. V. vIh G.C.T. VAN DORP & Co. 
SEMARANG BODJONG 21 

| 
| 

| 
| 686 Halaman Tanya 

| 
| 

| 
| 
| 

| 
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: LARGE AMERICAN COMPANY 
: REOUIRES 

Indonesian Personnel 

to train for eventual placement in 
sales - positions throughout Indonesia. 

Applicants must have High School 
education and be thoroughly con- 
versent in. English. 

Apply to Nr. 1182 c/o N. V. Core, 
Postbox5, Djakarta. ”'       

    

  

  

Distributors : 

Harmsen V erwey 

/Bisa dapat beli 
Toko2 H1 INDONESIA 

  DALAM WAKTU MENUNGGU 

Take Obai TAY AN HOO DuAKaRTa.KOTA   
  Tanah Lapang Gindah 10 Tak Ko 1420 

Dunlop N. V. 
diantero 

  

        
  

KING ot Hairdye 

  

Daftar No: 44379 

A.A. 5 cc. Rp. 12,30 di 

- | Rambut putih djadi hitam 
100 pCt GARANSI TIDAK LUNTUR ! 

  

  

    

    

Kk Ik 
RELJA CBAT 

s 
HITAM #£AMBUT a 2 

G3: 
Sc yk 

Dcitar No. 44378 

“Mansta ure: by 
(€. M. SCEYK SAHIB —eboz Djati 114 Eandung 

Pesanan bisa dikirim keseluruh Indonesia. 
A.A.A. 3 gr. Rp. 20,-, 8 gr. Rp. 20,— 10 gr. Rp. 50,— 

an Na Rr. 20.-. 

Semua agen2 Harga sama. 
Montjari agen2 Baru diseluruh Indonesia. 
  

  
    
   

  

    

  

Untuk barang2 Textiel dan alat2 keperluan rumah-tangga 

sehari-hari, datanglah lebih dahulu pada: 

Toko SETEN“ & Co. 
BODJONG No. 25 — SEMARANG. 

Pasti kebutuhan Tuan2 dan Njonjah2 akan TERDJAMIN ! 
2 "3 

   

  

    

  

  
    

  

    

  
Nana dan 

menjembuhkan 

penjakit pilek 

Mi DFLUi 

BROFLUKIN-C — 

Pu AANG Gan VAN DEN BERG & Co. hu   

(MI BEDAK - BALSEM - MINJAK 

Untuk baji 
TIDAK MENJEBABKAN 

TJATJAT, KEPEDIHAN 

ATAU KERUSAKAN 

Ha 

  

HYDROBROMAS-KININE # 
FRUITVITAMINE-C , 

  

      

  

Grand 

     Y WE! YOU FIND 
WHO'S DOIN! OUT SOON 
THE SHOOTIN', ENOUGH / 

  
  

— Tolong! “yg 

  

Blam! ( suara tembakan). 

  

diluar! 
i —« Tetap ditempatmu (suara. dari dua! 

luar). 

    
     

   

— Willie. Siapa jang menembak? — 
— Engkau segera mendjumpainja 

  

    
     

DON/T TRY ANYTHING, 
HANDS0OME ...OR VLL' ' 
PART YOUR HAIR TWO 47 
g /NCHES DEEP/ | 77 

Ih 

pi 

  

   

    

  
  

  

  

Djangan mentjoba apa-apa, 
OTANG MANIS atau saja tem- 

bak kepalamu ' petjah mendjadi 

   

  

  

Pusat Peladjaran dengan Surat 

"DUNIA PENGETAHUAN” 

— SAMPURNA — 
Teromot pos 151 

  

    SEMARANG. 
  

Se-idzin dan penghargaan dari Inspeksi. P.-P. & K. ) dan UNESCO 

  
  

  

"ES CITY CONCERN CINEMAS Haa 
t U T Ini Malam premiere Yu. 17 th.) 

Ba FA ANTHONY DEXTER Star of Valentino 
Berbareng Joy Laurance—Gale Robbens— Anthony Ofzm 

INDRA , The BRIGAN'D” 
5.15-715-9.15 Color by Technicolor! 

Dari pembuwangannja muntjul penjamun—Pedang ditangan. - , 
untuk kepalanja! Penuh Sensatie menggemparkan ! 

Matinee Minggu pasi INDRA 9.45—LUX dj. 10.— 

ini malam d. m. b. (u. 133 th.) 

IRICHARD TODD —JOAN RICE 
WALT DISNEY' STORY OF 

»ROBIN HOOD" 1151 Technicolor! 
Indah — Permai - Romantis—penuhsensatie jang 

menggembirakan ! 
Matinee Minggu pagi djam 10, - 

ROYAL Philipina 

57,59, 

Ini malam 

  

. hadiah 

Io 7—9— 

Film Dengan Bahasa 
Indonesia (untuk 13 tahun): 

»sIhree Musketeerss tis 
TIGA SERANGKAI 

sd. m. b. dgn. Cesar Raminez — Tessie — Martinez—Oscar Mareno 
Norma Valles — Fred Montilla — Myrna Delgado (u. 13 th) MENARIK — HEIBAT — MENGGEMPARKAN ! 

Matinee Minggu pagi djam 10, -— 

Akan datang 

Royal “Budi Mulia” SeebosaN 
dgn. Na Kadarisman — Daeng Idris — Bahar Said 

ROXY O.M. KALLSOM dalam 

T.—9. Salamah" 
Film Mesir penuh , njanjian merdu menarik ! 

INI MALAM PREMIERE (U..17 TAHUN) 

  

  

2. 

    Mulai tg. 24 sampai dgn 27 Januari 1953 

Betty Grable -—- Mac Donald Carey 

dalam film 
nicoor sMeet Mel Technicolor 

After The Show" 

  

THEATER 

Phone:245 Suatu SHOW - MUSIC - DANCE - film 

SOLO dari 20th. Cent. Fox 

    

INA
 

    

   

  

ET 
Uda Aa at     
   HILANG”. 

PENJAKIT DEMAM 

    

     

HILANG... 
“SEGALA PENJAKIT 

   
PENJAKIT PILEK 

Dialah manusia jang berbahagia. Dia sedar, berdasarkan 
pengalaman?', bahwa bebas dari penjakit demam - sakit 
kepala - sakit entjok dan pilek, dapat dia melandjutkan 
hidupnja dengan menelan tablet 
merasa ta'enak. Setiap tablet dibungkus dalam' Sanitape'jang 

selalu bersih dan kemandjurannja 
“jang ta" kundjung padam. Tablet 

ini ta” pernah mengetjewakan ! 

PENJAKIT KEPALA 

    

    TANDA PERNIASAAN 

N.V.      JACOBSON VAN DEN BERG & CO. 

Nicholas Product 

Distributir:    
  

'“ASPRO" bila badannja 

  

5 PERLU UNTUK 5 .M.A.-B. 
  

| Or. H.T. LIEM dan R.H. TJOKRODANOERDJO 

Batu” .Udjian 1 Kimia....a hp. Pa 
Pertanjaan- -pertanjaan Teori dan Soai- “soal Latihan Ilmu Kimia. 
Sudah diterima baik, oleh Kem. P. P.K. Bagian Naskah dan 
Madjallah, Djakarta, tgl. 14-11-1952 No.: Nm. 1181. 
Dapat dibeli pada semua toko-toko buku. 

Penerbit ,ERLANGGA" 
Kramat IV (Ker matang) 11 

DJAKAR"! 
NN Ma klian ba Bonia man ma 

  

PELIH AR AL AH KESEH ATAN TU AN2 ik NJONJA2 

Dengan djalan minum: 

— ANGGUR KOLESOM tjap ..B OE AJA” 
jang mengandung chasiat Kakuwatan bagai badan, serta dapat me- 
nambah darah. Menjembuhkan kepala pusing, pinggang pegel, datang 
Duga tak tepat dsb: 

Pusat pendjual: KONG DJIN TONG 
Pekodjan 105 — Telp. 1885 Semarang. 

SAMPUN NGANTOS KERELUBUK ! tanggal Djawi katah' ing- 
/ kang: lepat. tjubi meriksanono patokanipun ing Buku: 

ALMENAK KEPEK PETANGAN ALMENAK DJAWI SELAMI- 
LAMINIPUN lan ALMENAK MASEHI 100 TAHUN (1953-2052) 
Komplit pepetangan Djawi: Windu - Wuku - Pontjosudo - Pringkelan 
- Dewo 'dino - Padangon - Isp. Tabel2: “ Sridintenpekenan - Naptoni- 
pun - Wiludjenganipun tijang tilar donjo Isp. Ramalan2: Djawah- 
Ichtijar kawiludjengan kekadjatan - lan Djedjodohan - Isp. 

Regi Rp. 8.— ongkos kintun tambah Rp. 0,75. 
PUSTAKA ,MARFIA H” Maspati 6/51 — Surabaja. 

  
    SA BAG DA ba RR sasa UNA ba 

(INI MALAM D. M. B. Mulai SENEN malam 
R EX 5.-7.-9.- (17th) premiere 5.—7.—9. (seg. um.) 

Errol Flynn — Babara | Humphrey Bogart — Ingrid 
Stanwyck Bergman 

sSCRY WOLF: Cassablanca” 
MATINEE: MINGGU PAGI Djikalau suka djalan? mentjari 

dj. 900 — 11.00 pemandangan terdapatlah di 
ORION 5.-7. -9.- (u- 17 th.) Cassablanca, Bogart bertemu de- 

ngan Bergman, dimana penuh 
Burt Lancaster— Joanne Dru berkelahi ketjintaan jang bahaja ! 

»Vengeance Valley” Besok malam premiere 
(KEBENTJIAN)  Technicolor k DJAGALAN 7.-9.- (u. 17 th.) 

Matinee: MINGGU PAGI djam 10.1 ———— 
, Film Ti kok pali s 

Ini & besok malam pengh. ilm Tiongkok paling men 
tereng sedari hikajat kenal! 

METROPOLE 5.-7.-9. (seg,”um.) »TEARS OF THE 
Errol Flynn-Olivia De Havilland-Basil : YANGTSE- 
Rathbone-Claude Rains SERI II (TAMAT) 

»THE ADV. ROBIN HOOD: | Matinee: MINGGU PAGI djam 10. 
Copy Baru (TECHNICOLOR) Ini malam penghabisan 7. — 9. 

Matinee: MINGGU PAGI djam 10.|,”Thears of the Yangtse” I. 

  

  

  

  
DARI ABAD KE ABAD AKAN TERUS Met SEBAGAI 

(£ TA B Una ND 

$ UkeN an Maka 

AN 
“ Delilah 

kol iap anu n st BUMD Mena 

Ta Kla ITN 
HENAY 

3 PIA KI 

  

  

Film jang Teristimewa ini, sedikit hari akan tiba: 
nR ex"— Orion" 

  

P
a
t
 

  mangsa 

  

— »Metropole“ Theatres, Semarang, 
  

MI Harga Biasa, 

MI Tetap 

Persediaan besar DJAM2 TANGAN rupa2 merk 15 dan 
17 BATU. 

Djuga Sedia LONTJENG2 tembok WESTMINSTER 

  

Teman 

  

Murah, 

MI Tidak Naik | 

  
SEMARANG 

— Pertjetakan Smg. No. S8A/11I/A/ TS 
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