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Tidak Diluar Batas 
“Mengenai Irian-Barat Diakui: Redelijk'- 
nja Oleh Belanda Sendiri 
Nederland Jg Bersikeras Mau Kuasai Irian Tetap 

Menjulitkan Keadaan. 

Konsepsis Kita 
aa 

Namun Keknatan2 Di 

'ESUDAH DUA MINGGU ,sepi” dan seolah2 masalah 
as bungi oleh kabut rahasia, kini tersiar kabar di Ned 

dlm perundingan, karena soalnja (2 
nai kesulitan? ini 
legasi 
Irian 

» Sebelum itu selama gua Ming 
gu perundingan baru mengenai 
masalah statut yuni. Sekalipun 
tak dapat dikatakan lantjar, 

itu dalam bebera- 
pa hal felah mendapat hasil2 
jang disetudjui oleh kedua pi- 
hak. Menurut “t Parool” Indo- 
nesia telah bersedia mengada- 
kan perhubungan finansiil dlm 
Suatu pefsetudjuan monetair 

| chusus, mengingat bahwa Indo 
nesia, melalu Nederland mem 
punjai kepentingan dalam Eu- 
ropesche betalingsunie, Selan- 
djutnja dikatakan, bahwa In- 
donesiapun bersedia mengada- 
kan persetudjuan mengenai pa 
djak kemungkinan transfer 
nang, idjn kerdja dll. 

Hal2 tsb disambut dengan 
baik oleh pihak Belanda. No- 

  

Pada hari kelahiran pu- 
tera mahkota keradjaan, 
rakjat Mesir berksrom- 
pol2 dimuka Istana Ab- 

din, dgn bati girang me- 
"»jambut kedjadian jg me 
nj an itu. Dalam 
'pada.itu, satu pesa- 

- at helicopter melajang- 
lajang sambil menjebar- 

tiba2 

ta Indonesia jang telah diper- 
bintjangkan dalam kabinet Be 
landa itu kemudian diteruskan 
pada komisi uni Bekynda. 

Usul Indon, tidak 

diluar batas. 
King kesulitan ialah menge- 

na soal Irian Barat. Menurut 
kalangan. Belanda, usul2 dele- 
gasi Indonesia tidak diluar ba 
tas2. kemungkinan, sebab itu 

tidak @itolak begitu sadja, me- 
lainkan dimintakan  pertimba- 

ngan pada komisi uni terlebih 
dulu. Mengenai ini “Vrije Volk” 
berkata bahwg kesulitan jang 
dihadapi oleh pemerintah Bes 
landa ialah besarnj, kekuatan 
di Neder'and jg bersikap keras 
Supaja Nederland tetap berdau 
lat alas Irian Barat. 

Dengan diserahkannja soal 
Irian Barat ini terlebih dulu 
kepada komisi uni maka ada 
kemungkinan “usul2 Indonesia 
ini ditoluk oleh badan itu. Bi- 
la demikian, maka perundingan 
bertemu djalan buntu. 

Saran ,,'t Parool”, 
2 menerima-dan meno   kan gula2 (bonbons) di- 

atas orang2 jg verke-   

  

12 delegasi Indonesia itu 
»Parool” menundjukkan djalan 

  

rompol itu. |. 
  

  
( 

barat tanah delta Tonkin, 
manja berkobar pertempura 

hari Kemis, 

Nasionalisasi 
Perburuhan ' 

Dilakukan : Di, Pilipina 
Utk Lindangi Buruh 

Nasional 
ABINET PHILIPINA hari 
Djum'at"kemaren telah me 

njetudjui nasionalisasi perburu- 
han dgn maksud membatasi di- 

rdjakannja buruh asing. 
Setelah kabinet mengambil ke- 
putusan tsb, presiden @uirino 
lalu memerintahkan menteri 
kehakiman supaja merantjany 
andang2 nasionalisasi perbutu- 
han utk diadjukan kepada Kor- 
gres. 

Keputusan tersebut diambil 
oleh karena banjak perusahaan 
Gi Philipina mengambi? peker- 
dja2 orang asing dengan ala- 
san di Philipina kekurangan te 
naga2 iang berpengalaman. Te 

tapi kabinet Philipina berpen- 
dapat tenaga2 jang dimaksud- 
kan itu terdapat tjukup ci Phi- 
Jippina, (Antara—UP), 

MR. SUSANTO TIRTOPRODIO 
TGL. 190 KE NEDERLAND 

Menurut bertita jg diperoleh 
P.I. Aneta, mr. Susanto Tirto- 
prcdjo pada tanggal 10 Pebrua- 
ri jad. akan bertolak dengan pe 
sawat. KLM ke Nederland ber 
sama-sama dengan keluarganja. 
Mr. Susanto-beberapa waktu jg 

  

  
Di/Delta Tonkin 

Berkobar Lagi Pertempuran2 Jg Seru 
AWAT2 TERBANG dan arileri Perantjis pada hari 

Kemis telah melakukan serangan2 dgn. bom2 napalim 

bensis didalam bentuk gudir) dan brisant terhadap tiga bu- 

ah bataljon Vietminh jang telah masuk perangkap dibagian 
didatrah mana telah dua bulan la- 

n untuk merebut tanah jang su- 

bur ini. Didalam sebuah komunike, tentara Perantjis mengu 
mumkan, bahwa untuk ketiga harinja berturut turut, 
kan2 Vietminh itu telah dibom dengan setjara besar2an pada 

  
z 
$ 

4 

pasu- 

berkedudukan 
dibuki.2 jang berirutan - rimba 
disek.tar dalam Dongben jang 

strategis itu kira2 50 kilome- 
ter disebelah hara: Hanoi, pada 
djalan pengangkutan 'ten.ara 
Perantjis, jaitu jg terkenal dgn 
nama djalan Kolonial no. 6. 
Dari pihak Vietminh telah ber- 
ulang2 di.joba melakukan se- 
rangan atas djalan raya jang 
berdja'an diantara Hanoi dan 
Hcabinh ini, harapan akan men 
djebeleskan konvoi2 persediaan 
ten'ara Perantjis kegalam pe- 
rangkap. 

Ribuan anggota  pasukan2 
Uni Perantjis pada hari Kemis 
masih selalu terkenang oleh pa 
sukan2 Vietminh diseki'ar Hoa 
binh. Pada waktu jnis sedang 
diusahakan untuk mendesak pa 
sukan2 Vis'minh itu kepegunu 
ngan. agar konvci2 tentara Pe- 
tantj's terhindar dari serangan. 
Merurut komunike Perantjis 
fu se'andjutnja. sebaliknja pa- 
sukan2 Vietminh lainnja telah 
davat menjusun masuk kedae- 
rah Hoabinh, dan kini melaku- 
kan serangan terhadap p»s2 Pe 
rantjis d'hasian selatan tanah 
de'ta Tonkin. Mengenai inj ko- 
munike tadi tidak memberikan 
keterangan lebih djauh. Han'a 
di kabarkan bahwa pihak Viet 
minh telah menderita “kervgian 

Pasukan2 “ini 

perundingan di Den Haag diselu- 
£ erland tentang adanja ,,kesulitan” 

a lah meningkat pada masalah Irian Barat. (kabar menge- 
utk sebagaian telah kita muat kemaren —- 

Sngatapin Magna 2 kepada delegasi Belanda, beri 
, jg menjebabkan inet Belanda beberapa kali berunding d dihadiri dj oleh menteri Ae negeri Stikker, jg hari Minggu jg lalu Kari 3 Ta 

  

Smg. Saptu 2 Pebruari 

Bata 

Ka 

Red.). Hari Saptu jg lalu de- 
si sugesti2 a.l. mengenai 

Gafang dari Paris. 

ketiga un.uk keluar dari impas 
se ini, jaitu dengan mentjari pe 
nglesalan jang ,redeijk” dan 

|Yaanyaardbaar” dalam hubu- 
| ngan in'ernational 

Tetapi menurus kalangan 
kalangan politik ” kedudis 
kan Nederland dalam hubu- 
ngan inernasional tidak begilu 
kuat mengingat sikap Amerika 
jang dika-akan kurang tegas 
menguntungkan Be anda dalam 
masa ah Irian Barat ini. Hal ini 
dinja'akan oleh ,,Volkskrant”. 

Menurut sk. itu kalangan2 po 
li-ik menjatakan, bahwa Ameri 
ka agak memberi tekanan ke 
pada Be'anda dalam soal Irian 
Barat ini diwaktu perdana men 
teri Drees mengundjungi Ameri 
ka, Pertimbangan Amerika ia- 
lah, ia ingin melihat Indonesia 
sebagai sahabat USA dim sua 
Su pakt Pasifik Menurut kala- 
ngan2 politik itu, jang tegas an 
ti sikap Indonesia da'am masa 
ah Irian Barat hanjalah Austra 
lia. Sementara itu diketahui, 
bahwa delegasi Indonesia terba 
tas waktunja untuk melakukan 
perundingan ini. Kini mereka 
menunggu hota balasan Belan 
da sambi'!. menghadapi segala 
kemungkinan jang bisa “imbul. 

Dalam pada itu dapat.dikabar 
kan, bahwa mr, Moh, Yamin te 
lah kembali pergi ke Paris me   

| mendjumpaj perwakilan Indone 
sia di PBB 

  karena serakan2 patroli Peran 

tjis. (Reuter). 

-— Senat Amerika Serikat pa 

da hari Kemis menges'ahkan 

vengangkatan John M. Al'isow 

selakt pembantn menteri luar 

  

  '8a usaha Republik Indonesia di 
Weton Sa negeri urusan Timur Djauh. 

nurus kalangan tak resmi untuk 

Masih ada djalan. 
Selandjutnja kalangan delega 

si Indonesia mengataka bahwa 
perundingan selama ?2- minggu 
ini telah: mendapat beberapa 
kemadjuan dan sampai detik jni 
belam bertumbuk pada suatu 
ceriticar point”, 

Berita NY IE.Post ' Bah- 
wa Akaa'Ada Perang: 
Antara, Indonesia Dan 

Belanda 

pak SUATU KOMEN- 
TAR atas sebuah kara- 

ngan di New York Evening 
Post mengenai Irian dan per- 
hubungan Indonesia Belanda, 

sumber dari kalargau kemente- 
rian luar negeri Belanda mene- 
rangkan pada hari Djum'at di 
Den Haag, bahwa dugaan bh. 
akan terbit konflik bersendjata 
antara Nederland dan Indone- 
sia adalah isapan djempol. 

Berita dim New York Eve- 
ning Pos: itu memberikan sua- 
tu gambaran keadaan jg sen- 
sasionil dan tidak bertanggung 
djawab, jg sama sekali tidak 
dibenarkan oleh  kenjataan. 
Pembitjaraan di Den Haag me- 
ngenai Uni dan Irian berlang- 
sung dgn normaal dan dim 
pembitjaraan itu sama sekali 
tidak terdapat ,,situasi jg mem- 
bahajakan”. Dalam hubungan 
ini sumber dari halangan ke- 
menterian luar negeri Belanda 

Iikedua jalah Asia-Tenggatas. iii. 

      
1952 Harian Umum — Anggauta S. P. S. 

  

  
Pada Kekuatan 

EKRETARIS-DJENDER 4 
lan Abdulgani, jg. telah 

besar sekali. Dalam ijeramah 

tan dim Sidang Umum PBB. 

»Perserikatan Bangsa2”, demikian 
Ruslan, ,tidak Jepas daripada penga 
ruh2 idiologis dari ' liberalisme dan ' 
komunisme, jang djuga  mendjelma ' 
Sebagai pemegang peranan didalam | 
politik kekuasaan”. Dinjatakan lebih 
landjut olehnja, bahwa terutama da 
lam panitia - pertama dan ' panitia 
chusus “dari Sidang Umum,” dengan 
djelas nampak pentjerminan daripa- 
da perang dingin, jang“ atjapkali 
dalam panitia? tsb. dilakukan dgn 
hangat. 

Mengenai . perdjuangan" - antara 
liberalisme dan komunisme,” Ruslan 

Barat dapat dianggap sebagai “,me- 
dan peperangan” jang-pertama, dima 
na Amerika meng-hambur?-kah uang 
banjak, sedangkan ..gelanggang” jg 

Negara2 Arab 
“dan Asia. 

Mengenai peranan negara2 Arab 
dan Asia di PBB, Ruslan menjata- 
kan, bahwa djika mengenai masalah2 

pendjadjahan, negara2 Arab dan 
Asia pada umumnja merupakan satu 
blok dan menjingkirkan persengketa 
an diantara mereka sendiri. Sebagai 
tjontoh ia menjebutkan peristiwa pem 
bitjaraan masalah warga-negara In- 
dia di Afrika Selatan. Seorang wakil 
dari negara2 tsb., bukannja wakil 
India telah memegang peranan pen 

  

Berkenaan dengan hari kemerdekaan India, duta India di 
Indonesia Baghwad Dayal telah mengadakan suatu resep- 
si peringatan. Diantara tamu2 tampak pula dalam resep- 
si itu menteri L.N. Subardjo, PM. Dr, Sukiman, Nj. Su- 

-kiman dan duta-Baghwad Dayal. 

| » 
Pengaruh Ideologi 
trokan” 2 Matjam KekuatanjDi PBB In- 

donesia Mengganturgkan Peranannja 

. Tjeramah Ruslan Abd. Gani. 

ma kurang lebih satu setengai bulan kepada pelbagai negara 
Eropah Barat dan djuga menghadiri 
Paris, pada Djum'at malam tlh mengadakan tjeramah Gimuka 
wakil? pers di Djakarta. Tjeramah ini wendapat perhatian 

tewan baru, Ruslan Abdulgani terutama menguraikan kegia- 

Abdulgani menjatakan, bahwa. Eropa | har 

  
- 

Mempunjai Peranan Dim PBB: Dim Ben- 

'Dinegeri Sendiri 

L kementerian Penerangan, Rus 
mengadakan kundjungan sela- 

sidang Umum PBB di 

ini, jang diadakan di balai war- 

Perpustaka- 
.anj Baru .. 
Untak Indonesia 

@3 BUAH PERPUSTAKA- 
” AN jg meliputi 15.000 bu- 

kadim pangan sedjarah Jan 
olitik Jari abad ke-18 sampai 
jaman modern ini, jz disusun 
lea Artur Lehring, pemban- 
Alriah dari lembaga inter- 
onal utk sedjarah sosial, 

'u2 ini telah dikirimkan ke 
Mnesia. iba, 3 
Lehning .sendiri pada tgl..7 
epruari akan bertolak dengan 

sesawat terbang ke Djakarta, 
dimana ia sebagai tamu peme 
rintah Indonesia akan menga- 
tur perpustakaan itu. Perpus- 
takaan ini berada dibawah pe- 

ngawaSan “kementerian PPK. 
Perpustakaan inj disusun atas 
perintah Jajasan Kerdjasama 
Kebudajaan. 

   

  

     
    

  

PERS TJEKOSLOWAKIA SE- 
-BUT GERAKAN ZIONISME 
ALAT POLITIK KOLO- 
NIAL INGGRIS. 
Surat2 kabar Tjekoslowakia 

hari Kemis jl. mengatakan bhw   ting dalam pembelaan mengenai soal 
ini, 

Mengenai tjatatan memungut sua 
ra di Sidang Umum, sekretaris-djen 
deral -Kementerian Penerangan me 
njatakan, bahwa hal ini hanja meru 
pakan suatu usaha kepada ,,pembe 
laan demokratis” dari siasat mereka 
diluar sidang, sehingga pada umum 
nja kelebihan suara belum merupa- 
kan ,,majority of power”. Berhubung 
dengan kelebihan suara jang tradi 
sionil otomatis” dari blok Barat, 
maka didalam blok Rusia terdapat 
ketienderungan untuk keluar dari 
PBB,. demikian Ruslan Abdulgani. 
Dikatakan olehnja, bhw dalam PBB 
ia melihat adanija ,,middelpunt-vlie- 
dende krachten” dan .,.middelpunt. 
zoekende krachten”. 

Tenaga2 divergerend   sb menundjukkan kepada ke- 
terangan jg diberikan pada ha- 
ri Kemis oleh menteri Penera- 
ngan Indonesia Mononutu, jg. 
seluruhnja dibenarkan olehnja. 

ATTACHE MILITER BELGIA 
DI TJEKOSLOWAKIA 
DIUSIR, 

Kementerian luar negeri Tje 
kos!owakia hari Kemis mengu- 
mumkan, bahwa attache mi.i- 
ter Be'gia. di Tjekoslowakia, 

letnan-djenderal Vandervelde, 
ketika minggu jang lalu telah 
diperintahkan meninggalkan 
Tjekoslowakia dengan tuduhan 
bahwa ia telah melakukan per 
buatan2 spionase. Radio Praha, 
jang menjiarkan pengumuman 
tadi, mengatakan seterusnja 
bahwa sangkut-pautnja Van- 

dan convergerend 

Disamping kekuatan? jang ,,diver- 
gerend” sebagai akibat perang di- 
ngin dan soal2 kolonial, jang meng 
hambat tjita2 PBB, terlihat djuga 
kekuatan jang ,,convergerend” (me 
nudju kepada suatu pusat) jang ber 
usaha untuk mendekati tudjuan or- 
ganisasi dunia itu, 

Dalam perdjuangan antara kekua- 
tan2 jang .divergerend” dan ,,con- 
vergerend” tadi peranan Indonesia 
tidak tergantung hanja daripada ke 
tangkasan anggota? delegasi kita da 
lam mendjalankan beleid politik kita, 
akan tetapi terutama tergantung dari 
pada kekuatan2 jang dapat kita ba 
ngun konkrit dinegeri kita sendiri, 
demikian Ruslan Abdulgani. 

Dengan mengemukakan perlomba- 
an dari negara2 jang bersangkutan 
dengan mempergunakan alat2 komu 
nikasi masa didalam PBB untuk   

dervelde dalam perkara tadi , 
terbukti ketika pengadilan Tje 
kos'owakia mengadili pengchia 

nat?-dan agen2 imperialis, , ting. 

mempengaruhi pendapat umum di 
dunia, “Ruslan Abdulgani achirnja 
mengatakan, bahwa dalam diplomasi 
modern, kedudukan pers adalah pen 

gerakan Jahudi Ziorisme ada- 
lah salah suatu alat dari pada 
politik kolonial Inggris dan 
bahwa pemerintah Isragl ada- 
lah benteng jg kukuh dari im- 
perialisme Amerika. Dikatakan 
seterusnja bahwa negara? Ba- 
rat hendak merobah Israsl 
mendjadi batu lontjatan bagi 
perang dan kubu? pertahanan 
reaksioner di Timur Tengah. 

  

1 
: 

— Enam orang anggota partai 
buruh dalam madjelis rendah 
Inggris. telah mengemukakan 
keberatan2 terhadap kundjung 
an radja Inggris kepada per- 
dana menteri Afrika Selatan 
Dr Daiei Malan seperti jang 
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"—Honggaria Sengsara — Djangan  Rojal 

Obat2 Sulfa — Kesulitan2 Dunia Batik. 

Penting Hari Ini: Keterangan Natsir -—  Perundia 

ngan Di Nederland — Wafd Ikut Front. Nasional 

Pakai 

1 Pan 

2 

. 

Lagi Keterangan Dari Moh. Natsir. 

Pp ERTANJAAN2 APAKAH Masjumi dan Darul Is 
jg sama, sangat mengherankan saja, demikian 

mi jg disampaikan kepada pers sercalam. Menurut Moh. 

lam Kartosuwirjo mempunjai tudjaan 
a.l. keterangan Moh. Natsir dari Masju- 

Natsir sudah tjukup diketahui, 
bahwa Masjumi dgn tegas dan terang telah menjatakan tidak mempunjai hubunga: apa? dgn 
D.I. dan bahwasanja hal ini djuga telah di'ins 

Giri, terbukti dari kenjataan, baiwa semendjak 'tabun 1949 
adanja Masjumi dlm daerah jang dikuasainja. 

Terpukul Kelu- 
ar Dari. Klaten 
Kini ' Pemberontak Me- 

nudju Ke Daerah 
Jogiakarta. 

G EROMbULAN pemberon- 
tak jang telah kita pukul 

didaerah Klaten, kini telah me 
ninggalkan daerah tsb. dan me- 
nudju ke daerah Jogjakaria. Ke 
tjuali itu pemberontak jang ber 
maksud memusatkan kekuatan. 
nja didaerah Simo, ternjata me 
ngalami kegaga'an, disebabkan 
serangan? kita jang mendadak. 
Dalam pada itu didaerah? jang 
mereka datangi, pemberontak 
terus main- tangkap pemuda? se 
perti jang djuga mereka laku- 
kan baru? ini di Wonosegoro, de 
mikian berita dari div. Dipone- 
goro hari ini. 

Dalam pada itu “Antara” 
Jogjakarta Kabarkan: ' Menge- 
nai. gerombolan pemberontak 
jang kembali kedaerah Mage- 
lang dari daerah Klaten, ma- 
Suk.sekitar Bandongan dan d' 

kedjar oleh TNI sehingga ter- 
djadi tembak-menembak ' pada 
Selasa jang lalu, achirnja ge- 
rombo'an pada malam harinja 
meninggalkan daerah ity dan 

pada hari malam Kemis “jang 
lalu disinjalir mereka bersem- 

bunji didaerah ketjamatan 
Mungkit  Munti'an dimana me- 
reka membakas rumah kepu- 
njaan seorang. penduduk desa 
Ngradjek. Gerombolan tersebut 

membikin plakat2  jamg ditulis 
dengan tinta, maksudnja meng 
hasut kepada rakjat dan me- 
nerangkan bahwa jang memba 
kar rumah itu adalah TNI. Ke 
pada penduduk diandjurkan su 
baja diika TNI atau polisi da- 
tang lebih baik me'arikan diri 
karena diika tidak rumahnja 
tentu dibakar. 

Menurut keterangan jang berwa- 
djib, hasutan gerombolan itu diter' 

ma oleh rakjat dengan sikap sebalik 
nja, penduduk tetap tenang membar 
tu alat2 negara jang mendjalankar 
tungas disitu. Semua plakat diambi! 
oleh rakjat dan diserahkan ' kepada 
TNI. Kabarnja hasutan dan prone 
ganda sematjam itu oleh pemberor 
tak didialankan ditempat? iang d' 
lalui. Dikabarkan selandjutnia dalam 
Suatu . pembersihan jang dilakukar 
Oleh jang berwadjib bersama? rakirt 
didaerah2 bekas pertempuran baru? 
ini, telah diketemukan sedjumlah ser 
djata p'stol Vickers dan perlengka 
pan militer lainnja, berikut  pelure 

Antara konsepsi Masjumi 
dan konsepsi Kartosuwirjo ada 
djurang jang lebar dan  djika 
ada orang jang memadjukan 
pertanjaan apakah tudjuan jg 
terachir dari kedua itu bersa- 
maan, mikg pertanjaan sede- 
mikian hanjalah dapat timbul 
dari djalan pikiran jang belum 
matang melihat kepada kenja- 
taan, bahwa Masjumy dan Kar 
tosuwirjo mendasarkan per- 
diuangannja atas agama Islam, 

Kata Natsir, tiduk seorang- 
pun akan menjamaratakan Sta 
linisme dan Demokratis-sosia- 
lisme, meskipun kedua aliran 
Ini didasarkan atas Marxisme 
dan oleh karena itu, terlalu 
simplistis, bahkan membahaja- 
kan djika Masjumj dipersama- 
kan dengan DI. begitu sadja. 

Djika orang berbitjura ten- 
tang tudjuan terachir, maka 
tak boleh tidak, kita harus 
sampai kepada konklusi, pah- 
wa liberalisme, kapitalisme, ko 
mumisme, sosialisme, Islamis- 
me dan lain achirnja toh 
mempunjai tudjuan jang satu 
dan sama, jakni mentjiptakan 
dunia jang lebih baik buar um 
mat manusia. 

Apakah karena itu tanja Nat 
Sir kita harus menarik konk'u- 
si, bahwa semua golongan itu 
Sama sadja? Natsir menjata- 
kan, bahwa mungkin sekali as 
sosiasi jang. sekarang diletak- 
kan antara Masjumi dan DI di 
sebabkan oleh propokasi jang 
mau mengeruhkan suasana, Di 
njatakan, bahwa. perdebatan 
mengenai jdiologi pada saat ini 
be'um ada gunanja. Hal demi- 
kian, “menurut Natsir,  hanja 
akan mengisarkan 'perhatian ' 
kita dari masa'ah2 jang njata ' 
dewasa ini, iakni masalah mem ' 
berantas demagogi dan usaha ' 
me'umpuhkan Negara. Dema- ' 
gogi bisa timbul dikalangan 
penduduk jang kurang menger . 

Hakam Militer Bagi 

K   bren lengkap dengan tefnpatnja. 

  

Sdr. Darmanto, bekas pe 
gawai pada kedutaan In 
donesia - di Washing:on, 
sedjak Ik. 3 minggu ini 
diangkat mendjadi kon- 
Sul-djendral Indonesia jg 
pertama di . New York, 
tampak sdr. Darmanto 
(kanan waktu mengada- 
kan kundjungan kehor- 
matan kepada walikota 
New York Vincent Im-   Sudah direntjanakan. 
pelliterri. 

  

  «     pendidikan. 

Suez kini sedang dipeladjari 

sekalipun kini 
perintah demikian 

sebabkan oleh sesuatu perint 

Djurubitjara, itu menambah- 
kan, bahwa ia sangsi apakah 
orang2 Mesir jang banjak djum 
lahnja itu jang telah mengga- 
bungkan diri dalam "Tentara 
Pembebasan” untuk “kepenti- 
ngan2 mereka sendiri" akan me 
nurutj perintah demikian itu. 

Sementara itu berita UP dari 
Kairo mewartakan, bahwa pa- 
da hari Djum'at perdana men- 
teri Maher Pasha telah menge 
luarkan sebuah peraturan mili 
ter jang menjatakan, bahwa 
setiap orang jang menganggu 
ketertiban umum akan diadili 
oleh pengadilan militer. 

Perintah itu berlaku bagi pe 
langgaran2 ketertiban sebagai 
merusak perhubunganZ, memi- 
liki alot2 sendjaty dan mesiu 
dengan tiada surat idzin, per- 
tjobaan2 pembunuhan atas di- 
ri pegawai2 pemerintah, dan 
gangguan2 dalam bangunan? 

Perintah itu tidak 
meniebutkan “apakah - pe'ara- 
ngan2 itu djuga berlaku untuk 
kaum gerilja dan bataljon2 pem 
bebasan Mesir jang melakukan 
gerakan2 didaerah — Terusan     Suez itu. (Antara—UP). 

  

Indonesia Terima Bantuan Teknik ,,MS 4”? 
GD ana KABINET jg di- 

adakan kemaren telah me- 
njetudjui beberapa rentjana 
undang2 dan rentjana peratu- 
ran pemerrintah diantaranja 
rentjana undang2 tentang per-. 

' djandjian persahabatan antara 
Indonesia dgn India, Pakistan, 

Birma dan Filipina, rentjana 
undang2 darurat utk memper- 

pandjang undang2  pemungu 
tan padjak kekajaan dan perse 

rcan cahun 1951 rentjana pera 
turan pemerintah utk mengu- 
bah Internationa'e Postveror- 
dening 1948. Selain i-u kabinet 
telah membitjarakan soal2 ke- 
amanan dan beberapa soal ad- 
ministratip. 

Mengenai yentjana undang2 

tentang persahabatan dengan 
India Birma dan Pakistan itu, 
lebih landjut diterangkan oleh 
Menteri Peneran Wa,- 

ten 

  

4 Kaebudewan IndGnasia 

stavisasch Genag/Achan 

binet segera dapat menjetudjui 
rentjang undang2 tersebut o.eh 

karena perdjandjian dengan ne 

gara2 jtu hanja bersifat persa 

habatan dan tidak mempunjai 
| konsekwensi2 politik dan strate 

gis. Tentang bantuan tehnis yg 
diberikan kepada Indonesia me 

| lalui Mutual Security Act, Men 
terj menjatakan bahwa tidak 

1 mierheid” kabar? 

   

    

MV stanschinpen 

  

didalam pers bahwa pemeyin- 
tah Indonesia telah menerima 
bantuan Mutual Security Act 
itu. 

Mendjawab pertanjaan pers 
mengenai perundingan-di Den 
Haag antara delegasi Indone- 
sia dan komisi Belanda, Mente 
ri Penerangan  menjftakan: 
“Everything is funning well”, 
karena pada delegasi Indone- 

  
sia dan komisi Belanda ada 
usaha jang teges untuk me- 
ngerti pendirian masing2. Demi 
kian Menteri Penerangan, 

  

Menurut keterangan jang se 

landjutnja diperoleh, pemerin- 
tah telah memberikan jnstruk- 

si2 kepada delegasi Indonesia 
untuk mengadakan perundi- 
ngan2 hanja sampaj achir bu- 
lan ini, “0 em alah 

ABAR2 BAHWA pemerintah Mesir 
: kembali kesa'uan? gerilja dari 
J2 pada waktu ini mengadakan gerakan? Gi daerah Terusan 

jafi oleh pemimpin? D.I. Kartosuwirjo sen 
Kartosuwirjo telah melarang 

Pakistan . 
Mediator? 

Dalam Persengketam 
Inggris— Mesir 

K EMUNGKINAN BAHWA 
Pakistan akan mendjadi 

peran.ara dkn sengketa antara 
Inggris dan Mesir telah dike- 
mukakan pada hari Djumw'at 
oleh harian Liberal Inggris 
»Manchester Guardian”. Harian 

tsb. menjatakan, bahwa ,,hata- 
pan? di Mesir kini tarupak lebih 
baik dan perdara men.ori Ma- 
her Pasha telah memperlihai- 
kan suatu sikap lebih suka ber- 
unding jg harus disambut dga. 
kehendak jg sama”. 

  
$ 3 . 

Setelah smenegaskan per'u- 
nja ada sematjam perantaraan 

antara Inggris dan Mesir, ha- 

rian tersebut menjatakan, bhw 
dalam sengketa ini orang ha- 
rus djangan memandang yen- 
dah pentingnja Pakistan seba-s 
gai suatu negara Is'am, jang 

sekalipun tidak langsung ber- 
sangkutan dengan Timur 'Te- 
ngah, tetapi mempuniai hubu- 
ngan2 erat haik dengan nega- 
ra2 Arab maupun dengan Ing- 
gris” (Antara—AFP). 

  

  
ti dan jang merasa tak puas 

dan oleh karena itu, saja ingin 

sekali jagj menegaskan akan 

harus adanja tindakan jang te 
pat, jang sudah dipikirkan dgn 
Saksama dan setjara matang 
sebelumnja. Setiap tindakan js 
terburu2-—hanja akan menime 
bulkon kebingungan dan puttis 
asa diantara rakjat. Dan hal 
sedemikian hanja akan memyer 
kuat golongan DI darj Karto- 
suwirjo dan memperbesar pe- 
ngikut?nja. 

Demikian Moh. Natsir. (Ant) 

Dipanggil Kembali 
Maher Pasha Memerintahkan Pemang- 
gilan Kembali Pasukan2 Pembebas Mesir?, 

Mereka Jg Mengatjau 

telah memanggil 
»Tentara Pembebasan” 

oleh para opsir staf tinggi di Vk: tentara Inggris di daerah Terusan Sue Dja- rubi jara militer Inggris dlm. pada itu menjatakan, “balas 
tidak terdapat sesuatu buk: 

, ifu telah Gikeluarkan, 
kegiatan kaum gerilja di har:? 

i jg positif bahwa 
e namun berkurangnja 
jang latpau ini mungkin di- 

tah dari pemerintah baru Mesir. 

Tak Ada 
»Tirai Besi“. 
1 )UTA BESAR Sovjef di Pa 
(2 Iis, Alexis Plavuv, jang 

ajuga mendjaui anggarta dee 
gasi Sovjet aj PBB nari Kemis 
mengatakan, bahwa tidak ada 
tirai besi dan tiap orang darat 
mengundjungi negen? demekra 
Si rakjat. Dalam perdebatan 
umum mengenai kebebasan 
memberikan penerangan galam 
Panitia Sosial PBB, Pavlov me 
njatakan, bahwa terlalu banjak 
mata? Amerika di dunia. 

Mengenai peristiwa Warta- 
wan Associateg Press dari Ame” rika, William Ootis Yg diberi 
hukuman oleh pemerintah Che 
koslowakia karena dipersalah- 
kan sbg mata2, Pavlov meng- 
akui bahwa Oatis adalah ma- 
ta2 dan bukan hanjldia sadja” 
jang mendjadi mato2 Diperi- 
ngatkannjs, bi'4 Pekerdjaan ina 
ta2 bagi 
kan, maka akan diberikan hu- 
kuman2 lain dari pada huku- 
man pendjara kepada mata? 
itu, Dalam serangannja jang 
keras terhadap pers Amerika, 

  

' Pavlov tegaskan, bahwa warta 
wan2 seperti Oatis adalah dari 
kaum monopoli Amerika, jang 
menguasai seluruh pers Ame- 
rika. 

sa Dua buah pesawat terbang 

| 
y 

pelatih dari angkatan laut 
Amerika Serikat pada hari Ke 
mis telah bertubrukan dgiuda 
ra“diatas Pensaco'a,. sehingga ' 

r 
Memisahkan Konsepsi: Masjumi Dan Konsepsi) 

pol Kartosuwirjo 

Amerika dilandjut- 

  

    

   
   

    

     
   

      

   

   
   

                

    

   

  

    

      

     

    

          

    

              

    

   

  

  



  

    

      
Menjesalt 

Kalau Me/Doaaid Dim 
piodah Ke Da 

"... 

pa Pa Ta 
da 

mi di Lendon rin- 
tah? India, Baja 4 an Ld Ox 
ne telan, 3 

Pn is, 

aa PAN ut 
aan aan gat 'menjesal: apabila: : 
ke isaris deral s na in nUEr 

Donald, dipinda ipi lahkan ketempat 

Berhubung dengan langkah 
ketiga negara itu oleh kalang 
an2 politik dianggap mungkin, 
“bahwa perdana menteri Chur- 
chil akan mengangkat. Mac 
Denald da'am suatu. djabatan 
lain dengan berkedudukan Gisa 
lah suatu tempat ja masih 
akan ditentukan di As ia Teng 

kata 

  

   
    

     
   

Afonbasa Cs. Perantjangii a: D 
Pariahanan” Mendjadi ' 

Djepangs Adalah: 'Soal si 
: tu Sadja e Sa 

.. 

ENGUMUMAN PM Djepa ng Yoshida ketika hari Kemis, 
ya Pn  Dienaag dalam bu lan Oktober jad, akan.meng- 

polisi tjadang 

  

    | ai ah 

Ra 
Xoshida" belum lagi menama K3 
$ 

oncukan kengiisian tjadangan 
onijana ini mendapat sokong 

    

“'kannja “persendjataan kemba 
:.H/ dan "korps.pertahanan' pun 
belum lagi disebutnja suatu 
“tentara”, tetapi suratkabar?.di 
'Fokyo mengatakan. bahwa ini 
ada'ah. soal waktu sad'a. 
Pengumuman Yoshida keti- 

ka hari Kemis itu te'ah didahu 
“Yui o'eh' berbagai perkembang 
an achir2 ini jang dianggap 

  

SUARA : 

MERDEKA e 
  aa 

SEMARANG 2 PEBRUARI 1052 

    Semarangan 

  

“band KETIIL: 
Seorang sibuk Sir-porig hang- 

grundel. Kataken, sekarang krisis ' 
uang ketjil sudah mendjalar pada 
kassa kassa apotheek. Kaluk perlu 
uang djudjul:. katanja. tidak ada. 
Presis kajak dinas bis-kotanja . mas 
Hadisubeno dulu, kata sahabat tadi. 
»Lantas'ini harus bigimana?”, tanjak 
sahabat tadi seterusnja. 

“Djawab Sir-pong gampang sadja. ! 
Kaluk memang kurang uang ketjil, 
biar deh, semua ..kassa kassa apo- 
theek mulai sekarang sedia sekeran 
djang permer. mut-mutan -sadja. Ka 
luk djudjul uang .ketjil tidak. ada, 
terus, keropjok, .lempari sadja bebe- 
rapa gelintir premen. Dan menurut 
erang2 jg sudah berpengalaman, me 
mangnja permen itu banjak manfaat 
nja. Paling sedikit bisa tambahkan 
awet-muda. 

Tandanja: jang biasa main emut- 
emutan itu kan jang ketjil-ketjil 
muda-muda sadja!!...... 

Sir-pong. 

    PN AA 
KETDA BARU PB PERWARI. 

. 
P.B. Perwari mengumumkan, bah 

wa berhubung dengan kepergian ke 
tua PB. njonja Sutarman ke Lon 
don untuk beberapa lama, maka ki 

ni pimpisan P.B. Perwari dipegang 
oleh njonja B. “Jusuhadi sebagai ke 
tua, Selandjutnja dumumkan pula, 
bahwa sekretariat P.B, Perwari. kini 
dipimpin oleb .njonja S:A. -Sukrisno, 
beralamat Djalan Kebog Binatang 
1/3 Ang 5 

PENDAFTARAN . MURID 
Suus. PELAJARAN. 

Darj fihak jang - bersangku- 
tan hatsl pendaftaran murid2 
pala Sekoah Pelajaran Sema- 
rang (jang akan dibuka seba- 
gai tersebut pads . -advertensi- 
nja tempo hari) sampai tg. 30, 
D.anuari” 1952 tertjatat . Hana 
200 anak. Djum! ah tersebut d, 
antaranja jang paling banjak.| 
anak2 dari Semarang 60 Su- 
rakarta" 30. Madiun 15. Kudus. 
12 dan Jog'akarta 10, selain- 
nja darj masing2 kota d! Dja- 
Wa dan Sumatra. Borneo dan 
Su'awesi. Perlu ditegaskan pen 
daftaran dihab's' sampai tg 15 
Pebruari. 1952 jang... ditrima 
akdh dapat surat. panggilan 
untuk dpriksa Ba 

Momrro UTK. PENE Tu 
RANGAN. 

Pada N.V. Andriesse di Semarang 
oleh Kementerian Penerangan sedang 

i dipesan. pembikinan 60 buah movil 
guna penerangan jg akan diperguna- 
kan untuk seluruh Indonesia. Chasis 

(dari mobil2 tsb. jaitu dari merk Wil- 
Iys Overland diberikan oleh Kempen 
dan karoserinja dibuat oleh Andries- 
se menurut bentuk jg dirantjangkan. ' 

» Karoseri itu dibuat dari kaju jg pada 
bagian luarnja dibubuhi besi plat jg 
di-las,. sedang cabin mobil bagian 
dalamnja d-liputi dengan hard-board, 

hingga...tak dapat diganggu oleh 
suara2 dari. luar (soundproof). 

Setelah karoseri2 itu. selesai "di 
buat, mobil2 itu akan diperlengkapi 
di Djakarta“ dengan alat? pemutar 
film dan - alat2- guna memperkeras 
suara. Jang menarik perhatian ada: 
ah ke-empat buah lemari tontonan 

ja. dipasang pada. kedua sisi. pada 
tiap2 mobil, untuk menempatkan pos- 
ter2. dil. 

Dibulan Desember oleh. Andriesse 
telah diterima chasis jg pertama dan 
karoseri ig pertama akan dibuat se- 
lesai sebelum tg. 15 Febr. j.a.d. se- 
telah selesai akan dikirim ke Dja- 
karta. 

Menurut: kabar, 'Kempen berniat 
untuk memesan beberapa ratus buah 

mobil2 sematjam itu, apabila pesa- 
nan kali ini sudah selsai semuanja. 

4 TIALON ANGG, DPR PROP. 
( DIAWA TENGAH TERPILIH. 

Tadi pagi. bertempat diruangan! 
Gupernuran telah dilakukan pemilih 
an $“anggauta D.P.R. Prop.- Djawa 

nur Budiono, . ketua D.P.R.. 'Prop./ 
Djawa' Tengah Muljadi Djojomarto 
no dar lainnja lagi. Tepat djam 9.30 
sampul -surat. jg- disi mpan- dalam-bis 

di buka: 

pemeriksaannja. Setelah dilakukan pe 
wnilihan, lalu sebagai. tjalon pertama, 
didapatkan. tuan Suwarto 
broto dari Tegal, kedua tn. Iskandar 
dari Purbalingga, ketiga tuan Karsa 
legawa dari Magelang dan ke-4 Ab 
4dulrachman dari : Semarang. ' Tuan 
fskandar ialah dari. Masjumi. dan 
Abdulrachman dari B.T.I. Semarang, 
sedangkan kedua tjalon lainnja be- 
"im kita ketahui partainja. 

UKIR2ZAN RELIEF 
BARI DJEPARA, 
Dgn pimpinan sdr. Djumadi, . Ke 

pala. Sekolah Teknik Pertama Ne- 
geri-Djepara, -para guru dan murid 

Jisekolah tsb. telah selesat mengerdja 
ikan Z2 buah relief jang dibuat dari 
kaju djati- dan: kaju sono, ialah re- 
def Radja Asjoka bersemajam -“dising 
gasana dan .relief Bagawat Ghita. 
Relief2 tsb. “adalah pesanan dari 
Kantor Inspeksi ST/STP daerah, 
Djawa-Tengah di Semarang. - - 
STP Djepara baru2 ini telah mem 

buat maket. Tjandi Borobudur ata$   
manage mem angN Pan 

pesanan Kementerian Penerangan. di 
Djakarta, jang kidi telah dikirim ke 
Pameran Colombo. 

ANGGUR-ANGGUR KOLESOM | 

  

| Kurang 
darah: muka putjet. air muka “€ 
kelihatan. tua dan lesu tidak ”— & 
'bersema. tangan 

P NMA” 

“berbadan lemah kepala suka pusing sakit pe 
ara bana "kaki bengkak “dil. Sakit 
pat diminum sampai tfukup agar badan ibu tinggal sehat dau bar 

(TJIAP PORTRET DAN 5 NE NY 
ANGGUR OBAT KOLESOM. Ini 
Anggur Kuat 

    .,REN AV” 
PESAPENKALI 4” SURABAMA 

Amat perlu bagi perempuan jang 

lemah dalam. waktu bunting - 

“kandungan tinggal waras. 
8. Angaop. .BENG HWA. 'Pertu diminum perempuan sesu" 

dah bersalin awar tincgalnla darah dalam badan mendiadi bersih, 
“dan ganti darah baru jang seha# air muka mendjadi segar. menam” 
bah air susu Ibu dan merambah nafsu makan Terutama bagi ber 

. setapusp jang sudah baniak beranak ini Anggur SENG HWA sangat 

ANGGUR OBAT RHEUMATIER Ini anggur obat Rheumatiek dibi- 
Kin menurut resep jang sudah termashur turun menurun Dibikin 
dengan bahan obar Tionghoa jang mahal dan. mandiur dengan dis 
tiampuri Kolesem dl, In anggur Obat melulu untuk cerrbuhkan ses 

gala rupa penfakit”rheumatjek (Hongstep “atau Borjok) baik ditu- 
lang urat? dan lain? bagian: badan baik Jang sudah lama atau lang 
baru. Hola minum 8 votol Na nanti kelihatan mandiurnja 

ol SEMBUH sama seka 
Terdapat di TOKO? OBAT dan TOK 2 P. & D. diseluruh Indonesia. Pabrik Anggur, REN AY & Co” muribaja: 
Agent: ,/TEK SING TONG" Semarang. 

dan 8 

  

  

ne APE 

Bap dana 
KA aU bada 

  

2 MA 

ibulkan bara gai 
"ak pagi kemar ek 

li Djepans merupakan pa kinufa-! ertaka, scime 

MENANAM POHON2 

          

Bea ana E 

"kenijana. Be1 

“Djepang ketika Kaban bag 1950. 
an sepenuhaja dari Amerika, 

sebagai langkah2 kearah per- 
senuja.aan kembali. 
aa L.gewpus -yemborkannja 
latihan2 jang bejum :1ama san 
Se-ang ini dilakukan oleh 
Si tjadangan, dalam mana « di- 
pergunakan bazooka dan meri 
Lia roket. 
£ 2 Penserahan tenaga 800 be 
kas opsir. tentara dan. angka- 
tan Igut Djepang sampaj kepa 
Ja pangkat letn.-kolcnel dan 
“commander" (dalam angkatan. 

ni kembali, 
#8. Tersiarnja berita, bahwa 
pemerintah hendak. membentuk. 

mentara 'ini diberi. nam4 “ke- 
Pen keamanan”. Kepoli 
(mn tjandangan ditempatkan 
dibawah kementerian ini, 

£ 

lam. anggaran belandja tahun- 

untuk memperbesar kepolisian 

dan Dewan Keamanan dilaut 
(Pasukan pendjaga pantai) de- 
ngan 6.000 orang. 

tentara Diepang? 
Harian ,Yomiuri Shimbun” 

hari Dpum'at kemaren bersne- 

kulas bahwa adanja . maklu- 
mat Yoshida tadi menundiuk- 
kon bahwa ia. sudah selesai 
rentirannia untuk. merobah 
“kepolisian tjadangan pasang" 

  

PkINPUNG, 
Untuk mentjegah ti'mbulnja 

tanah2 .ongsor pula untuk men 
djaga ..kelan jaran sumber2 
atau maya air jang sangat 
pen ing bagi keperluan ma 
siarakat terutama 

dang dipert 
'aut), setelah mereka diampu | sb dibawah ini. 

Ti 2 tahun. 
ing) menciadi 3 tahun, 

sebuah kementerian jang se- 
melatih 

ngan tank? ringan, howitzer dan me. 
ram2 penangkis serangan yaa” a 

bntar     
#4. Permintaan supaja da- hy : 

pad'ak 1952 disediakan yang k 

tiadangan dengan 35.000 orang 

  

Siapa perant jang2 
|. menang, 

Dijago2 permainan “tjatur da'j 
Solo, semua 10 orang. ig datarc d 
Djakarta 
Ca'lam: pertandingan pertama : mela. 
wan perk, Schaakmat telah memper- 
olen keme 

go tindju Clarence Henry dalam per 
tandinagn me'awan 
teah memperoleh kemenangan 
menggemparkan Dalam babak per 
tama Henry 
Cencan -jehnis kneekout. 

kan, bahwa. Henty'kini siap untvk 
meawan Jne Walcott, 
Ezzard Charles. 

   

      
   

   

  

sjara12 bitgg than Ameri 
ka daiam pertahanan Djepang. 

an t keterangan bahwa 
dalan . penjusunan rentjana 

1 al tama. tentang ba- 
buk perbelandjaan Nana 
Djepan 1 — ikut menjusun ber 

embesar. Djepang sebe- 
eperti. Kichisa- 
Tur be- 
hr 91 Washington), 

   

  

     

    
5 Perang Mutia n 

aa Menarangang 

— “isian Tjadangan 
pun Kelargan. resmi L Warta 

pang ata “membenarkannja. 
Diepang mengatakar. 
Kepolisian Tjadangan MageN 

Die 
pers 

bahwa caiam 
Se 

Srobahan2 

:. Pembentukan suatu sistim tia 

imbangkan 

dangan 
2. Waktu “dinas- diperpandiano da 

Gebaga mana sekaang 

13. Mendirikan suatu seko.ah utik 
Opsi. 

4. Persendjataannia “ditambah de. 

UN 

atas undangan Chung Hua, 

n 53—33. 
Siap Melawan Joe 

2 Saga Walcotte 
AFP KMbbatindi dari kian dia 

Bob Satterfield 
ig 

telah-pukul lawannja 

"Manager Frark Palermo menerana 

Marc'eno aan 

  

dalam 'ia-'t   
pangan peranian- dan :ke- 

struksi bersama dari 
trian Dalam Negeri dan Kemen 

trah Pertanian oleh Pemerintah 

akan segera dimulai menanami 
(robciserer:)  lereng2 pegunu- 
ngan (heuve'terein) seperti le- 
reng2 Gad'ahmungkur Genuk 

Gergadji dlinja pula.   
Tengah, jang dihadliri olen Guper-, 

selandjutnja dimulai dengan : 

wadj b minta bantuan kepada - 

1nsum supaja djangan merusak 
tanaman2-ig sudah ada pada jg 
akan ditanam. : 
Selandiutnja barang siapa me 

lanccarpnia akan diambil tinda- 
kan berdasarkan pasal 406 dari 

pade ITIT. Hnkim Pidema. 
Untuk die'asnia haran pem- 

batis memperhatikan iklan De 

wan Pemerintan Daerah Kota 
Reksosu-) Resar Semarang ig dimuat hari 

ini. Sae 

MERAMPOK DAN 
MENTJULIK. 

Baru2 ini desa Kenteng (Ambara 
wa) telah kedatangan gerombolan 
'pendjahat, terdiri dari Lk. 30 orang,: 
pakai stengun, karabijn, klewang. dan ' 
send,ata tadjam lainnja, jg selandjut 
nja ienjakekan perampokan pada 5 
rumah penduduk desa tsb. 

3 Orang penduduk ” telah dibawa 

periuan jg lain2 sesuai dgn in- - 
Kemen- : 

Daerah Kota Besar Semarang - 

Berhubung dgn itu pihak ber : 

Manfjing.. 

Unaing ta 

Tatan. kepe- ' 

Diggo3 juug.5 Solo (Bo 

  Beetjak 
Biasanja kalau orang pergi 

memanitjing di sungai dapat ' 
ikan, tetapi kemaren pagi dua ' 
orang dapat »memantjing”. 

beetjak di sungai Run 
we jang dinamakan Kali Bun - 
fung.. Ketiga rodanja lenjap, | 
tetapi ragangannja meskipun $ 
berlumpur, masih utuh. Belas" 
kangan ternjata beetjak itu mt' 

. diknja-seorang Tionghoa di djl. 
Mataram jang lenjap pada ke 

   

  
| Perampok2 

  

| maren malamnja di alun2. 

  

FERKARA RAMPOK. 
Pengadilan Negeri dixota.ini ke- 

maren telah memeriksa perkara pe 
rampokan di Pandeanlamper III (Gg. 
v. Haastert) dax di -djl..Hiri.  Ter- 
dakwa S. jang merampok di Par 
'deanlamper -itu- dihukum 3 tahun. 

di djalan... Hiri 73 3 
orang, 1 antaranja karena kurang 
terang bukti2-nja dibebaskan, s.da g 
jang 3 lainja, masing2 dihukum 21 
tahun pendjara. 

  

TI 
SERUAN SIANG HWEE. 

Berhuburg dengan ke-uarnja surat 
keputusan dari kementerian. Keua- 
ngan-ttg. 8. Des. 1951 mengenai re- 

| stitusi dua-pertiga dari ongkos tjetak 
(termasuk gambar2) pada penerbi'2 

lari oleh gerombolan pendjahat dan di Indonesia untuk lektuur jg culturil 
menurut keterangan: lebih landjut,   dua orang diantaranja jang dibawa 
lari ftu. telah mati kedapatan. disa- 
lah satu desa, sedangkan seorang di 
antaranja telah berhasil meloloskan 
diri, tetapi dalam keadaan -. - pajah. 
Kerugian penduduk. “desa tsb. ditaksir t 
Lk. Rp 1.249,50. 

' SBPI-prpK KUDUS DAPAT 
DIATASI, 

Perseisihan antara sBPI 
dan PPPK Kudus kinj telah-da 
pat datasi. Beberapa tuntutan 
dapat dise esaikan sendirj oleh 
pihak madjikan dan buruh, 
ada lagi jang disesuaikan dgn 
putusan fang telah didapat dgn 
disaksikan o'eh P-4 Daerah bja 
wa. Tengah Scal2 jang , tapat 
diseesaikan. al: pe 
organisas', memperbaiki “upah 
buruh harian dan bulanan, tun 
djangan kemaha'an untuk “bus 
ruh harian dan bulanan. Soal j 
gratifikasi jang d'sesua ikan 
dengan Ba bulan Fe- 
kruari tahun. Ii : 5 

dan produktip jang. ditjetak dan di 
fluarkan d negeri ini, Siang Hwee 

Semarang menjampaikan seruan ba ' 
dan pusatnja di Djakarta, supaja 
badan2 penerbit jang dimaksudkan 
dalam surat edaran itu, suka mendaf 
tarkan di kantor Siang Hwee Gg., 
Tengah 73, selambat2-nja sampai ta. 
8 Februari, untuk dikumpul nama2 
badan penerbit itu dan dikirim ke 
Djakarta. 5 

p: ORANG BELANDA 
TERTANGKAP. 
Kemarin oleh polisi telah d'tahan 

2 orang. Belanda, jaitu H.L.F.S. dan 
K.-S. keduanja tinggal di Tiepiring, 
karena. dipersalahkan melakukan ke 
diahatan beberapa waktu berselang 
didaerah seksi II, jaitu sekitar dae- 
rah — Djomblang. 

MENJIMPAN SENDJATA 
ARI GELAP. 

Kemis malam j.l. dua orang ma 
sing2 bernama M. tinggal di Dj. Ma 
'taram dan S. di Seraju IV oleh po 
Isi: telah ditahan sementara, karena 
padanjia kedapatan sendjata-api ge- 
Jap. 

  

  
  

Anggur Obat 

»19 
Anggur ini, rasanja ena: 
dan menggenggam dzat) 
kehidupan jang sangat per- 
tiag . bagi, sesuatu orang 
punja kesehatan 

Dikeluarkan oleh: 

5 ai 

NE KIM" TIE 
Tigplein 6-8 - Tilp. 1316 N, 

SURABAJA 

  

  

  
Dgn Djed, aka 

  

   

    

   

          

   

      

   

  

   
   

   

  

   
   

  

   

Kisenhower tampak sedano me'ekatkan satu ,,pas-warta- 
wan” pada dada Kingsbury Smith, ketua wartawan Inter- 
Panglima tertinzgi pasukan? Pakt Atlantik. djenderal D. 
national News Service di Buropa. Kata djendral Kisenho- 
wer, pemberitaan jang benar mengenai kemadjuan2 da- 
lam Pakt Atlantik diharapkan dari para wartawan, ka- 
rena itu akan banjak sekali gunania untuk keamanan di- 

. negara2-barat. 

  

  
IDPRBandungGeger 

lehk.h Gadis Beroiah-Raya Bersama 
Atau Tidak ? 

Dtjapari2 Terlandjur Dari Seorang Arggauta 
Mesjumi 

EWAN 

bersantai antara murid? Iaki?2 
ngan maksuj untuk mengatasi 
Kurang lebih lima belas or 
tan? jang berlangsung den 

    

Harga emas. 

Dalam dua hari ini na k ada tja- 
tatan harga emas dari lua. kora dan 
di Sema-ang pui: Saga tizak te- 

   

  

    

  

tap, k-maren umpamanja te-tiatat 
ha.ga agak lembek, tapi Sore hari- 
nja sedik nak. sedang pagi hari 

“sedikit. naik, sedane pagi h ini 
lemb.k lagi Begitulah em No.1 

hasi DN: diam Il te tjatai di S ang 
Rp,3250,.No.2 Rp. 31 56 dan No.3 
Rp. 30,— 

Perundingan Timah 
di mulai Selasa. 

Berita AFP menjatakan, bah 
wa Reeong ructicn Finance Cor 
poratien mengumumkn. bah- 
wa perundin an “ahraia USA 

sia akan dimulai 
Ti. Selasa jg: akan da ang. Pe- 
kondingan. in n 
Mana ! 

        

         
   
   

en Indonesia. 
Menurut neratja ringkas dari Java 

sche Bank jang ditutup tg. 30 Dja 
muari, djumlah uang kertas bark j 
beredar ada Rp 3.133.617. 192. Uang 
kertas negzri jang diperedarkan o'ek 
Jav. Bank berdjumlah Rp .337,932.   

Chemicalien Hande! | 

915,50 terdiri dari jang lama seharga 
Rp 119.828.055,50 dan jang "baru 
Rp 218.104.860. Uang muka jang di 
berikan oleh bank ini kepada peme 
rintah RI. berdjum'ah Rp 1.270 

sertif'kat-devisen tentang 
ECA ada Rp 205.226.983,68. 

DINAS RO. 

Minggu 3 Febr. Apothesk 
Rathkamp, Pekod'an 19 djam 
a12 Hari2 selama tg! 
Febr, Apotheek S'k Iang 
Numa diam 8 sampai 19.00. 
Apotheek Rathkamp. V. Gor- 
kom.dan Koo Hwie dari djam 
8 sampai 17.00. 

SIDANG PPR KOTAPRADIA. 
Djumat malam tg, 8 Pebr. 

jad, djam 19.00 DPR Kotapra- 

bantuan 

aki sidang ke. 1/1952 Gengan 

panitya undian rumah sekitar 
penerimaan  anggcuta baru, 
usu! pengangkatan, schorsing 
dan pembrenticu pegawai? ko- 
tapradja, usul membeli tanah 
persit bekas miik seorang Dje 
pang Shizuo Harada didesa Ku 
hingan. dll. a   

  

#r BB VA: 
ta an Perhewanan kare- 
Si Cinarang telah mem- 
besi: "Fan paca rak'at  Karang- 
anjar dengan perantaraan pa- 

, mongproijo 24 ekor kerbau. ja 
tu 22 ekor beting dan 2 €kor 
dicntan. Pemberian di'akukan 

3PI undian dan dengan tju 
Moksudnja pemberian itu 

  

  

  

   
(ina2 

ialah untuk mengolah tanah 'g, 

1 

| 
| 5 

| dinamaken tarah "hero" se uas 

| 40 ha. jane hingga kini belum 
| dikerdjakan, 

| 

! 

KURSUS din amp. 
Mw'ai 1 Maret kan d'ikuka 

pendaftaran untuk ' reladiar? 
| pada kursus guni STP di Se- 
marang. Jang dapat diterima 
ban'ia mereka ine telah men- 

|disdi guru. Untuk part'ketir 
diadakan peraturan sendiri. 

5 

PA PA Ap SEA Le Naa aa ka Aa 

  manakah 

ERWAKSLAN Kota Bandung 
glah ana ran fjangar mosi 

dicjtli Salim, dim, mana diminta untuk melarang 

" anggoia turut 
n sangat ,sengitnja.” 

   

  

Kera 
335,04, sedang jang berupa rekening ' 

3—9 Aang 

dan | 

  dja Semarang akan mengada- ' 

atjara a.l. mendenga, lapuran ' 

    

  

pada" hari Kemis 
dari njornja Hia- 

olah raga 
GA perempuan, antara lain de 
,kr 

  

sekararg ini. 
cm. perdeba- 

Is mori 

Ketika anggota Umar Surat 
nad Masjumi dengan 

jas berkata, bahwa me 

tuak menjetuujui 

Sudah tidak 'pertjaja 

agama Tuhan”, 
lain mengadju- 

Lari 

  

moSi jni 
LN 

X. f # Yo k 12 YaKSi: 

agi LA 

    

   1 Utjapan ini ditarik kem 
ba i. Tuan Umar kemudian min | memperdjuangkan 
ta maaf akcn perkataan2nja 
itu. 

Tuan 

mengakui 
Anang Djajaprawira 

bahwa soal inj ada 

penting tetapi berpenda- 

, bahwa dewan perwakilan 

ota tidak mempunjai kompe- 
Ii untuk membitiarakan mo 

Si itu. Ja mengusulkan supaja 
masa ah tersebut dikemukakan 

kepada, instans:2 jan bersang- 

kutan, Kepaia- para pengusul 

ia mengandjurkan supaja mosi 

lah 

   

   

ibu ditaiik kembali. Wakil2 Ma- 

sjzmi tidak bersedia menarik 

kembalh mosi itu berdasarkan 
2 prinsipil .dan ' mengusul- 

  

kan untuk membentuk pantya 

ad hec untuk mempelad ari ran 
tian ga AD mosi itu. xatuk..dia- 

djukan 'agi kemudian kepada 
dewan perwakilan kota 

Setelah sidemg skors utk. 

seperempat djam ketua dewan 
tuan Koromp's memutuskan un 

tuk mengadakan pemungutan 
suara tentang pembentukan pa 

nitva ad hoc atau penarikan 
kemha'i mosi jtu. Tuan Anang 
Iatanrawi'ira menegaskan la- 
si bahwa dewan perwakilan ko 
ta tidak berkuasa membit'ara 
kan soal ini setelah mana ia 
pen'ncgalkan Iyangan sidang, 

diikuti oleh hanick lagi angzo 

ta9 "ain. Karena ini diumlah 
sneoota: iano hadir turun dari 

28 mendijadi 11 crang, kurang 
arsrum Tanoe Gperinkan, 

Karena jni sidang dihubarkan. 
Barat tersebut memakan wak 

tuk. 3 diam. 

AI 

  

Alap? speda memang tak vandang 
bulu, m'lknja siapa sadia. Dem'kian 
lah sebuah speda Raleiah kepunjaan 
seorang reserse jang disandarkan di 
tembok kliviek  Reegang kemaren 

nadi telah disambar alap2 kepala 

hitam. 

  

   
     

    

   
  

Hinfjaman? A 

2n Keyangan, bahwa 

   
   jak bulan Oktober 1991 sam 

    'jak jang 
Pengnsaha2 balik itu 
  

Dan GjuSiry karena itu ma- 
ka ada tanda2 bahwa dalam ka 
angan penguSaha2 batik selu- 
ruh Indonesi, kini sedang 
Sibuk mengaaakan persiapan2 
Untuk memperajuangkan hapus 

| nja padjak itu, Sebagai diketa 
hui bahwa sedjak iama dalam 
kalangan pengusaha2 batik te- 
lah mendirikan gabungan setem 
pat iang melulu hanja memik'r 
kan bedrijfseconomie dalam. Ia 
pangan pembatikan. Dengan pe 
ngalaman kenjataan bhw da- 
lam menghadapi soal2 diseki- 
tar pengusaha2 batik jang ber- 
sipat politis b'sa dikata sama 
sekali tidak bisa. d'kerdjakan 
oleh batik2 bong itu. 

O'eh sebab itu maka para Pe 
ngusaha batk Jogjakarts di- 
samping Batik bondnja telah 
mendirikan pula organisasi pe- 
nguSaha batk jang melu 
memperdjuangkan kepenti- 
ngan2 pengusaha batik jang 

kersifat politis 
“Kesatuan Pengusaha Batik” 

dem kianlah namanja jane di- 
pelopori o'eh M, Djajengkarso 
dan Saebani cs mengandung 
keniatan akan diper'uas diselu 
ruh daerah bat'k dan rentjana 
nja: setelah K.P.B. itu berdir' 

diseluruh daerah batik akan di 
gabung djadi satu berupa Ba-   

protes keras San minta su f 

  

Gan Kongres Pengusaha Batik. 
Overkappingslichaam inilah jg 
akan menentukan sikap2 ke- 

(Juar jang bersipat poltis. 
Da'am pada itu bisa dikoabar 

kan lebih djauh bahwa untuk 
hapus- 

nia  padjak pendiua'an itu 

disediakan stootkapitaal kira2 

Rp 100.600. 

Hantjaman akan me- 

nutup perusahaan 

Sementara itu, sebelum aksi? 

untuk menentam-benakunja pa 

djak pendjualan itu bisa diten 
tukan cleh Badan Kongres, ma 

ka dengan sefjara kecastahan, 

Pengusaha2. batik seluruh Jog- 

jakarta telah mengambil putu- 
san bersama, bahwa bila sesu- 
dannja Pemerintah merdengar- 
kan keterangan? dari Delegasi 
pPangusaha2 batik, jang beumiji 

Ih. beraudierlis pd. Kem. : 
Keuangan masih djuga tetap ' 
"Ama 

niatnja untuk mendja'ankan pa 
diak pendjualan kepara Pengu 
saha9 ba'ik, maka serena tak me 
reka akan menufup perusahsan ' 
nja, karena dalam perhitungan, 
bagaimana djrga diusahakan, 

kan 
Kalau Padjak Pendjualan Terap derlaku 

| KEKIP UN TELAH ADA 

SADAR PENDI 
ti dikenakan kedaia Peng usahal pembal aa karena pe- 
ha? ku dipandang sebagi producent. 

akan datang, detapisoal.padjak 
mendjadi perabitjaraan jang sa 
mongerli, sebah.penundaan ifu 

merupakan tika, 

  
p utup Petus ahaan 

Manientoki pengunaan di 1 
ALAN” jang 

“etitanga 

pai pada Rehiw aa, Maret jg. 
pendjralan Hb masih tetap 

ngat hangat, Mal ini mudah di 
behim berarti DITJABUTNJA 
ND node Kebo na kaum 

Pakt pasifik 1 
iIruman Belum Mau 
katakan Pendapatnjar 
BISAO OLI Ve 3 Te MUAL TN 

D ALAM KONPERENSI pers 
1g. berlangsung pada hari 
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4 
Kemis celah: uladjukan: peria 1G 
njaan kepada presiaer”Truman 
apakah ta setudju Dan.) ren.ja- Hi 

x na Dewey mengengi per tahanan 
di Pasif. Oleh Presiden Tiu- 
My diterangkan' bahwa ia be 
lum mempeladjari regtjana jg 
maksudkan itu" aan kamong- 
uje tidak dapat memberi ko- 

mentar,. Akan tetapi iacakan me 
njelidikinja dan mungkin akan ! 
memberitahukan tentang pendi 
riannja alm hal is pada sua" 

D
N
 

lu waktu akan datang, 

Truman lebih djauh . menge- 
mukakan, bahw, Amerika Seri 
kat sudah mengadakan perdjan 
Gjian2 keamanan. dengan Pii- 
pina, Australia. New Zea and 
dan satu atau dua negara jain 
nja. Ig menolak untuk membe- 
Ii djawaban jang membenar- 
kan atau menjangkal atag'per 
tanjaan apakah Robert Mur- 
phy akan diangkat sebagai du. 
ta-besar Amerika di ee 
(UP). 

DIREKTUR SAVAY HOMANN 
MENINGGAL. ' 

Dengan 'tak: diduga. duga pada 
hari Rebo-Sore tuan FJA. van: ES 
direktur Hotel Savoy di “Bandung 
teah meninggal dunia." Apa sebab. 
nja kengatjan ini bslum dapat “di. 
past.kan karenaesedang disel diki. 
Hotel Sayof Homann dapat. Sig 
Mikan olEh tuan Vah Es sebagai ho. 
tel lang” termashur “sampai keluar 
Negeri. Antara Ian “ Motel ini. telah 
menerima sebagai fetamu?nia radia 
Siam. susuhunan Solo. Sultan, Jag- 
ja dan pelbafhi maharadia dari. Im 
dia, Berna"d Show. (Onariey Chaplin 
dan lapang 

Tr: padjak karena bagi "mereka 
mengerti bahwa pad 'ak ada'ah 
pengabdian kepada Negeri teta 
pi dengan berakunja “padjak 
pendjualan" dipandang olehnja 
“bukannja beban jang. harus 
dipikul o'eh yakiat dalam. ar- 
tian biasa sebagai halnja Jain?   matjam padjak sebab. ak'bat- 
nja akan mendiirat batang le- 
her kaum. pengusaha2 batik ke 
Lang kubur". 

Dengan melihat sikap? kaum 
pengusaha2 batk "ar sama 
mulaj. 

hak untuk hidup memang tidak ran ji 
ada 

Kabarnya Pengusaha? batik 
setaruh Surakarta pun bersikap 
demikian djuga malahan kede- 
ngaran djuga bahwa Pengusa- 
ha? batik di Ponoroege sudah 
mulai sama mengembalikan Su- 
rai?nia idin, 

Bisa dimengerti, hahwa kalau 
kendasn sdah meningkat sam 
pai disitu dan kalau sikap demi 
kian ifu di ikuti oleh kaum Pe 
ngusaha balik seluruh Indone- 
sia, tidak kurang dari 1.000.000 

Lorang jang akan kehilangan pi- 
ring nasinja. 

Minta perhatian 
parlemen 

Penielidikan2 jang kita kum 
pu'kan dari kaum pengusaha2 
batik besar terutama jang mem 
puniai pengert'an tjiukup bisa 

ditarik kesimpulan khw koum 
Pengusaha? batik sama sekali 

tidak ingin meloloskan diri da- 

| Aneka Ojawa Tengah | 
  

SOLO. 

Tentoonstelling kera 
djinan Murid2 sekolah. 

Fada tangga! 1 dan.2 Februa 

ri jad. Suster2 Franciscanes di 
Sole akan ' menjelenggarakan 
Tentoonstell Ing mengena: hat- 
si 2 keradiinan tangan mur d2 
SKP, dan Sekoah Rakjat Sus 
teran bertempat Gi SK.P.S Ku 
surnej judan 4. Selan itu diada- 

pula aan 'otre 
AS ds anP2 sederki 

' Hatsin d dari pada Mentoonstel 
jing tsh.. akan d'pergunakan 
untuk memperbaiki yumah2 se 
kolah Susteran, jang telah ru- 
sak wal tu Ciagh ke JI jang las 
lu. Pentoonstel!'ng dibuka 
pada d'ara 09.00 — 12.00 dan 
15.00- - 18.00. 

Massa ontslag ditarik 

kembeli. 
95 Orang buruh lepas jang 

termasuk kompetensi Kemen- 
terian Pekerdjaan Umum di 

   teh 

  

Surakarta beberapa hari jang 
jalu dengan sekonjong2 teah 
dilepas, dengan alasan, bahwa 
keadaon keuangan tidak me- 
ngizinkan. Akan tetapi sete ah 

SBPU Konsulat daerah Sura- 
karta mengirimkan sebuah de- 
legasi kenada jang berwadjib, 
pe'epasan tersebut kemudian 
ditarik kembali, 

KARANGANJAR. 
Dikawinkan. 

Menurut tjatatan Kantor Agama 
kabupaten Karanganjar, hasil pembe 
rantasan. orang- jang berkumpul se- 
tjara suami isteri “akan tetapi belum 
sjah (gendakan) selama kwartal ter- 
achirs jaitu bl. Oktober s/d Decem- 
ber 1951 telah. berhasil” 406 orang 
jang sudah dapat dikawinkan, Rata2 
mereka berkumpul selama. 1 sampai 
2 tahun. Perlu ditambahkan, bahwa 
pemberantasan orang2 gendakan tsb, 
sudah didjalankan sedjak bl. Novem 
ber 1950, jang sampai bulan Sep- 
tember.1951 telah dapat dikawinkan 
sebanjak 309 orang. Sehingga dlm 
tahun 1951 berdjumlah 715 orang. 

KTA A0 

Aa Tn 

  

  

bih ietihaha aah : 

Batik adah ke- 
radjinan, 

bisa. dkaba 
bahwa Saebani, seorang” "dari 
anggaula Deegasi is belum” 
turut menghadap ' Menteti ' Kena 
ngan, TU Ikster #i kepa 

Selardjutnja 

: Bahwa. Peri 
DO kesenian. aa at 
ngga .mas arakat 

tikan oke laa: d dan ba 
aa ic hersed SI 

Danaman dari Kaki napta 

many 

'perekondentan, perusahaan: abu men. 1 1 
en kepada aa 

umumnja, . a 
djaan sambil 1 2 jang” 1 
Ng 2 waktu? se'eb.hi 5 ka 
ngerdjakan pek:rdjaan:. rek 
tertentu: Orarg “akan: Peka 
artinja pekerdjaan ini ka maja 
rakat, ka'au orangimengetal bah. 
wa djum'ah, kain muslim TOK 
import Jintuk pem Hah 
tahun ti ak kuwang dari « 14 Oi. 
000. Y,. dan tidak: yana Haag Lk, 
000 000 or ono to0 oran Paha sa Pa Spa 

Maa nan nasend 
Ka'au dipandang dari djurusan 

kebangsaan. pembatikan ada'ah: mo 
dal Nasional, Aa An: Oleh tena 
ga Dasional, dan untuk bangsa kta 
sendit'. Dengar. demikian: mat'nia 
Pengusaha batik, berarti korug 
Ti dak terrilai dalam maslarakat, 

t:1 

Sedangkan demikian kedudukan ' 
uja dalam art arm ekonomi sari "SANgaL.e- 
mah, sebab Pengusaha2 batik” sama 
sekali tidak bisa menentukan ha'ga 
menurut kalku'asinja /serdin: dia 
terganturg | 2 tengkulak? ba 
tik. Djuga dia tidak bisa. Mempro 
dusir batk menurut (maunja sendi 
ri. tetavi menurut ordernja tengku 
TA dan Na an karena jitu dia sa 

gat mu diombang-amb'ngkah 
Tdak bedanja da'am menghadapi 

   
    

  

   

pedagarg2 Kain muslim. Ig dengan 
fiara» mudah sekali mempermain. 
kannig. 

Tidak hanja kaum Pengusaha? ba 
tik sadja y& mengaku', bahwa pada 
djiamar Belanda, Pengusaha2'" bat'k 
tidak dipandang sebagai...fab"iekant, 
tetapi dipandang sebagai orang? ig 
radjin “ bekerdfa. . (niivere. Leden). 
Dan djustru- karena "ni. maka men 
dapat perlindungan, ma'ahan tidak 
SeTik't veniteanost "| fate di sediakan 
Utk kenentingdan batik. S 

Tentang ini kata Saebani pada 
achitia “Tr RIM. Snrachmon jg nada 
waktu “Delegasi Pencusaha3.- batik 
Kg ana ag rak oya “yg ee 
ku djuga kebora Tn gih ena 
Pe Kun ian, 4 

gua 

          

 



    
      

    

         

  

| arang teksebut,. ,mempunsai 
tera i2 besi jang Pa pada 
djendela2 depannja. Malah ada 

' 1Bshan Bakar $ 

Bea 

£ kg 

   tg 

Kulit Susah Didap 

ahusi.. . 

nan dinas ke Hm 
| mempunjaj, keluarg 
AN MSN Mp MN Op lu 

— »iap2 pefing js. ditempati 
9-€h menteri? dan-kantor2 res- 
Hi ', demikian diterangkan oleh 

     

' Gjalan2 resmi di Budapest me- 
Supakan djaan pendjara. « 
Tidaklah mungkin bagi se- 

| Seorang memasuki kantor? pe- 

k 

merintah atau kamar “redaksi 
surat2 kabar dengan tidak 
mendapat permisi 'ebih dahulu. 

“ Sgbagai tjontoh ' dikemuka- 
kannja Suatu peristiwa me- 
ngenai seorang koresponden 

luar negeri, jang: pernah me- 
pngutjapkan, bahwa surat2 ka- 
“bar Hungaria waktu ini ada. 
sedemikian merosotnja oleh ka 

| rena untuk memuatkan berita? 
biasapun harus lebih da- 
hwu mendanot win dari ketua 
sidang redaksi. 

|'& Untuk mendapat pandangan 
t 

“Atau Rozsadomb senantiasa di 

3 

aj 

5 

:Selandjutnja, dibawah ini dite- 
-rangkan tulisan dari orang di 
atas: Saba 

| Dijalan? tempat tingga! pe- 
.m'impn2 pemerintah Honga- 
ria di Buda Hills Geverthezy 

“patroli oleh po'isi negara ser- 
ta pol'si rahasia. Pada tiap2 
Sudut d'a'an ditempatkan  se- 

jang menarik perhatian orang 
takut jang menusuk didalam dada. 

jan: Ganga diregeri 

   
TI -— Gleh: John J. Fiehn 

3 sasing jang berkundjung ke Hiu- 

Ana Ginegear! itu sendir'—pin. P Opah ana 

karyu8 in). Namas 

  

TJATATAN REDAK- 
SI: Hendaknja para pem- 
batja mengikuti karangan 

H ia ini aengan tjara 
jang kritis seka'i. Sebab - 

maklum, biasanja penu- 
lis2 Barat kalau menulis 
tentang negara? jang di- 
kuasai oleh pihak Komu- 
iris sebagai Hongaria itu, 
selamanja sela u diburuk- 

NN an di nja ba 1 
san penulis? Barat tadi 
mengandung propaganda 
Sekali lagi para pemba- 

| ja kita peringatkan, su- 
| paia membatja dengan 

kritis. Tidak semuanja ig 
ditulis. deh John Fiehn 
ini benar. Namun kara- 
ngan ini kita mvat, seke- 
dar sebagai bahan ,ne- 
ngetahuan umum” bagi 

t 
  

  para pembatja. 

mendapat tugas mentjatat 

tiap2 nomor kendaraan jang 
'ewat didjalan2 itu.   tjis  Ingger'is, Sweden,. Switser- 
land dan negara? Barat lain- 
nja kita melihat: orang2 bar- 
pangkat “inggi mundar-mandir 
didjalan-djalan ditengah-te- 
ngah rakja" djelata, Tapi di 
Budapes tidak begitu halnja: 

  

| orang mata? .istimewa, jang. 

Di Surabaja baru2 ini telah 
merintahan dari tangan WaFkata Dularnowo kepada Wa- 

likota. jang baru sdr. Mustadjab (kanan). 
    diadakan t'mbang terima ne-   
  

Di Amerika Serikat. Peran. ! 

$ 
| 

  

car Didapat—Bshan Makanan' 
at— Toko2 Lux Hanja Utk kaum 

» 
4 

Mehal— 
Diploma: 

orang sampai kepada 
jg berkuasa di tuougusia 

1” Ketapi pads hakekatnja adalah perasaan takut — kerakw 
n burih, kelakutan pada penganu.2 agama Katholik Protes. 

ja Kan diatas telah dibuktikan oleh seorang jang mengadakan 
par itu tidak 

itu, # 
dapat dimurnikan karena fa 

EN 
ypemimpinz pemerin'ah atau se- 
perti Matiyas Kckasi dan men- 
eri negara Gerc' serua jang 

(ain2 tdak akan “pernah di 

LAU kes-oran, : 
Pemimpin Kemunis inj hidup 

engan memisahkan diri d.bela- 
kang tembok kantor ».au ru- 
mahnja jang didjaga dengan 
rapi. 

Betapa besarnja rasa ke'aku- 
tan mereka iin dapa pula d'- 
buktikan dari 'indakan mente- 
ri Keuangan Hungaria jang me 
larang ' “pemasukan “makanan 
atau Sajuran dalam ka'€ng. 
Semua makanan dalam ka- 

leng fang dikirim cleh sahabat 
2 0u keluarga diluar negeri ha- rus dikirim kembali kenada s'- pengirim atau diserahkan ke 
pada pemer'ntah da'am keada- 
An belim dibuka. 
“Sebahbnja Jalah: Kaleng? itu 

Sianggam mungkin berisi ha- 
han? propaganda a'au bahan? 
peledak. Demikianlah meluss- 
nja raSa tjuriga di Hungaria 
pada waktu ini 

Kehidupan rakjanja. 
Bagaimanakah halnjg  de- 

agan rakjot djelata?     

  
| Cungku pemanas 

| oleh karera bahan pembakar 
' Sangat sed'dit untuk dibakar 

Birma Adjak PBB 
(5 

   
ye 

4 D 

Usir. Pasukan2 
“— Menjelundup 

Kuomintang Jang 
DBidserahnja “- L 

' Toh Opsir2 Amerika Jg Memimpin Pasukan2 

Tiongkok Nasionalis Ini? 

“Timur dan menjerukan kepada 
reka minta 

Sh
 kepada , pemeriniah de facto Kuomintang, 

berada dipulaa Taiwan di Asia.” 

ELEGASI BURMA dalam PBB hari Kemis j!, menuduh 
bahwa pasukan? Kuom.mtang telah menjerbu ke Burma 

anggota2 PBB agar supaja me 

jang 
utk tarik kembali pasukan? 

“-nja dari Barma. Tuduhan Burma tadi dinjatakan ketika Si. 
dan-g Umum PBB mengadakansidang lengkap mengenai defiri 
Si arti ,,agresi”, 

. ar 

Wakil Burma minta supaja 
peinerintah2 .. negara angga 
-YBB, bagai manapun djuga -s- 
kap. merexa terhauap suatu de 
finisi dari ,/agresi”, segera min 
ta penarikan kembaj pasukan 
Kucmintang tadi kepada ,.pe- 

| melintah de fac-o: Kuomintang, 
i-jg. berada dipulau Taiwan di 

Asia itu.” 
Wakil Burma. U Zaw Win 

mengatakan dalam sidang leng 
kap ig. membijarakan 'apcran 
Panitya Hukum tentang defini- 
si agresi tadi, bahwa suatw de 
finis' dari perka'aan "agresi" 
itu “mungkin dan sebaiknja” di 
adakan. "barangkali definisi ta 
di tidak sempurna, tetapi tjus 
.kup sempurna untuk matjegah 
Sesua.u negara melakukan per 
buatan2 membabi buita” gan pu 

Ta “jukup semnurna hingga me 
mungkinkan PBB melakukan 
U'ndakan agresi b'sa tidak di 
agresor.” 

Diveringa'kannja apabila ti 
dak ada definisi tentang kafa 
agnes, maka $ 
tindakan agresi bisa tidak di 
akui. 

6 divisi Kuomintang 
2 djetderal Amerika? 

Berita UP dari Paris me- 
ugetakan, bahwa dalan per- 
mulaan minggu mi wakil: Bur- 
ma U Mvint Thein. mengata- 
kan dalam panitya po'itik PBB 
bahwa. pasukang - dienderai 
Kiomintang Li Mi iang ada, di 
Burma tmur-aut tu mgpruna- 
kan agresor dan suatay, “antio- 
man jang sesunoguhnia terha- 
Ten perdomnan di Timur 
Diasih. Blok Soviet dalam pita 
Ta tu, mengenakan bahwa di 
pPeeroh Hug Imit Burma. tera 
Jana? 6 dirdst Karomintama di. 
sertai unan 8 Aienderal Ame 
rika, & ko'ovel dem 27 maior 
Amerika, jang bertindak ses 

  

mrngkin stan 

  

Berapa Diumilah 
Bom-A USA? 

E ETUA PANITYA 
tenaga atom daam senat, 

sengtor Brian Mac Mahon pa- 
“da hari Kemis menerangkan, 
bahwa menurut 
Resia sanggup menghitung 

sa dgn. kemungkinan hanja 15 
persen kesalah,n. Rusia dapat 
melakukan hal demikian dgn. 
berpegang pada bahan? jang 
Giumumkan dm. , Bulletin of 
Attomic Scientists” Mengingat 
hal tsb. ditanjakan apakah ti- 
Gak lebih baik untuk mengu- 
mumkan sadja kepad,, dunia be 
rapa banjak persediaan sendja 

2 atom Amerika, atas perta- 
njaan mana ketua tidak mem- 
berikan djaw,ban. 

  

bagci instruktur dan memper- 
siapkan agresi terhadap RRT. 
Ne'egasi2 Barat  menjatakan 
kechawatirannja, bahwa per- 
njataan Blok Soviet tadi ber- 
crti bahwa pemerintak RRT 
mungkin sedang ' mempersap- 
kam penierbuan ke Indochina, 
Muoan Thor dam aan Burma 

Ditempatkan dlm atjara 
| sidang berikutnja. 
| Berita AFP dari Paris seterusnja 
mengatakan. bahwa sssudah setia 

ita pandiang lebar soal def nisi. agre 
si tadi dinerdebatkan. muka sidang 
lengkap :mener ma baik suatu reso 
lusi jarg merghendaki suvaia soal 
tadi ditempatkan dalam sliara si 
Caug jars berikutnia dari Sdang 
Imum PBB. Reso'usi tadi  diteri 
ma ba'k dengan 33 suara lawan 
tan 8 suara blangko. Di samping 
MU. resolnsi tadi dinga mernei:n 
'ehkan kepada  sekretarint.diende 
ral. supaia  menjerankan Laporan 
lengkap tentane seal tadi ' kepada 
tang tang berkut  daribada Si 
tang Umum. dengan menjebut pen 
"anat2 Is #elah dinjatakan. da'am 
Sapitya Hukum selama sidang. jang 
sekarang jini, (Antara.AFP). 

  

  
untuk 

pendapatnja 

Ojualah persediaan bom Ameri | 

H
n
 

pa
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Penduduk kota Budapest 
-FJang-se'ama. ini mempunjai 

9 batu arang jane 

Saja perhatikan orang2 ta- 
ni dan go'ongan intelegens'a 
jang diusir keluar kota me- 
autup pintu rumalnja pada 
waktu2 tertentu untuk men- 
Cengarkan siaran? radio Ame- 
rika, radio Eropah Merdeka, 
London, Paris Serta peman- 
tjar2 radio asing lainnja jong | 
memantjarkan siaran? dalam 

dijumpai  didjasar-djalan hotel — 

Lailhan 
Snowfali 

  

djatuh didaratan,   

  

   
   
    

   

    

suai den nama regimen. ,,Snowfaeil” 
pajung itu sebagai saldju jang menurun.. Gambar: setelah 

mereka adakan 
81 Mm 

  

  

      
! 

i 
| 

j 

Manseuvre udara regimen Snewfall . USA: Di New York 
regiment ke-188 Infanterie Amerika mengadakan latihan2: 
dalam musim saldju ini. Latihan tsb. dimulai dgn-melem-: 
pat parasut dalam hudian saldju jang-lebat, hingga se- 

kelihatan tentara? 

latihan dgn mortier: 
aa 

  

s
g
 

ar
e 

1, ba
 

tk
 

  bahasa Hungaria. Setiap orang 
menunggu dan berharap Un- | 
tuk apa? Untuk mengetjap hi- | 
dup jang aman dan tenteram, ' 
ain tidak. 

Budapes waktu belakangan 
Ini mengalami muSim dingin 
jang amat sangat, boleh dibi 
'ongkan jang paling buruk se- 
djak apa jang disebutkan har! 
»Pembebasan” .o'veh tentara ' 
Merah dan hari sorga” bag 
rakjat, J 
Makanan sulit didapa' seba 

famana ha'nja pada musim 
panas iang lalu. Tapi ben- 
tjana jang paling besar ialah 
kekurangan bahan pembakar: 

Gikamarnja 
terpaksa menggigil kedinginan 

da'am tungku itu. 

Kekurangan batu arans me- 
rupakan masalah paling besar 
pada waktu ini dalam pereko- 

Can jang memegang 

alam Djam'at mengumumkan dengan resmi, 

Pa Maba ikut serta dalam. Front Nasional jg.. 

bentuk oleh perdana menteri Ali Maher 
Al! Baiagh”, menjata kan, bahwa Nahas r 

a bekas perdana menteri, tidak, meng- 
tudjean tersendiri, dan 

bersedia menjokong perdana menteri jang baru 

tai tsb. 
takmpin partai Wafd. can | 
anggap kekuasaan sebagai 
dengan Hu 

/Wafd Sedia Ikut 
(Front Nasional 
sTenda Baik": Kata Pihak IInggeris, 

« 

Namun Ingaeris” Tak Sedia Segera 
Buka Pintu Utk. Perundingan Inggesis- 

Mesir Kembali : 
Ay VAFD, salah satu partai jang terkuat di Mesir 
Ne nI suara terbanjak diparlemen, pada 

bahwa partai 
kini sedang: di 

rkenaan 

3 

asal sadja ia (Maher Pasha) tetap mendjalankan suatu politik 

jang ani diterima oleh rak jat Mesir. 

Organ partai Wafd itu se- 

landjutnja menambahkan, ba- 
hwa bagi partai Wafg tidak 

ada alasan untuk mengemuka 

kan purbasangky bahwa, tu- 

djuan2 iang  diperdjoangkan 

cieh Front Nasional itu akan 
berbela dengan tudjuan2 Par- 
tai Wafd, Sementara. itu kala 

Tangan-Hitam 
Mengantjan Hidap 

Orang2 Peranijis 
Di Tunisia 

« URAT2 selebaran jg Caberi   nomian seluruh Hungar'a Men 
teri negara Gero daam suatu 
utispannja untuk  mentjoba 
memberi  derongan bekerdja 
kepada buruh tambane arang 
batu mengatakan, bahwa per- 
Industrian arang batu meme- 
nuhi bagian tahun 1951 dari 

rentiana 'ima-tahun hanja se- 
baniak 90.2”, sadja. 

Sebenarnja presentase pro- 
duksi diauh lebih rendah 'asi 
deh karena mutunja diauh 

leh'h hursy dari tahun 1910. 
Sebabnia: Buruh tambang 

merasa tidak pas denosn tia- 
ti makanan jang sedikit har- 

pa hahan makanan sangat ting 
xi pada ,.pasar behas” dan nu- 
la mereka tidak “hecitr giat 
hakerdis. Merek. Jamhat da- 
tang ditambang dan pu'ang le- 

kih lekas. 

Peladiaran bagi buruh 
jang malas. 

Menteri Rakosi mendjandji- 
kan makanan lebih baik kepa- 

Ga buruh itu. Tapi sebaik itu 
para kuasa komunis jang me- 
ngepalai pekerdjaan ditam- 

bang2 itu telah mengelyarkan 

perintah, bahwa dimasa depan 

barang siapa jang tidak da- 
tang menunaikan pekerd'aan- 
nja akan menerima gadjinja 
daam satu sampul memberi 
ma'u”, dimong ditulis kerugi- 
an uang kepada negara dise- 
bahkan perbuatannja. 

Pada tambang2 di Varpa'ota, 
ditempatkan ,,pendidik2” . isti- 
mewa jang mendapat perintah 
untuk mendatangi rumah pr. 

mh jang malas” membaigun- 
kan mereka, dan membawa me- 
reka ketambang dan  menga- 

wasinja bekerdja sampai hna- 

bis waktunja. 
Dalam ada itu paberik2 hs- 

ru Semakin banjak didirikan 

sesuai. dengan. rentjana lima 

tahun. Tentu batn arang sema 

kin pula diverukan.  Akibar 
herjehih 

untuk keperuan memanaskan 
da'am rumah sangat terbatas 

PBanjak buruh jang memesan 
batu arang dibulan Anril dan 

Mei tahun 1ang lai, untuk .ke- 
perluan dimusim dingin. sexs- 
rang belum lagi menerima ana9 

seka'ipun pesanan itu disertai 

|jg menganija 

|idOreka. jg meneniang 
. ang rgkjat Tunisia, pada ha. 

tania ,langpan ltbane? das 

akan mumbarah 

tantu- 

   — 

  

Tri2 jg terachir imi banjak ai- 
sampaikan kepada penduduk 
bangsa Perantjis di Tunisia de- 
utan perantaraan pos, 

Surat2 selebaran itu antara 
lain kerbunji: ., Tangan hitam 
ada dimana sadja. Djiwa Tun 
ada Gaam genggeman, Mati- 
nja seorang Tunisia akan di- 
susul oleh matinix “10 orang 
(Perantjis. Tjita2 rakjat jang 
telah berteguh hati tidak da- 
pat Gihantjurkan oleh kekua- 
tan sendiata. Djadi'ah kawan 
rakjat - Tunisia.  Djanganlah 
menghalang-halsngi kegiatan 
mereka.”     Bersiap2 utk pemo- 

gokan umum. 
Kaum buruh Tunisia dalam 

pada itu pada malam Djum'at 
mempersiapkan diri untuk me- 
ngadakan pemogokan umum 
re.ama 24 djam guna memenu 
hi seruan organisasi buruh 
Neo Destour. Sementara itu pe 
mimpin2 nasionalis Tunisia ra 
mai memperdebatkan soal, apa 
kah mereka akan menerima ta- 

waran Perantjis untuk berda 
mai dengan djalan perunding- 
an ataukah @kan melandjut- 
kan perdjuangan mereka me 
nuntut kemerdekaan. 

Seperti te'ah dikabarkan, pa 
da hari Rabu il residen djende 
ral Perantjis te'ah menjampai 
kan sebuah nota kepada Bey 
dari Tunisia, 

Pembesar? Perantjis menja- 
takan' bahwa nota itu benar 
berisi tawaran untuk berdamai 
Tan akan membuka Gialan 
bagi “perundingan? tentang 
Puntutan?2 kaum nasionalis Tu- 
nisia untuk mendapat ' kekua- 
saan jang lebih. besar. dalam 
urusan negerinja sendiri. 
Kalancan Perantjis berpen- 

'nnat, bahwa diika nota ini 
ditolak , oleh pihak . Tunisia, 
maka Perantjis akam 'memnu- 

ning Semdiata jang ket untuk 

menindas kaum. nasionalis. Tu- 
pida, suatu hal joma. .nasti 

(ikm, menimbulkan insiden? ig. 
'ehih. penat dari nada janda ter 

diadi sediok     dengan pembajaran. 

(Samb, di hal 4) 

  

nuari. (Ant,-AFP). 

  

ngan Wafd menjatakan, bahwa 
Nahas Pasha sendiri tidak akan 
duduk dalam Front Nasional 
itu dan bahwa jg akan mewa- 
kii Partai Wafd gaam organi 
sasi persatuan itu ialah Fou- 
ad Siradjuddin Pasha, bekas 
menteri dalam negeri dan ke- 
uangan, dan be pa anggota 
partai lainnia. Tentang Nahas 
Pasha sendiri kalangan ters3e- 
but menduga, bahwa ia. mung 
'kin akan membentuk Sematjam 
Gewan konsultatif untuk mem 
bantu perdana menteri dalam 
keadaan jang sekarang ini dan 
untuk mengusahakan ,supaja 
ia mendapat. sokongan penuh 
dari par'emen bagi semua ke- 
putusannja jg penting. 

Sikap Inggris 

Sementara itu dikabarkan 
dari London, bahwa pembeser2 
kementerian Iuar negeri Ing- 
gris menganggap ada. tanda? 
baik” dari Cairo. Akan tetapi 

pembesar2 tersebut dalam -pa- 
da itu menegaskan, bahwa bu- 
kam mendjadi maksud Inggris 
untuk lekas2 membuka pintu 

bagi. dimulainia kembali perun 
dingan2 antara Inggris . dan 

Mesir. Dikatakan, bhw Inggris 
belum mendjawab usul2 Ra- 
dia Ion Saud dari Saudi Ara- 
hia jang menghendaki. dimu- 
'ainja . kembali. perundingan? 
tu. Usul? tersebut, menurut 
kolangan itu, kini sedang dipe- 
Ce AN KR aan 

Dalam pada itu dikatakan 
pula, bahwa  hinggg kini be- 
lum djuga diterima djawaban 
daii negeri? jang diberi saran Oeh “Inggris, bahwa dalam 
usaha melantjarkan lalu Iintas 
di Terusan Suee dapat diada- 
kan kerdja-samg tehnis. (Ant- 
APP), 

Maan nama TER Na 

  

  

  
tanggal. 16. Dias | 

  

  
  

| 

  
  

enang 
) Dapat ,, Working Ma jority” Dinegar2 Ba gian Penting Ketjual 
“ss Di Madras 
SALAM PEMILIH, 
Me”, jang pertama kalinja di a- 
ukan di India, jang kini sex 

dang berlangsung, diduga bah- 
wa Partai Kongres India akan | 
mentjapai ,,working majority” 
(kelebihan suara jg banjak ter 
hadap lawannja) disemua ne. | 
Etra Dgaau Jg. penting ketju- 

1 

Menurut keterangan kalangan 
Partai Kongres di New Delhi, | Shri Nehru ykan menentang di bentuknja suatu NN enntah Partai Kongres, djika partai ia di tidak - berhasil mentjapai 
»Working majority”. 
Perlu disebut - disini, bahwa djum'ah pemilih diseluruh Tn. dia ada kira? 170.000.600 

Partai2 opposisi 

kuat di Selatan, 
Madras merupakan satu2nja 

negara bagian, dimana Partai Kongres tidak berhasil mere- 
but “working majority” Didae 
rah ini jang djumlah anggota madjlis perwakilannja ada 375 
Partai Komunis merebut 55 
kursi atau hanja 85 kurang da ri djum'ah kursi jangditjapai 
9'eh Partai Kongres jaitu par 
tai Shri Nehru. Wa' 
sil2 pemilihan dipelosok? Ma 
dIras belum semuania lengkap, tetapi djum'ah suara jang di 
dapat o'eh partai2 
“dibawah pimvinan Partai Ko- 
munis dan Partai Sosialis — 
sudah bisa dipastikan skan me 
lebihi suara jang tertjapai oleh 
Partai Kongres. Diduga bah- 
wa partai2 ovosiSi tidak akan 
berhasil membentuk Suatu pe- 
merintah koalisi, karena. dika 
langan mereka.terdanat. perpe 
tiahan. Kemenangan2 terbesar 
bagi Partai Komunis tert'apai 
di-Madras dan Hyderabad 

Di India nada nmumnia, tja 

damat suara lebih baniak dari 
pada tjalon2 Partai Sosialis. 

Jay Prakash Narain 
menentangg Koalisi 

Pemimpin Sosialis Jay Pra- 
kash Narain mengatakan, bah- 
wa partainja tidak akan duduk dalam suatw koalisi jang . di- 
kuasai oleh Komunis karena 
»kaum Komunis bertjorak- an- 
ti-ngsional”. Dikatakannja bah 
»g tudjuon- Partai Komunis ia 
lah, untuk memerosotkan dera- 
djat India mendjadi .hanjg sa- 
lah, suatu satelit Sovjet sa- 
da Antara-UP) 

  
- Utk Pertahanan 

(Lebih Baniak 
Dari Th 1 

Pemeg K dollar meliputi 
Seri jang djumlahnja 2 kali anggaran belandja tahun 
anggaran belandja tahun 

pers, 

Menurut brosur tersebut, pe 
ngiriman perlengkapan? mili- 
ter kpd negara? Sekutu Ameri 
ka Serikat akan naik dari 4.4y9 

: 600.000 dollar da am tahun vs. djak 1952 mendjadi 8.000.606 200 dol-ar dalam tahun padjak 11953. Bantuan militer im di 
maksudkan untuk memperleng 
kapi negara2 sahabat aengan 
perlengkapan? jang perlu utk 
memperkuat pasukan2 jang tlh 
siap bertempur setiap saat. 

Bantuan ekonomi- 
tehnik turun. 

Bantuan ekonomi dan tersik 
dalam pada itu, menurut bra- 

  
. 
  

EMILIHAN umuta | 

dinegara bagian Madras. | 
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Kg 

lama 45 menit. Hasil tadi 
Hakan 2. elektrolode 

. Setelah. 10. menit, djan- 
tung pasien tdi mulairker 
detik lagi, pasien bernafas 
Yagi, 48 menit. kemudian, 
pasisn membuka mata, 

Orang. murid. djururawat 
pada rumah sakit tadi jo. 
djantungnja berhenti keti- 

ia sedang mendjalani 
operasi. Satu djam 45 me- 
nit lamanja para dokter 
bergiliran mentjcba2 supa 
ja diantung berdetik kem. 

  

      

Hidap Kembali 
Dgn ,8 antuan” Aliran: Listrik Setelah 
—. (Djantung Berhenti 45 Menit 

Pp ARA DOKTER di rumah sakit Presbyierian di 
- Ohicngo, Amerika. Serikat, hari Kemis jl 

umutakan bahwa mereka berhasii menghidupkan kem- 
bali seorang pasisn, jg. djantangrja sudah berhenti 'se- 

inereka tjapai dgn mernpergu- 
J8 dihubungkar dgn djantung, jg 

dilalui arus listrik jang kekua'annja 110 voit. 

|3 Yaitu dgn. pesawat elektro- 
Pasien. tadi | adalah se $ 

    

meng 

bai dengan djalan massa 
ge tangan (pidjit)” Sia2 
belaka. Kemudian 
kan tjara tsb. di 

  

3 

3G 
lode, 3 

Sekarang bekas pasien 
tadi sudah bekerdja kem- 
ba'i dirumah sakit, tetapi 
kepada pers Ia menerang- 
kan, bphwa ia tidak ingat 
barang sefikitpun menge- 
uN  keadaannja  kesika 
sakit   

      
aupun. ha. 

Oposisi —— 

 Obatzan Sulfa 
Hati-Hatilah Menggunakannja':' Kebax | 

tomycine Dsb. 

IK untuk penjakit penjakit 

ka timbul penjakit berbahaja 

beribu-ribu crang jang- selalu 

lainja untuk penjakit2 biasa. 
ik 

Dr. Wil iampBol'on, demikian 
nama: doktor itu memperingati 
basien2-nia bahwa mempergu- 
nakan oba.2 diatas setjara te- 
tap dan terus-menzrus beraiti 
mela.ih kuman? dalam badan- 
nja untuk dapat mempertahan- 
kan diri dari aksi obat2 itu sen 
dari. 

Dalam laporanja jang dimu- 
at dalam berkala ,,Today's 
Heaith”. suatu berkala kedokto- 
ran jang diterbi'kan oleh ,,A- 
merican ' Medical Associaticn.” 
Jok'or itu mengeluarkan peri- 
ngatan seperti berikut:   lon9 dari Parta: Komunis men 

ran belandja tahun 1953 jang 

Padjak 1952. 
disampai 3 2 gres pasa permuiaan bulan ini ha. probjAPu kepada Kon 

  

  

Banjak dGienis kuman  apa- 
bila sering mendapa: obat2 di- 
atas dalam ukuran ketjil akan 
menimbulkan tenaga unuk ber 
tahan diri jang Sangat kua: pa 
Ga kuman2 itu Bahkan ada pu 
2 kuman2 jang mendapas tex 
naga istimewa sebagai akibat 
»bai2 itu, hal mana berarti ku- 
maAn2 itu akan berkembang bax 
Ik dengan tjepat dan subur se- 
hingga merjebabkan sisakis ber 
tambah parah apabila diberi 
pula minum obat2 itu. 

Diantara: kuman2 jang dapat 
| bertahan setjara demikian 
Lialah kuman? penjakit pneu- 
monia,  infleunzal  meninvi'ts 
dan infeksi2 stabhy'ocaal. Ber- 
kata Dr. Bolton se'erusnja: 

.Banjak orang menjangka, 

ObralBantuanUSA 
'Negara2 Sahabat 2 Kali 
Ditahun 1953 Nanti 

952 Sekarang Ini” cw 

djumlah 
Biro....tsb. mengupas 

brosur ketjil jang dibagi 
5 t 

Sur tsb, akan turun dari $ 2. 
300.060.000 mendjadi $ 2.506, 
500.000 gan sebagian besar da 
ri.matjam bantuan ini akan 
dipergunakan untuk membantu 
negara? sahabat Amerika Seri 
kat dalam usahanja melaksana 
kan dan memperluas program? 
pertahanannja. | 

Bantuan - militer dan ekono 
mi ini sebagian besar akan dibe 
rikan - kepada negara2 Pakt 

Atlantik. Utara dj Eropa. Dika 
takan, bahwa .negara2 sekutu . 
Amerika gidaerah- itu kini se 

dang memperbesar pasukai 
penggempurnja jang aktif d' 
bawah .. pimpinan  djendera 
Kisenhower.... 

. Menurut brosur itu. bantuar : 

militer dan .ekonomi itu se'ar | 
djutnja diuga akan diberikar 
kepada negara2 Eropa lainnja 
jang terletak diluar: Stabir be 
si”, severti Junani, Turki dan 
Yugoslavia. . .. Lha 

Bresur .itu diuga ' meniebut 
kan, bahwa bantuan militer 

| dan. ekonomi itu akan diheri-   kan nula,kevada negara? Ame 
rika Latin dan Asia (Antara). 

  

| — Anglo-Iranian Oil . Compa- 

Lny kini sedang menindjau ke- 
| mungkinan untuk mendirikan 
12 perusahaan  penjaring mi- 
| niak lagi, demikian . diumum- 
ikan .di London pada malam 
Djum'at, 
  

Tiga: djago berenang 
USA jong sebentar lagi 
akan ikut berlomba dim 
Olympiade di Helsinki: 
Barbara Hobelmann, 
Dick Cleveland (ig te'ah 
mendiadi kampiun 100 
M..gaja..bebas) dan .Ca- 
.rolyn Green,- ... 

batuk dan sakit leher mungkin 

ringatan ini diberikan cleh seorang. Coktor 

lin, terramycin, aueromycin da 

Bu 

hwa ta keah dibunuh, 

injakan Memakai Pennicilline-Strep- 
Bisa Berbahaja 

ALAU. ORANG mempergunakan obat minum simudjarab” 
enteng, seperti masuk angin, 
akan mengakibatkan maut dji 
sesudah meminum obat 'itu, Pe- 

mempergunakan obat? penici- 
n obat2 jang dibuat dari sulfa 

ADA HARI REBO seorang 

pemuda penduduk Apa 

jidaerah  Djember, bernam , 

Mochtar ketika . sedang mand ka 

Jisungai Beiglang kakinja. ja 

bag digigit oleh seekor Oa 

lan Gseret kedalam Air. te 

si. /Moektar, sebagai djoko 

Tingkir modern” dengan tang- 

kas memberikan perawanan S6 

hin, di pergulatan -se- ingga terija ES 
Naa ia Mochtar dapat Achirnja “Et 
tata 

merssa kesakitan dan melepas- 

kan Mochtar dari tjengkeraman 
- ( TT d Nan su- 

nja menghilang .ke a pa 

ngai. Setelah huaja menghi'ang 

Wocktar 'ak berdeja ferharmg 
ditepi Kini ia dirawat 

  
sungai 

diromah sskit 

Chicago kepada . 

memukul bunja itu demikian Yu - 
ha hingga buaja “itu agaknya, 

bahwa tubuhlah jang membax ' 
agubkan —perLahanan.ter 

i Mang mungkin mendapat tena- 

ca pertahanan jang lebih besar 
terhadap beberapa ma.jam okat 
ijika diberikan dalam takaran 
lebih banjak, tapi tidak demi 
kian halnja dengan obat2 jang 
bertjampur sulfa dap anibio- 

Tidak lain kuman? ita “sen 
dirilah jarg menimbulkan fena- 

cbak9 itu Tubuh manusia me 

za pertahanan itu, Para doktor 
oiah “mendapat figa matjam | 

| jalan untuk . mentjegah bahu. 
ja ini ae , 

Pertama, mereka memberis 
kan oba':2 sulfa itu dengan ta- 
karan. iang besar. sehingga ku- 
man2 itu mati semuania dan ti 
dak sa-u djuga jang hidup: Ka 
lau ada kuman2- jang-perlu. 
maka kuman itu 'ama kelama 
an menjfanat tenaga untuk ber 
tahan. 2 

Kedua: cba'2 jang dibuat 
Cari sulfa dan antibioties dibe- 
rikan bersama-sama sehingga 
kuman2 . .,mendapat, serangan 
dari muka dan dari belakang” 
sampai idak ada"satu pun “jg. 
Papat melcloskan diri. Ada hem 
herapa dienis kuman jang HL 
Tak bisa mat' oleh satu dua 
"aatjam obat: Ha 

Ke-iga: para doktor dapat 
melakukan perticbaan dilabora 

»ba-2 itu terhadap kuman? “pe 
Iharaan jang diambil dari 
5uh orang sakit. Dalam banjak 
hal mereka akan ke i, bas 
wa sisakil akan: “lebih baik   readaannja dengan tidak mem- 
serikan obat2 sulfa itu, » 

Dr. Bolton menjatakan pada 
ichirnja, bahwa mesk'pun ada- 
ah satu kekeliruan untuk: me- 
njatakan, bahwa. obat2 sulfa 
tu tidak meno'ong kita, -Perto: 
'ongannja adalah besar dj'ka 
obat2 itu tidak dipergunakan 

ini tidak diperhatikan, maka si 
rakit tidak dkan mendjadi baik. 
malah mungkin mengakibatkan 
timbulnjs penjakit jang lebih 
parah. 3 

la Ketawa . 
EL. Kudsi Tepdtangi Beri- 

ta ..Permbunuhannja" 

ii ALAM . AL-KUDSI -bekga 
FC perdana. menteri. Syria, 

jang hari Kemis pagi dikaban 
kan oleh suatu harian Mesir ba 

(berita 
nja kita muat kemaren), terta- 
wa terbahak-bahak ketika men- 
dengar kahar tadi. Ia telah ber 
ada dalam keadaan sehat-wala- 
fiatedi A'enpo, Syria utara. A- 
chir2 ini pihak oposisi di Syria 
telah menjiar?kan kabar? top- 
tang pembunuhan: dan kerusu 
han untuk  mimbulkan  kesuli- 
tan pada pihak pemerintah 

| Syria, Pet 

  
  

Lorium untuk mempergunakan : 

setjara tetap. Djika peringatan : 

  
Peka



    

          

   
   

    

           

    

     
     

     

      

SELAMAT MINUM! «me Aa On 

Electr. Bel, Mica d.LI. 

sBaru Trima: & 

| PLASTIC dan FIBRE-AUTOHOEZEN 
merk Hinson, Sure 

it, Hollywood & New Yorker, Ford parts, G. M. piston 

ring, Plaatkoppeling, Platina, Kleppen, Sealed beam, 

HARGA MELAWAN, | PERLAJANAN MEMUASKAN! 

Toko ,,RHAPSODY” 
Bodjong:49 — Telft.' 579 — Semarang 

  

Ra am pt 

SHANGHAI OPTICAL Co. 
Pekodjan 82 TI. 1125.- 

an 

  

kulit muka halus, 

“Ongkos kir'm ' 

Gang Tengah 22 — Semarang   
Pa La AM, ag, at Ag ng ane 

    

    

        

   

Tn LA 

P Aa PE "ANA APA nak Date Manan ang 

'LOTERIJ UANG Rp. 18,— 14 Rp, 9,— 
la RP. Sx—  LOTERIJ BARANG 
-DJOCJA, Rp. 9,— Trekkl & porto 

IVRIJ, VITANOL untuk laki2. VITA. RIN untuk pramp Rp.20— sesi 
"Rp. 57,—j lembek, dingin, lekas tia | | 
ps, tulang2 sakit, ada nafsu kurang | tenaga, makan 8 ds. tangg, dapat | |tenaga muda. RENA PILL datangi | 
man tidak beres Rp-98—— .BUSTE. II... 0x RIN RiKin kentjang, seger, montok! 
buah dada lembek Rp.20— 8 asli 
RP. 57,—, Porto Rp. 2—. Prijsc, gra. | 
tis OBAT KOEKOEL Rp.20— RI. 
GASTA PILLEN tahan jama (nik. 
mat). SORGA ISTRI PILL, Rp. 12,— 
besar Rp.20,—  DARSALIN bikin 

         
         
    
      

  

      
    

   
      
       |. Yoko Obat PAK LIONG-4 

Mn        

    

    

      
00 ANGGUR — KOLESOM 
00 «dhi Anggur Kolesom paling mandjur special 

|. buat orang lelaki dan prempuan jang kurang 
| darah, tida suka makan, badan lemah, ping- 
gang sakit prempuan datang bulan tida tjo- 

. tjok, pek tay darah puti tempat anak dingin, 
001 kepala mabok, lamd tida dapat hamil datang 
|... bulan perut sakit dll. 

.. Anggur Djin Som tjap ,,FIE MIN” Special 
untuk Wanita kurang darah dan badan lemah. 

V1 Anggur Tjong Jang Po Sin Tju tjap ,,FTE 
| MIN” istimewa Untuk Orang lelaki, badan ku- 
rang kuat D.L.L. , 

Se'alu mioum ini Anggur badan kuat dan se- 
hat. 4 .. 'Ferbikin oleh: —- - 

Sg Toko Obat ,,FTE MIN JOK FONG” 

2 Ot ee Gang Warung No.. 10 Tel:-2183--- 

FONG Petikoan No. 25. Djakarta Kota. 

aa ee eta en Ba ur 
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isteri sngset kentjeng tange djem 
pol & Rp. 12,— besar Rp 20,— sri 
NAMON Pe PILL.) bikin 

: " bfrsih dan ken.f 
tieng untuk orang muda maupun 
tua. Ini p'1 tidak melainkan untuk 
ketjantikan, tetapi djuga bikin ba. 
dan sehat dar selalu tetap tinggal muda 1 stel Rp. 80,— 14 stel Rp. 85,”— 

5 $ Ro. 2,—, isc. gratis, 
| THIO GIOK GIEM De Jaa Non 

Permuda Kembali: 
Setelah bersalin 40 hari 

Seluruh tubuh brasa lebih, 
ringkas dan enteng, tjahaja mu- | 
ka kliatan banjak lebih muda ( 
dan gembira, kesehatan bertam-. 
bah tambah, dan anak jang 
munggil itu mendjadi 

n sehat betul. Semua 
Njonja dapat buktikan, setelah 
Njonja minum : 

  

  

    

      
   

    

   
    

UPAH MURAH ! 

Pekerdja an TJEPAT selesai. 

  

Ambengan 71 — Semarang. 
ia, $ 

   | RRI. SEMARANG 

“17.00. Pembukaan 17.05 Ta- 
man Kusuma 17.30 - Pengumu- 

..man dan waria daerah 17.45 
“ Swing music 18.00 Uraian oleh 

    

    

    
    

   
   
   
   
   

  

    
   
    

    
    

   

  

     
     

      

       
     

    

   

     
    
    

   
   
    
        

    
    

    

   
    
   
       

     

       

    

   

  

   

    

   

  

   

   

      

   

      

    

  

   

“Rajuan Merdy oleh Lima Seka- 
wan 19.00 Tanla waktu, warta 
berita 1915 Penerangan rakjat 
19.30 Irama tarian barat 20.00 

Sari warta berita 20:05 Siaran 
Pemerintah 20,30 Langgam dan 
Indonesia baru 21.00 Berita ba 
.hasa Djawa 21.15 Gema lautan 

“ tfduh oleh Mendelsohn 21.30 
Setengah djam di Rio.de Janei- 
ro.22.00 Warta AE Lana 
kogram esok hari 22. n- 
Ea asli oleh OK Setia 23.00 

S Tutup. Hah 

— Honggaria 
Djuga perusahaan besi 

Ha — alami kesulitan. 
| Separoh dari perduduk Bu- 
dapes dihinggapi influensa. Ke- 

| adaan buruh pd, perindustrian 
besi tidak berbeda. Surat kabar 
-komunis ,,Vilagossag” memuat 
suatu lapuran mengenai perusa 
haan Rakosi dimana dinjatakan 
bahwa pada salah satu tempai 
perennpan jang terpenting da 

: p mu terdapat 30 
orang sampai 40 buruh setiap 
hari jang tidak bekerdja de- 
ngan tidak mempunjai alasan. 
20 orang Isinnja datang terlam 

Pun kekurangan bahan maka 
nan tidak bisa lebih buruk lagi 
darj sekarang. Surat kabar ,,Sa 
rabad” baru2 ini memuat suatu 

“ , tulisan dari kepala perindustri 
an bahan makanan, Ivan Alito 
(mare, dimang antara lain dinja 
takannja sbb.: Pagi : 

#Perindustrian daging seta- 
ma tiga bulan terachir dari ta 
han jang lampau hanja dapat 
melaksanakan 52”, dari rentja 
na perindustrian itu. 

3 Sebab kekurangan 

makanan. 
ta Ka Na an 
.“. menpunjai tiga ab, jaitu: 
ag 1). Penahanan pasief dari pa 
—.ra petani untuk menjerahkan 
| penghasi'annja. Sikap ini men- 

'dakan2 keras dari pembesar? 

Jari buruh ters 
n ,pindjaman da- 

angan ini Beribu2 
ruh setjara terus te- 

3 akan, bahwa mex 
mau menandatanga- 
memberikan sebulan 

sebagaimana diminta 
rtai Komunis Hongaria. 

       

   
   

    

    

      

      

   

  

   njiarkan berita jang 

Pot del Paling Baru '! - » Radjin dan memuaskan” | Musim Hudjan 
Klezrmaker KIM BIEs Buang2 air, tertjampur ingus 

Tea 1 ,3. . 

“Staf Penerangan Divisi 18.15 ' 

(Sambungan hal. 3) 

- bagi orang pelarian dari dae- 

1 

  

Rupa2 penjakit meradjalela. 

(umbel), perut sakit, penjakit 
Medjen atau Dysentrie dapat 
segera diberantas dengan: 

Djamu MEDJEN 
atau 

.. COSAMIN-tablet 
| Jang tida suka minum Djamu- 
inja boleh ganti tablet, sama 
| mandjurnja. 
| Dapat beli di: 

  

| Mintalah Caftar harga baru! 
LS LL AA Pn, 

  

KURSUS TERTULIS. 
Idjasah resmi - peladjaran 

lengkap: 
S.M.P. Memeg. bk. A — Mem. 
bk B. — Bhs. Inggris — Bhs. 
Belanda — Corresp. Indonesia 
— Corresp. Inggris. 
Prospectus dikirim gratis. 

INSTITUUT DAGANG 
»INDONESIA” SOLO. 

—. 

    

Sengsara? 
Kulit djuga kurang. 

Kekurangan kulit djuga su- 

Gah meningkat sa'at kegenti- 
ngan di Hungaria. Untuk mem- 
beli sepasang sepatu jg. baik 

sudah tidak mungkin lagi di 
Budapes. Soal kulit tidak lagi 
terlihat. Kaum wanita berdja- 
lan dengan memakai sepatu 

sandal jang sebenarnja hanja 
dipakai untuk musim panas. 

Tetapi masih ada satu toko. 

di Vaki-Utca jg. dulu sangat 
terkenal, dan disini orang dapat 
membeli sepatu jg. paling in- 
dah, badju wol, sutera halus 

ko ini bukanlah teruntuk bagi 
rakjat marhaen. Toko ini melu- 
lu bagi para diplomat. Orang 
hanja boleh masuk kedalamnja 
djika telah memperlihatkan su- 
rat pas jang dikeluarkan oleh 

kementerian luar negeri. 
Hargg pakaian wol, jacket 

dsb. dinaikkan sampai 100”, 

atau lebih sedjak tahun 1949. 

Sepasang kaus dari nylon, jang 

didatangkan dari luar negeri 
berharga 10 dollar. 

Djarum untuk mendjahit ti- 

dak ada, begitu pula benang, 

bahan makanan dalam kaleng 

tidak dapat memenuhi rentjana 

tahun 1951 disebabkan kekura- 

ngan kaleng. Buah2an beribu2 

gerobak banjaknja busuk begi- 

 sadja. 

Mar kabar. Hungaria telah 

. Djamu Habis Bersalin 
Tjap Portret Nionja Meneer Se- 
marang. Setelah bersalin 3 hari 
Njonja boleh mulai minum ini 

amu sampe 40 hari. 
Bikinlah pesenan mulai seka- 

LN Ana 

SA 33 
ANN NN Aan 

SEN NK 

  

Daftar Harga bisa dapat di: 
Toko Pedamaran 99. Agen2 De- 

Non No. 51952 
. Dengan ini Dewan Pemerintah Daerah Kota Besar-Semarang 

(me.gummmkan, bahwa untuk mentjegah longsornja tanah? pe- 
gunungan dalam daerahnja, Kota Besar Semarang akan segera 
memulai dengan menanami (reboiseren) 1ereng2 pegunungan Ta terrein), seperti l8re@ng2 Gadjahmungkur, Genuk, Ger- 

1 -Berhubun g dengan pentingnja maksud reboiseering ini ma- 

  

  

  

  

  

  

ka kepada umum diminta bantuannja, supaja djangan merusak 
tanaman2, jang terdapat ditempat2 tersebut diatas, baik jang 
sudah ada, maupun jang akan diusahakan itu. 

' Terhadap mereka jang melanggar peraturan ini akan diam. 
bil tindakan berdasar atas pasai 406 dari Undang-Undang Hu- 
(kum Pidana. : 

Semarang, 19 Djanuari 1952. 
A.n. DEWAN PEMERINTAH DAERAH: KOTA BESAR 

SEMARANG: 
. Kepala Daerah Kota Besar Semaran g 
—. HADISOEBENO SOSROWERDIMO. 

(Bapindo-Smg.)   pok 36b, Dj. Mataram 414, 497, 
210, Lemahgempal 52 
35. Solo: Tjojudan 141. 

  

  

PHENG -YANG -ER) ' 

Perhatian !! ! 

    

AHLI GIGE 
Kaceman 55B1— Seriarang. 

  

ZONDER OPERATIE 
: AAMBEIEN 

(Wasir) orang Laki korang 
koewat (Peloe) IMPOTENTIE , 
orang Perompoean sakit KE- 
POETIAN “dan .tida Tjotjok 

Tanggung bisa bikin baek. 
Segala waktoe kita bisa kirim 

  

Obat Sakit Aambeien 
2. Obat ' Keputian 

tidak tjotjok bulan 
. Orang perempuan Rp 25,—- 

3. Obat Kuat orang 

T.B. Surat? harap disertai 
uang Rp 2.50 buat balasan. 
Djam bitjara: 

Foto-Cursus ,,L AI K A“ 

Mode ik, DORCAS 
Minggu bit 

N 
Depan Koesoemojodan 95/A 

Oo : 

         

“ANGGUR KOLESOM 

  

Terbikin oleh: 

dan lain2 barang lux. Hanja to- | 
  - Ihal harganja seperti: KOLESOM, DJIEN SOM, LOK DJIONG 

BARU TERBIT buku petangan 
.Hway Yong Nudjum' berikut 
,Hway Yong-Poo Kam tebal 

128 katja Rp. 10.— KEKUATAN tubuh semangatnja djadi gumbirah, seperti 
Madjalah 

N.V. TJERMIN — Surabaja. | bongsiat, (mengimpi tidak baik), kaki tangan dingin dan lain- 
Pasar Besar 76-M. 

mendjadi MERAH. Orang jang merasa dirinja LOJO dan TUA, 
  

DENTIST 
LIAUW SIANG JOENG 

Karangtengah 3 

SEMARANG. kaju dan kaleng. Perindustrian b 5 | 

Djam bitjara: 8—11 pagi     

(GEDIPLOMEBERD 
OPTICIEN) 

  

- 

Het Gg. Pinggir 8. Tilp. 2226. Semarang. 
d kami: Katja ZEISZ (Djerman) 

| AMERICAN OPTICAL: Crookes A, B, BB, Cruxite A 
PEGAWAI2 DAN KANTOR2 dapet korting!!!!!! ....o. 

en aa 

  

LL aa AA ad” 

  

SPEDA BERMOTOR MERK 

Radja dari lain2nja Speda bermotor. : : 
Djangan tergesa-gesa beli sebelumnja menjaksikan sendiri de- 
monstrasi jang akan kami selenggarakan. 2 Ta 
Perhatikanlah advertentie kami pada tanggal 4 Pebruari 1952 

o NN. PERDASS 
4 

: — Semarang 

Karangtempel 202 — Semarang. 
Peladjaran THEORIE dan PRAKTIJK. 

Pimpinan Teknik: I. W. SOEBRATA, 
LL Na HN Ma ANN LAN Aam ANN aa 

Pn Pa Sa, Sy Lan aa Lan, 

    

Dji: Kobong 93 (muka koplak). 

  

    

  

oko 

MAHAL. 

Kranggan-wetan 80 — Semarang. 

SEDIA SATU COLLECNE PERHIASAN MAS DAN 
INTEN, "DARI HARGA JANG PALING MURAH SAMPE 

      

   
    
   

    
   

  

     as Tjap 

  

     
ta mmg   

TABIB 

Indonesia   Penjakit. 
ZONDER OPERATIE. T 

Di biara (PA 2 
  

   
KESEHATAN 
KEKUATAN 

daa 

KEGEMBIRAAN 
dan 

KEMADJUAN 

DJIN SO 
DIT Da M AA 
AE TONICUM UNTUK WANITA 4 

   

  

   

  

Teko Obat TAY AN HOO Taned Lapung Gindoh 

DIAKARTA-KOTA ta Ko U20 

Distributors : 

Ha:msen Ve:wey 

Dunlop N.V 
Djuga dapet belih diart. ro 
Toko-toko: di INLON FSTA 

MEA MA MA PA IA MA AL PN IA IA   .. Pemimpin:  Nj. SO BIE GWAN. | 
Dalam udjian jang diadakan pada tg. 23/1-'52 telah lulus: 
Nn. SOEWARNI, Nn. OEI LIEN NIO, Nn. CNG LOAN ING, 
Nn. AROEMROEMIAMI, Nj: RASIMIN dan Nj: SITI MURNI. 

—. » — 

    

  

Ba La aa pa aa        

    

TJAP KUDA 
(Speciaal untuk orang lelaki) 

  

BAN REN DISPENSARY, Hongkong. 

ANGGUR ini dibikin dengan tjampuran obat-obatan jang ma- 

(tanduk mendjangan) dan lain-lain lagi, ditjotjokan dengan 
pengetahuan baru, rasanja enak sekali hingga banjak disuka 
oleh publiek. GS 

" “Dengan minum ini ANGGUR OBAT, Tuan bakal dapatkan 

ORANG MUDA dapatkan tambah napsu makan, bikin BENING 
PIKIRAN, sembuhkan penjakit pinggang linjapkan penjakit 

lain pula, samentara orang jang MUKANJA Pc YJAT akan 

djika MINUM ini ANGGUR akan dapatkan pula ia punja semua 
tenaga hingga djadi PANDJANG UMUR. 

Orang jang ingin dapat TURUNAN djuga baik sekali se- 
ring minum ini ANGGUR jang mempunjai kefaedahan besar. 

Harga 1 botol besar R. 15.— botol ketjil R 7.50 
Pusat Pendjual: ' 

Rumah Obat ,NGO HOK TONGs« 
Gang Pinggir No. 1 Telp. 1658 Semarang.   

    

    yjak menjiarkan tentang un 

Pan keselamatan bersama da 

ri Amerika Serikat jg menjedi- 

akan sebanjak $ 100.001.000.— 

'ah2 ,/Tabir Besi”. 2 ! 

ta sadja siaran itu sama 

isinja jang Jidiktekan oleh ba 

gian persurat kabaran dari ke 

meniterian urusan pertanian rak 
£ et 

" Undang2 itu disebutkan seba 

gai menglegalisasi perbuatan sa 

botase spionage dan pembunu- 

han di Eropah Timur. 

PN ian Yuan Oktober dan No 

pember tahun jang lalu lebih 

dari 100 orang opsir Hungaria 

telah di'angkap atas tuduhan 

mengadakan gerakan ,,pengehi 

anatan”, Jang menarik perhati 

an ialah bahwa orang2 ini telah 

diangka" mendjadi opsir diba- 

wah peraturan Demokrasi   , bahwa negara2 
berada da'am ,.kelapa-     

   
    

  

   

  

“VII No. 881/1II/A/718. 

Rakiat”, jaitu bahwa mereka 

dipilih oleh pihak Partai Komu 

nis dari kalangan keluarga pe- 

tani dan buruh, 

L
A
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A
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ROY AND HIS FERI: 
THE CAVERN DE SMOKING MESA... 

HEN WE GET uP 
Ta YSS FNG-SHADOW 

LIMP KJA H 
F3 GHTAIL. TRAPPED HERE! 
" , 

ENDS PLAN TO ESCAPE FROM 

     
Roy Rogers dan teman2-nja jang terkurung dalam tambang Smo- 

king Mesa, membuat rentjana "untuk melarikan diri. .. 

— Tufty, djika kita sampai diatas nanti, Two-Shadow dan saja 

akan menjerang Rockjaw dan Ox! Dalam pada itu kamu berusaha 
melarikan diri dengan lekas2! : asi 

— Kewadjibanmu, Tufty, ialah kemudian mentjoba  mentjari ban- 

tuan untuk orang2 ini semua jang terkurung dibawah tanah. 

— Baik, aku akan berusaha. 

  . Roy Rogers 454 ——— 
UR ONLY CHANCE 

3 ng "EM 1S IP 

LS HANGIN' ON 

    

THE CART 'BOUT TIME, YOU 
IS READY TO J/ LAZY GALOOTS./ 

IT AIN'T FULL, FP 
YORE BELLIES 
WON'T BE, EITKHER! 

—        YOUR TASK, SMALL 
PA IS TO BRING 
ELP FOR THOSE       

() 

Sedjarah Umum 11 
Cleh: ANWAR SANUSI 

Rp. 8.50 

Ongkos kirim 175 sen 

Toko Buku ,APRIL- 

Pasar Djohar 59 — Semarang. 

  

  

NA ea AL KAA am LA 

INI MALAM D.M.B. 
Rex 5.—7.-9.— (13 th) 
John Loder-Lenore Aubert dlm Gubahan 

Alexandre” Dumas 

.THB WIFE OF MONTE CRISTO" 
Matinee: Minagu pagi dj. 9.—11.— 

  

IORTON 5.—7.—9.— (17 th) 
Louise Psiner-Arture de Cordova 

“HO STAGES 
Matinees Minggu pagi dj. 9.— M.— 

METROPOLE 5.—7.—9.— (17th) 
Rory Calhoun-Rhonda Fleming 

.SDVENIURE ISLAND” Cine- 
color 

Matinee, Minggu pagi djam 10.— 

DJAGALAN 6.45—9.— (17 thl 
Film Tiongkok Paling Paru 

.Tze Sun Wan Tai" 

Gerakan dibawah tannah menggem- 

pur kaum pendjadjah Djepeng. 

Matinee: Minggu pagi djam 10.— 

PS PA ta ALL LL LL LL 

  

     
    
       BACK HERE) ) 

  

— Bak telah siap untuk dita 
rik keatas, tuan Ox!!! 

sendiri kamu akibatnja. 

  

— Harapan satu2-nja bagi 
kita untuk dapat menjerang me 

— Kamu bekerdja lambat se reka itu, hanjalah djika mereka 
kali, kamu orang2 malas! Djika tidak melihat kita bergantung 
bak tidak penuh muatan, tahu. pada bak ini. 

— Benar katamu, teman Roy. 
" Dan sekarang tak mungkin bagi 

15 kita untuk kembali lagi ! 

t 

M. S. RAHAT 
|Seteran 109 — Telf: 1123 Smg. 

| Tabib jang paling terkenal di 
an dapat banjak pu- 

Idjian. Specialist untuk Wasir 
(Aambeien) ASTHMA, KEPU- 
TIAN IMPOTENTIE dan lain? 

  

   
     

        

   

Nafsu ada, tapi Tenaga hilang 
HARUSLAH MAKAN PIL VIR 
TANGGUNG 100 /, MAND 

Viranol Extra strong buat laki2 jang kurang tenaga lem 
sjahwat (Impotentie sexuei zwaktek Alasan penjakit badan le- 
kas tjape makanan tidak hantjur,sering marah2 kepala pusing 
intjok linu2 muka putjet Kaki tangan dingin sering sesem 
mata kurang terang dan berkunang2 penjakit pikiran (zen 
Maka dari itu kami bikin spesial Pil Viranol buat menghine 
kan penjakit2 jang tersebut diatas harga 1 Botol Rp. 25. 
Djuga sedia lain2 Obat jang mandjur seperti: 
Pil Perempuan datang bulanan tidak tjotjok ......... Rp. 100.— 
Pil Gumbira istimewa buat laki2 jg tidak bisa pelesir ,, -. 15.— 
Pil Pusaka buat laki2 jang lemah badan :........... 5, 
Pil Asli buat perempuan jang mendapat penjakit 

keputihan ,, 
Pil Entjok linu2 sakit-twang” aa Ke 
Minjak Tangkur adjaib buat'jaki2 pakai diluar .....: 5, 
Salep hilangkan hitaman dimuka panu pukul 

H5 

   

     

  

      
2 djerawat 

Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 
2 gram 

Obat sakit kentjing nanah darah ..............coi.... 11 
Salep Aambeien WaSIr oo inna ae 
Obat. bikin hilang rambut Oon ae ena Ah 
Minjak gatal exceem koreng kudis luka2 ............ , 5. — 
Obat dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 1044 

TABIB WAHID MAWN, TAMBLONG 40 BANDUNG 

Agen2: Abdul Wahid, Prapatan Gambir 13a Djakarta. 
. Toko Thio Piek, Djalan Perniagaan 10 Bogor. 

De Nieuwe Winkel Pasar Antri 1532 Tjimahi. sh 
Hotel Garut, Djalan Gunung Ladu 32 Tasikmalaja, 

PANGGILAN 
RAPAT UMUM para pemegang sero ,,N.V. Njoo Han Sheng 
Trading Company” berkedudukan di Semarang, akan diadakan 
pada hari SENEN, 18 PEERUARI 195? djam 12 siang dikantor 
WK. NOTARIS TAN A SIOE, Purwodinatan Tengah 8, Sema- 

  

  

  

rang, . 
Atjara: " Ttg & 
1. Membesarkan modal dan merobah anggaran dasar. 
2. Pengangkatan Komisaris. - SAR te Wi ai 

DIREKTUR. sa 

Mendjami, kesehatan !: 2 23 , Fi: 
Anggur Obat Kuat 
— KOLEESOM —   

| Gang Warung 106 — Telp. 816 

  

  

Istimewa untuk orang lelaki 
dan wanita jang kurang darah 

dll. : 
Terbikin oleh: 

Rumah Obat 

KONG TJIE TONG 

  

SEMARANG 

  

    

    

   
   

    

  

maa CITY CONCERN CINEMAS sesama | 
LUX 5—7.— $.- Ini Malam d.m.b. (segala um) 

Bintang Swedia baru NILS 'POPPE den INGA LANDGRE dim 
Soldaat BOEM' Kosiak dan lutju, tanggung | 

terus ketawa 
Satu Comedy jg merggengerkin sedari CEPPLIP KELILIKN 

ILmtuk sedikit melen secje) , 

Natirie Mirszu Figi djim I1O0-— 

ROYAL :5.—7.—9.— Ini Malam penghabisan fu. 13'tah 
Bill William ,Biue Blood” in 
jane Nigh dim cinecolor 
Mulai Minggu pagi dj. 10. d.m. berikut 5-7. —9.— (17 tb 
MARIA MONTEZ. , &t 
Lili Palmer-Jean'P. Aumont »Wicked., City 

ARANDY 5.—7—9.— tot malam penghabisan (13 tah) r 
»4 Rangkaian | MN 3 

, Kenangan Masa Gadis Olah Raga ra 
Mulai Besok pagi dj. 10.— d.m. berikut 5.—?7.—9.—'(x. 17th) 
HEDY LAMARR — GEORGE SANDERS — LOUIS HAYWARD 

The ,,SIRANGE WOMAN” 
MUKA 5-9 INI MALAM d. mb Ia ATtahl 
Mi Jugo-Salamah marttfilm Indo-i 
28Sri Murnaiati » Kusuma Hati aa an tb 15 j.Matiaee Minggu pagi' dj. 10,— Pa aa it 

Ro.xy# 6.30—9.00, (Ini Malam d.mb. ' fu. 13'tahup) 3 

  

-- bana tarakan 1 23 sa : Gi The Soul of”. Kuo: H un CHINA. # 
Matinee Minggu pagi dj, 10. 

  

  

(TI Nag " James Stewart 
- Ie» Ie TI 
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'Tek3 lndonesia 
Terba celor 

  

             
a 

"PANAHKU""4 
ADALAH DJAGO 

PERDJUANGAN 
RAKJATKU 1” 5 

Th maka berarlilah PERANG!" ” « 
ta” Dila PATAH" berartilah DAMAI “9      


