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000000 an Perang Sebagaimana Dituntut Oleh/ 
Gm berkah beseang ekmi| Indonesia, Keterangan Sudarsono 
»Gerindo” jang  dikedjar-ked ia Be ima Undangan Untuk 

n-Pol Korea As 

ru? Polisi | 
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Viat Menembus Blokade Tji-         
        

      
          

Meleset — ,,NII- Sangat Ke. 

  

oleh polisi. Bukan ,,Gerindo” ,,Ge 
rakan Rakjat Indonesia”, tetapi WAKIL KETUA fraksi PIR 

dan anggauta Dewan Politik PIR 

    

    
     | PENGEDIA 

gara terhadap 

gan Tenaga Ahli 

ANG TERUS men eru “oleh alat2 Ne- 
Djawa- 

JAdil jg akan menggantikan Presi: 

»Gerakan Pantjasila Mawahju Bu 
Wono” jang menurut keterangan 
melakukan gerakan jg melanggar 
hukum, antara lain mempropa- 
gandakan ,,akan datangnja Ratu 

kan bahwa sampai sekarang | 
tawaran ataupun undangan un 
dari negara2 netral didalam 

    
    

    

     

   

  

den Sukarno”, dan selain itu men olan bersenjata -— baik didaerah 
Barat maupun Tengah — selain mengakibatkan 

          

   
   

    
   
   

    

  

   
   

   

  

   

    

korban manusia 
mengandaskan re 
tangan pemerin 

  

       

  

    
Kartosuwirjo” ant: 
kas Besar T.L.I” Dari fihak 
lam T.LL selaku ,/Panglima T 
mungkin untuk melaksanak: 

sendjata2 mereka,  djuga pa Daripida dokumen jang djatuh di 
dap at Aa idalam etahui bahwa didalam salah 
visi2 komandan T.L.I” dengan ,,lmam 

nu kakan segera dibentuknja ,,Mar- 
Kartorsuwirjo jang kedudukannja da 
Tertinggi” usul itu didjawab tidak 
1 pada waktu ini. 

Hal mana disebabkan tidak Fihak ,,T.IL” merasa berhak mem- 
adanja tenaga2 jang disebut ,,ahli 
dalam kemiliteran” untuk duduk dalam staf Markas Besar. Selain orang ,.civiel”. 
daripada itu, dikemukakan djuga ! 
agar  didaerah2 jang djabatan 

»Gubernur”-nja terluang diminta 
untuk diisi. Soal inipun fihak Kar |-. Dalam dokumen 
tosuwirjo  mendjawab, bahwa 
untuk daerah Djawa Tengah -mi- 
salnja, dikalangan ,,N.LI.” tidak 
ada tenaga jang bisa mendjadi 
Gubernur jang didalam keduduk- 
annja itu mengerdjakan kewadjib- 
an Ta wakil komandan divisi 
dna aa : | 

K 

ada“ keterangan?nja dida- 

    
     

   

   

serahi pekerdjaan berat. Bah- 

pada dokumen jang seka- 
tangan pemerintah itu keliha- 
ga bahwa Kartosuwirjo tidak 
1 mengangkat ,,panglima2 di 

isinja” untuk duduk dalam ,,Mar- 
as Besar T.LL” jang sudah terasa 

kebutuhannja itu. Tampak  djelas 
bahwa ,.panglima2 divisi T.LI.” jang 
ada hanja mempunjai sebagian dari 
kepandaian memimpin pasukan. Hal 
ini ternjata ketika mereka tidak ber- 
sedia memberi keterangan kepada 
«Panglima — Tertingginja” — berapa 

.djumlah pasukannja masing2. Soal2 
ini hanja dikatakan dengan ,,kira- 
kir a” belaka. MAA Tak 3 

“# Dalam hub 

  

     
   

   

    

gan ini ' dapat kita 
Kamr an. ah 5 

la iang 
mati dan sekarang ini Kar- 
memegang pimpinan  ke- 

tu2— jang bisa “dipertja- 

Sementara itu dapat dikabar- 
kan bahwa perhubungan pasukan j 
pasukan,,T.hl.” jang berada di- 

—sebelah barat dari. Djawa-Tengah 
dengan pusat ,,Negara Islam In- 
donesia” jang berada didaerah 
Priangan boleh dikatakan terpu- 
tus. Andaikata hubungan itu da- 
pat didjalankan, terpaksa den. 

- djalan jang sulit sekali. Djustru | 
dengan itu, fihak ,T.LI.” pernah 

“ merentjanakan untuk menduduki 
'daerah Tjirebon sebelah selatan di 
antaranja termasuk salah-satu kota 
jang ada disana), dengan maksud | 

- agar ada kelantjaran perhubung- 
an 

  

| Rentjana itu sudah lama sekali 
dan pernah djuga ditjoba untuk 
menduduki daerah tersebut. Akan 
tetapi selalu dapat digagalkan 
oleh kegiatan alat2 Negara jang 
mendjalankan- tugas disana. 
Dalam hubungan mentjoba men- 
uduki Tjirebon-selatan itu pun 

pak tidak baiknja koordinasi 
ii pasukan2 ,.T.LI.” dari resimen 

satu dengan resimen jang lain. 
ni, didalam pertemuan antara 
ima2 divisi” dengan Kartosu- 

virjo dibitiarakan djuga. Akan teta- 
pi Kartosuwirjo hanja dapat mengz- 
andjurkan agar koordinasi antara 
pasukan2 di perbaiki. Kehendak 
panglima divisi T.L1””- Mughny 
igar Kartosuwirjo mengeluarkan pe- 
rintah kepada ,,masing2 divisi” un- 
tak memberi bantuan dalam uszha 

- merebut Tjirebon selatan berupa pa- 
sukan masing2 satu bataljon, oleh 
Kartosuwirjo dikatakan 

visi untuk memenuhi perintah itu 
akan sukar sekali. Hal mana meng- 
ingat kekuatan masing2 divisi djika 

        

   
    

  

dikurangi 1 bataljon akan mendjadi 
lebih ' lemah, sehingga keinginan 
Mughny itu tidak bisa diterima oleh 
Karto jo. £ Kena Dea . 

3 

“maka dia tidak mempu- ! 
memngerti, «bahwa -ketidakrsedias 
(Kartosuwirjo itu antara lain karena 
tertutupnja perhubungan bagi mere- 

bus Tjirebon-selatan 

gagal, 

wirjo bahwa pe-:| 
laksanaan bantuan dari masing2 di- | 

dg Awwa'ul .Mu- 

: aan. Nabi 

Dean jang djuga 

beri tanda pengangkatan, sedangkan 
dilain  fihak menganggap dirinja 

Darimana mereka men- 
dapat uang ? 

t F jang sudah 
djatuh ditangan pemerintah itu 
dapat djuga diketahui, bahwa ke- 
uangan ,,Negara Islam Indonesia” 
diperolehnja dari apa jang dise- 
but ,,infaguddin” dan ,,ghonimah” 
dari rakjat, jang diambilkan dari 
tiap2 rezeki jang diperoleh 
rakjat itu berupa apa sadja. 
“Sumber keuangan lainnja ialah 

dengan minta kekajaan orang2 jg 
kaja dengan alasan untuk perang | 
sabil. Tjara demikian itu dikata- 
kan bahwa dalam masa perang 
seperti sekarang ini adalah wa- 
djib. 

Dengan dokumen itu sekarang 
mendjadi djelas, bahwa memang 
benar ,,T.LI.” selain suka memak 
sa minta kekajaan rakjat, djuga 
mendjalankan pemungutan pa- 
djak.” : 

Kartosuwirjo diminta me- 
nindjau Djawa-Tengah. 

Selandjutnja dapat “ditjatat, bahwa 
oleh ,,komandan divisi TA? -Mugh- 
ny telah diminta: agar. Kartosuwirjo 

menindjau daerah Djawa Tengah 
fiang dimaksud didaerah TALI, — 
red.). Akan tetapi Kartosuwirjo 

sendiri belum — bersedia memenuhi 
permintaan tersebut,  alasannja ma- 
sih banjak pekerdjaan jang harus di- 
selesaikan, 
Dalam hubungan ini mudah 

ka sedangkan usaha mereka menem- 

tidak semudah 
rentjananja. 
Melihat situasinia pada acni"2 ini, 

maka kedudukan ,,P.1”  diselatan 
Brebes sudah sangat sulit. Rentiana 
mereka “menembus. Tiirebop selatan 

selalu menda- 

teng Raiders”. 

KUSNAN UNDURKAN DIRI 
DARI KBSI: ATAS INSTI/UKSI 

P.N.I. 5 

Kusnan, anggota Dewan Par- 
tai PNI jg djuga mendjadi Ketua 
Kongres Buruh Seluruh Indone- 
sia (KBSI) atas perintah partainja 
telah mengundurkan diri dari hu- 
bungan organisatoris dgn KBSI 
tsb. Dalam instruksi Dewan Pim 
pinan PNI ita disebutkan, bahwa 
permintaan supaja Kusnan keluar 
dari KBSI itu didasarkan atas si- 
kap PNI jang menghargai kedau 
latan KBSI iang berdjuang atas 
azas non-party dan bebas dari 
pengaruh semua partai politik. 

   
   

djandjikan kedudukan2 jang baik 
kepada anggota2-nja, djika Ratu 
Adil sudah datang, sebaliknja me 
nakut-nakuti rakjat bahwa mere 
ka akan ditimpa bentjana alam 
djika tidak mau mendjadi anggota 
»Gerindo”. : 

Menurut keterangan, pusat ge | 
rakan itu ada di Jogja. “ Polisi 
mengambil tindakan2, tetapi pada 
waktu berita ini ditulis belum 
diketahui, apakah telah pula me 
lakukan penangkapan2, dan tidak 
pula terdapat keterangan siapa | 
pemimpin gerakan itu dan -apa- 
kah ada maksud2 tertentu disam 
ping maksud mendapat keuntu- 
ngan2 materiil dari para anggota 
nja. Hanja terdapat keterangan 
bahwa berkat tindakan? polisi itu 
dan penerangan? jang dilakukan, 
kini banjak anggota ,,Gerindo” 
mulai insjaf dan mengundurkan 
diri dari organisasi tsb. (Antara) 

Persetudjuan Da- 
gang Indon.-RRT 

Telah Tertjapai 

DIANTARA RRT dan Indone 
sia Senen pagi tertjapai persetu- 
djuan perdagangan setelah kedua 
pihak mengadakan |perundingan 
jang seksama didalam suasana 
nersahabatan. Demikian dikabar- 
kan oleh ,,Hsin Hua”. Dari pihak 
Indonesia jang menanda-tangani 
persetudjuan dagang itu ialah ke 

|jang akan diadakan iti 
rintah sendiri masih 

|. KEPALA DIREKSI Asi “dan ' Pasifik pada Kementerian 
| pertanjaan ,,Anfara” mencrang- - 

sia belum “menerima . sesuatu 
k turut duduk sebagai salah satu 

Konperensi Politik mengenai 
. Diterang kanu : 
lum mengambil ketentuan, apakah Indone 

i Korea 
ja selandjutnja, bahwa peme   

  

Burma -dan Indo- | 

sia akan turut atau tidak didalam konperensi jang demikian itu. 
A . ——- EN Sebagaimana 

aa MEA SU bo 1 0 hak Korea Utara telah diusulkan su 

Tak ip Ada A AB  paja didalam ' konperensi Politik itu : 
3 ON NG an 3 5 Lg akan datang 'itu djuga akan turut 

san Utk Gu- duduk 5 negara netral, jaitu, Rusia 
TI CERA 53 ani ta 1 “India, Pakistan, 

- 7 3. “GT mesia. : 
5 gat Kabinet | Seterusnja mengenai soal - tuntu- 

- Ng : "Ian ganti -kerugian: perang “Indone: ' 
Mengenai Kedudukan “sias kepada Djepang, Dr. Sudarsono ' 
Pimpinan, Keterangan “selaku Ketua Fact Finding Mission 
s Lyatas En K ai $ Indonesia ke Djepang baru2 ini me 
ekretaris Ker ijasama (| njatekan, bahwa. menurut: pendapat- 

Politik nja Djepang didalam keadaannja ig 
4 sekarang ini tjukup sanggup “untuk. 

. , : Sg 'membajar ganti kerugian perang se 
ni DAA Ta ar aa bagaimana jg dituntut oleh fihak In 
a Bana nja t ita) ig sar donesia ..itu. Dikatakannja, “bahwa 

“ Naa ne. pembajaran ganti kerugian perang 
belakangan ini seolah-olah dikala dari-Djepang ini akan “banjak. ber- 
ngan K.S.P. umumnja dan PIR 
chususnja timbul perasaan tidak 
puas mengenai kedudukan Wa 
kil Perdana Menteri I didalam ka 
binet umumnja dan pimpinan ka 
binet chususnja, maka .Mr. Wa- 
hab Surjoadiningrat sekretaris 
KSP, menjatakan, bahwa me- 
mang beberapa waktu jang lalu 
dalam satu rapat KSP telah dita |narkan, bahwa dari fihak” Djepang 
njakan bagaimanakah tentang |memang telah dimadjukan tawaran- 
pelaksanaan persetudfsan jg ter nja supaja didalam rangka pembaja | 
tjapai pada waktu pe "Iran ganti kerugian perang itu Indo- 
kabinet, jakni nesia mengirimkan tenaga2 — baik 

n ke (fmahasiswa2 ataupun jg lain 
untuk memperluas ilmu2 technis di 
'Djepang. Tetapi - mengenai soal ini 
pemerintah masih belum mengambil 
ketetapan. 4 Orang Indonesia jg se- 
karang sedang beladjar di Kinki 
University. di Osaka adalah atas 

beasiswa dari pemerintah Djepang. 

faedah bagi pembangunan” ekonomi 
“Indonesia. Pengangkatan, kapal2 ig 
telah tenggelam  dilautan Indonesia 
I8 ditaksir berdjumlah diantara 200 
sampai 260 buah, hanjalah merupa- | 
kam salah satu dari segi2 kemungki 
nan bagi pembangunan ekonomi In- 
donesia itu. 

“Seterusnja Dr. Sudarsono ne” 

' 

       
   
    

  

     

  

pimpinan ,peme- 
rintahan, sekalipun untuk sehari 

  

  tua missi perdagangan, Mr. As- 
maun, sedang dari pihak RRT, 
Lei Jen Min, wakil Menteri Per 
dagangan Luar Negeri RRT. 
Persetudjuan jg telah tertjapai itu | 

menentukan prinsip2 hubungan da- 
gang diantara kedua negara serta 
mengatur tukar-menukar 2 daftar 
barang2 dagangan untuk export bia- 

Isa. Selandjutnia persetudjuan itu me 
muat ketetapand “mengenai hubu: | 
ngan dagang jg normal dan langsung ' 
diantara Indonesia dan RRT jg akan 
berkembang atas dasar? jg telah di: 
setudjui diatas.   

| | DI DJAKARTA. 

| »Antara” dari Amsterdam me 
' ngabarkan, bahwa didalam awal 

4 

Oleh Hsin Hwa dikabarkan pula, 
bahwa Mr. Asmaun dan anggota? 
missinja jg lain Senen sore telah di 
terima oleh Menteri Luar Negeri - 

! “Chou En Lai. Pada pertemuan itu 
sedangkan rentjana menudiu" 

kedjurusan timurpun 

pat pukulan2 jang hebat dari ,Ban- 

hadir pula Arnold Mononutu, Duta 
: Besar Indonesia di Peking. 

(Antara). : 

  

DR. SUBANDRIO DITUNGGU 

bulan ini duta-besar Indonesia di 
London, Dr. Subandrio, akan be 
rangkat ke Djakarta atas panggi- 
lan pemerintah. Apakah kedata- 

jngan Subandrio ini berhubungan 
| dengan ketetapan pemerintah un- 
.tak membuka perwakilan Indone 
sia di Moskow pada achir tahun 
ini, tidak diperdapat keterangan. 

| Sebagaimana diketahui, Dr. Su- | 
bandrio disebut2 namanja-seba- 
gai salah satu tjalon untuk men- 
djadi duta-besar R.I. jang perta- 
ma di Moskow nanti. 

  

Utara Usulkan NewDelhi 
Tempat Kon. Pol. 28-12-53 
Supaja Indonesia Dan Rusia Ikut Sbg. 

Negara Netral 

PIHAK UTARA pada hari Senin mengusulkan ' supaja Konperensi 
Politik Korea dimulai pada tg. 28 Desember 
Delhi dengan ikut sertanja Rusia sehagai 
PBB segera menolak tiap usul jang memberi peranan netral kepada Ru- 
sia dalam konperensi tersebut, Pihak PBB kemudian minta supaja pembi- 
tjaraan2 pendahuluan di Panmunjom ditunda untuk satu hari guna mem- 
peladjari usul Utara, Sidang berikutnja akan diadakan oleh kedua pihak 
pada hari Rebo, 

PBB tolak peranan netral bagi 
Rusia. 

Utusan Amerika Serikat . Arthur 
mewakili negara2 

Lan. . 

Menteri lengkap.  Dinjatakan selan. 

net perihal kedudukan Wakil P.M. 

  

    

  

l (Antara). 

Diplomat2 Dan 
bong2 Militer 

gg Asia-' enggara 
Tn 

Naa Berkumpul: Salah 
u bahan Perundi- 

ngan: Komunisme Di 
Timur Djauh 

KOMISARIS djenderal Inggris 
di Asia Tenggara, Malcolm Mac 
“Donald. hari Kemis jad. akan 
membuka konperensi antara para 
diplomat dan pemimpin2 militer 
Inggris, jang akan berlangsung 
selama 3 hari guna membitjara- 
kan masalah politik dan strategi. 
Dalam konperensi ini akan hadlir 
pula wakil2 dari Kemlu dan Ke 
menterian Djadjahan Inggris. Me 
reka itu akan menindjau kembali 
kemadjuan2 politik dan ekonomi 
jang telah mereka tjapai dalam 
memerangi meluasnja komunisme 
di Asia Tenggara dan Timur 
Diauh, demikian diumumkan di 
Singapura. 

harinja diantara ketiga pedjabat 
tsb. diadakan pembagian pekerdja   Dalam rapat KSP itu telah di be-| 
rikan pendjelasan  setjukupnja oleh 5 em 
Wakil P.M. I Mr. Wongsonegoro igP 
antara lain menjatakan, bahwa  se- 
gala soal jg bersifat prinsipil mala- 
han dibawa kedalam sidang Dewan 

    
   

djutnja oleh Mr. Wahab, bahwa se- 
telah mendengar  pendjelasan Mr. 
Wongsonegoro itu maka rapat KSP 
mengambil kesimpulan bahwa tak. 
ada alasan untuk menggugat  kabi- 

1 dan perihal penglaksanaan persetu 
djuan jg diadakan pada waktu pem 
bentukan kabinet sekarang seperti 
diatas itu. Kk 

Demikian - Mr. Wahab - Surjoadi- 
ningrat, sekretaris Kerdja Sama Po 
litik berhubung “dengan  berita2 ig 
menurut Mr. Wahab sangat di be- 
sar2kan. (Antara). 1 

Perantjis Sang- 
gup Berunding 
Langsung Dengan Ho 

Chi Minh 

PEMERINTAH Perantj's Senin 
menekankan bahwa Perantiis 

mungkin n sanggup mengada- kyo, Bangkok, Djakarta, Saigon, 
kan perundingan perdamaian, Se- Rangoon dan Manila. Lain dari pa 
tjara langsung . dengan Ho Chi ga itu akan hadlir pula wakil2 Ko- 
Minh, Presiden Republik Demo- ' misariat2 Agung Inggris di Canber- 
krasi Vietnam, jang oleh pihak sa, New Delhi, dan Karachi. Keba- 
Perantjis disebut ,.pem'mpin mem njakan para delegasi” 'itu diharap- 
berontak Vietminh”, walaupun ke- kan tiba di Singapura pada harj- Re 
tiga negara bagian Indo-China bo, termasuk pula J.G.  Tahourdin 
mungkin akan mengadjukan kebe- dari kementerian luar negeri Ing- 
ratan2. gris. (Antara). 

Komunike jang dikeluarkan oleh | 

Jg djuga akan hadlir dalam konpe 
rensi itu ialah 'Sir Gerald Templer, 
Komisaris. Tinggi Federasi Malaya, 
Singapura, Hongkong, Borneo dan 
Serawak, para duta besar dari To-   

diketahui, oleh fk " 

iperdjuangan kita jang telah lampau. 

kabinet Laniel tadi — singkat tetapi 
tadjam — tidak mengakui sikap jg. 
telah dinjatakan oleh menteri negara 
Peranitis urusan Indotjina, — Maro 
Jacguet, dalam interviewnja dengan 
harian Stockholm ,,Expressen”. 

Dinjatakan “oleh komunike tadi, 
bahwa sikap Jacguet tadi , sama se- 
kali tidak bisa dianggap sesuai 
ngan sikap pemerintah. Perantjis”. 
Menurut ,.Expresser”, Jacguet me- 

ngatakan bahwa Perantjis tidak akan 
berunding dengan. Ho Chi Minh, 
apabila Vietnam Bao Dai, Kambo-, 
dja dan Laos tidak menjetudjuinja. 

Ketjuali kritik terhadap - Jacguet 
wa konperensi nanti akan beru- ini, pemerintah Perantjis tidak me- 
pa perundingan2 antara dua pi- ngumumkan pendiriannja setjara po- 
hak, dan bahwa segala putusin sitif. £ 5 : 

harus diambil dengan suara bu-| Setjara tidak resmi, pernjataan Ho 
Jat oleh kedua pihak. Dalam pa- Chi Minh jang dimuat dalam hari- 

Tak Berpihak 

jad. bertempat di New 
negara netral, tetapi pihak   

  

PBB lainnja jang bertempur di Korea 
menjatakan bahwa usul New . Delhi 

sebagai tempat konperensi mungkin 
“dapat diterima oleh pihak PBB, te- 

» tapi ia dalam pada itu tetap menun- 

rikan - kepada “ pasu 53 tut supaja Sovjet Rusia nanti ikut 

“" di Djawa-Barat jang diang- Men c il bagian dalam Konperensi 
gap sebagai orang jang ..lebih dulu Politik sebagai peserta penuh dipihak 

mendapat petundjuk Allah”, Mereka Utar jang berarti bahwa Rusia ha- 

itu. disebut ,,Awwalul Mudiahidien” rus terikat oleh segala putusan jang 
jang oleh Kartosuwirjo disamakan Sambil oleh konperensi. Sehabis si- 

dengan ,,Awwalul Muhadjirin”  di- dang pada hari Senin Dean mene- 

zaman Nabi Muhammad. rangkan bahwa ia ,.sangat ketjewa 

Kedjadian2 demikian  menimbul- dengan rentjana Utara itu, jang di- 

kan iri hati, sehingga didalam perte- pandangnja hanja sebagai usul2 lama 

muan tersebut dimuka, Kartosuwirjo jang diberi bentuk baru. 

mengatakan bhw. anggauta2 ,T.hI” |. Isi rentjana pihak utara 

disebelah barat dari Djawa Tengah| Rentjana Utara itu jang me- 

akan diberi' lentjana .G.T.”. Dar rupakan usul mereka jusig per 
kepada ,,komandan2 divisi” diper-| tama dalam mana dengan djelas 
balehkan membikin tanda (lentiana)/dikemwkakan — perintjian — dari 
bagi orang2 jang masuk ,,T.LI.” be-| Konperensi Politik j akan 

   rselisihan. 
:. r . ena »Pangiima 
Tertinggi T.LI.” (Kartosuwirjo) di- 
bagi-bagikan lentjana (sematjam tan- 
Ia djasa) jang dengan huruf ,. 

  

   
      

    
    

  

   

  

   

9 jang 
lakangan. & AG aa tang, semendjak pembitjaraan2 

Selain berebutan ,.djasa” djuga dil persiapan  konperensi tersebut 
beberapa tempat terdjadi persel-|diinulai di” Panmunjom pada 

sihan2 antara kalangan ,/T.LL”  de- tanggal 26 Oktober jl., 'mengu- 
ngan PL” (Polisi Islam Indone-| sulkan pula supaja, selain Sov- 
sia), di hal ini fihak jang satul jet Uni, India, Birma, Pakistan 

diperintah jang  lain|dan Indonesia diundang sebagai tidak 
Adanja perselisihan ini ' memuntjak| negara2 netral untuk menghad- 

liri Konperensi Politik. 

   
   

|sal jang 

min bahwa 

netral harus 

USSR, India, Indonesia, Pakis- 
tan dan Birma, jang akan me- 
ngambil bagian dalam konperen- 

berada di salah satu pihak”. 

PEMIMPIN2 Komunis 
Birma, Muang Thai Malaya, 
Indo China dan Philipina telah 

sendiri di Nanning, bagian sela- 

tan RRT, untuk merumuskan 
sebuah. rentjana 
Komunis untuk 

Tenggara, demikian 
sumber2 dinas rahasia Tionghoa 

di Kuala Lumpur jang dikutip 
oleh U.P. pada hari Senin, Me- 
nurut sumber2 

satu dari pertemuan di Nanning 
itu dipimpin oleh Chen Shao Yu, 
jaitu pembantu Liu Shao Chi,     sampai pada soal memberikan ,,tan- 

da pengangkatan anggauta2 P.LI”| Pihak Utara menjetudjui bah- 

  
pemimpin Biro Komunis Inter- 

  

mengenai peranan ne-'an Swedia tadi “disambut 
yara2 netral, usul Utara itu me-' optimisme berhati2. tjampur ketju- | 

ngatakan bahwa "untuk mendja- | rigaan” di Paris. 
Konperensi Politik- 

dapat berdjalan lantiar, 5 negara Minh jang dikemukakan “ dalam ta- 
diundang, jakni | nja-djawab dengan 

dari | nasional 

mengadliri tiga . pertemuan ter- | 

umum pihak: 

merebut. Asia, 
menurut: 

tersebut salah | 

dengan 

Sementara itu pernjataan2 Ho Chi 

harian Swedia 
| Expressen” telah menimbulkan ke- 
| gemparan besar di Hanoi. Berita 
|tentang statement Ho itu dengan 

Si sebagai anggota2 tetapi tidak @jepatnja tersiar luas. Dengan -gem- 

“par berita itu dibitjarakan dalam wa- 

untuk Timur Djauh, 
luntuk meresmikan apa jang di- 
| sebut. ,,Bagian Gerakan Bersa- 
ma” dengan tugas memimpin se- 

gala gerakan komunis di Asia 
Tenggara. Dikatakan gleh sum- 

ber2 tadi bahwa tidak diketahui 
siapakah jang telah dipilih seba- 
gai ketua bagian baru ini, tetapi 
mungkin sekali jang telah dipi- 
lih ialah seorang pendjabat ting- 
gi pemerintah RRT, boleh djuga 

Chen Shao Yu sendiri, 
Menurut sumber tersebut da- 

lam pertemuan di Nanning itu 
telah diambil keputusan bahwa 

djika segala persiapan dan ren- 
  

Pat Ds va aa Gangaa mendan 

en Konten on wtenact ee   

T. MAIMUN HABSJAH KUA- 
" SA-USAHA UNTUK. BURMA. 

T. Maimun Habsjah oleh Ke- 
menterian Luar Negeri telah di- 
| tetapkan "untuk mendjadi Kuasa- 
Usaha Indonesia '.di Ranggoon. 

de-. Maimun Habsjah  tadinja adalah 
| Kuasa-Usaha Indonesia untuk 
Ceylon. dan siapa jang akan meng 
gantikannja di Ceyloi masih be- 
dum ditentukan. 
  

rung kopi, rumah makan dan dalam 
toko2: st f 

Pernjataan Ho Chi Minh, itu di- 
siarkan djuga oleh radio Vietminh 
setjara lengkap: seperti jang dimuas 
oleh, harian Swedia tadi, 
mentar. 

Ldjabatan perdana menteri 
Le Yan Hoach, hari Senen 

memperingatkan . Perantjis, 
Sovjet Uni sebenarnja - hendak me- 
neruskan peperangan. dan 
pernjataan Ho Chi Minh hanja ber- 
tudjuan mentorpedo konperensi jg. 

bahwa 

akan diadakan di Bermuda. (Artara- 
UP): na 

Komunis Asia Susun ,,Rentjana Gerakan Bersama 
tjana nanti telah selesai, Birma 
akan mendjadi tudjuan pertama. 
Sesudah itu, menurut 
tersebut, berturut2 
dapat 

akan men- 
perhatian dari .,,Bagian 

Indo China, ” Malaya, Indonesia 
dan Philipina. Dikatakan selan- 
djutnja bahwa sebagai persiapan 
untuk gerakan ke Asia Tengga- 
ra itu, latihan2 istimewa kini 
sedang direntjanakan untuk ma- 
ta2 Komunis jang sekarang ber- 
kumpul di Kanton. Agen2 untuk 
gerakan2 dibawah tanah itu 
sekarans sedang diberi peladja- 
ran dalam ilmu 

  

  Ingan kekerasan. sendjata. Dan pada 

: tidak aman. 

.dah sedjak permulaan 
|ia mentjoba menginsjafkan 
Irakjat akan 
Ipertama mengisi dada akan kesada: ! 

tanpa ko- ran nasional, 

Tetapi dalam pada itu, pemangku (mengisi dada akan kesadaran berpe- 
Vietnam,  merintah, keempat mengisi dada de- 

telah! 

bahwa | 

sumber 

1 ihjerang, 
Gerakan Bersama”, Muang Thai, ' 

: Gaerah kini 

   1. 

Inilah “keluarga jang dewasa ini sedang berbahagia, nj. Tan Boen Kam 
Lie) dari Bodjong 25 A, Semarang, jang beruntung mendjadi pemenang : ng, jang jadi 1 : 
hadiah pertama Sweepstake IMS-Rallye Jajasan 17 . Agustus, digamb 

bersama mobilnja jang baru ia dapat itu. 

  

  

Polisi Djangan Diombang 
Ambingkan Oleh Politik 
Polisi Wadjib Mendjaga Persatuan Utk 
Atasi Akibat2 Revolusi-Wedjangan Pres. 

DALAM RESEPSI Kongres Persatuan Pegawai Polisi Repu- 
blik Indonesia di Surabaja hari Minggu malam, Presiden Sukar- | 
no menjerukan kepada seluruh korps kepolisian, supaja polisi dja 
ngan diombang-ambingkan oleh politik. Kata Presiden, sudah se- 
djak permulaan tahun 1946 saja peringatkan kepada Angkatan 
Perang supaja djangan turut terseret dalam politiks aku katakan, 
bahwa dalam dada Angkatan Perang harus berkobar2 djiwa 17 
Agustus 1945, dan demikian pula aku minta kepada polisi supaja 
utuh dan djangan terombang-ambing oleh politik. Aku tidak bisa 
melarang polisi sebagai warga negara tidak turut politik atau tidak 
punja ideologi sendiri2, tapi aku minta djangan menekan kata 
pada ikut2 politik voor atau anti-pathien djangan sampai meru- 
gikan negara. 

Selandjutnja Presiden meminta 
supaja polisi mendjaga persatuan |daran bertentara tidak akan meru- 

  

   

  

nja, terutama untuk mengatasi pakan gerombolan2. Demikian kata 

akibat revolusi jaitu gangguan ke | Presiden. 
amanan. Keutuhan Angkatan Pe- Sekarang adalah tugas kita untuk 

mengembalikan” keamanan - denga: 
segera: ' tidak kembalinja sendjata2 

seluruhnja  ketangan Angkatan Pe- 

rang dan polisi adalah mutlak 
perlu dan kalau tidak, maka ,.pa- 
sopatinja” negara ini pun retak 
dan tidak bisa dipakai buat men- 
djaga negara. 

Kalau dulu aku pernah berka- 
ta: ,,Soldaten eer-is  volmaakte 
burger er”, - maka djuga polisi 
negara harus merasa dia punja 
eer adalah volmaakte burger eer:, 
tapi--karena -kehormatan. ..poli- 
si lebih besar, maka lebih besar 
pula kewadjiban polisi. 

Demikian kata Presiden jang 
seterusnja meminta supaja polisi ————- 

ya rang dan polisi bukan sadja meng 

  

“akibatkan — terganggunja ke 
jakan tetapi djuga kegontja kz 
angan ekonomi, tapi terutama dila- 

pangan mentaal. Karena tiap2 revo- 

lusi mengakibatkan kegontj An, 
maka pagi2 aku sudah memperit - 
kan djangan turut terseret dalam ke- 

gontjangan mentaal..atau- -mentale 
turbulentie. itu. Demikian Presiden. 

(Antara). 

      

  

  

mendjalankan tugasnja dengan 
tidak memperhitungkan — untung Menjambung berita tentang ter 

djadinja peristiwa Mebakaran be 
sar didaerah Kemajoran Diakarta 
lebih djauh dari pihak kepolisi 
an ,,Antara” mend:yat kabar, 
bahwa sampai sekarang ini telah 
ditahan 2 orang perempuan dan 
2 orang laki2 jang dituduh mem 
punjai sangkut-paut dengan peris 
tiwa kebakaran itu. Terhadap di 
ri keempat orang itu kini sedang 
dilakukan pemeriksaan oleh poli 
si. tjabang Kemajoran. 

rugi: isteri2 dan anak2 polisi ha- 
rus djuga memberi bantuan mo- 
rilnja. Demikian Presiden. 

Pidato Presiden jang -berlang- 
sung kurang lebih & djam lama- 
nja itu dimulai dengan menjata- 
kan terima kasihnja jang ichlas 
kepada segenap polisi dan isteri2 
polisi atas segala-korban jang su- 
dah diberikan untuk — tanah air 
dan bangsa. 

Tugas. polisi bahkan segenap  pe- 

gara. Bangsa jang mempunjai kesa- 

atas pertanjaan ,,Antara” menge 
nai berita2 jang menggambarkan 
seolah-olah PIR telah mengubah 
pendiriannja terhadap kabinet se 
karang menerangkan, bahwa pen 
dirian PIR adalah tetap, artinja 
akan mempertahankan kabinet 
sampai berhasilnja pemilihan 
umum j.a.d. Djokoprawiro me 
njangkal seolah2 PIR oleh .kabi 
net sekarang hanja  didjadikan 
»stemvee”, 

Dalam. mendjaga tetap baiknja 
kerdjasama “antara fraksi2 dan “par- 
tai2 Pemerintah, Djokoprawiro me- 

nerangkan” pendirian PIR,- bahwa 
Ejika misalnja ada seseorang Mente 
ri.ig tindakannja menjalahi kerdja- 

sama itu, tidaklah perlu  mendjadi 

sebab untuk mengguntjangkan kedu 

Idukan kabinet, tetapi .tjukup dgn. 

| mengadakan pergantian Menteri itu 

! 

  

  

dari partai jg bersangkutan. Pendi- 

rian ini menurut Djokoprawiro ada 
Hah pendirian PIR sedjak pembentu 

kan kabinet jg sampai - kini tidak 

berubah dan PIR pun mengharap- 

kan pendirian jg demikian itu pula : 

.dari partai2 dan fraksi2 Pemerintah 

| lainnja. 
Demikian Djokoprawiro. 

(Antara). 

  

Tuduhan Ra- 
| £ 

| dio Moskow 
»Permuda” Tidak Untuk 

| Kepentingan Perdamaian 
| Dan Keamanan 

RADIO MOSKOW dalam sia 
rannja malam Selasa dgn pedas 
menjerang konperensi Bermuda 

jad. dengan mengatakan, bahwa 

konperensi tsb. tidak mengandung 
hal-hal jang sesuai dengan kepeni 
tingar“perdamaian dan keama- 
nan, Komentator radio tsb., Vik- 
torov, dalam pada itu mengutuki 
pula persendjataan kembali Djer 
man dalam lingkungan tentara 
Eropa dan memperingatkan, bah 
wa bangunnja kembali militeris- 
me Djerman akan merupakan 
antjaman bagi Inggris serta ne- 
gara2 Barat dan pula negara2 
Yimur. 3 

ata Viktorov, sifat separatis dan 
maksud? chusus dari konperensi Ber 

muda itu tiada jg sesuai dengan Aji- 
ta2 perdamaian dan keamanan. Dan 
akan sia? belaka-lah untuk: mengha 

rapkan  berhasilnja - putusan2- dari 
konperensi itu jg akan dapat mere- 

dakan ketegangan internasional. Ma 
lahan- kebalikannjalah jg dapat di 
harapkan, kata Viktorov achirnja. 

(Antara). 

  

LULUS UDJIAN DOKTER 
Pada. fakultet kedokteran di Dja- 

karta telah lulus udjian dokter (arts) 

tuan Loa Swan Bie: Demikian di- 
umumkan oleh fakultet. tersebut. 

  

gawai negeri masih berat, kata Pre- 
siden selandjutnja, ialah karena ta- 
nah air kita masih minta tugas jang 
berat. Kemudian Presiden mengula- 

ngi “apa jang selalu diperingatkan- 
nja, jaitu bahwa negara masih men- 
derita dan karena itu kita masih te- 
tap. punja tiga kewadjiban mutlak: 
pertama kewadjiban untuk atasi aki- 

bat perdjiuangan jang lampau,  ke- 
dua kewadjiban mengisi kemerdeka- 
an dan ketiga kewadjiban  menjela- 
matkan negara dari kemungkinan 
adanja taufan internasional. Jang 
pertamam inilah jang sangat dirasa- 
kan oleh polisi: keadaan jang belum 

aman adalah akibat daripada ' sifat 

Lautan Api 

terdiri dari kira-kira 200 pintu 
wa kehilangan tempat tinggalnja, 

joran, termasuk kelurahan Pasar 
Pendjaringan, Djakarta. 

mah sakit karena luka2 terbakar. 
diki. 

Menurut keterangan jg. diperoleh 

Antara”, bahaja api jg mengamuk 
dengan 'dahsjatnja didaerah Kema- 
joran itu, meliputi luas Ik. 4 hek- 
tare, “dari. udjung djalan kereta-api 

dekat stasion Kemajoran sampai ke 
dekat asrama polisi tidak berapa 

Dalam hubungan ini Presiden me- 
ngemukakan sifat2 dari perdjuangan 
kita dimasa lalu, dengan. memban- 
dingkannja sifat? perdjuangan nega- 

ra2 lain seperti India» umpamanja, 
jang mentjapai kemerdekaannja . de- 
ngan djalan damai sedangkan Indo- 
nesia mentjapai. kemerdekaannja de- 

saat kemerdekaan kita diakui pada 
27 Desember 1949, banjak sendjata 
jang tetap ada ditangan rakjat. Dan 
inilah jang menjebabkan negara kita 

joran, dan adalah merupakan keba- 
karan terbesar selama ini dan jg ter 

banjak pula menjatat korban 'jg ke 
hilangan tempat tinggalnja, kebaka- 
ran terbesar sebelum ini jg pernah 

dialami kota Djakarta, adalah keba 
karan dikampung Krekot-bunder Pa 
sar Baru, pada bulan Djuli 1952 jg 
lalu. Sebagai halnja di' Krekot-bun- 

| der, djuga tempat kebakaran di Ke 
majoran adalah diatas tanah parti- 
kelir. 5 

Sebagian besar rumah2 ig mendja 
di-sasaran api pada kebakaran besar 
di Kemajoran pada hari Senen tgl. 
30 Nop: itu, terdiri dari rumah2 
atap, tetapi tidak sedikit pula djum 
lah rumah2 gedung dan genteng. Jg 

mendjadi korban2 kebakaran dian- 
itara orang2 Indonesia jg meliputi 
diumlah terbanjak, terdapat pula 
orang2 Belanda, Tionghoa, d.L.I. 
Menurut keterangan  selandjutnja 

ig diperoleh Antara”, api jg menje 
babkan kebakaram besar itu berasal 
dari rumah atap seorang bernama 
Apit, jg bertempat tinggal di ping- 

dan bahasa dari negara dimana gir djalan kereta api. Sebab2 terdja 
mereka nanti akan mengadakan 'dinja kebakaran sampai sekarang 

infiltrasi. Sebelum ,,Bagian Ge- belum diketahui dan masih berada 
rakan Bersama” siap untuk me-| dalam penjelidikan — pihak berwa- 

kata sumber2 tadi, pe-' djib, tetapi kabarnja bahaya api it 
Komunis — diberbagai terdjadi dari lelatu kereta api jg sc- 

mendapat perintah (saat sebelum kebakaran itu terdja- 
untuk melakukan sabotase, me- di, liwat ditempat tsb. Apit 

nimbulkan ' kekatjauan2 dalam ' sementara waktu “ditahan. polisi gu- 
hegeri dengan djalan menghasut na didengar keterangan2nja. Ketjua 
serikat2 buruh dan organisasi2 li Apit, oleh polisi telah ditahan pu 
lainnja untk merusak pereko"|la seorang lainnja jg dituduh telah 

nomian dari tiap negara tudjudn. (melakukan pentjurian sewaktu keba 
Demikian a.l keterangan darilkaran itu terdjadi! orang ini dibawa 

sumber2 Tionghoa di. Kuala Lum-|kepos polisi Kemajoran 

pur sebagai dikutip oleh United adaan luka2 akibat pukulan dan ke 

Menurut Presiden, karena ia tahu 
akan bahajanja djika sendjata tetap 
ada dalam tangan rakjat, maka si- 

tahun 1946 
kepada 

5 'matjam kesadaran: 

dada 

ketiga 
kedua mengisi 

akan kesadaran bernegara, 

ngan kesadaran bertentara dan  ke- 

lima mengisi dada dengan kesadaran 
sostal. 
Aku tahu bahajanja sendjata 

lam tangan rakjat, bukan karena 

aku tidak akui revolusi, akan tetapi 
supaja “sendjata dihimpun lagi  da- 
lam satu tentara dan kepolisian ne- 

da-   
mimpin2 

  bumi, sedjarah Press. (Antara), rojokan rakjat (Antara). 

djauh dari lapangan tetbang Kema- | 

untuk 1 tahun 

Di Djakarta 
Kebakaran Jang Terbesar Di Gunung: 

sahari—700 Rumah Djadi Abu... 
Kebakaran Karena Bara Kereta Api? 
KEBAKARAN besar jang memusnahkan Lk. 700 rumah 

dan jang menjebabkan 7000 dji- 
hari Seren siang tg. 30-11 telah 

terdjadi di Gg. Spoor UI, Ill dan IV, kampung”17 dan 18 Kema- 
Beru-Gurungsahayi, kew@danan 

Kerugian sebagai akibat kebakaran besar 
itu ditaksir meliputi djumlah beberapa djuta rupiah. Korban ma- 
nusia fidak ada, ketjuali beberapa orang terpaksa diaagkut keru- 

Sebab2 kebakaran masih discli- 

| a 
| Wairisa! Akan 

Diadili Di Jogja 

| WARTAWAN ,,Antara”/ men 
dapat kabar, ,.P.M. Rep. Maluku 
| Selatan” Wairisal jg belum lama 
berselang tiba di Djakarta akan 
|dituatut dan diadili “perkaranja 
(bersama dengan '7 orang ,.imen- 
|teri2 RIS” lainnja jang terlebih 
' dulu telah berada dalam tahanan 
Idi Jogis. Untuk mengadili pemu 
jka2 ,RMS” itu menurut. ketera 
(ngan selandjutnja fihak jang ber 
wadjib telah menundjuk dan me 

Inefapkan pengadilan Tentara di 
Jogja untuk memeriksarja,- atas 
dasar tuduhan telah melakukan 
"pemberontakan terhadap “ pemc- 
rintah jang sjah. 1 

|. Sebagaimana “diketahui,  Wairisal 
| datang di Djakarta atas kemauan: 

“nja sendiri, dengan terlebih dulu su 
idah mendapat idzin dari pem... Re- 
publik: walaupun menurut ketera- 
ngannja ia insjaf sesampainja di Dia 
karta akan ditahan “dan selandjut- 
nja akan. diadili. Pemeriksaan permu 
laan ig dilakukan. oleh Kedjaksaan 
Agung telah selesai.» 

Selandjutnja Panglima RMS” 

Thomas Nussy ig menjerah kepada 
Tentara di Maluku Selatan akan se- 
gera dikirim ke Jogja untuk: diadili. 

Perkara2 tsb diharapkan | akan da- 
pat mulai ediperiksa pada permulaan 

1954. (Antara). 

  

BAT. 330 DIFEMPATKAN DI 
i DJAKARTA. 
K.M.K,B.D.R, mengumumkan, bah 

wa atas perintah Panglima T.T. HI, 
dalam ke-| hari Selasa telah datang di Djakarta 

Bataljoan 330 untuk "ditempatkan di 
Djakarta Raya.
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Kongres Polisi 
— — — — — Polisi adalah sesama vitaal dengan tentara sebagai alat 
negara. Bila tentara bertugas memageri negara dari serangan luar, polisi 
bertugas menenteramkan an jar Dag tai aa karena sifat-sifat T 
gas jang teramat penting itu, maka keutuhan kedua alat negara itu ha- 
rus ea Begin Sebab zonder ke-utuhan tidaklah akan ada tenaga-kom- 

pakt. zonder tenaga, tidaklah mungkin ditunaikan tugas jang se- 
penting seperti diatas. , 5 2 . 
— — — — — Sudahlah djelas, bahwa sehabis revolusi, ditiap negara 
mana djuga jang pernah mengaiami revolusi, tentu akan kedapatan suatu 
.mentale turbulentie” (kegaduhan mentaal), jang berupa bentrokannja ' 
sesuatu politiek idee dengan xice lainnja. Kegaduhan mentaal tadi-pun 
sekarang ini “kita saksikan di Indonesia. Terutama dalam mendjelang 

milihan umum ini? mentale turbulentie tadi tampak makin meruntjng. 
aham partai kesatu menghantam faham partai jang lain. Bahkan tur- 

bulentie tadi tampak sedemikian memuntjaknja, hingga. kadang-kadangg 
sudah menjerupai hasutan. iga 
— — — — — Sudah barang tentu bahwa tiap politiek idee, akan 
mempunjai pengikut serta lawan. -Djuga dikalangan  anggauta 
anggauta Polisi sendiri tentu akan- kedapatan pengikut atau lawan se- 
suatu faham politiek. Hal ini oukanlah suatu hal jang aneh. Bahkan de- 
mikian itu menandakan bahwa ada kehidupan mentaal jang sehat serta 
baik dikalangan anggauta-anggauta Polisi. Hanja keadaan tadi akan me' 
rupakan suatu ,,hal jang tidak seharusnja”, bila pertentangan politiek ' 
dibawa-bawa masuk dalam badan korps Polisi sendiri. Terlebih-lebih 
mendjelang pemilihan umum sekarang ini, pemilihan umum mana dalam 
hakekatnja adalah suatu penjelesaran-dari tarungan pelbagai matjam idee 
tadi, dan mengingat pula akan tugas polisi untuk mendjamin ketentera- 
man serta ketertiban realisatie pemilihan-umum tersebut, maka suatu 
pertengkaran faham politiek dikalangan polisi akan berakibat terpetjah- 

  

dan ketertiban pemilihan-umum j.a.d. itu. | 
— — — — — Ini suatu hal jang berbahaja. Dan siang-siang harus di- 
sinjaleer. Tetapi kiranja seluruh korps Polisi akan tjukup waspada sen- 

“diri-nja, untuk mentjegah djanganlah sampai hiruk-pikul politiek diluar, ' 
meruntuhkan keutuhan korps mereka dan melumpuhkan kekuatan tenaga- 
nja untuk menunaikan tugas mereka jang murni itu. 

f 

“nja tenaga jang selandjutnja berakibat tidak akan terdjaminnja kemurnian 
MN 1 | satu partai). 

APOTHEEK PETANG HARI. 

aa an 

    

   
    

TJIREBON. 
PERAMPOKAN DLM KOTA | 
Rumah Hadji Akid pemilik per- 

tjetakan ,,Galungun” Pekalangan gg. | 
Sapudjagat no. 133 Tjirebon baru2 
ini telah dimasuki oleh beberapa 
orang pendjahat. Pendjahat berhasii 
membawa barang2 berharga “Ik. 
Rp. 3000.— tapi berkat kegiatan 
'fihak kepulisian kini telah berhasil 
ditangkap 4 orang pendjahat tsb. 
bernama -Utju,  Abdulhamid. alias 
Shabudin, Miming dan Santoso. 

“ 

PEMINDAHAN ORANG2 
BUTA DEWASA DARI TE- 
MANGGUNG KE MUNTILAN. 

| Pemindahan 31 orang buta dewa- 
sa terdiri dari 16 orang laki2 dan ts 
'orang perempuan telah mulai dilaku 
ikan pada tanggal 27 Nopember jl. 
dari Rumah Perawatan Anak? Buta 
Temanggung ke Balai Sosial Negara 
di Muntilan. Seperti diketahui Balai 
Sosial Negara di Muntilan jang tadi 

.Inja di pergunakan untuk perawatan 
in orang2 terlantar biasa menurut kete 

GEPRI. h 'tapan mulai bulan Oktober dipergu 

    

  

  

  
Dalam minggu ini telah terbentuk nakan chusus: untuk merawat oran 

di K.B. Tjirebon, “but 
pemuda bernama ,,Gerakan Pemuda .an. Untuk sementara di Muntilan da 
Republik Indonesia”. Azas tudjuan-. pat ditampung sebanjak 50 orang bu 
nja  Perikemanusiaan, tuk: Sisa 
Rakjat, jang bertudjuan 
njedarkan pemuda2 terutama ke sjarakat.  . E 2 
arah Ketjerdasan berfikir, bertindak |” Rumah" perawatan di Temanggung 
dan bertanggung djawab dan non 'dipergunakan chusus: untuk anak2 
partai (tidak terpengaruh oleh salah buta jang belum dewasa. 

untuk me- orang2 buta jang terlantar dalam ma 

AAN 

  

| ! PEKALONGAN 
"Hari ini Apotheek Sik Tang | UDUIAN PBH DAN KPU A. 

Wotgandul 16 dan Numa Bo- 
djong 57a dibuka hingga diam 20 
  

didikan Masjarakat Kota Besar Pe 
kalongan hingga kini telah dilakukan 
8 kali udjian PBH di 8 tempat kursus 
PBH dalam wilajah Kota Pekalo-| 

  

i 3 Pembatja budiman ! 

Idjuga kita mentjetak ,,Business- 

dan harus meringankan s4 

Lah kalender jang dibutuhkan itu 
depgan harga jang semurah-mu- 

  
suatii organisasi orang buta dewasa golongan budiang! 

Pa ra Pr Pen bujang "bentuk sederhana. tetapi berkwa- 
'litet baik, . ditjetak atas kertas 

Kedaulatan ta, Sisanja “akan: diambilkan. dari! KUNS 3 Tea |WARNA DUA, berisi PENANG 
DJAWA, | 

OKE KEKE SEK KERK KK KKNI 

“| Kalender ,,Suara 
Merdeka 1954 - 

. Seperti pada tahun jl, tahun ini 

Pembatja, jang A priori bisa kita 

suatu kalender buat 
seha ri-harinja. 

diluar dengan harga jang tinggi, 
kita berpendapat, bahwa kita bisa 

beban 
pembatja “dengan menjedia- 

rahnja (harga kostprijs), dalam 

KUNSTDRUK HALUS, ijetak 

'GALAN . UMUM, 
TIONGHOA serta PASARAN. 

serta daftar Hari2 Besar, For- 
| maat kalender "berukuran 32X25 
Lem » 

Kalender tadi akan kita sam- 
paikan“pada kira2 achir Desem- 

Iber pada para pembatjas dengan 
“. Iharga hanja Rp. 1,50 (Satu sete- 

Menurut keterangan Inspeksi Pen! ngah Rupiah), franco dirumah, 
atau melalui pengantar2 koran. 
"Harga Kalender, akan kita ga- 

bungkan dengan rekening harian 

Kalender 1954” melulu untuk 
mentjukupi kepentingan — para 

pastikan toh akan membutuhkan | 
kebutuhan | 

Dari pada membeli kalender | 

Diuga dimuat koloman Memo | 

“ 

: jang menudju 

. guna sekedar 

isa (Lurah)” ke Kalimantan 

| Oleh pendjahat. 

   
TRA ,,MATJET” KARENA 

PERISTIWA ,,ATJEH” 
Menurut rentjana semula, hingga | 

achir tahun 1953 daerah Djawate- 
ngah mestinja dapat mengirim tena- 
ga pekerdja kedaerah Sumatra sela 
tan. Mereka ini kebanjakan berasal | 
dari sekitar daerah Sala, Jogja, Pur 
woredjo, dil. dan dikirim kedaerah 

tsb untuk mendjadi tenaga pekerdja 
»kontrak” pada perusahaan? perke- 
bunan seperti perkebunan karet ,,/Ta 
kengon” dsb.nja. Didapat kabar, ter- 
njata rentjana itu sekarang ,,matjet” 
disebabkan peristiwa ,,Atjeh” baru2 

ad ex 
Tjatatan terachir menundjukkan 

selama ini dari Djawa Tengah baru 
ada 2.828 orang buruh lelaki/wanita 

kedaerah Sumatera- 
selatan tersebut. 

HASIL UDJIAN K.P.U./A 
TAHUN 1953. 

Diberitakan, bahwa pada tgl. 
16 dan 17 Nopember j.b.l. Insp. 
Pendidikan Masjarakat Kota Be- 
sar Semarang, telah mengadakan 
udjian penghabisan Kursus Pe- 
ngetahuan Umum tingkat A “jg 
diikuti oleh 36 orang siswa. Ada- 
pun hasilnja menurut keputusan 

(Kesopanan 
A5 3 'Perlombaan Di Stadion — ,Saja Mau 

— TRANSMIGRASI - KE SUMA- Beri Tjonto Pada Anak-anak Muda” 
. Kata Seorang Peserta Tua 

(Oleh : Wartawan Kita) 
UNTUK PERTAMA kalinja dalam sedi rah perlombaan se- peda di Indonesia, pada hari Senen siang W Sestaran telah di- jangsungkan sperlombaan sepeda” jang sangat uniek sifatnja. Pa 3. pelomba tidak diperbolehkan mengadu ketjepatan untuk da- ang lebih dahulu pada garis finish, tetapi mereka diadu siapa jg paling dapat patuh terhadap disiplin peranan dan kesopanan lalu tag, Pada tempat2 jang tertentu diadakan pos2 pemeriksa jang akan menfjatat kepatuhan para belomba itu. Djuga disepandjang perdjalanan diadakan pos2 rahasia jang tidak diketahui oleh mere- ka. Dengan ketentuan ini, maka perlombaan ita dapat dikatakan lebih bersifat pendidikan dalam mempergunakan djalanan umum. 

3 Gadis ikut berlomba. 
Demikianlah sedjak djam 11 

hari Senen siang, para pelomba 
telah siap dengan sepeda mereka 
masing2 dimuka Stadion Sema- 

Aman ( MEBNRN WARNA 
PENTING BAGI PENGEMUDI f 

BETJAK. : 
Keselamatan saudara dan ke- 

Panen orang jang saudara ba 
wa didalam betjak dapat terdja- :rang. Djumlah para peserta ter- aa Kesan saudara patuh dan batas hanja 100 orang. Andaikata at sepada peraturan lalu lintas. ' gjumlahnja tidak “dibatasi, maka SERANANANNNI | Hang ingin mengikuti perlombaan 
SEKITAR PEMILIHAN UMUM ini ada 7000 orang, dan terpaksa 

DJATENG. .saja undi, demikian Komisaris 
| Polisi Johnny Anwar menerang- 
'kan kepd kita. Dari djumlah 100 : Diperoleh keterangan, Panitya Pe   rapat Panitya Pemeriksa pada 

tgl. 29-11-1953 jang lulus 28 
orang dan jang tidak lulus . 8 
orang. | 

Perlu dichabarkan pula, bahwa ' 
memberi hiburan 

kepada mereka jang lulus, maka 
oleh. Panitya Udjian, mereka dgn 
guru2-nja akan diadjak melihat 
Ngesti Pandowo bila Negsti Pan 
dowo telah tiba kembali jang ma- ! 
na ongkos kartjisnja akan ditang- 
gung oleh Sdr. S. Mangunatmo- 
“djo (Ketua Panitya Udjian). | 
PAMONG DESA DJATENG ! 
MENINDJAU KALIMANTAN: 

. Diterima berita, bahwa tidak lama 
lagi oleh pihak jang berwadjib dis 
daerah2 dari Propinsi Djawa Tergah 
akan dikirim beberapa Pamong De- 

untuk 
mengadakan penindjauan. Penindjau- 
an tsb. berhubungan dengan usaha? 4 

! 

—'yaksasa jang kini dimulai didaerah 
Kalimantan, dan daerah2 jang di- 
usahakan oleh BRN. - 

Untuk pertama kali selambat?nja 
pada permulaan tahun 1954, Tn 
denan Pati akan mengirimkan rom- 
bongan tsb. Berapa djumlahnja jang ' 
akan dikirim belum diketahui. 

PENGENDARA BETJA 
DIBEGAL. 

Adalah sangat keterlaluan, kalau 
pengendara betjak jang hidupnja 
masih menderita djuga diganggu 

Demikianlah baru2 
ini pada djam 12 malam seorang 

! SIDANG PENUTUP TAHUN 

orang itu umumnja terdiri dari 
para peladjar, diantaranja terda- 
pat 3 orang gadis. Dan ada djuga 

milihan Umum di Djawatengah kini 
telah siap, hanja tunggu pelantikan 
dari Pusat sadja. Djumlah Kantor 
Panitya Kabupaten termasuk daerah : Ka putra 
istimewa Jogjakarta, ada 36 buah, 4 Jang telah agak landjut Nan 
diantaranja Kotabesar dan 32 Kab rambutnja telah putih. Waktu ki- paten. Djumlah ',,Panitya Ketjama- ta tanja berapa umurnja, didja- 
tan” seluruh Djawatengah sada 562, Wab 40 tahun lebih, tapi sajang 
sedangkan ,.Panitya Pendaftaran Pe. Namanja tak mau menjebutkan. milih” di desa2 ada 8.888. Orang ini mengatakan, bahwa 

Djumlah penduduk seluruh Dja- ikutnja dalam perlombaan sepeda 
watengah tertjatat 15 djuta, dianta- ini, terdorong oleh rasa ingin 
ranja 55 — 60 pct atau 8.600000 ig memberikan tjontoh kepada anak 
berhak memilih. :anak muda jang umumnja kalau Selandjutnja didapat kabar daerah naik sepeda kurang teratur, dan jang paling djauh dari Kantor pemi- main se-enaknja” sadja. Saja 
lihat pusat propinsi Djawa Tengah sendiri djuga mempunjai banjak 
an Mo ana Seakan Na anak, biar anak2 saja itu djuga 

2 daerah jang tersukar hubu- melihat bagaimana nanti ajahnja ngannja jalah pulau Njamuk daerah dalam mengikuti erlombaan se- 
Karimundjawa. Hubungan ini hanja ea ai 2 iki P k 
bisa dilakukan dengan perahu-lajar Pen an pt : : : S Ka erta jang sudah beramb u- jang djalannja tergantung dari angin. PA 3 &P 

Untuk  mempertiepat — djalannja lih itu. 5 £ 
pemberitaan diwaktu pemilihan nan 
ti diminta bantuan kepada pihak2 ig 
berwadjib misalnja, Angkatan Laut, 
Angkatan Darat dil. 

Kemudian tepat pada djam 12.15 
tengah hari, ketika matahari sedang 

iman, start pertama dari perlombaan 
lini dilakukan, dan jang mendapat 

«giliran pertama jalah 3 orang gadis 
D.P.R.D.S. PROP. DJATENG. tersebut. Tiap2 start diberangkatkan 
Setelah dalam bulan Nopember 3 orang peserta berdjadjar. Sepeda 

mengadakan reces, dalam pertengah jang berada disebelah kiri menudju 
an bulan Desember 1953 DPRDS ke djl. Mataram, jang tengah menu- 
Propinsi Djawa Tengah akan melang dju ke djl: Pandanaran dan jang di- 
sungkan sidang plenonja selama tiga sebelah kanan ke djl. Be Biauw 
hari. Sidang pleno tsb merupakan si Tjwan. Dari 3-djurusan jang berlai- 
dang jang terachir dan penutup ta- nan itu semua peserta harus melalui 

diantara para peserta itu seorang | 

,Suara Merdeka” ini, jang akan 
disampaikan pada para pembatja 
pada bulan Djanuari 1954. 

' Terima kasih ! 
Direksi ,,Suara Merdeka” 

ngan. Kursus tsb di-ikuti oleh 1113 
murid, adapun jg lulus ada 820 
orang. Selandjutnja diberitakan bhw 
pada tgl. 27, 28 dan 30 Nopember 
1953 bertempat diruangan - sidang 
kantor Karesidenan Pekalongan dif. 
adakan udjian KPU A. Pada mula-| 

  

An Ti Mai 

lemah.   Kegandjilan dalam dunia perdaga 
ngan jg demikian ini lebih | tampak | 

"lagi, bahwa harga beras malah .men- ' 
'djadi lebih: mahal daripada harga2. 
ig terdjadi pada 2 bulan jg lalu. Pa | 
idahak ig biasa terdjadi, kalau harga 
textiel turun akan mempengaruhi 
harga beras. Demikian djuga djika 

“harga beras turun, akan mempunjai 
Ipengaruh pada harga textiel. Tetapi 
“keadaan sekarang: sebaliknja, textiel 
turun berasnja naik. Beras jg baik 
tiap kg.-nja Rp 3— 

| Ada sementara  fihak jg berpen 
dapat, bahwa mahalnja harga beras 
"pada waktu ini disebabkan kaum ta 
ni tidak lagi mempunjai persediaan 
padi jg djumlahnja. sebanjak tahun 
ig lalu untuk diperdagangkan.  Ka- 

  
inja ada 172 orang murid, tetapi 
achirnja tinggal 78 murid, sedang 
jg mengikuti udjian. hanja —- 34 

SALATIGA 
SEKOLAH PAMONG-PRADJA 

“BAG. B. $ 

Tiga pegawai dari kota-ketjil 
Salatiga sdr.2 Soewandi, Srss Hi- 
mawan dan Darmawan, jang te- 
lah lulus dalam udjiannja akan 
berangkat ke Malang untuk mene 
ruskan peladjaran pada Sekolah 
Pamong Pradja Bag. B. selama 
satu tahun. Kemudian mereka 
akan kembali kedjabatannja ma- 
sing2. Untuk karesidenan Sema- 
rang jang diterima.6 orang ja'pi 
dari Salatiga 3. orang, kota-besar 
Semarang 2 orang dan kabupaten 
Grobogan 1 orang. Djatah untuk 
seluruh Djawa Tengah ditetapkan 
30 orang. 

ngan ketjepatan 23,9 detik. 

Se'andjutnja untuk lontjat ting- 
gi wanita, djuara Olympiade Hel- 
'snki dan bintang dari Afrika Se 
“latan, Brand, sudah dipudarkan 
'ketjemerlangannja oleh Csudina 
dari Soviet Unie dengan Ta 
setinggi 5 ft 614 ins atau 1.69 M. 

| Dalam lempar lembing rekor 
'Olympiade atas nama Zatopkova 
(dari Tjekoslowakia dengan ' lem- 
paran sedjauh 50.47 M. telah da 

Sg : pat dipatahkan oleh Ponomareva 
. Dengan keberangkatannja sdr. (dari USSR dengan lemparan se- 
Soewandi dan sdr. Koes Hima-| djauh 172 ft 10 ins atau 52,68 M. 
wan D.P.R.D. Salatiga untuk se-| 
mentara kekurangan 2 anggauta. Athlit wanita Djerman 
Sdr. Soewandi jang duduk pula| - mulai mendaki prestasi 
sebagai anggauta D.P.D. dalam! puntjak. 

   

  

    mor 2 dari seluruh Djawa-Te- | 2 Tjatatan lebih landjut menge- 

: | wanita seluruh dunia adalah sbb: 

MEMBANGUN aa 2 Ie new E German 

san Kas Pembangunan (J.K-P) ia TTD 2 

mintaan kepada Pemerintah guna Karger 24.5: Sofronova (USSR) 

Menurut rentjana akan didiri- 24.9: Sander (Germany) 25.   
"membakar orang2 jang ada didjala- ' 

udjian ini lulus dengan angka no- 

ngah. #nai“prestasi2 puntjak jang hingga 
an 2 kini dapat ditjapai oleh athlit2 

2 : UNA, pia un L 

TEGAL ti 100 ydr.: Pashley (G.3) 11 
secs. 100 M.: Seliger (E. Germa- 

RAKJAT: De ired): Khnykina (USSR) 11.8: 
Te Karger (E. Germany) 11.9: Kuro 

Untuk tahun 1954 oleh Jaja- : 

jang diketuai oleh Wali Kota Su- ' 200 M.: Seliger 23.9 secs. (new 
putro, telah mengadjukan 'per- E. German red): Khnykina 24.1: 

membangun perumahan Rakjat 24.7 Turova (USSR), Johnson 
dikota Tegal. (G.B.) 24.8: Kazantseva (USSR) 

kan 53,,buah rumah terletak da- - 409 M.: Petrova 562 secs.: 
“Jam kota Tegal. - Solopova 56.35 Otkalenka 56.7 

Harga rumah2 tersebut dapat (all USSR). 
| diangsur selama 25 tahun, sete- 
'lah mentjukupi pembajaran per- 800 M.: Otkalenka 2 mins. 

07.3 secs. (new world red): Bara- 
kovitch 2.08.8: Sabicha ' 2.10.8 
(all USSR): Jurewitz (E. Germa- 
ny) 2.11.8 (new E. German red): 
Czernoshenka  (USSR) 2.12.7: 
Kuzi (Hungary) 2.13 (new Hunga 
rian rcd): 'Trevbal. (Rumania) 
2.13.4 (new Rumanian rcd). 

880 yds.: Jurewitz 2 mins. 12.6 

itama sebanjak 2096 dari harga 
rumah. J 

    

Prestasi Atlit Wanita 
s»WORLD SPORTS” MENULIS, bahwa hasil jang diperoleh 

athlit2 wanita sedunia jang tertjatat hingga bulan Oktober 1953, 
“untuk lari 100 M, dan 200 M, belum dapat memadai rekor 
diperoleh Marjorie Jackson djuara Olympiade 1 
pat mentjapai djarak 100 M. dengan keijepatan 11,5 detik dan 
untuk 200 M. dengan ketjepatan 23,7 detik. Untuk itu hanjalah | 

| ada saingan2 Jackson, seperti Seliger dari Djerman Timur untuk 
lari 100 M. dengan ketjevatan 11,7 detik dan untuk 200 M. de- 

pengendara betjak ketika mengen- 
'darakan betjaknja di djl. Kendal de- 
kat Pn Krapjak Smg.. dengan 
mendadak telah dipukul dari bela- 

hun ini. Pembitjaraan jang terpen- 
ting melangsungkan sisa2 atjara si- 

dang pleno bin. Oktober jl. dan me- 
“nindjau kembali keputusan2 laporan2 

kang, hingga seketika itu mendjadi seksi Pemerintahan umum sidang un- 
pingsan. Setelah pengendara betjak tuk menentukan sampai dimana ha: 
ini jangebernama S. sedar dari ping- sil Dewan tsb selama setahun ini. 
sannja barulah “ diketahui, bahwa | 
uang pendapatannja sedjumlah Rp. f KENTJUR DIBAWA KABUR 
10.— telah diambil oleh orang jgz.! Dengan djalan merusak gembokan 
memukul itu. “Dalam pada itu S. Ja- pintu disebuah gudang Ji Daratsari 
pat mengetahui, bahwi ada ? orang Smg., baru2 ini pentjuri telah danat 

berpakaian hitam jang kemudian mc- mmbawa kabur 3 karung penuh ber- 
larikan diri. s isi kntjur, bahan untuk membuat 
Selandjutnja dapat ditambahkan, djamu. Kentjur ini milik dari Djamu 

bahwa sebelum kedjadian itu,  se- Djago dan kerugian jang dialami se- 
orang pengendara betjak lainnya ber besar Rp. 1.200-—. Lebih  landjut 
nama A. djuga telah dibegal ditem- didapat kabar, baheya orang jang di 
pat itu dan menderita kerugian sangka melakukan pentjurian telah 
Rp. 15— : Itertangkap dan pengusutan lebih 
CAMPAGNE PENERANGAN landjut sedafg dilakukan oleh jang 

PEMILIHAN UMUM. . berwadjib. . Sik 
Atjara campagne penerangan ten- —-—- ra 

tang pemilihan umum dalam ming- Inilah djadinja, kalau pengendara 
gu ini sbb: Tgl. 1 Des. di Kelura- jang sudah ditetapkan. Selain bisa 

han Karangaju djam 16 dan di KI. 
Tegalsari djam 17. Tgl. 2 Des. di 

SA LA AAA MENATA mnyag 

simpang empat Pendanaran, dan 

dari sini terus menudju ke route jg. 
telah ditentukan... Route jang ditem- 

-puh sepandjang I.k. 10 km. dan me- 
lalui djalanan. keliling kota. Sedjam 
kemudian para peserta telah kem- 
bali lagi pada tempat finish dimuka 

iStadion lagi. Siapa 
baiklah kita tunggu sadja nanti setc- 
lah diumumkan oleh panitya Dan 
untuk menetapkan para pemerang- 
nja, panitya akan melihat nilai2 jang 
ditjatat oleh pos2 pemeriksa, siapa 
diantara para peserta jang paling da- 
pat memenuhi peraturan2 lalu-lintas. 
Perlombaan sematjam ini akar di- 
adakan djuga untuk pengendara be- 
tjak pada hari siang besuk, untuk 

pemenangnja, ! 

(SIARAN RRI. TRITUNGGAL 
Semarang, 3 Desember 1953. 

! Djam 06.10 Dari Pulau Dewata: ' 
'06.45 Orkes Vaughn Monroe: 07.15 
" Wals populer: 07.30 Anekawarna la 
gu2 ketimuran. 12.05 Irama ringan: 
12.30 Untuk kaum Wanita, 18.15 
Siteran siang oleh Karawitan Studio 
13.40 Siteran siang (landjutan): 17. 

05 Lagu kanak2, 17.10. Dongengan 
kanak2: 17.45 Krontjong Aseli: 18. 
00 Njanjian Tino Rossi: 18.30 Hida 
ngan Sendja oleh Suara Remadja: 
19.30 Peladjaran Gending: 20.30 
Mimbar Islam, 20.45 Dari Film Ma ! 
lajas 21.15 Irama Hawaii hid. Twi- 

i(USSR) 

dapat menimbulkan ketjelakaan bagi orang lain. 

bromfiets pada Djum'at siang. Dan 
kesemuanja ini adalah sebagai rang- 
kaian atjara ,,Pekan Lalu-Lintas” di 
Semarang. , 

light Serenaderss 21.45 Lagu2 ta 
bersjair: 22.20 Krontjong Aseli hi 
dangan Tossema: 23.00 Tutup. . 

& ». 4 

$ Surakarta 3 Desember.1953. 
sepeda kurang menaati peraturan2 f : 5 2 “ 
membahajakan dirinja sendiri, pun Djam 06.03 —0 6.45 — 07.15 — 

07.45 Genderan pagi. 12.03 Serba 
serbi dari Amerika Latin: 12.15 Sua- 

  KI. Tjabean djam 16, di KI. Pan- 
deanlamper djam 19 dan di KI. Ge- 
nuk djam 17. Tgl. 3 Des. di KI. Bo 
djongsalaman djam 16 dan di KI. 
Redjosari djam 16. Tgl. 4 Des. di 
KI. Manjaran djam 16, di KI. Ka- 
rangtengah djam 19, di Kl. Lamper- 
lor djam 19 dan di Kl: Lempong- 
sari bertempat di S.R. Kintelan 
djam LI, 2 ae en 

. ARTI LAMBANG PEKAN 

Mulai tgl. 29 Nopember 1953, di- 
katja2 beberapa mobil telah tampak 
lambang Pekan Lalu-Lintas jang me- 
rupakan sebuah. ,plakplatje” dan 

(eaLu- cara MAN Kawena 
hat PRTUH, PPDA PERATURAN: 

ra bersama: 12.45 Rajuan Siang oleh 
O.RJ.: 13.45 Rhapsody, 14.00 La- 
gu2 Tionghoa, 14.15 Geraldo dgn 
orkesnja, 17.05 Dunia kanak2: 17.45 
Varia Djawa Tengah, 17.55 Lagu2 
Arab, 18.15 Hidangan George Mela 
chrino dengan orkesnja: 18.30 Raju 

gembira oleh Puspa Remadja: 19.50 
Mimbar Islam: 20.30 The Moon Is- 
landers, 21.20 Lagu2 harmonium 
oleh O.K. Harmonium Penghibur 
Hati, 22:15 Motjopat Putri, 23.30 
Tutup. 1 " 

Jogjakarta 3 Desember 1953. 
  

  

mulai Pa n untuk menjong- 
song Pekan Lalu-Lintas jang akan 

hri pada tgl. 6 Desember. Un- 
| tuk dapat mengetahui, apakah arti 
dari pada lambang tadi, dibawah ini 

“ada keterangartnja sbb.: : 
a. Gambar sebuah roda dipegang 

oleh 2 buah tangan merupakan se- 
seorang jang tengah mengemudikan 
segala matjam kendaraan bermotor: 
b. dimukanja tampak sebuah djan- 
tung manusia jang seolah-olah selalu 
mengikutinja, apabila duduk dibela- 
kang roda, c. keduanja merupakan 
sebuah lambang bagi semua penge- 
mudi kendaraan atau dengan lain 
perkataan ,,berhati2lah apabila mp 
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ii 5. 
4 Kain - 1. Y-20NTS Kau ca MAY MENGHIRBU 

Djam 06.10: Buah tjiptaan Ketel- 
bey: 06.40 Warna warni pagi hari: 
07.10 The Luton Girls d.LI., 07.30 
Musik ringan, 10.00 Ujon2 dari Pa 
ku Alaman: 12.00 Irama ,,Viva Ame 
rica”, 12.30 Musik siang hari oleh 
Musik Tiup: 13.15 Lena berdendang 
13.45 Orkes Joe Loss: 14.00 Peng- 
hantar Makan siang: 17.00 Gelang: 
gang Podomoro, 17.45 Suara Omme 
Kalscum: 18.30 Taman Kusuma 
Bangsa. 19.40 Hidangan ORJ Suwan 
di bg. I 20.30 Hidangan ORJ (landi) 
21.15 Mimbar Islam: 21.30 Motjo 
pat diseling dengan Ujon2 Tijlimen, 
22.15 Motjopat diseling dng Ujon2     

ngemudikan kendaraan bermotor! Tjlimen (landjutan) 23.30 Tuup. 

an Pemuda Pemudi, “19.30 Irama ' 

secs. (new world red). 
4 X 100 M. relay: Germany 

48.8 secs. 
4X 200 M. relay: USSR (Ka- 

lashnika, Kazantseva, Sofrana, 
: Khnykina) 1 min. 36.4 secs. (new 
world red), BE. “Germany 1.37 
He E. German red.). 

80 M. gawang: Golubidchriaja 
11.2 secs.:- Gyarmirti 

(Hungary) 11.3: Lobana (USSR), 
Desforges (G.B.), Blankers-Koen 
(Neth.),  Alexandrova (USSR), 
Sander 11.4: Lust (Neth.) 11.6: 
Serban (Rumania) 11.8. 

Lontjat tinggi: Cshudina (USS 
R) 5 ft. 6V2 ins. (1.69 m): Hil- 
brandie (Neth.) Sft. 5-4 “ins. 
(1.66 m.). 

Lontjat djauh: Desforges 20 ft. 
:01-/4-1n. (6.10 mm):  Cshudina 
(19 ft. 7-/4 ins. (5.98 m.), Khny- 
kina 19 ft. 4-4 ins. (5.90 m): 
Stump 19 ft. 0-14 in. (5.80 mJ), 
Fisch 18 ft. 10-44 ins. (5.75 m.) 
(both. Germany). £ 

Lempar lembing: Ponomareva 
172. ft. 10-ins. (52.68 m.): Arsu- 
manova 160 ft. 5-Y4 ins. (48.90 
m.): Dumbadze 153. ft. 515 ins. 
(46.70 m.) all USSR). “tj 

Lempar  tjakram:  Cshudina 
163 ft. 82 ins. (49.90 mJ). 

Pantjalomba: Cshudina 4,888 
pts. (new world rcd.): Sechenova 
4,109: Aralova 4,043 (all USSR). 
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PEMERINTAH OTONOOM 
 DJATENG- DAPAT TAM- 

BAHAN BEAJA Rp. 18.000.000. 
Untuk keperlaun Beaja dinas 

biasa dan luar biasa jalah untuk 
pembangunan-pembangunan ringan 
dan berat, Pemerintah Otonoom Dja 
wa Tengah telah mendapat kesang- 
gupan dari Pemerintah pusat tamba- 
han subsidi sebesar Rp. 18.000. 
000,—. 1 

Seperti diketahui, anggaran belan- 
dja dinas biasa th. 1953 ini Djawa 
Tengah telah mengadjukan rentjana 
sebesar Rp. 258.000.000,—, dan dari 
djumlah sebesar itu sampai achir bu- 
lan jl telah diterima dari Pemerintah 
pusat sebanjak Rp. 223,157.000,—, 

jang 
Heisinki, jang da-   

(Pemberian Visa 

Masuk Indon. 
Tjaranja Akan Ditindjau 

Kembali 

PIHAK RESMI menjatakan, 
bahwa oleh pemerintah telah di- | 
tetapkan untuk menindjau kemba | 
h urusan pemberian visa masuk | 
ke Indonesia bagi orang2 asing 
buat masa2 jang akan datang ini. 
Telah dipertimbangkan, bahwa 
kelonggaran2 terutama akan di- 
berikan kepada para wartawan 
asing jang akan mengundjungi j 
Indonesia untuk keperluan per- | 
surat-kabarannja. Satu dan lain- 
nja pertimbangan ini didasarkan | 
kepada kenjataan, bahwa pada ' 
umumnja oleh negara2 jang ma- 
napun djuga pemberian izin-ma- 
suk kepada para wartawan kene- | 
gerinja adalah telah merupakan | 

isuatu kode. ! 
Dan selain itu dengan tindakan jg 

demikian diharapkan, bahwa penge | 

  
  
tahuan dan pengertian negeri? luar | 
terhadap keadaan Indonesia akan da 

pat lebih diperbaiki dan dipermadju. 
Djuga terhadap kaum2 pengusaha 
asing pertimbangan untuk memberi 
kan kelonggaran2 mengenai visa ma 
suk ke Indonesia telah diambil oleh 
pmerintah. ( 

|. Dan mengenai soal tourisme, se-' 
djak beberapa waktu ini pemerintah 
telah membentuk sebuah panitia un 
tuk menindjau kembali peraturan2 
jang berlaku sekarang ini, dengan 
maksud supaja soal tourisme ke In- 
donesia ini akan dapat lebih dihidup 
kan lagi dan seberapa mungkin di 
perluas sehingga umpamanja tidak- 
lah hanja akan terbatas kepada kun 
djungan2 ke Bali sadja tetapi djuga 

ke-daerah2 lainnja di Indonesia jg 
tidak kurang menariknja dari Bali, 

seperti Danau Toba dan lain2. Teta | 
pi dengan segala tindakan2 itu, tidak 
lah berarti kahwa kontrole terhadap 
setiap orang jang masuk maupun ke 
luarI ndonesia akan diabaikan. De 
mikian pihak resmi dalam ketera- 
ngannja “itu achirnja. (Antara). 

| 
    

HARGA MAS DI SMG. | 
Tanggal 1 Desember: 

24 karat: djual ...... Rp. 38,75 
beli Hate 31 08,25 

22 karat: djual ...... » 36,50 
Kei caka 29 35,— 

OBLIGASI R.I. 
1 Desember: 
340 Obl. RI 1950 (coup besar) 

52-98 dd/tdpb. : 
340 Obi. RI 1950 (coup ketjil) 

51-58 dd/tdpb. 

Beras Banjak Te-| 
(tapiHarga Tinggi 
Import Beras Sudah Melampaui Ren- 

tjana—Tekstiel Murah Tetapi 
Pembeli 

(Oleh: Wartawan Kita) 

».. MENJIMPANG DARI KE 
" mendekati tahun baru, tetapi pedagang2 textiel 

da umumnja' tidak menghadapi banjak pembeli la | 
hun2 jang ialu. Sekalipun harga2 textiel sudah lebih murah djika 
dibandingkan dengan harga-2 bulan jl. Biasanja, kalau sudah men- 
dekati achir bulan November dan mengindjak Desember, perda- 
gangan textiel sudah ramai, karena persiapan2 untuk tahun baru 
tidak bisa dilakukan setjara mendadak. Tukang2 bikin pakaian ti- 
dak bersedia menjelesaikan tiap2 pesanan dalam waktu singkat. 
Kalangan pedagang textiel itu sendiri 1 
sebab2 jang pasti, hanja dikatakan bahwa tenaga membeli sangat 

  

$ 

  

»LITTLE MO” KAWIN. 

Maureen (Little Mo) Connoily 
(19 tahun) pemegang kedjuaraan 
tennis untuk single Amerika Se- 
rikat dan Wimbledon Minggu di- 
umumkan telah bertunangan de- 
ngan seorang marinier 
Brinker. y 

Brinker dari Rosewell, Califor 
2 mengatakan, bahwa ja dan 

iss Connolly belum akan men- 
djalankan perkawinan, sebelum 
ia didemobilisir dari Angkatan 
Laut hingga tahun 1955, 

SAPTALOMBA. 
' Saptalomba antara Bataljon Genie 

Pionier TT, IV dan Genie Bangunan 
T.T. IV (Djawa Tengah) jang ber- 
langsung mulai pada tg. 23 sampai 
26 Nopember di Magelang, telah ber 
achir. Keluar sebagai pemenang 

umum adalah dari Genie Bangunan 
Tentara (G.B.T.)- stand 4 —'3, 

Pertandingan hari pertama keluar 
sebagai pemenang untuk badminton 
adalah G.B.T.,.dan pemenang untuk 
tennis adalah Genie Pionier. 

Dalam sepakbola stand adalah 3 
— 2 untuk kemenangan. G.B.T., dan: 
pertandingan tjatur pun untuk keme 
nangan G.B.T, 

Hari kedua pertandingan volley 
dan berenang diborong oleh Genie 
Pionier. Sepakbola antara gabungan 
kes. Genie Pionier dan Genie Bangu 
gelang) berachir den 1 — 0 untuk 

Sepi 

BIASAAN, sekalipun kini sudah 
di Semarang pa- 
seperti pada ta- 

masih belum mengetahui 

lau benar alasan2 ini, apakah “ada 
hubungannja dengan pembelian padi 

oleh pemerintah, kalangan2 jg biasa 
nja mengetahui soal ini tidak berse- 
dia memberi keterangan. 

Kedjanggalan ini lebih tampak la 
gi bahwa hatsil panenan padi pada 
achir2 ini lebih baik daripada wak- 
tu jg lalu. 

“Import beras melampaui 
renfjana. 

Norman   

isir masih akan terdapat persediaan 

'pulkan, 

| malah 

ipat dikirimkan 

' jakni 

Bitjara soal beras mahal, sendi 
rinja kita ingin mengetahui, apa- 
kah hai2 ini disebabkan satu dan 
lain jang bersangkut-paut dengan 
beras import. Sebagaimana kita 
ketahui, pemerintah tiap2 tahun 
masih mengimport beras karena 
persediaan demikian, djika pengi- 
riman beras dari luar negeri itu 
terlambat, bisa menjebabkan na- 
iknja harga beras dalam neceri. 

Mengenai soal Ini kita menda 
pat keterangan, bahwa sampai pa 
da bulan Mei 1953 import beras 
jang sudah masuk di Indonesia 
ada 430.000 ton, ini berarti sudah 
melebihi rentjana. Apakah ane: 
ka2 ini djuga termasuk commit- 
ments dari tahun jang lalu jang 
belum direalisir, ataukah lain 
alasan tagi, tidak ada keterangan 
pasti. Jang terang, fihak Jajasan 
Bahan Makanan pada tahun 1952 
sudah mendatangkan herss 
650.000 ton, iang berarti 50.000 
ton lebih banjak daripada jmg 
Girertianakan, 
Angka2 jang kita dapati dalam 

verslags,,De Javase Bank” tahun 
1942-1953 menundjukkan, bahwa 

Jajasan Urusan — Bahan Makanan 
pada achir tahun- 1952. mempuniai 
persediaan beras lebih-kurang 
350.000 ton banjaknja. Sedangkan 

pada achir tahun 1951 hanja mem 
punjai persediaan 72.000 ton. De 
ngan kelebihan angka? jang demiki 

an itu, boleh kiranja diartikan bah- 
wa Jajasan Urusan Bahan Makanan 
telah melampaui batas2 keperlu 
an. Lebih — landjut dalam — tahun 
1953 ini didapat keterangan, beras 
jang  diimport ada 400.000. ton, 

jang pada achir tahun 1953 ditak   
320.000. ton. Djustru - njata, sekali | 
pun import beras... dikurangi, akan 
tetapi persediaan pada achir tahun 

ini masih akar sama dengan per 
sediaan achir tahun 1952, 

Dengan mengemukakan angka? 
tersebut diatas, akan dapat disim 

bahwa panen tahun ini 
baik: beras import tidak terlambat, 

kemungkinan persediaan 

| 
| 

| 
| 

'achir tahun 1953 pun masih sekian 
banjaknja. Tetapi apa sebabnja har | 
ga beras di Semarang mahal? 

Naikrja harga beras setempat, 
“ada jang mengatakan, bahwa mung 

disebabkan hatsil setem 
kelain tempat. Mi 

salnja, . beras Djawa-Tengah diang- 
kut ke Djawa-Barat. Tetapi pada 

belakangan ini tidak tampak pe 
njelundupan beras setjara besar-be- 

saran, sehingga alasan ini lemah se 
kali. 

Tinggal ada satu kemungkinan, 
mungkin, sekali beras atau 

padi itu ditimbun oleh penimbun2 

kin sekali 

beras, dengan perhitungan bahwa 
pada sesuatu waktu berasnja akan 
bisa didjual dengan harga jang ting 
gi sekali. : 

Lepas dari kehendak agar segera 

dilakukan tindakan jang keras teta 
pi dengan mahalnja hayga beras pa 
da waktu ini, sudah datang saatnja 
bagi pemerintah untuk mengadakan 
inieksi beras satjara besar-besaran. 
Dengan demikian, akan dapat meng 
akibatkan turunnja harga beras. Se 

lain itu, beras jang disimpan dengan 
tidak dipelihara  sebaiknja, kwaliteit 

nja akan merosot. Dan buruknja be 
ras jg. atjapkali dipergunakan untuk 
injeksi itu sudah bukan rahasia lagi, 
karena pada waktu2 jang lalu sering 

kali orang merasa segan-segan utk 
membeli beras resmi” sekalipun 
harganja murah, tetapi bahunja apek 

dan rasanja tidak enak. Injeksi beras 

Major Sutedjo pd. 

Genie. 
Pemberianh adiah dilakukan oleh 

direktur Genie 
A.D. di Djakarta dengan disaksikan 
oleh Major Sukarjadi direktur Seko 
lah Kader InfanterieT .T.IV, Major 
Sudarmo kepala Staf resimen 13 di 
Jogja, bupati Sosrobusono wakil re 
siden Kedu dan bupati Magelang ser 

ta para undangan lainnja. 

DALAM 73 HARI, SEDIAUH 
“7595 MIL. 

Mrs. Rosa Kiessling dari Djerman 
sudah sampai di Peshawar Pakistan, 
dengan mengendarai  Diesel' Mervis 

Mercedes dari Rosenheim dekat Mu 
nich.. Ja berangkat dari Rosenheim 

pada tg. 2 Sept. dan hingga kini 
djarak jang telah ia tempuh adalah 
djauh 7595 mil dalam waktu 73 ha 
ri. Ja telah melalui negeri2 Yugosla 
via, Junani, Turki, Syria,: Irak, Iran 

dan Afghanistan bersama anaknja la ' 
ki2 jang baru berumur 13 tahun. Ia 
akan meneruskan perdjalanannja me- - 
nudju Sailan, dari Peshawar ia akan 
berlajar menudju Australia dgn. pe- 

  

rahu jang akan dikemudikan oleh sua 
minja sendiri seorang insinjur mo- 
tor2 diesel. 

Mr. Djody: 
Soal Pelemparan Granat 
Pada Waktunja Akan Di- 
ambil Tindakan Tegas 

MINGGU ' siang rombongan 
Menteri Kehakiman jang terdiri 
dari Mr. Wirjono ketua Mahka- 
mah Agung, Suprapto Djaksa 
Agung dan Suwenda Kartadisas- 
tra Djaksa diperbantukan pada 
Menteri Kehakiman, tiba di Ma- 
kassar dengan disambut oleh pem 
besar2 sipil dan militer. Malam 
harinja telah diadakan rapat di- 
nas Kementerian Kehakiman dan 
Senen pagi rapat kombinasi anta 
ra tentara, pamongpradja, kedjak 
saan dan kepolisian. 

Dalam keterangannja tebih djauh 
pada ,,Antara” mengenai pelempar- 
an granat di Djakarta, Menteri me- 
ngatakan bahwa ia telah mendapat 
laporan tentang kedjadian itu, teta 
Pi belum sedia mengatakan tentang 
laporan itu, karena masih dalam pe 
meriksaan. Tapi saja berpendapat, 
bahwa pemerintah menganggap peng 
geranatan itu sebagai soal »ernstig”. 
Pada waktunja akan diambil tindak 
an jang tegas. Demikian Djody. (An- 
tara). . 

Ag 
3 

ERuane 
EKONOMI 
INDONESIA MAU EKSPORT 

VAKSINE. : 

Tahun depan Indonesia 
bisa menjukupi negara2 Asia 
Tenggara dengan kebutuhan me- 
reka atas vaksine guna membe- 
rantas penjakit mulut dan kuku, 
demikian ,,Straits Times” mem- 
peroleh keterangan dari konsulat 
Indonesia di Singapura hari Sab- 
tu. Menurut  konsulat selandjut- 
nja, di Surabaja telah didirikan 
sebuah pusat penjelidikan untuk 
pembuatan vaksine ini, dengan 
biaja Lk. Rp. 10 djuta. Perleng- 
kapan laboratorium diperoleh 

  

dari Food and : Agriculture Orga- 
nisation PBB. : 

Diduga bahwa Taboratorium 
akan selesai dalam tahun 1954, 

jang didjalankan dengan beras bu- 
ruk, tidak akan mentjapai hasil jang 
diharapkan. 
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« Pertanjaan wartawan2 Djepang, apa-| 

      

   inti -Amc anisr 

ukannja Sentimen Tetapi 1 
. Dikembalikan Kepada Pen 

—- Oleh: Djawoto 
5 (1) 3, 

    
    

   
   

   

      

   

    

    

   

? Pertanjaan2 itu 

puluh kolom artikel dimuat 

sen : ja 
pertanjaa diatas did wab 

besar sekali. Oa Na na 
0. Treaty, soal2 sekitar pertahanan 

Beberapa hari sebelum missi dan persendjataan kembali Dje- 
kembali ke Indonesia, Wakil Pre- |pang, sekitar digunakannja pang- 
siden Nixon jang sedang di Djes|kalan2 militer oleh Amerika dan 

| pang rupanja merasa perlu untuk j lain-lain. Tana 
menjatakan pendapatnja menge- i 
nai ini. Katanja: Apa jang saja |dudukan bukan sadja telah melu- 
dapati disini, anti-Amerika tida 
sebesar jang saja kira semula. Da 

   
      

    

  

ai     

  

»i moril djuga telah menghantjur 

   

      

   
     

    

son katakan, bahwa : 
anti-Amerika di D 
merupakan soal jang men, 
tirkan baginja. Keterangan « 
pembesar Amerika ini, sep 

lam interview pers di Sapporo, |kan lembaga Djepang jang tradisi 
Dutabesar USA di Djepang Alli- | oni!. Mereka menghapuskan ke- 

tudukan Tennoo Heika sebagai 
Yunksi jang mempunjai kekuasa- 

jan politik aktif. Mereka merom- 
(Sak konstitusi Djepang dan meng 

i | zantinja. Mereka menghantjurkan 
biasanja, mengandung n- | sistem Zaibatsu. Mereka mele- 
teram jang maksudnja kira-kira Jnjapkan tuan2 tanah besar dgn 
begini, Djangan kewatir,  djika | meramfPas tanah2 mereka dengan 
ada, rasa anti-Amerika di Dje- joraktis tidak memberi ganti ke- 
pang itu tidak seberapa. tugian. Mereka menuntut anggo- 

Tetapi tulisan2  berp kolom | ta-anggota kabinet-perang — Dje- 
banjaknja jang terpadat dalam s.sk. |oang, menggantung sementara 
selama missi di Djepang,  menun-| dari mereka atau menghukumnja 
djukkan sebaliknja. Antara lain tu-| dengan lain djalan. Semua orang 
lisan2 itu adalah “dari Tanzan Ishi-!j terang atau dianggap turut 
bashi, bekas Menteri Keuangan Die- (ker dalam perang disingkirkan 
pang, KY. Narain, seorang warta- ar 
wan India jang telah berkundjung dij 
Djepang, Marcel Giuglaris, - warta- 
wan France Soir, Paris: « dan djika 
ini ditambah dengan tulisan Robert: 
Allen mengenai . soal pertahanan 
Asia, dan tulisan wartawan Landrum 
Bolling mengenai rasa anti-Amerika 
di semua negeri, antaranja di Eropa 
sendiri, ditambah lagi dengan kete- 
rangan2 jang didapat oleh wartawan 
»Antara” dari orang2 Djepang dan 
dengan apa jang dilihat sendiri da- 
lam pergaulan hidup  dimasjarakat| 
Djepang sehari-hari, maka tidak lain 
kesimpulan jang dapat diambil ha- 
nja seperti dikatakan diatas: Di Dje- 
pang rasa anti-Amerika besar sekali. 

  

   
   

nja dari kedudukan mereka. 
Kata Ishibashi selandjutnja, saja 

tidak jakin semua itu ada manfaat- 
nja bagi Djepang, meskipun ada be- 
berapa jang berfaedah. Tentara pen- 
dudukan telah merombak sama se- 
kali struktur politik, sosial dan 'eko- 
nomi Djepang. Rakjat Djepang, ja- 
kin, bahwa dengan ditanda-tangani- 
nja perdjandjian damai Washington 
mereka telah mendjadi bangsa jang 
tidak merdeka. Inilah jang terutama 
mendjadi dasar propaganda  anti- 

Demikian Ishibashi. 

Atas pertanjaan, apakah tidak 
benar tindakan2 tentara pendu- 
dukan (batja: Amerika) seperti 
jang telah dilakukan itu' adalah 
untuk mendemokratisir Djepang, 
seorang wartawan Djepang kata- 
kan : Sekalipun andaikata ia ber- 
maksud dan berbuat baik, dima- 

kah benar rakjat Indonesia  anti-| 
Amerika,  hanja “menambah” kesanf 
tentang besarnja persoalan itu di ma- 
sjarakat Djepang. 

me Di Jjepang 
Panja Dasar? Jg Bisa 

galaman2 S 

'act finding di Indonesia, pertanjaan jang 
2hebat rasa anti-Amerika? Ketika missi mas 
1g dis ikan kepada para wartawan I 

Menurut Ishibashi, tentara pen 

tjuti. Djepang pada lahirnja, teta- | 

Amerika jang mulai tahun jang lalu. | 

” 

3 
-d 

3 

edjarah 

mna 
1 di Djepang, per- 

Indonesia pun demikian 
adalah logis. 1 

  

y 

  

Serangga2 
Tahan DDT 
Pun Njamuk & Lalat ' 

Makin Kebal 

suatu madjallah kedokteran di 
Paris, hari Senin mengumumkan 
sebuah karangan, dalam mana di 
katakan bahwa serangga2 kini 
djadi makin kebal karena DDT. 
Henri Gaillard jang menghadiri 
konperensi tentang penjakit ma- 
laria di Istanbul, katakan dalam 
karangan itu, 
DDT telah mengakibatkan se- 
rangga2 berkumpulan dan mero- 
bah tjara2 atau kebiasaan hidup- 
nja. 1 1 

Semendjak tahun 1947 di Itaiia 
dan Swedia telah diketahui, bahwa 
lalat2 telah mendjadi makin kebal 
terhadap DDT. Karena ini tidak 
mustahil njamuk djuga lama2 sang- 
gup melawan DDT, jakni mendjadi 
kebal terhadap DDT. , 

Karena itu Gaillard ' menarik ke- 
simpulan, bahwa tidaklah mungkin 
serangga njamuk dapat dibasmi dan 

bahwa pemberantasan penjakit ma- 
laria harus ditudjukan. kepada pe- 
njakit itu sendiri dan tidak kepada 
serangga2 jang menimbulkan penja- 
Kit itu. (Antara-AFP). 

MENTERI SOSIAL KE 
SURAKARTA. 

Rombongan menteri sosial Suroso 
pada tanggal 3 Desember ditunggu 
kedatangannja di Solo. Dalam rom- 
bongan tersebut, jang akan menin- 
djau objek2 sosial didaerah ini, anta 

engenai rasa 
an jang hanja berkundjung 3 minggu Dmna di- 

an pendapat berdasarkan pengalaman2 sendiri. etapi 
dalam ssk Djepang mengenai soal ini, dan 

up banjak didapat keterangan sekitar soal ter 
sendiri selama 3 minggu itu, bolehlah kira- 
dengan: Ja, di Djepang rasa anti-Amerika 

.LA PRESSE MEDICALE", 

bahwa pemakaian | 

  

  

..sarung-kebaja dan 

Masa Pasaran H 

produsen dari bahan2 tersebut. 

Sebagai akibat - dari permintaan 
tinggi beberapa tahun jang lampau, 
produksi dari kebanjakan logam ki- 
ni adalah lebih tinggi daripada sebe 
lum perang. Apakah masing2 sektor 
,dapat mempertahankan tingkatan tsb 
masih mendjadi suatu pertanjaan. 
Menurut ,,the Metal buletin”: 1. da 
lam: waktu 22 tahun produksi temba, 

  
“Produksi Timah Terijepi 

(Pada tanggal 27 Nopember bertempat di-lobhy hotel Homan di Bandung 
telah diadakan ',,Batik Show” jang mendapat perhatian besar dari umum. 

| Dalam pameran tersebur telah-dipertundjukkan pakaian2 Eropa maupun 
Shanghai dress. 30 

t 
aus Akan Bahan 

Mentah Sudah Lampau 
.- Oleh: Pembantu Ekonomi Kita — 

DEWASA INI DIPASARAN dunia sedang bergolak suatu : 
adu-kekuatan antara para konsumen  bahan2 mentah dan para 

Sampai sekarang para konsumen 
itu berusaha untuk mempengaruhi tingkat harga kearah jang baik 
untuk negara2 industri dengan melalui tekanan pada hukum per 
mintaan dan penawaran. Dalam pada itu masa pasaran jang haus 
akan bahan mentah sudah lanipau. Pada masa 
oleh suasana ketegangan internasional itu permintaan akan bahan 

jang dipengaruhi 

mentah sangat mendorong produ ksi. 

da achirnja Bolivia menerima sja 
rat2 Amerika Serikat, terdorong 
oleh keharusan hidup berhubung 
dengan kedjatuhan ekonomi Boli 
va. Menurut persetudjuan tsb. 
harga pendjualan ttmah Bolivia 
akan lebih rendah dari pada jang 
diminta hingga sekarang. 

Melihat berita2 suratkabar, pe- 
ra lain akam ikut serta kepala djawa ga telah berlipatganda: 2. zink naik rundingan timah antara Amerika 
tan bimbingan dan perbaikan sosial 
Fanani. 

  

  

   

  

   

| 
dengan 6596. 3. alliminium mening- 
kat 7 kali produksi th 1930. - . pi      

   

   

    
        
  

    

  

  
  

Ser kat dan Indonesia jang dilang 
sungkan di New York tidak mem 

  

  

  

Bukan hanj: ment. 1 duksi badja naik dengan lebih dari peruhatkan suatu kemadjuan. Se " Anti-Amerika Ban aa dalam sedjarah  ketentaraan —- berlipatganda. 5. timah hitam (lood) Beitara “itu Indonesia aah ber 
sentiment. Dan oleh Ishibashi di | 192 tentara pendudukan jang di- | 4 3 sedikit naik dengan 89o. . 3 “sedia untuk mendjual dengan har katakan, djanganlah dikira, bah-| #nangi rakjat? Dalam tentara samping menghantjurkan berba- | Lompatan jang paling besar ada- ga jang sama dengan Bolivia. Ini 
wa jang anti-Amerika hanja ko- pendudukan (Amerika) ada orang gai lembaga Djepang jang tradi- |lah pada produksi alimunium jang berarti kesediaan untuk mendjual mun alat enakA jang terpenga | Prangnja jang buruk, ada “jang sionil, ,,memaksakan” aturan2 'pada th. 1952 mentjatat produksi 7 dengan harga fluktuasi berdasar- 
rh oleh propaganda komunis. Saik, ada pula idealis2-nja, jang haru jang di Amerika sendiri be- kali lipat dari th. 1930 atau 50Ye-di kan pasar New York. Tjara ini 

Memunit Mana ae 'daripa memaksakan” demokrasi, seper- um dapat didjalankan. Pembe- atas produksi th.1 950... - tidak memungkinkan produsen 
da anti-Amerika ini adalah poli-| 1 Kaum fasis dulu ,,memaksakan” sar2 Amerika melakukan inter-| Indonesia tidak mengetjap keuntu mempengaruhi harga timah dihari ti k 2 ta sychologis. | asisme dan militerisme, dan di- vensi disegala lapangan. (Ber- jngan dari kenaikan permintaan jang! depan: jang pasti hanialah afzet Ni 5 Giuglaris ban Se sambung). : menjebabkan bertambahnja produk- | daripada sedjumlah timah terten- 

Ps Aan aa : : - si ini. Tidak diketahui mengapa saman Porur Tai 
ap ban pa Ass ag U i 3 2 . 9 pai Tera, meskipun Pen me Bea Me 
S1 jang sitainja ps . sn j 1 .. tah utk. logam 'ini, jaitu bauxiet, 1 aapan 
tuigehjk” dan sesuai dengan si-| ntungkah Tuan Sekali Ini 8 | ketemukan Naa ai Pekan Ma-|: 1 : K3 
fat-sifat manusia: ,,human”. Ada- 5 2 314658 114476 379047 lahan tambang2 di P. Bintam dapat/ Dari rkembangan ini njata 
pun sebab2-nja ialah politis, eko-f Rp. 125.000.— 47158 279282 85757 246790 | menrjapai produksi jang tinggi. Fasilapaimana fihak “industri “dapat nomis dan strategis. Djuga tulis- 339176 47655 28633 105496 343867 |liter pemuatgn-pun disana adalah sa mempengaruhi harga dan produk | an-tulisan lainnja memberi gam-: LS AROuE V 11292491 134934 "21711 " 9525 nga baik, sedangkan plaia Yang AL “Tent muk kn anak "perunioya baran akan semua itu, dengan p “Rp. 50-000— “——  PTTSS13 "199875 374364. 375987 | gunakan untuk eksploitasi ang an dan penawaran menurut -ke- mengemukakan facts. Ba : 2 Ten LN 67602 86297. 306562 Ten tenan Tenan Peng lan adaan internasionat pada suatu 3 o : Rp. 000.-— 190107 116201 329649 207537 Nan ay “waktu. .Menurut Narain, sebab2 poli | 82117” 71956 167104 159311 85536170220 50647 141063 | “ehir ini berjambah “mundir, sehing | SN Beruatiingan membawa tis wp, dani, an aan Haa TAN, No an 391194 205292 60900 125789 Ai Hata Na jd didunia Pasil baik aagi produsen bahan 
nja, kembal sedja Pee Danang » . 6 366986 126207 74577 403575 Sa - mentah, maka hal ini semata-ma- 1930, ketika Amerika tidak ber- 1230762 220868 . 30300 137500 /269556 362916 329378 290534 (P deni Musi eng mengalami Ntardimunokinkan djika timbul sua sedia mengakui kemenangan ge-|183738 164164 51580 2236431400302 130013 252798 12618 Na andalan dibandingkan dengan 'U keadaan istimewa pada perim 
rakan militer Djepang jang mere | 134814 43189 287914 239352 241533 keadaan sebe'4m perang adalah ti bangan kekuatan politik dan mili 
but Mantjuria, jang kemudian di- Rp. 5000.— 127862 212246 137613 350623/ mah. Produksi. dunia daripada ti- | ter internasional. 
susul oleh ketegangan jang .ma-|327566 284377 212674 3783821) 95800 25357 164570 113698 | mah th. '52 adalah 796 lebih ren- 6 
kin besar karena sikap Amerika 308110 272340 333446 122924/132629 199120 348330 362211 | gah da. th AD InE Gkebahkan 
terhadap penjerbuan Djepang di|329795 170057 153592 232266 |is9077 94375 101916 129780 oleh perkembangan “pasaran jang 

- Tiongkok. Sebab jang terpenting 1193501 356495 33694 896511197258 32381 79092 407141 sangat menekan, Harga? sangat ren 
dimasa sebelum perang ialah di-|205720-. 25149 172946 364369266821 231351 235898 245020 | dah, sedangkan pendjualannja tidak 

|. putuskannja oleh Amerika per-|155661 164252 161522 137207 79772 | begitu lantjar pula. Menurut perki 
| djandjian persahabatan dan perda Rp. 1000.— 337823 225192 51317 359378 |ran ahli2 Inggeris, produksi tahun 

gangan Amerika—Djepang .jang | 46703 406003 115896 50616| 22197 308518 24765 329307 | ini akan berdjumlah 166.000 ton, 
diadakan ketika tahun 1911. 265705 371466 113280 193452133429 101438 349439 215553 sedangkan pemakaiannja hanja akan 
» Sebab2 sehabis perang ialah 266928 295224 97825 3277711120579 158256 175630 394841 ! berdjumlah 133.700 ton. Ini berarti 

pendudukan jang lama dan dipak 18505 394160 104739 1730381 66650 255216 87007 : 249549 akan terdapatnja surplus  sebanjak 
. Sakannja kepada rakjat Diepang |363697 65040 88825 353594 264146 292490 253169 350059 |kira2 27.000 ton, jang bertambah 

“beberapa matjam politik jang ti-|185440 182660 152741 381140192880 "42313 225716 42897 membantu pandangan . gelap. terha- 
dak populer, misalnja Security | 31120 219764 354105 374395 |213188 96010 219968 373709 | dap hari depan timah. aa 

: 230054 256170 198492 289852) 40128 367341 306215 104242|/ Untuk mentjari uap Rea nan 2 282522 164857 57814 229305/175951 70086 391405. 333950 | dalam penjakita ekonomi dunia, ba 
409108 242896 154994 116481) 98924 250254 271087 201463 - Ma Mn Sa Na 

: 101648 322645 304330 163884312621 14900 299962 308520 (aa Aaaaa ea aa Nanah UA 
: 88098 76670 403779 591421 97135 238877 216629 353825 Ha tipis.” p 8 i |t10851 23610 369793 286757 401301 294867 152091 j alam” beberapa sektor produksi 

4 3 Rp. 500.— £ 271009 405704 177616 24057 terdapat suatu keadaan jang tidak me 
NP 191103 206784 219969 178773/218092 78784 263441 310883 | muaskan, jaitu- derigan” dilangsunp. 

' 392135. S1560 269983 264920 1308766. 22462 236248 15727 Ikan suatu konperensi padahal sebes 

2 “GARA-GARA orang tidak bo-|215569 75413 317076 943051366317 227171 374156 145079 |tidak akan dihasilkan apa2' kearah aa , 
1 Ieh mandi, maka beberapa keran- | (04772 24180 247337 423811243436 221282 188911 208844 perbaikan. M 3 mai T C- 
2 djang kotoran kuda, 2 buah kur- | 79490 38454 143555 52315 313502 126217 318019 133549) .Di Djenewa kini berlangsung kon-| asju Pas si dapur dan beberapa batang po | 179618 182790 120033 844401395627 125497 309899 373663 |perensi timah, dimana kesulitan2 ne| En Ta 1 

An ata AA Lip Tas Ban (BAN BI DOS PA IA ala ka aan tap Protes ! n b amar man n sumur 220 : 1 
|. sumber air milik tjamat desa Wa | 359380 256068 196859 291112 59150 350057 218822 374684 ra2 produsen tidak mempunjai pan-| & 1 1 ia 

'- Maredja, Madjenang, Ini terdjadi | 110608 313316 50049-1050251330538 62986 109203 262027 'dangan jang optimistis apalagi sete Ka an P “Ke 
pada tanggal 25 Nopember jl. Se) 292430 233777 69735 407735 |402474 282342. 17449 217470 lah Amerika Serikat sebagai pema-| lihan Umum Lusat- Ke- 
orang anggauta suatu kesatuan| 38774 301361 197105 1576341286331 391022 401601 336682 kai terbesar tegas2 menjatakan tidak terangan Dr. Sukiman 
pada hari tersebut djam 18.00 291531 233820 266318 138159135369 192138 219027 Nil aan Nan La Tn Ceng se : 
mau mandi dalam kamar mandi | 17249 33612 64153 207110275536 223171 216680 316774 |kepu 2 “Diadi batin Lari Naa MASIUMI idib- “men lklh 
milik tjamat tadi. Entah apa se- | 123093 250053 345480 189801120875 368277 137881 56334 Perensi. Dj aan 2 ap Tn SEMEN aa ORA Ban ikan hak2 tersendiri: dalam hal ini| dan memprotes susunan Panitia ibnja, ia ditolak, tak boleh me 135250 380723 75185 271561) 52738 162354 119470 138665 . 2 babnja, Aa An : . Amerika hendak bertindak sesuai de| Pemilihan Umum Pusat. Dalam neruskan maksudnja. 105706 258157 278914 2535281128589 105916 22775 344405 hpan benditanatn book : da itu Masjumi menghargai be- “Orang ini , tidak djad: | 118719 “62099 119176 45619121792 133917 264449 191471 ngan pendiriannya Sendiri. |” | pad Kn don an Orang ini tunduk, tidak djad: | 11871 29 : Pada waktu ini Amerika Seri-| nar2 usaha Presiden untuk meng- 
mandi. Tapi rupanja tunduknja | 44614 56703 209909 388572/2142956 80923 258091 399071 kat dapat mempertahankan pendi | hilangkan, setidak-stjdaknja mem- 
engan hati mendongkol. Sedjam | 221567 280319 126672 330226/360620 25887 116700. 253147 riannfa jang bebas, “karena tabu perkara Tha kendak-miitu jne 
cemudian ah| ker 131354 256252 43088 135191360901 169277 175820 246084 kekuatan stockn'a, jang didjamin (f mbuf dalam kalangan Masjum , 

tadi 361939 168139 50305 33633320997 336394. 153941! 49426 la selama tahun besikir ini oleh | Cas @alkinna Mongenan 
dak 360211 208070 299072 509221390641 311810 44097 286647' kontrak dengan' Bo'ivia: Kontrak | perwakilan Masjumi diseluruh pas 
mem 1108347 68685 162887 12625) 49426 390641 311810 44097 in: ditjapai dalam bulan Septem-j nitia pemilihan daerah. Dem kian 

iga 1236289 246443 30773 631001286647 268468 301658 21736 her jl. setelah lama 'tawar-mena | keterangan jang dikeluarkan oleh 
333211 393910 98284 242237) 20092 108966 272836 245187 war, Jang mend'adi pokok 'pembi | Dr. Sukiman Wirjosendiojo, wa- 

s m sumur dan 330745 324239 32657 62337/224598 69308 96733 19761 tiaraan bukan hanja pendjualan | kil-ketua Dewan Pimpinan Ma- 
kamar mandi. Ruparja ia bersem (379558 195813 63050 144380354162 287983 295260 103069 timah tetapi-d'uga pembajaran| sium', kepada pers siang ini, ber- 
bojan: Tak mandi satu, tak man- | 39191 123383 106349 44384 34592 91738 350295 316117 nencaantian 'kerugian kepada pe| hubung dengan terlant'knjia Pa- 

| di semua. Tidak ditjeritakan selan 1132896 142605 291046 319049 275934 288516-139363 83789 mi'k2 Amerika-dengan nasionali- | witia Pemil'han Umum Pusat. 

djutnja, dimana mereka kini ha-'366703 128355 53024 23519 304452 La ni sasi tambang timah di Bolivia. Pa| Selandjutnja Mata Ann ke- 
NG MMMMK 12.2 indah 1 205109 207357. 113113. 2969425 (Akan disambung terangan itu, bahwa chalajak ramai 
Na eng eno raman LL BERAS UG telah mengharapkan Panitia Pemili- 

han Umum Pusat sebagai badan pu- 

sat penjelenggara “pemilihan umum 
jang akan datang, disusun - setjara 
adil dan bebas “daripada' pengaruh 
politik partai2, agar dia dalam men- 
djalankan tugasnja - dapat mengatasi 

# 2 Nian Gta bae Canlai NT Gan iban i TT III, pemulangan tawanan2 perang Djes lagi terhadap Korea. — Amerika jg' segala pertikaian politik dan ke- " tatua sn Tn ingatan . Daan eana, Pa eng Pra pe- pang telah banjak membawa hasil. Suka sekali bikin statistiek segala | runtjingan Tn jang meliputi 
$ gang di Djakarta kota. Hari Sabtu (rintah kepada komandan KMKB Menurut pengumuman hari Sabtu, matjam statistiek, bisa Serap suasana pada dewasa ini. 
: oleh hakim Djakarta ia didjatuhi hu Djakarta, supaja mengambil tinda- (1274 orang tawanan Djepang akan kan, bahwa hasil panen dunia Tan al Dr Suki Panitin Pa j 2 Kn 4 £ PN b era | pulai 5 6 a $ $ : kuman denda sebanjak Re 30.000, (kan2 jg keras untuk men nee Tn Ja adah aa Tok1 Ba benda Pan o UNIkA na Inai a milan, Ktu Pioat Iu dab se (0. karena membuka bank gelap. D'm. |ulangnja peristiwa sematjam itu. — da masih NN Nk RN Pai Hi 45,5 djuta | tjara politis, berdasarkan atas kon- gu ngakuannja di .hakim ia me | Hari Minggi residen Sukarno be- hat perang tetap akan ditahan di hun jl. Tahun ..ini tjuma 645,5 diuta | ! IS, b 1 s 

$ PN Tau wa Ka aman et wakil PM, Wongsonegoro - Rusia. ea TEaN Nai pena dat, NP na an Ma "agan 1 gor 
2 1951 — 1953 ia telah ,,menolong” (kepala polisi Sukanto telah pergi Su ma tentara Amerika di Korea hari bushel. — Kabar « Hana bet Fla ngaret ma Ubaya ma 
2G aa aa SA cin ke da eat untateh "tadi i ke Djakarta ha Minggu mengatakan, bahwa pasu- njatakan, bhw hari Sabtu duta Ing eni Mat v oleh, are au mpa 

3 ke BNae antiota mann Total PN Sakura Kiknajangan pre- kan2nja kini siap Meperg yesna gris tpi Ne na na Kan Sa Gg ara Ne an 
& djenderal jg ia selundupkan itu se- |siden ini untuk menghadliri resepsi | kemungkinan. Tapi dalam pada itu mengada aka Peran pn Na kada Na Ki ae 
8 harga 1629 dollar ' Hongkong. —| pembukaan Kongres Persatuan Pe- Taylor tak- mau menerangkan, apa lenkov selama 10 menit. Dikatakan, | kil2 partai2 oposisi Te 2 

granat di Djakarta baru2 ini, kolo- antara Djepang dan Rusia mengenai Korea Selatan memulai pertempuran membitjarakan usul j 
ng  terdjadinja pelemparan| gawai Polisi R.I. Perundingan jg akan dilakukan, bila pasukan2 (bahwa pertemuan ini ialah untuk lam Panitia tersebut. 

g terachir, 

  

Sukiman Wirjosendjojo. (Antara). 

   

Ira RRT. Untuk mentjapai 
king, dibutuhkan 3 hari 3 ma- 

  

    
   

    

    

EMPAT BULAN LAMANJ 
»Tirai Besi”, antara lain RRT, 
si Pemuda ke Festival Bukaresi, 
dju kesana pulang pergi melalai 

IRp. 5000.— Ongkos ini ada mu 
tahui keadaan jg sebenarnja dari 
nja sebagian besar ditanggung ole 

D Peking selajang pan- 
dang. 

“ Dalam perdjalanan menudju 
Bukarest, tentunja kami 1: 
singgah di Peking, ibukota nega 

Pe- 

lam, perdjalanan dari Canton, se 
telah dari Kowloon naik kereta 
api. Karena saja tergabung dim. 
delegasi pemuda Indonesia ke 
Festival, maka selama di RRT 
perdjalanan dilajani oleh pemuda 
Tiongkok jang tergabung dalam 
organisasi ,,All China New De- 
mocratic Youth Federation”. Pe 
lajanan dari Pemuda RRT- me- 
muaskan, karena kita dinegerinja 
adalah sebagai tamu jg mendjadi 
.duta2 perdamaian”. Djam 12 
tengah malam sampailah kereta- 
api jang membawa rombongan di 
setasiun. Peking jang dulunja da 
lam bajangan saja kota tjantik 
dan bersih, ternjata bukan demi 
kian. 2   1 Tampak sekali Peking masih ko- 
tor. Debu: didjalanan ' beterbangan, 
dan banjak djalan masih dalam pem- 
bangunan. Rumah2 masih berbentuk 
kolot. Toko2 ditulis dengan huruf2 
Tionghoa, kalau di Djakarta sama 
sadja dengan suasana Glodok. Dim. 
pembangunan djalan2 sistimnja sa- 
ngat tjepat, kwalitetnja belum dapar 

dikatakan kuat, karena beberapa hu- 
lan sadja sudah mulai petjah. Sepu:- 
tas lalu saja melihat Peking  diba- 
ngun dalam segala hal. Banyak ru: 
mah2 baru didirikan untuk, New 
Peking”. Rupanja memang kwaliter 
tidak dipentingkan jang diutamakan 
ialah agar rakjar melihat dan nte- 

ngetahui bahwa pemerintahr.ja  ber- 
giat untuk pembangunan. 

Untuk pembangunan ,,New Pe- 
king” dikerahkan tenaga beribu? 
dan diambilkan dari Tuar daerah. 
Didekat2 pembangunan ada tenda 
tenda sebagai perumahan para pe 
kerdja selama mengerdjakan pem 
bangunan Peking Baru. Melihat 
tenda2 sematjam ini saja teringat 
akan djaman Djepang di Indone 
sia, ketika banjak tenaga dikuras 
untuk. kepentingan ,,saudara tua”. 
Mereka. dikerahkan dari. luar dae 
rah dengan meninggalkan keluar 
ganja. Dari salah seorang dianta 
ra mereka saja mendapat ketera 
ngan, bahwa mereka sebenarnja 

  

djuga tah, se 

“ 

patan Di Kota2 
(Oleh: Moeid Chandra) 

(D 
A saja berkesempatan berkeliling 

  

T Ada Kemungkinan 
Ka 5 2 en 

. . Djadi Yugoslavia 
Pembangunan Raksasa Dilakukan Den Segala Kekuatan— 
Tetapi Kemlaratan Masih Ada Djuga—Pengemis: Pelatjur : 
Rumah2 Bobrok Dan .. Wilde Oceupatie” Masih Keda- 

Kel: 

£ 

di negara2 dan kota2 dibelakang 
Russia dan Rumania, Saja termasuk salah seorang anggota delega 
jang 
Tiongkok dan Russia. 

rah sekali, karena itu kesempatan 
negara2 Tirai Besi, Murahnja 

h Panitya Internasional. 

Setiap ang 

berkat bant 

mengerdjakan pesanan pemerin- 
seperti umpamanja membikin 

pakaian tentara. Untuk kebutu- 
han2 mesin pabrik ini membikin 
sendiri. Sajang sekali, waktu saja 
menanjakan berapa besar produk 
sinja setiap bulan, didjawab oleh 
direkturnja bahwa dia tak dapat 
memberikan keterangan, karena 
soal itu adalah termasuk rahasia 
negara. Demikianpun halnja pada 
pabrik kertas jg saja kundjungi. 

Djuga ada ,,wilde occu- 
| patie”, 

Jang menarik perhatian “di kota 
Tientsin, ialah masih banjaknja ter- 
dapat rumah2 gubuk, dan sokupasi 
liar”. Disepandjang djalan menudju 
pabrik kertas, rumah2 gubuk ini ba- 
njak terdapat. Bahannja ialah zedek 
dengan dilapis tanah liat. Penghuni- 
nja  banjak kelihatan bermalas-ma- 
lasan duduk didepan- rumahnja. Pa: 
kaiannja Ijompang-tjamping dan ada 
djuga jang tembelan. Waktu penulis 
menanjakan pada salah seorang dju- 

"rubahasa, mengapa - masih banjak 
terdapat orang jang hidupnja miskin, 
sedangkan dia menerangkan tadinja 
ihidup rakjat di RRT sudah berke- 
tjukupan, didjawabnja bahwa peng- 
.huni2 gubuk tsb. adalah peninggalan 
"dijaman Kuomintang, “dan mereka 
. malas bekerdja. Tetapi, katanja, Pe- 
i merintah RRT sudah berusaha mem 
perbaikinja. 

Waktu saja desak .dia, kalau Pe- 
merintah RRT sudah berusaha mem- 
perbaikinja mengapa lantas masih 
banjak terdapat orang2  sematjam 
ini, kawan djurubahasa tadi hanja 
mengangkat bahunja. 

! 

Di Shanghai masih ada 
pelatjuran. 

Shanghai jang hingga kini  men- 

djadi kebanggaan RRT, sebagai kota 
besar ke-empat sedunia sempat dju- 
ga saja lihat. Sedjak dikota ini terasa 
bagi saja, ..kebebasan' bergerak sa- 
ngat terbatas. Hal ini terbukti, wak- 
tu pada suatu hari saja berdjalan- 

djalan masuk kampung keluar kam- 
pung bersama2 seorang kawan, ter- 

injata dari belakangan diikuti oleh ti- 
ga orang. Sampai sedjauh 10 kilo- 
meter kira2 saja berdjalan, ketiga 

orng “jang tadinja “dari horel tetap 
mengikuti. Sikapnja mentjurigakan. 
Disuatu: tempat saja pura2 masuk 
toko dan membeli katjang. Sehabis 
saja keluar, ketiga orang tsb. lang- 
sung masuk toko dan bertjakap-tja-   

sSampan2 Pelatjuran” di Canton jg. 
disaksikan dan digambar oleh sdr. 
Muid Chandra. Selandjutnja harap 

. membatja verslagnja disamping ini. 

x 

kap dengan jang punja toko. Sam- 

pai kembali ke hotel saja tetap di-' 
ikuti. Dan beberapa diam kemudian | 

ternjata ketiga orang tsb. duduk2 di- 
ruangan makan. 

Tidak hanja satu kali itu sadja. 

  

  

sangat berat mengerdjakan pem 
ibangunan kota Peking, karena di 
'antara mereka ada djuga sebenar 
Inja didaerahnja masing2 jg sudah 
Imempunjai pekerdjaan,  sedang- 
kan hasil dari pekerdjaannja jang 
sekarang djauh lebih kurang dari 
tempat pekerdjaannja jg semula. 

iDi komplex ,,Peking Baru” ini 
banjak dibangunkan gedung2 Per 
guruan “Tinggi. Pada umumnja 
Peking kini masih dalam suasana 
pembangunan, dalam arti kata 
bahwa kota ini masih tampak 
djauh lebih djelek dibanding de 
ngan kota2 lainnja, seperti umpa 
manja kota Sjanghai. 

Di Tientsin masih ter 
dapat gubuk2. 

Dalam perdjalanan pulang saja 
menindjau kota Tientsin. Seperti 
Peking, kota ini tampak kotor 
djuga. Disini saja melihat2 pabrik 
wol dan pabrik kertas. Pabrik 
wol dikota ini adalah sebuah pa- | 
brik 'partikelir jang didirikan 
“pada tahun 1921. Waktu Djepang 
| masuk kedaerah Tientsin pabrik 
ini disitanja. Seperti djuga keada 
annja di Indonesia dulu, pabrik 
ini oleh Djepang dipergunakan 
untuk membikin pakaian2 tenta- 
ra. Tahun 1945 Djepang menje 
rah kalah dan diganti oleh Peme 
rintah Kuomintang. Waktu dja 
man Kuomintang pabrik ini tak 
dapat djalan, terutama lantaran 
kalah dengan saingan barang2 
Amerika, jang pada waktu itu ba 
njak masuk dan harganja djauh 
lebih rendah dari hasil pabrik tsb. 
Djuga barang2 Djepang - mulai 
mengalir, sehingga. tak memberi 
kemungkinan pada pabrik tsb. 
untuk hidup lebih lIandjut. 

Tetapi pada tahun 1949, tatka 
la Kungchantang mulai berkuasa, 
pabrik ini dihidupkan kembali, 
Dalam tahun2 pertama. pemerin 

|tahan Mao, pabrik ini belum men 
dapatkan pasar jang baik, Tetapi 

    

2-1 na 

ijatnja masih banjak 

diadakan antara 2 dan 16 Agustus 1953. Perdjalanan menu 
gota  diwadjibkan  membajar 
ini sja pergunakan untuk menge 

perongkosan ini, karena sebenar 

uan Pemerintah, maka MW 
kini pabrik imi berdjalan dengan 
lantjar. Pabrik ini sekarang hanja 

TJATATAN REDAKSI : 
Berbareng dengan sdr. Sugio- 

no jang pembatja sudah kenal, 
sdr. A. Moeid Chandra akan me- 
nulis sefjara berturut-turut ten- 
tang kesan perdjalanannja ke 
RRT terus Russia dan lain2 ne- 
gara jang lazim disebut negara2 
dibalik ,,Yirai Besi”. Sebagai dju 
ga sdr, Sugiono, Sdr. Moeid 
Chandra adalah anggauta dari 
rombongan Indonesia jang me- 
agundjungi ,,Youth Festival” di 
Bukarest. Penulis Meeid Chan- 
dra tidak banjak memberi ko- 
mentar, Ja hanja mentjeritakan 
apa sadja jang telah ja lihat dgn 
mata-kepala sendiri. Ia tidak 
mempunjai ,,purba-sangka”: ja 
lidak mempunjai sentiment. Jang 
baik, ia katakan baik. Jang menu- 
rut  fahamnja buruk, ja djuga 
katakan buruk. Dengan demikian 
a mau memberi gambaran ,,APA 
SEMUSTINJA SADJA MENU- 
RUT KENJATAAN”, seperti jg 
telah ia njatakan sendiri itu. Sdr. 
Moeid, adalah seorang wartawan 
di Jogja, dan ja adalah anggauta 
dari ,,LEKRA” seksi Sastra jang 
umum ketahui berhaluan fjon- 
long ke kiri. 

PAN PE 

lunak dibanding dengan daerah2 
lainnja. Dan Shanghai 
sebagai pusat industri berat. Se- 
bagian besar dari pabrik2 berat 
di Tiongkok terdapat di Shang- 
hai. Ketjuali Harbin, . Shanghai 
adalah merupakan kekuatan dari 
RRT, karena dikota inilah  ba- 
njak terdapat sumber2 kekajaan 
alamnja. Pabrik mesin2 berat utk. 
industri seperti misalnja - pabrik 
mesin “tenun terdapat di.” 
Shanghai ini. : 

Merang Shanghai adalah me- 
rupakan daerah istimewa bagi 
RRT, istimewa dalam segala-gala 
nja. 

Melihat2 Hangchow, 
surga dunia. 

Dari Shanghai saja  menudju 
kota Hanchow, sebuah kota tem 
pat beristirahat. Disini banjak ter 
dapat pemandangan2 dan tempat 
istirahat. Kalau 'di Indonesia bisa 
disamakan dengan Puntjak. Han 
chow ini di RRT terkenal dengan 
djulukannja shg. surga di Timur 
Djauh. Disini terdapat sebuah da 
nau, dan semalam-malaman orang 
bisa menikmati keindahan alam 

| dengan naik perahu. 
Dr. Sun Yat Sen di 
Nanking besar penga- 
ruhnja 

Dari Hanchow saja menudju Nan- 
'king, dulunja ibukota Kuomintang. 
iFidak seperti dikota2 lainnja, dikota 
lini banjak terdapat gambar2 Dr. Sun 
| disamping gambar2 Mao. Ditengah? 
ikota bukannja patung Mao jang ter- 

| dapat, tetapi patung dr.,Sun. Saja 
.mengundjungi makam Dr. Sun di 
Gunung Mas (She Tjien San). Ku- 
burannja ini mempunjai 392 tangga. 
Untuk masuk dikuburannja orang : 
harus lebih dulu melalui tangga se- 
banjak tsb. diatas. Kuburan Dr. Sun 
ini dibikin pemerintah Kuomintang. 

(Diatas kuburannja terdapat patung 

Dr. Sun sedang berbaring dengan 
jberbantal bendera Kuomintang. De- 
ngan adanja gambar2 dan patung 
Dr. Sun ini menurut salah seorang 
djurubahasa, memang Nanking rak- 

jang pertjaja 

  
|akan adjaran2 Dr. Sun dengan Kuo- 

Waktu malam peringatan 1 Oktober 
ternjata ketiga orang tadi tetap 
mengikuti saja dari belakang, kema- 

na sadja saja pergi. Entah apa lapo- 
ran mereka tentang diri saja" kepada 

atasannja, saja tidak mengetahui le- 
bih landjut. 

Dalam mengenal kota Snang- 
hai, saja pertama-tama tertarik 
akan masih banjaknja pelatjuran. 
Harganja komplit dengan hotel- | 
nja antara 50000 s/d 100.000 | 
juan atau sama dengan Rp 50.-— | 
s/d Rp 100.— Djuga diperahu2 
terdapat pelatjuran. Dengan ong 
kos .7000- juan untuk ongkos pera 
hunja kita bisa mendjumpai bu- 
nga-bunga malam. Pelatjur2 di 
perahu ini lebih murah harganja, 
antara 10.000 s/d 15.000 juan. 
Djuga. didjalanan banjak terdapat 
pelatjuran. Untuk pelatjuran di 
djalanan ini kita tjukup  berhu 
bungan dengan pengendara2 be- 
ijak. Waktu tanjakan pada salah 
seorang djurubahasa, ' mengapa 
dia terangkan di Shanghai tak | 
ada lagi pelatjuran, sedangkan 
kenjataannja masih banjak, dia 
mendjawab sama sadja dengan 
djawabannja waktu di Tientsin, 
ialah katanja peninggalan2 dari 
“djamannja Kuomintang.  Djuga 
bandit2. masih banjak di Shang- 
hai. Orang harus berhati2 berdja 
lan diwaktu malam. : 

Masih ada pengemis. 
Ketjuali Shanghai terkenal de' 

ngan pelatjurannja, dengan ban- 
ditnja, Shanghaipun masih tam 
pak miskin hidup rakjatnja. Di 
sana masih banjak terdapat penge 

' mis. Masih banjak orang tidur 
dipinggir djalan dan  dikolong2 
djembatan. Dan menurut ketera 
ngan salah seorang pemilik se- 
buah toko di. ,,Nangking Road” 
di Shanghai, masih banjak peng 
usaha2 toko"jang beraliran ,,Kuo 
mintang.”. Karena itu tjara peme 
rintah RRT mendjalankan pera 
nannja di Shanghai adalah lebih 

  

  

bahwa perlahan2 

mintangnja. Dari Peking Saja me- 
nudju Canton. Dan dikota inipun 
seperti di Tientsin masih banjak ter- 
dapat gubuk2. Bahkan, dipinggir kali 
sepandjang kgta Canton masih ba- 
njak terdapat orang bergelimpangan 
tidur. Dan. pelatjuranpun dikota ing 
masih banjak terdapat. Kalau mata- 
hari turun sudah mulai kupu2 mu- 
lam beraksi, dan tempatnja umum- 
nja diatas perahu. 

Jugoslavia kedua? 
Melihat kenjataan2 diatas, , maka 

kini RRT sebenarnja . masih dalam 
tingkat. membangun negaranja.  Di- 
mana2 memang nampak pembangu- 
nan disegala lapangan giat dikerdja- 
kan. Ada tendens kelihatan di RRT, 

akan melepaskan 
dirinja dari Rusia. Ini bisa kita li- 
hat dengan tjara RRT sekarang be- 
kerdja. Berangsur2 tenaga2 ahli dari 
Rusia dipulangkan kembali, dan 
RRT kini giat mentjetak tenaga ahli 
sendiri. Tiara RRT mentjetak tenaga 
ahli, ketjuali dilapangan pendidikan 
ialah dengan mengadakan pula di- 
antara golongan terpeladjar dan bu- 
ruh perlombaan mentjari model ker- 
dia ig baru dan lebih praktis serta 
menguntungkan rakjat. Siapa jg meg' 
dapatkannja,  dihadiahkan pangkat 
dan. kedudukan jang lebih tinggi. 
Djuga barang2 import djarang sekali 
terlihat. Hampir diseluruh daerah jg. 
penulis kundjungi tak tampak ba- 
rang2 import, maupun barang2 Ru- 
sia. Rakjatnja diusahakan demikian 
rupa, agar dapat memakai barang2 
bikinan negerinja sendiri, 

Kalau sebelum Stalin mening- 
gal katanja banjak sjanjian2 ig 
memudja2 Stalin, maka kini tidak 
demikian lagi. Jang banjak nja- 
njian2 sekarang berisikan memu 
dja2 pemimpinnja sendifi jalah 
Mao Tse Tung. Memang 
sekarang di RRT ditanamkan ke 
pertjajaan akan Pemimpinnja sen 
Giri. Tegasnja kini RRT rupanja 
bersembojan: ,,Right or wrong, 
my country.” 

terkenal 

 



  

      

    

      

J 

| DAPAT DILEVER DARI PERSEDIAAN 
CARBID LAS-apparaat compleet 

CE REMAN CU Pk 4 
1 STEL - LAS - DAN : SNI JBRANDER 

| 1 REDUCEER VENTIEL PAKAI 2 MANOMETERS 
10 METER CARBIDSLANG Pa 

| 10 METER ZUURSTOFS LANG 

— BODJONG 27 TILP. 264 — SEMARANG.     
N. V. INGTRACO : 
    
  

  

     
Bisa terima pekerdjaan: MENGGARIS KERTAS untuk ke- 
perluan Buku-Tulis d.lI.-nja. Ongkos menggaris seriemnja 
untuk kertas ukuran 44 Xx 69 cm. Rp. 5,— perangko Sema- 
rang. Ongkos tersebut berlaku untuk pesenan « sedikit2-nja 
50 riem — kurang dari 50 riem ongkos berdamai. 

Pekerdjaan ditanggung RADJIN dan TJEPAT. 

—... Memudjikan dengan hormat 

— Pertjetakan THE ENG LIAN” 
KALIKOPING 13-15 — SEMARANG, 

  

  

: 
  

Segera menjembuhkan 
1 Amoebe Dysenterie 
. 'Medjan 

? Buang? air 
dengan 

.ENTERO-VIOFORM 
NA Terdapat dalam 

sampul? 3 2 tabl.: Rp. 0.75 
tabung? 4 20 tabl.: Rp, 7.—,        

Bila Dokter tidak mem- 
rikan peraturan lain : ) 3 kali sehari 1 - 2 tablet. 

CIBA MERK 

KANTOR-PENDJUALAN CIBA 
HOPPENSTEDT 

  

2” HP/ev-304       

  

  

  

gur jang terpilih. 

laki2 kurang. 

laki 
muda. - 5 

dan perempuan, 

jang duduk perut, dan jang berbadan lemah, 
- sakit Ter 

2. ANGGUR KOLESOM PO THAY.. Amat perlu bagi prempua: 
kepala suka pusing, 

erut tumpah2, kaki bengkak dil. Sakit lemah dalam waktu 

1. ANGGUR OBAT KOLESOM. 
Ini Anggur Kuat terbikin dari 
Tjampuran Obat2 Tionghoa jang 
berfaedah dan mahal, antaranja 
Kolesom, dil. Obat jang. sanget 
penting untuk tambah kekuatan 
tubuh dan darah. Ini Anggur pun 
tertjampur dng sarinja Buah Ang- 

Amat baik bagi lelaki/perempuan 
jg. berbadan lemah. Kurang da 
rah, muka putjet, air muka keli- 
hatan tua dan lesu tidak berse- 
mangat, kaki tangan dingin, bua 
pinggang sakit, tulang linu, ke- 
pala suka pusing, bernapas pen- 
dek, urat sjaraf lemah, sumangat 

Paras perempuan 
tua dii. Penjakit kelemahan. Mi: 
num ini Anggur dalam sedikit 
tempo sudah tentu lekas keliha- 
hatan faedahnja. Baik untuk le- 

tua atau 

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

3. ANGGUR KOLESOM SENG HWA. Perlu diminum perempuan 
sesudah bersalin, agar tinggalnja darah dalam badan mendjadi ber- 
sih, dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjadi seger, me- 
namgah air susu ibu, dan menambah nafsu makan. Terutama bagi 
perempuan jaag sudah 
ngat dipudjikan. 

banjak beranak ini Anggur SENG HWA sa- 

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

Terdapat di TOKO2 OBAT dan TOKO2 P. & D. diselurwts Indonesia 
- Sa - Tea maan aa 

. : ' 1g - 

Ea 

   

    

  

aa rae anna aan ana 

NO WOMAN 

ITA 
Tak usah didjelaskan kesusahan hati dan kesedihan laki-laki itu jang su- 
dah hilang atau kurang tenaga laki-laki (sjahwat)nja. Mereka tahu sen- 

“dri, bahwa KEKUATAN SJAHWAT semakin hari mulai semakin ku- 
rang, tidak merasa puas, 2 
“Kekuatan laki-laki itu bersangkutan pula dengan kesehatan otak (urat- 

— urat sjaraf), buah pinggang, djantung dan perut, maka kelemahan sjah- 
wat atjapkali menimbulkan rupa2 penjakit lain dari zenuwen (neurasthe- 
nie) djantung berdebar-debar, pujang, kaki-tangan dingin, lekas tjapai 
dan djengkel, pusing dan lekas suka marah. Semangat kerdja hilang, 
malas dan kusut pikirannja, 
PIL SEXANOL mandjur buat menambahkan tenaga laki-laki untuk se- 

0.0... Iamanja, tinggal sehat, berani dan gagah. Sebotol Rp. 20.—. 
SEXALIN untuk wanita merasa sakit bulanan (haid) tidak tjotjok, ku- 

|. rang darah dan keputihan, Sebotol Rp. 20.—. 
—APHRODIN untuk lelaki. Obat pelesir Rp. 10.—, ' 
PREGNOL Obat hamil untuk dapat anak Rp, 25.—. 
ATOM en untuk bikin hitam rambut putih Rp. 10— Rp. 15.— 

5 gn Rp. 25.—, j 
Harus tambah 1596 ongkos kirim ,,DC PHARMA” PRODUCTS 

am op Dn BANDUNG, sai 
Agen2: Semarang Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 1015 Magelang 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya La: R. Obat ,,KARUHUN” Djokja dan 
Pekalongan, Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, Djokja: Toko Obat 
Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek Selamat 
Tjirebon. 1 

     

  

YES A WEAKLING 

(ojagalan 31 9 tah 

Na 

  

  
tuk, sudah banjak saja 

| bermatjam-matjam kelua 
| tidak sembuh djuga. 

| gehna LuMaka sete 
batuk tjap Bintang Tud 
kali untuk membasmi pe 

   

perti sediakala. 

  

     
Dari itu saja pudjikan 
tjap " INT N 'UDJ 22 

-lupa pula saja w 
| kasih adanja. 

    

| Pontianak, 8 April 1952. 

Kembali SEN ANK Ly Toko Obat "BINTANG TUDJUH" " Aa 
| (Krekot Noa 11 ) : sn 2 
AKARTAS-RAYA 3 

Ht 
Dengan hormat Lean Hg 2 $ |, 3 

000... Saja jang bertanda tangan dibawah Use ini Sudjono Djurutulis pada Perusahan Dagang NI 
GEO.WEHRY & Co., N.V. Pontianak. Nasa 

2 Walter Saja sangat werasa girang sekali, Hang 1 Lo. sesudah sekian lamanja saja menderita sakit ba- & 

lah 3 hari saja terus memakan obat itu, penjakit 
saja pun sembuh sama sekali. | . 

Hingga badan saja sehat kembali se- 

tuk wengutjapkan ribuan terima 
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 memakan obat2 batuk jang 

ran, tetapi penjakit saja 
tah res £ Ta FS 2g x 

lah saja mentjobakan obat 
ih kiranja sangat baik se- | 

njakit batuk tersebut, sete- . 

     

    

   
     

sekali lagi, bahwa obat 
sangat baik sekali. Dan tak     

  

     
    

  

      

  

Sipengirim: Hormat dari saja, 
Badan 2 Sa Ga et on 

| d/a GEO.WEHRY & Cow, N.V. 2 : 
! .23 PONTIANAK. K.B. 5 5 3 2 2m 

, 3 Ku anuoa Eno neo 
: | :. 
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WEEK ! 
Ini malam 
d.m.b. 

REX | 
5-75 9,- 

(17 tb). 5 

Ini malam d.m.b. OR 
Robert Stack — Joy Page | 

,BULLFIGHTER & the LADY" 
INI MALAM PREMIERE 

METROPOLE—— 5-7-9. 7th) 
Kebranian - $ 
kepolisian 

jg. tidak me 

ngenalta- 
kutmenge- . 

djar kom- 

plotan pen- 

djahat! 
Sebuah filrr 
Wild-west 
ig. penuh 
aksi-serfsasi 
hebat. 
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Liu Ching — Sun Ching Lu. 

»Ta Liang San Wen Chiu Chi" 
(Kedosaan Nenek Mojang Kita) 

FILM JG MEMEGANG RECORD! 
2 M-G-M's Spectacular 

Color TECHNICOLOR 
MASTERPIECE! 

  

  

     
Dunia tak pernah lupa .,Tiga-Pahla- 
wan” dan Captain Blood” jang 

menggemparkan! 
Gagah perkasa tampak dalam Jajar 
putih, penuh dengan asmara dan 
pertempuran anggar mati-matian. 

Kebesaran dan kemegahan jang Tuan 
tak akan lupa!! 

SEGERA DATANG...... Naas : 

Ditjari: 
Beberapa TUKANG DJAHIT 

pakaian laki2 jg berpengalaman. 
Condisi, baik. : 
Keterangan: 

TAILOR & PHOTO SERVICE 

»LAIK A? 
Dji. Mataram 916A (Djomblang) 

SEMARANG. 

Parang     

F k Dji. Mataram (Kr. Turie) No. 572 — Semarang, 

  

BEBAN . k (ask sa 1 

Nafsu Besar Tenaga Kurang ! 
: ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KATU? 

Penjakit JIRIAN (Spermatorehoca) IMPOTENTIE. Tanda-tanda Pe. 
njakit Selalu Marah-marah Muka Putjat, Makanan Kurang Hantjur, Pe- 
rut Kembung, Kepala Pusing2, Lekas Tjape, Tidak bisa Tidur, kaki ta- 
ngan dingin, Semut-semutan, pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung 
berdebar-debar, selalu mimpi-mimpi, untuk itu semuanja kami sediakan | | 
OBAT JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA ,,JARIANOL”, 
Special Buat-Laki2 harga per botol ...ooccooooo—oo.”oo oo. P3 Bip 20.5 | 
»OVUM TAZOL” Special buat Perempuan harga per botol 3 25.— 
»Obat Minjak Surga Dunia” Buat Laki2 ............. Aa nana H 
»BLACK HAIR DYE” Obat HITAM RAMBUT 10096 tidak luntur. 
Garansi Harga Rp. 5.—, Rp. 10.—, Rp. 15.—, Rp. 20.—, Rp. 30.— dan 
Rp: 50.— per -botolnja. , 
Zalf Face Cream ,,TJAHAJA YUSUF” Buat hilangkan Item2 Djera- 
wat, Kukul dan Kekolotan di Muka Laki? atau Perempuan Harga 
Rp. 25.—, No. 2 Rp. 10.—. ,,SULFAN OIL” Obat Gatel, Kudis Koreng 
dll. Rp. 5.— per botol. ,,GALINUS” Special buat Batuk T.B.C. harga 
Rp. 25.—. satu botol dan Batuk Kering. ,,KATHRAH-I-NOOR” Special 
Obat buat Mata, Kurang Terang, Lihat Putih2 dan putih di dalam Mata 
Kelihatan seperti Asep, dil. Harga Pp. 15.—, Obat-Obat dikirim di 
seluruh INDONESIA. Wang di' muka. Tambah Ongkos 1095. Untuk 
mengobati segala penjakit luar atau dalam. Sakit MATA, sakit berbahaja 
(utk. Keturunan), Mati Badan Linu2, BENGEK (ASTHMA), Sakit Gin- 
djel, Sakit T.B.C., Perempuan tidak Accoord Bulanan atau keputihan, 
WASIR (Aambeien) di djamin 10shari sembuh dan keluar Akar2nja tidak 
dengan Operasi (POTONG). Semua penjakit di Obatin sampai baik. 
(Sedia obat orang jang kepingin punja anak). 
AKRHEMPIL. Buat Rheumatiek sakit tulang2, entjok, linu dll, Rp. 30.— 

   

AKSATAPIL. Buat bengek, sesak napas (Asthma) ............ » 30— 
AKSOZA sakit berbahaja untuk keturunan » 100.— 

Setengan AON Linen ig Be SE NA EL ENA  a »' 50.— 
SALPWASIER. Berentikan darah mengketjilkan wasier ...... ». IS — 
NOBAIR. Obat hilangkan rambut ...........:. KAN Ati inai » 10.— 
HOME DOCTOR REAMADY, istimewa obat untuk Laki2, Perempuan 
- Pena ketjil, buat minum dan pakai luar. Amat mandjur p. botol 

p. 10—. : KR e 

WORLD FAMOUS Prof. TABIB FACHRUDIN No. 14 Sawah 
Besar — Phone 3804 G. — Djakarta. Prof. TABIB G. A. FACHRUDIN 
ema Djl. Tepekong No. 3, Medan. 127 Seranggoon Road SINGA- 

A gen2: Fatehudin, Toko Punjab, Djl. Pasar 45, Djember: PUNJAB 
STORES” P. Besi 2 — Tilp. 4177 Gbr.: Djakarta: Toko FATEH, Pang- 
gung 79, Surabaja: Toko Manis, Oro-oro-Dowo No. 2 Malang: Toko ASIA 
BARU, Kebun Sajur, Balikpapan: Toko FATEH, Dil. Kemakmuran, Ma- 
kassar, Tabib GASITA, Ondomohen 24, Surabaja: ZINDABAD HOUSE, 
Nonongan 77, Solo, Toko MURAH, Djl. Margao Genung, Ambarawa: 
M. A. MIRZA, Pontjol No. 40 Semarang: Toko PAKISTAN, Teluk Be- 
tung (Lampung): A. LATIF PAKISTANI, Tangabatu Muaradua (Palem- 
bang): Perusahaan Mesin Tek, Dji. Setasion, Purwakartas MOHAMED 
AMIN & CO., Samarinda: Toko PAKISTAN, Alon? Selatan 3, Ma- 
dien B.H. DAWOOD BILAY, Den Pasar, Bali: S. H. HAMDUL- 
AZIZ, Kaprabon Wetan 23, Solo: KHAIRUDDIN & SONS, - Dja- 
lan Guntur 30-32, Djakarta: Toko PAKISTAN, Djl. Raya No. 203 B, 
Sukabumi,  SINGH. STORE,- Gang C. No. 21-23, Tandjong Priok, 
Toko PAKISTAN, Djalan Pasar Wetan F 16, Tasik: M. ALI 
SPORTS, 'Djl. Polisi 30, Pontianak, Toko PADANG, Djl. Djawa - Pa- 
dang M: Toko KALIMANTAN, Djl. Lengkas, Tarakan, Toko PAKIS- 
TAN, Bima: Toko PAKISTAN AHMED BAX, Endeh-Flores: Djl. Pa- 
sar Baru No. 238 (Keb. Suklat), Bandung. 

maen. ne Ta 

  

Kerstboom Verliehtin 
Radio PHILIPS Bin 326U) -A 
Radio PHILIPS Bin battery) A Rp. 625.- 

Radio ,,OMEGA? 
    
  

10.— 1 

  

  

CT.2 83-5-159-8) 

  

     

    

»Sehalus sutra dan se- 

gar bagaikan embun! 
Kulit Njonja men- 
djadi demikian oleh 

sabun wangi Lux. 
Ini terdjadi karena busanja jang halus lagi ber- 
limpah-limpah. Lagi pula, kewangian - Lux 

akan selalu mendjadi kesukaan Njonja.” 

   
Dipakai oleh 9 dari 10 bintang pilem. 

    

bintang pilem 
Amerika 

jang terkenal berkata: 

Saja selain 

memakai     

    

   

  

  
SABUN WANGI   
  
  

  

Untuk membangun keperluan 
ee bna TANGGA datanglah 

En 
MEUBELMAKER 

Goan Hien Ho 
Pandean 101 — Tilpon 1813 

Semarang. 

Eig: Soen Bok Soen 
Terima segala - pesanan-pesanan 
tentang” barang-barang Rumah 
Tangga ! 
  

Ta TA 1 LA Lt UE 

: Dokter 

R. V. Soedjito 
Pandanaran 66 tilp. Smg. 2229. 

Memeriksa wanita hamil 
Menolong wanita bersalin dan 
Praktek umum. 

Djam bitjara : 

Rumah: djam 7.00— 9.30 
djam. 4.30— 6.30 sore 

R.S. Elisabeth 10.30—11.30 
2.0 AR 

    

PERABUT 
untuk Rumah Tangga & Kantor 
dapat dilever dari persediaan dgn 
harga paritas. Djuga djual: BAN- 
TAL, GULING & KASUR. 

Toko Djohar 
Duwet 60 - Semarang - Tel, 1943 

  

    

KENA   
Duduk termenung? Karena meng   

hadapi keruwetan penghidupan, 
pertjintaan, perkawinan, kesehas 
tan dsb. 

Tanjaklah pada 

A. WAHID 
- Astroloog 
Jang sudah 10 tahun berprak- 

tek di Indonesia dandapat mem- 
bantu memetjahkan soal tsb. 

Consult Rp. 15.— 
Plampitan 39 -— Semarang. 

  

    Pagi djam 9—12, Sore djam 5—7 
SEEEKNANRE NN EKA cm 
  

DJURNATAN 50 
TOKO ,SANGKURIANG" 
DEALER BAN GOODYEAR 

  

  

  

  

  

    

Tilpon Smg. 2015 — SEMARANG. 

  

Selalu Sedia: 
Mesin Motor Compleet: Short Block : Radiator: Kruk As: 
Roda Velg: Veer2 dii. 

JEEP dil. 
dari DODGE — CHEVROLET — 

Toko ,SELECTAs   
    

Bantulah PMI. 
  

  
          

Wasserij ,A SIA“ 
BLAKANG KEBON 3 — Telf, 1554 

 Tjepat, Bersih, Murah 
  

  

  

Njutran 234-Kotak 

kum/ Ekonomi. 

didapat dari Tata-Usaha.   4 

Correspondence University 
« SRIWIDJAJA " 

# Peladjaran2 / kuliah2 dikirimkan dengan tertulis (sehrif- 
- telijk) untuk SMP/SMA bgn. A/B/C dan faculteit Hu- 

# Keterangan lengkap (prospectus) masing2 sekolah, bisa B 

   

Sa
 

pos s—Jogjakarta 

    

  

MENOLONG KANAK 
KANAK DARI PENJA- 
KIT DEMAM PANAS 
JANG DISEBABKAN 
OLEH PERUBAHAN 
HAWA.MASA TUM- 
BUH GIGI, DLL. 

     
     

  

     
   

    
    
  

: 6 
COME ON, SLIM, OUT 
WITH IT! DID YOU TAKE J SAiv, BUT SOME 
CARE OF TOM PINES 
AN' HIS SISTER?Z - 

  

UT wasit ay raut TA | 
Maautks! 7 pyNAMITED P3 

THE BOAT LIKE You A 

COWBOY RESCUED 'EM 
AN' WINGED ME BESIDES/ 

  

WAIT A 
MINUTE, 
CAULKS— | 
TM HURT! 

MAYBE THIS'LL 
LEARN YOU THAT 

3 | 1 EXPECTA dop 
C4) DONE RIGHT WHEN 

I PAY FOR IT! 

   ( 
Bei     

Slim. 
Apakah 

— Mari kesini, 
tentang hal itu. 
    

engka 

kaknja? 
— Itu bukan       Bagaimana 

mengamat-amati. Tom Pines dan. ka- 

salah saja," Caulks! 
Saja telah meledakkan perahunja se- 

  

—— Djika saja tidak da 
gu, akan lenjaplah keuntungan2 saju. 

jang 
u dapat  mengadjar engkau, 

bahwa saja  mengharap2 
akan hasil baik, waktu saja 
membajar untuk itu. 

Tunggu sebentar, 

tjukup berbuat untuk kepentinganmu. 

15 TOM PES TimOEg EVERYTHING, CAULKS G3 IMBE ING, CAUL 
IN TWO WEEKS, I'LL NP 

pLOSE A FORTUNE / 

pat memiliki kajunja Tom Pines dalam 2 ming- 

V you Just Lo07 Pi 

  

  

— Engkau betul2 kehilangan segala2nja, Caulks Malloy. Saja telah 

  

: $ # 
perti jang kau katakan, tetapi se- Caulks, saja mendapat lu- 
orang cowboy menolong mereka dan ka-luka. 

menembak tangan saja. 

1 

& 

  

BODJONG! 80-5 TELP: 594 - SEMARANG” 

ana mean mma meme . en 

2 City. Concery Camemas 

Ian INI MALAM (u..13 tahun) 
Ead Log Bibi GENE AUTRY — ELENA VERDUGO 

Songs! 

DAVID: NIVEN — GLYNIS JOHNS 

»Appointment With Venus 
: And The Naziss 

    

  

  

  
  

  

Akan datang: 

  

Penuh sensatie — gempar! 

GRAND INI MALAM PREMIERE  (u. segala umur 
5,00 7.00 9.00 LEX BAKKER — DOROTHY HART 

Tarzan's Savage Fury” 
Jungle sensatie jang menggemparkan! 

INDRA 
4.30 — 7.00 — 9.25 

"1 

AAN 
Besok malam. premiere INDRA 5.00 7.00 9.00 (u. 17 tah:) 

RHONDA FLEMING — WILLIAM LUNDIGAN 

»SERPENT 4n5 NILE” 
(THE LOVES OF CLEOPATRA) 

Her kisses conguered the Man who conguered the World! 
Film terbesar tjerita dari djaman Romcin dengar Cleopatra. 

KUOYAL INI MALAM PENGHABISAN (u. segala umur) 
$:001- 700-906 , R. KUSUMA - TATI - A. RAMLI - N. PERRY 

TOPENG BESI” 23 : , 

Besok malam premiere: GLYNIS JOHNS — NIGEL PATRICK 

ENCORE? A. dramatic highlight from 
99 An ke Wi Ssomerset Maugham! 

(3. 17 tah). 

INI MALAM PENGHABISAN “ (u. 17 sh) 

Film India istimewa dalam bewarna 
Luar biasa! Menarik! Memikat! 

Djangan liwatkan ini ketika! 

  

  

Tjerita jang Memikat dan menggemparkan! 

ROA NX 
7.00 - 9.00 

INI MALAM PENGHABISAN (u. 17 tah) 
MARLIA HARRY — A, HAMID ARIFF — 

8 I x PA D BE. ZAINAH, 

I 7 penuh njanjian2 dan Jagu2 
jang merdu! 

Besok malam premiere: « , HENRY FONDA — IDA LUPINO 

»LUST FOR GOLD 5 cai 
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Aa Indonesia 

  

  

   
    

  

rno”, dan se itu men 
kedudukan2 jang baik 

1 sudah datang, sebaliknja me 
akut-nakuti rakjat bahwa mere 
4 akan ditimpa bentjana alam 

djika tidak mau mendjadi anggota      , .Gerindo”. 

Menurut keterangan, pusat ge 
rakan itu ada di Jogja. Polisi 
mengambil tindakan2, tetapi pada 
waktu berita ini ditulis belum 
diketahui, apakah telah pula me 
lakukan penangkapan2, dan tidak 
pula terdapat keterangan siapa 
pemimpin gerakan itu dan apa-| 
kah ada maksud? tertentu. disam | 
ping maksud mendapat  keuntu- 
ngan2 materiil dari para anggota 
nja. Hanja terdapat 
bahwa berkat tindakan? polisi itu 
dan penerangan2 jang dilakukan, 
kini banjak anggota ,.Gerindo” 
mulai insjaf dan mengundurkan 
diri dari organisasi tsb. (Antara) 

  

Diplomat2. Dan 
2 ihter 

Ingg Asia-'€nggare 
Akan Berkumpul: Salah 
Satu Bahan Perundi- 
ngan: Komunisme Di 

Timur Djauh 

  

KOMISARIS djenderal Inggris 
di Asia Tenggara, Malcolm Mac 
Donald hari Kemis jad. akan! 
membuka konperersi anfara para | 
diplomat dan pemimpin2 militer | 
Inggris, ng akan ber 

guna membifjara- selama 3 

   

  

    

     

   

masal tik dan 
lam J Ini akan h: “4 
| wakil2 3 Kemlu dan Ke 

reka itu akan menindj 
kemodjuar2 politik dan. ek 
jang telah mereka tjapai 
memerangi meluasnja komunisme 
di Asia Tenggara dan Timur ' 
Pjauh, demikian diumumkan di | 
Singapura, 2 

| djutnja oleh Mr. Wahab, bahwa. se- 
Jg djuga akan hadlir dalam konpe (telah mendengar 

rensi itu ialah Sir Gerald Templer, (Wongsonegoro itu maka rapat KSP 

Komisaris Tinggi Federasi Malaya, 
Singapura, Hongkong, Borneo dan | 
Serawak, para duta besar dari To-! 
kyo, Bangkok. Djakarta, - Saigon, 

Rangoon dan Manila. Lain dari pa |djuan jg diadakan pada waktu pem 

da itu akan hadlir pula wakil2 Ko- | bentukan kabinet sekarang 
misariat2 Agung Inggris di Canber- 
ra, New Delhi, dan Karachi. Keba- | 

itu diharap- | njakan para delegasi 
kan tiba di Singapura pada hari Re 
bo, termasuk pula J.G. Tahourdin 
dari kementerian luar negeri Ing- 
gris. (Antara). 

kn (Bel 

anggota2-nja, djika Ratu 

keterangan | 

og prinsipl dalam pimpinan peme- 
| rintahan, sekalipun untuk sehari 

legi .haripja diantara ketiga pa 

Htitik berhubung dengan 

  

  

um 
yali Status Polisi 

beranggapan bahwa, dewasa ini 
perubahan status Polisi Negara. 

teri jang chusus mengurus soal2 
eat Perdana Menteri seo 

dengan tidak mempunjai sckretar 

  

Tak Ada (la 
san Utk Gu- 
gat Kabinet 
Mengenai Kedudukan 
Pimpivan: Keterangan 
Sekretaris Kerdjasama 

Politik 

DALAM SUATU: keterangan- 
|nja kepada ,,Antara” berhubung 
dengan adanja berita2 jg tersiar 
belakangan ini seolah-olah dikala 
igan K.S.P, umumnja dan PIR 
chususnja timbul perasaan tidak 
as mengenai kedudukan Wa 

kil Perdana Menteri I didalam ka 
binet umumnja dan pimpinan ka 
binet chususnja, maka Mr. Wa- 
hab  Surjoadiningrat sekretaris 
KSP, menjatakan, bahwa me- 
mang beberapa waktu jang lalu 
dalam satu rapat KSP telah dita 
njakan bagaimanakah tentang 
pelaksanaan persetudjwan jg ter 
tjapai pada waktu pembentukan 
kabinet, jakni bahwa Perdana. 
Menteri dan kedua Wakil Perda 
na Menteri merupakan suatu ma   
ket'ga pedjabat tsb. harus menge 
tahui segala sesuatu jang bersifat 

tsb. diadakan pembagian pekerdja 

il PM. I Mr. Wongsonegoro ig 
antara lain menjatakan, bahwa se- 

gala soal jg bersifat prinsipil mala-$ 
han dibawa kedalam sidang Dewan 
Menteri lengkap.  Dinjatakan selan 

pendjelasan Mr. 

| mengambil. kesimpulan bahwa tak 
ada alasan untuk menggugat kabi- 
net perihal kedudukan Wakil P.M. 
"IT dan perihal penglaksanaan persetu 

seperti 

|diatas itu. 

Demikian Mr. Wahab  Surjoadi- 
ningrat, sekretaris Kerdja Sama Po 

berita2 jg 
menurut -Mr. Wahab sangat di be- 
sar2kan. (Antara). « 

  

Dim Keadaan Sekarang 
Djepang Tjukup Sanggup Ganti Kerugi- 

Perang Sebagaimana Dituntut Oleh 

Indonesia: Keterangan Sudarsono 
Belum Terima Undangan Untuk 
Hadlir Kon-Pol Korea 

“KEPALA DIREKSI Asia dan Pasifik pada Kementerian 

an 

un 

Luar Negeri, Dr. Pa pertanjaan ,,Antara”- mencrang- 

esia Banjak Berkurang| 
um Waktunja Utk Menindjau Kem- 

Petisi Bevarkan| 
GKS Di Non-Akiipkan? | 

| DALAM PEMBITIARAAN di Ae 
pat kediaman Pn Bk Pap Ha aa Pa Ki 
Wongsonegoro telah memberi djawaban kepada pertanjaan2 ' 
Surabaja. Tentang status kepolisian jang 
dengan adanja Kongres P3 R.I. ia 

suatu biro tersendiri sebagai bagian dalam Kabinet Perdana Men- 

     

   

  

tjam presidium dari De Men | 
teri dergan pengerti bahwa 

   

.untuk mengadakan perubahan2 " da- 

  

pots' Di Indo: 
| Di Kemajoran 

  

- 

Negara — 
35 

Sciasa malam wakil P: M. 

ang kini actueel berhubung 
.djawab, 

belum dirasa per diadakannja 
Tetapi dalam ukan itu diperlukan 

kepolisian itu, sebab sampai kini 
rang diri sadja jang mengurusnja 
iat ataupun biro. 

| Karena itu dlm. waktu ig. sangat | 
singkat akan dibentuk Biro Keama- 
nan dibawah pimpinan Djanu Isma- 
di pegawai tinggi Kementerian Da- 
lam Negeri dan segera pula akan di 
lantik Dewan Penasehat Mutasi2 Ke- 
polisian, dimana antaranja jang men 

| djadi anggauta2 “Komisaris Djen. 
( Mohammad dan Komisaris Bassa. 

Dalam uraiannja sebagai permu- 
laan, Wongsonegoro  banjak  me- 

njinggung2 soal keamanan. 3 

Wongsonegoro jakin bahwa ,.trou- 
ble spots” (tempat2 kesulitan di In- 
donesia sudah berkurang. Dikatakan 
bahwa di Sulawesi besar sekali 

djumlah anggauta2 gerombolan jang 
telah menjerahkan diri kepada jang 
berwadjib setempat. Mereka akan di 
perlakukan dengan baik. Untuk ke- 
perluan Sulawesi sadja pemerintah 
perlu  menjediakan . Rp. 250.000. 
000.— dalam waktu 2 tahun. Teta- 
pi, demikian Wongsonegoro, lain? 

pemerintahan .tidak akan di- 

   Sekitar K.S.A.P. 

Ditanja tentang berita pers 
seakan2 K.S,LA.P, sudah. dibebas 
kan dari tugasnja, Wongsonegoro 
membeda2kan soal2 itu dalam 
3 golongan, jaitu: 1) herordening 

emenferian Pertaharan, 2) her- 
ordening p'mpnan Angkatan 

erang dan 3) penjelesaian soal 
17 Oktober. Tiga soal jai menu- 
rut. Wongsonegoro adalah persoz- 
:an2 jarg terlepas satu dari jang 
jan kadang2 obieknja sama, ts- 
tapi harus dapat dipisahkan, djr- 
-ga dalam penjelesa'annja jang 
zkan didia'tankan dalam ,,redelii- 
ke termijn”, Disajangkan, bahwa 
»mumnja kiri orang masih me- 

at mersoalar2 itu dengan meng 
ubunganrja satu sama Jainrja. 

  
    

  

   

  

      

   
Dalam “garis besarnja pemerintah 

sudah memberi antjer2 sbb.: 
Soal 17 Oktober akan diselesai- 

kan atas dasar hukum (straf  darf 
atau “administratiefrechtelijk).. 

Tentang  herordening pimpinan 
Angkatan Perang ini rapat hubu- 
ngannja dengan -rentjana undang2 

bahwa pemerintah | 

   

        

   

      

  

Kebakaran 
  
  

  

' 

  
€ 

Pada tanggal 30 Nopember kira2 djam 13.30 digang Spoor IV belakang 
setasiun Kemajoran telah terdipdi kebakaran, jang dalam sekediap mata 
telah memusnakan berpuluh-puluh rumah. Tidak lama kemudian beberapa 
ratus: meter dari tempat kebakaran itu digang Spoor W dan VI terdjadi 
pula kebakaran, jang karena kentjangnja angin, api sangat tjepat men- 
djalarnja dan dalam waktu seperempat djaim beberapa ratus rumah telah 
terlibat dalam api: barisan pemadam 'api berhubung kurangnja air, tidak 
dapat berbuat banjak terhadap api jang 'rkobar. Akibat kebakaran itu 
telah memusnakan 1300 ruman, dalam mana 7000 keluarga kehilangan 
tempat-tinggal. Kerugian ditaksir 10.000.900 rupiah. Gambar: Sebugian' 
dari tempat jang tertimpa Kebakaran: penduduk dengan alat-alutnja sen- 

diri mentjoba menghalang-halaftgi mendjalarnja api: 
& bea - x & . - 8, x 

Tjari-lah ,,Api — Islams jari-lah ,,Api— Islam 
» Kita Sekarang Tjuma Berebutan Tesbeh 

$- 1 p- Kr 3 5 . . Dengan Melupakan Wo'arja”, Kata 
oa FEiiaian | 

BERTEMPAT DI GEDUNG Pertemuan Umum (Deca Park) 
Selasa malam telah dilangsi in resepsi pembukaan Mu'tamar | 
Djam'ijatul Gura'wal Huffadz jang pertama. Didalam resepsi ter- 

sebut iden Sukarno memberikan wedjangannja. Sebagai Kepa, 
la Negara disampaikan kegembiraan dan rasa setudjunja dengan | 
maksud Djam'ijatul Our ini abil imendoa agar supaja maksud 
dari Djam'ijatul Oura” ini da Tiada tudjuannja. Disamping 
itu Presiden menjatakan salamuj gan mengatakan bahwa R.I. 
dengan ia sebagai Presidennja dei karunia Allah, adalah suatu 
tempat dimana ummat Islam dap 
sebaik2nja dan seleluasa2nja. 

      

    

  

   

     
   
    

    
   

  

    

      
    

  

  

Ichtiarnja sebagai Presiden 
menjemputnakan tempat tersek 
sebaik2nja agar rakjat Indonesia dan: 
ummat Islam di Indonesia dapat ber 
kembang dengan baik... 

al Politik 
k Bisa Dilepaskan 

Ap. 

Dari Figih Islam : 
Presiden - Sukarno mentjeritakan| » W ': P3 

pula bagaimana mulanja :a tjinta Kata Kjahi Dahlan 
dan mendapat pengertian tentang Is- : P 
kim jang Keniudaa 33 jakin sekali| ' DALAM PERTJAKAPAN 
cebenarannja Gan keluhurannyja, jak- ge i 2 : E ni dimulai ketika ja berada didaran | GENEAN ,,Antara” mengenai hu 
tahanan? dan pembuangan. Achir. | Pangan antara soal politik dan 

'hukum figih Islam, K.H. M.   jang diambil dari hasil penjelidikan 
dan pekerdjaan lama - dari Panitya 
Negara. | 

Tentang herordening Kementerian 
Pertahanan ini seperti djuga kemen- 
terian2 lainnja dikatakannja 
dilakukan dengan penetapan Presi- 

den seperti jang telah dilakukan sam 
pai sekarang, tetapi jang mengenai 

i 

1 

susunan pertahanan, harus dilaku- 
kan dengan suatu undang2. ' 

! 
3 Kenaikan penghasilan 

Negara. 

Mengenai penghasilan negara dite- 
rangkannja bahwa pemerintah se- 
dang mempeladiari dengan sungguh2 

lam padjak, umumnja penghasilan2 

negara jang dapat mempertinggi ha- 
sil negara. Tetapi sektor mana jang 
akan ditindjau terlebih dahulu itu 
belum diketahui. Ada dikemukakan 
antaranja, bahwa diika pendjagaan 
tentang keluar masuknja barang 
(penjelundupan) dapat diawasi seba- 
gaimana mestinja, maka Indonesia 
tidak” akan mengalami kekurangan 
belandja. 

Wongsonegoro kemukakan  pule 

tjukup rat kita terima 

nja Presiden meminta dan mengan- . 
diurkan dalam berusaha. untuk mem! Dachlan dari pimpinan Nahdlatul 
ikin lebih terkena 'an sampai | 3 1 : 

oleh anak jang Bet Pa Uma ep aoekan, TaknA bagi 
baiklah ditjari ,.api Islam” ataupun ummat Islam didalam hidup dan 
»Gjiwa Islam” jang sebenarnja. Iba- | kehidupannja tidaklah ja dapat 

te . Warisan sebuah peli- | memisahkan politik dan figih 
ta, demikian djuga kita terima aga- yamas s £ 
ma Islam ini dari leluhur? kita dan 8 
hulu, kata Presiden, maka djangan- 
lah pelitanja jang kita terima . tapi 
apinja, karena api tetap kekal s 
Uang pelita dapat berobah. 

| Menurut K.H.M. Dach!ian, kea 
"— daan ini tidak sadja sesuai dgn 
“ hukum agama, tetapi ternjata su- 

dah hidup kuat pula didalam 
Api tetap akan panas sifatnja. masjarakat Islam dinegara Indo- 

Pelita dapat terbik.n dari  ma-, Tia IM. 
tjam2 bahan, indah-mahal atau- 
pun sederhana dan murah teta-' 
pi api dari pada pelita itu akan 
“tetap sama, kekal dan tetap mem 
punjai sifat jang panas. Kata Pre- 
siden, war'silah .,api” daripada 
Islam dan djangan pel'tanja, wa- 
risilah njawanja dan diangan abu- 
nja dari islam. 2 

Inilah kata Presiden, jang ha- 
rus kita tjoba usaha dalam kita 
berusaha menambah terkenalnja 
Al Ouran itu. Dan kalau apnia 
dari Islam ini betul2 sudah kita 
dapati maka pertjajalah, kata Pre 
siden. kitapun tak akan terpetjah 
belah. 

Ditegaskannja pula, bahwa dengan 
timbulnja suatu persoalan negara jg. 
besar sekarang ini, umpamanja sa- 

dja pemberontakan di Atjeh jang ka- 
tanja djuga didasarkan kepada ala- 
san-alasan agama Islam, maka su- 
dah selajaknja djika para alim ula- 

kum figih -agarna Islam. Dan djika 
ada orang berpendirian, bahwa soal 
ita djangan disangkut pautkan  de- 

“ngan figih agama, maka oleh K.H.M. 
Dachlan disinjalirnja — pendirian itu 

sebagai pendirian orang2 jang ingin 
memisahkan agama dan negara jang 
berarti hilangnja pegangan perdjoa- 

   

Jatas pertanjaan ,,Antara” 

! (net sekarang hanja 
»Stemvee”, 

ma menindjau persoalan itu dari hu- 
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PIR Tidak Merasa Djadi 

| ,9temvee” 
Pendirian Terhadap 

Kabinet Tetap 

|. WAKIL KETUA fraksi PIR 
dan anggauta Dewan Politik PIR 

| €&nge 
nai berita2 jang menggambarkan 
seolah-olah PIR telah mengubah 
(pendiriannja terhadap kabinet se 
karang menerangkan, bahwa pen 
dirian PIR adalah tetap, artinja 
akan mempertahankan kabinet 
sampai  berhasilnja pemilihan 
umum j.a.d. Djokoprawiro me 
njangkal seolah2 PIR oleh kabi 

didjadikan 

Dalam mendjaga tetap  baiknja 
Ikerdjasama antara fraksi2 dan par- 

tai2 Pemerintah, Djokoprawiro me- 
nerangkan . pendirian PIR, bahwa 
djika misalnja ada seseorang Mente 
ri jg tindakannja menjalahi kerdja- 
sama itu, tidaklah perlu mendjadi 
sebab untuk “mengguntjangkan kedu 
dukan kabinet, tetapi tjukup dgn 
mengadakan pergantian Menteri itu 
dari partai jg bersangkutan. Pendi- 
rian ini menurut Djokoprawiro ada 
lah pendirian PIR sedjak pembentu 
kan kabinet jg sampai kini tidak 
berubah dan PIR pun mengharap- 
kan pendirian jg demikian 'itu pula 
dari partai2 dan fraksi2 Pemerintah 
lainnja. 
Demikian Djokoprawiro. 

(Antara). 

KUSNAN UNDURKAN DIRI 
DARI KBSI: ATAS INSTRUKSI 

P.N.I. 

Kusnan, anggota Dewan Par- 
tai PNI jg djuga mendjadi Ketua 
Kongres Buruh Seluruh Indone- 
sia (KBSI) atas perintah partainja 
telah mengundurkan diri dari hu- 
bungan organisatoris dgn KBSI 
tsb. Dalam instruksi Dewan Pim 
pinan PNI itu disebutkan, bahwa 
permintaan supaja Kusnan keluar 
dari KBSI itu didasarkan atas si- 
kap PNI jang menghargai kedau 

|jatan KBSI jang berdjuang atas 
azas non-party dan bebas dari 
pengaruh semua partai politik. 

LAGI ORGANISASI KRETEK 
BERDIRI. 

Di Kudus oleh 11 pengusaha? ke 
retek jang hadlir dalam suatu rapat | Kerugi 
telah dibentuk Jajasan Benteng Ro|rita adal 
kok Nasional. Maksud pendirian tsb| empat diantar 
menurut “keterangan jang diperoleh, 

ar maupun dalam negeri 

han2 rokok lainnja guna dibagi?2kan 

kepada anggauta Jajasan itu sendiri. 
Modal pertama disediakan Rp. 5. 

Sarino dengan Sumadji 

ketahui, sebelum Jajasan tsb berdiri 
di Kudus telah ada PPTI dan PPRK 
jang djuga berusaha “mendatangkan 
bahan2 kretek. 

  

  

   

    

1 1g. 5 
tu ot 

? Ig Rs , 

pk KTP NN (stsan PE NARANG 

  
mendatangkan tjengkeh baik dari lu | 

serta ba-| enam lainnja t 

000.000.— dan sebagai direktur te-| kan oleh jang be 
lah terpilih Sidik Djojosukarto dan nai j 

Nitisemito| dan waktu keluar 

dan Hadji Ma'ruf sebagai pembantu? | Banten. 
nja. Demikian kabar itu. Seperti di | 

| 
| 
i 
| | | 

ten hanja 

|wa atas perintah Panglima T.T. 
Di Kudus terdapat 185 paberik ro hari Selasa telah data i 

kok diantaranja 129 jang telah ter- Bataljon 330 untuk ditempatkan di 
gabung dalam kedua organisasi tsb. Djakarta: Raya. 

  

  

  

Beradanja kaum gerilja Piongkok Taiwan didaerah Burma kini mendapat 
perhatian. dunia internasional. Setelah beruhding berbulan2 kini dimulai 
pengangkutan dengan pesawat: terbang ke Formasa' dari serdadu2 anak 

buah Djenaeral Li Mi ita:   
  

Belum Ada Kristalisasi 
Dalam Soal Pembajaran Ganti Ke- 

rugian ' Perang 

Kabinet Setudjui Pembentukan Biro Irian 

Lan Nasionalisasi 
DALAM SIDANGNJA pada hari Selasa tg. 1 Desember ”53 

jang berlangsung dari djam 18.00 sampai 24.090 Dewan Menteri 

BVM 

telah mendengarkan laporan Menteri Lua»r Negeri dan Ketua Fact 
Finding Mission R.I. ke Djepang, Dr. Sudarsono, 
kerdjaan missi tersebut jang berkenaan 

mengenai pe- 
dengan ganti kerugian 

perang pada umumnja dan pengargkaftan kapal jang tenggelam di 
perairan Indonesia pada chususnja. 

  

D.I. Merembes 

he Banten 
KORESPONDEN P.L.Aneta di Se- 

rang mengabarkan, bahwa tg. 1 No- 
pember jbl. gerombolan DI mulai 
merembes ke Banten dalam dua ge: 
lombang, satu dari djurusan Tjikotok ' 
(Bajah) dan satu dari djurusan Tji 
panas (Leuwiliang). Djumlah me- 
reka seluruhnja tidak lebih dari 150, 
malah dari kalangan jang sangat di- 
pertjaja, didapat keterangan djumlah- | 
nja hanja 119 orang. 

Gerombola 

untuk 

ngundurkar 
rusan daerah ke 

djiw 

    

ntajatnja  —diantarangd 

seorang wanita, seda 

mana majat me 

dapat di hu an 

usaha pengint: 
   

   iringan2n 

    

BAT. 330 DITEMPATKAN 
DI DJAKARTA, 

K.M.K.B.D.R. mengumumkan, bah 

    I 

  

Dewan Keamanan 

Nasional 
Salah Satu DjalanJg Akan Ditempuh Oleh 
Pemerentah Utk Pulihkan Keamanan 

(Dieh- Wartawan Kita) 

DARI KALANGAN JANG mengetahui wartawan kita men- 
dapat keterangan, 

mulihkan keamanan 

bahwa salah-satu diantara 
lan jang akan ditempuh oleh pe merintah sekarang ini untuk me- 

ialah dengan membentuk 
nan Nasional”, jang anggauta2nja selain para 
'sangkutan dengan. masalah pemulihan keamanan, 
Gitundjuk djuga dari kalangan parlemen. 

sekian banjak dja- 

»Dewan Keama- 

menteri jang ber- 
kabarnja -akan 

Oleh karena masalah kan bahwa sampai sekarang Indonesia belum menerima sesuatu 
tawaran ataupun undangan untuk turut duduk sebagai salah satu. 
dari negara2 netral didalam Konperensi Politik mengenai Korea 
jang akan diadakan itu. Diterangkannja selandjutnja, bahwa peme 
Pa sendiri masih belum at ketentuan, apakah Indone 
(sia akan turut atau tidak didalam Konperensi jang demikian itu. 

bahwa untuk pertama kali dalam se- 
djaruh RL, kira2 pada tg. 12 De- 
sember j.a.d. akan diadakan pemat- kan bagaimana pada waktu2  ter- 
dangan umum dalam parlemen ten- : j : achir ini tiap golongan saling meng- 
tang belandja negara. 1952/1953 aku dirinja adalah jang benar dan 
(Antara). 

Presiden kemudian  menggambar- 

dulu telah berada dalam tahanan 

. Jaan jg dilakukan oleh Kedjaksaan 

    

. Wairisal Akan 
Diadili DiJogj a |India, Pakistan, 

  

         

WARTAWAN Antara” men 
dapat kabar, ,,P.M. Rep. Maluku 
Selatan” Wairisal belum lama 
berselang tiba di rta akan 
dituntut” dan diadili  perkaranja 

rr dengan 7 orang ,,men- teri2 RMS” lainnja jang terlebih 
Jogja. Untuk mengadili pemu    

'selandintnja fihak jang ber 
Ijib telah menundjuk dan me | 

.netapkan pengadilan Tentara di 
| Jogja untuk memeriksanja, atas 
dasar tuduhan telah ' melakukan 
p ontakan terhadap -peme- | 
rintah jang sjah. 

| Sebagaimaha diketahui, Wairisal 
datang di Djakarta atas  kemauan- 

nja sendiri, dengan terlebih dulu su 
“dah mendapat idzin dari pem. Re- 
publik: walaupun menurut ketera- 
ngannja ia insjaf sesampainja di Dja 
karta akan ditahan dan selandjut- 
nja akan diadili. Pemeriksaan permu 

    

  

Agung telah selesai. 

Selandjutnja Panglima RMS" 
Thomas N jg menjerah kepada 
Tentara di Maluku Selatan akan se- 
gera dikirim ke Jogia untuk diadili. 
Perkara2 tsb diharapkan akan da- 

RMS” itu menurut ketera | 7, 

'sampai 260 huah, hanjalah merupa- 

  " Sebagaimana diketahui, oleh fi- 
hak Korea Utara telah diusulkan su 
paja didalam konperensi Politik itu 
ig akan datang itu djuga akan turut 
duduk 5 negara netral, jaitu, Rusia, 

Burma dan Indo- 
nesia. 

. Seterusnja mengenai soal tuntu- 
tan ganti kerugian perang  Indone- 
sia kepada Djepang, Dr. Sudarsono 
selaku Ketua Fact Finding Mission 
Indonesia ke Djepang baru2 ini me| 

njatakan, bahwa menurut pendapat- 
nja Djepang didalam keadaannja jg 
sekarang ini tjukup sanggup untuk 
'membajar ganti kerugian perang se 

bagaimana jg dituntut oleh fihak In: 
nesia itu. Dikatakannja, bahwa 

pembajaran ganti kerugian perang 

|dari Djepang ini akan  banjak ber- 
faedah bagi pembangunan ekonomi: 
Indonesia. Pengangkatan  kapal2 jg 
telah tenggelam dilautan Indonesia 

'ig ditaksir berdjumlah diantara 290 

Ikan salah satu dari segi2 kemungki 
nan bagi pembangunan ekonomi In- 
donesia itu. 

ANN LT 

Persetudjuan Da- 
gang Indon.-RRT, 

Telah Tertjapai 

DIANTARA RRT dan Indone 
sia Senen pagi tertjapai persetu- 
djuan perdagangan setelah kedua 
pihak mengadakan 'perundingan 
jang seksama didalam suasana 
persahabatan. Demikian dikabar- | 
kan oleh ,,Hsin Hua”. Dari pihak 
Indonesia jang menanda-tangani 
persetudjuan dagang itu ialah ke 
tua missi perdagangan, Mr. As- 
maun, sedang dari pihak RRT, 
Lei Jen Min, wakil Menteri Per 
dagangan Luar Negeri RRT. 

Persetudjuan jg telah tertjapai itu 
menentukan prinsip2 hubungan da- 
gang diantara kedua negara serta 
mengatur  tukar-menukar 2 daftar 
barang2 dagangan untuk export bia-     £ 

Seterusnja Dr. Sudarsono membe- 
natkan, bahwa dari fihak 

imahasiswa2 ataupun jg lain — 
untuk memperluas ilmu2 technis di 

| Djepang. Tetapi mengenai soal ini 

ketetapan. 4 Orang Indonesia jg se- 

karang sedang   pat mulai diperiksa pada permulaan 
tahun 1954, (Antara). 

University di Osaka adalah atas 
beasiswa dari pemerintah Djepang. 

(Antara). Temmy maa di Moskow 

Diepang ' ngan dagan 
memang telah dimadjukan tawaran- ! diantara Indonesia dan RRT jg akan 
nja supaja didalam rangka pembaja 
ran ganti kerugian perang itu Indo- setudjui diatas. : 
nesia mengirimkan tenaga2 — baik! 

sa. Selandjutnja persetudjuan itu me 
muat ketetapan2 mengenai: hubu- 

ig normal dan langsung 

berkembang atas dasar2 jg telah di 

Oleh Hsin Hwa dikabarkan pula, 
bahwa. Mr.  Asmaun dan anggota2 
missinja ig lain Senen sore telah di 
terima oleh Menteri Luar Negeri 

hadir pula Arnold Mononutu, Duta 
beladjar di Kinki'Besar Indonesia di Peking. 

(Antara). 

dirinjalah jang akan menang, tetapi 
kita semuanja — melupakan bahwa 
walau bagaimanapun, “bukan goto- 
ngan2 tersebut jang saling mengaku 
itu jang akan menang, tetapi Tuhan 
jang akan menang. Demikian Presi- 
den. Kita sekarang, kata Presiden, 
geger dan meributkan pelita, dan 
bukan apinja, kita geger dan meri 
butkan tasbeh “dan “bukan doanja. 
Mengapa kita ributkan tasbeh dan 
pelita itu, bukankah tidak dengan 

|tasbeh dan tidak dengan pelita kita- 
pun dapat mendjalankan agama 1s- 
lam. Kita selama ini terlalu melihat2 
dan mentjari2 kesoal2. jang  ketjil, 
teapi selama ini kita melupakan ha- 
kikat daripada Islam dan Ouran ig: 
sangat kita -tjintai dan 
kata Presiden. ang 

Setelah selesai Presiden berpidato, 
maka dibatjakan Al Our'an oleh Tb. 
Manshur Ma'mun. (Antara). 

hargai itu, 

DR. SUBANDRIO DITUNGGU 
. DI DJAKARTA. 

Antara” dari Amsterdam me 
ngabarkan, bahwa didalam awal 
bulan ini duta-besar Indonesia di 
London, Dr. Subandrio, akan be 
rangkat ke Djakarta atas panggi- 
lan pemerintah. Apakah kedata- 
ngan Subandrio ini berhubungan 
dengan ketetapan pemerintah un- 
tuk membuka perwakilan Indone 
sia di Moskow pada achir tahun 

pemerintah masih belum mengambil Chou En Lai. Pada pertemuan itu Ini, tidak diperdapat keterangan. 
Sebagaimana diketahui, Dr. Su- 
bandrio disebut2  nanianja seba- 
gai salah satu tjalon untuk men- 
djadi duta-besar R.I, jang perta- 

ngan ummat Islam. 

Demikian K.H.M. Dachlan. )An- 
tara). : 

  

BirmaJg Ditjita- 
Tjitakan U Nu 
Sosialistis, Tetapi Non- 

Kominis Dan Bukan 
»Negara- Kapitalistis”   
PERDANA . MENTERI BIRMA, 

U Nu, pada hari Senen menegaskan 
lagi ketetapan hati pemerintah Bic 
jma untuk mendirikan sebuah negara 
sosialistis jang tidak mengandung 

negara. Dalam pidatonja pada suatu 
rapat umum di Rangoon jang dihad- 
liri oleh kira2 5.000 orang, sebagian 
besar peladjar dan buruh, U Nu me- 
ngandjurkan supaja rakjat memper- 
tahankan demokrasi dg. daja upa- 
ja dan melindunginja terhadap semua 
usaha kriminil jang ditudjukan untuk 
merusak system demokrasi. 

Ia mengakui, bahwa meskipun 

6 tahun sudah lampau sedjak 
Birma mentjapai - kemerdekaan- 
nja, namun Birnta belim berha- 
sil menjusun suatu ketertiban 
sosial baru. Dalam hubungan ini 
ia mengutukskaum pemberontak 

dari tjorak jang manapun djuga, 
jang kegiatan?nja telah meng- 
hisap segala modal dan perleng- 

kapan jang diperlukan untuk 
melaksanakan rentjana pemba- 
ngunan 5 tahun. Mengeriai soal 

pembangunan, | perdana menteri 
U Nu menjatakan, bahwa titik 
berat akan diletakkan kepada 
perkembangan pertanian dan per- 

  
  

an akun 
(Antara). 

NN MAa das Indone 
| Laran 2 5. ba La 

L 5 Hei Gpp on VV etana har pan” 

Ka 2 Makna menneabeMonti menara ANN 

mengembalikan keamanan itu tidak akan dapat djika hanja diker- 
djakan pada pemerintah pusat sadja, maka pemerintah akan mem 
bentuk Badan serupa itu untuk daerah2, jang didalamnja akan 
duduk djuga dari kalangan militer, kepolisian dan mungkin se- 
kali djuga dari kalangan Pamong Pradja. Untuk didacrah2 itu di- 

baik komunisme maupun kapitalisme" 

Atas. pertanjaan kalangan tsb me 
njatakan, bahwd Dewan Keamanan 
Nasional dan Dewan Koordinasi Ke 
amanan itu — baik susunannja mau 

pun tjara  bekerdjanja: — tidak se- 
perti. Dewan Pertahanan Negara pa 

da- dijaman kabinet Amir Sjarifud: 
(din di Jogja dulu. 

Dalam hubungan ini dikemuka- 
kan, bahwa Dewan Koordinasi Ke 
amanan itu akan mempunjai pera: 

nan jg penting sekali dalam ' melak- 
sanakan tugas memulihkan — keama 
nan didaerahnja masing2. Bukan sa 
dja akan “ lebih  menjempurnakan 

koordinasi alat2 Negara jg bersen- 
djata, melainkan terasa sangat per- 
lunja mengkoordinir — lain2 instan: 
ties dalam memberikan penerangan2 
kepada rakjat didaerah2 jg baru di 

bebaskan dari pengganggu2  keama: 
nan, 

Bagi rakjat didaerah2 jang ba 
ru dibebaskan"“dari gangguan ke 
amanan, memerlukan - penera 
ngan2 . jang mudah 

Koordinasi Keamanan jang akan 
mengerdjakan tjara pelaksanaan 
nja. Tanpa koordinasi dalam hal 
ini, akan bisa menjebabkan ke 
sulitan2. 

Achirnja . dapat. dikabarkan, 
bahwa baik susunan Dewan Ke 
amanan Nasional maupun De 
wan Koordinasi Keamanan Da 
erah2 dan tugas2nja, sekarang ini 
persiapannja — sudah — mendekati 
pada penjelesaiannja. Diduga da   lam waktu jang singkat akan di 
umumkan setjara resmi, 

  

  
dimengerti ' gara2 Barat 

dan ada pula daerah2 jang me- , Timur, 
merlukan bantuan materiil. Un | 
tuk keperluan — itulah Dewan 

.rapkan 

mamakan ,,Dewan Koordinasi Kesrmanan Daerih”. 

Tedahan Ra- 

dio Moskow 
»Bermuda” Tidak Untuk 
Kepentingan Perdamaian 

Dan Keamanan 
RADIO MOSKOW dalam sia 

rannja malam Selasa dgn pedas 
menjerang konperensi Bermuda 
jad. dengan mengatakan, bahwa 
konperensi tsb, tidak mengandung 
hal-hal jang sesuai dengan kepen 
tingan perdamaian dan  keama- 
nan. Komentator" radio tsb., Vik- 
torov, dalam pada itu mengutuki 
pula persendjataan kembali Djer 
man dalam lingkungan tentara 
Eropa dan memperingatkan, bah 
wa bangunnja kembali militeris- 
me  Djerman akan merupakan 
antjaman bagi Inggris serta ne- 

dan pula. negara2 

Kata Viktorov, Sifat separatis dan 
maksud2 chusus. dari konperensi Ber 
muda itu tiada jg sesuai dengan tji- 

     

  

   

  

   

  

      

  

    

    

   

  

   
   

  

   

ML, Itu oleh 
ge di L arta! Achirnja 

  

untuk men 
|garakan. perdjuan 

Dalam pada itu pemerintah te- 
lah memutuskan: untuk mengutus” 
Dr. Sudarsono pergi ke Djepang 

lag untuk melandjutkan peker- 
djaannja, sedang Menteri - Luar, 
Negeri akan memberikan pendies 
lasan mengenai soal tersebut di 
dtas kepada para wakil partai2 
dan fraks 2 ' pemerintah . dalam 
suatu pertemuan pada tanggal 2 
Desember 4953. Pada umumnja 
tidak' banjak terdapat keberatan 
dari pihak kabinet terhadap isi 
laporan tersebut mengenai usaha | 
usaha jang berkenaan dengan pe- ' 

2 kapal2 dan' soal2 jg 
dengan urusan pelaja- 

dan pemberantasan perdaga- 
2 gelap. Atas suatu pertas 

djurubit'ara kabinet me- 
verangkan, bahwa tentang soal2s 

  

ipembajaran ganti kerugian perang 
      masih 

| caca 
td: Sasinja. 

lusuh belum 

Biro Irian Baret. 

jav Dewan Menteri telah 
i pembentukan Biro Irian 

jang akan langsung berdiri di- 
bawah. pimpinan Perdana Menteri, « 
Maksud mendirikan Biro “ni- “ialah 

koordinir. dan menjeleng- 

gan guna Mengem- 
balikan kekuasaan Indonesia “atas 
Irian. Barat. Biro ini terdiri atas De- 

wan Pip an dimana duduk bebex 

Menteri dengan diketuai 
a Menteri... Dan “diba: 

suatu Dewan. Pengurus jang 
jai ketua ipengurusnja diban- 

   

   
    

  

   
  

   
   

   
   

   

   

    

  
apa orang komisaris. 

biro ini mempunjai djuga 
suatu sekretariat tetap. Penetapan 
personalia dari Bireidan' bahagian2z: 

inja itu akan ditentukan lebih djauh 

  

ta2 perdaryaian dan keamanan. Dan : 
akan sia2 belaka-lah untuk “mengha 

berhasilnja putusan2 dari 
konperensi itu jg akan dapat mere- 
dakan ketegangan internasional. Ma 
lahan  kebalikannjalah jg dapat di 
harapkan, kata Viktorov achirnja. 

(Antara). | tetapkan untuk mendjadi 
| Usaha 

LULUS UDJIAN. DOKTER 
Pada fakultet kedokterati di Dja- | Kuisa-Usaha 

oleh Perdana Menteri, 

Nasionalisasi B.V.M, 
Sete'ah mendengar lapuran Pa 

nta Ad Hoc untuk menindjau 
masalah nasional'sasi Bataviasche 
verkeers. Maatschappij- (B.V.-M), 
maka Dewan Menteri telah me- 
njetud'ui untuk  menasionakisir 
B.V.M. tersebut karena pemerin- X 
tah berpendapat bahwa usaha ini 4 
D'sa memberikan keuntungan. 
Dewan Menter! selandjutnia mem 
beri Kuasa kepada Menteri: Pers 
hubung untuk. menjelenggaraa 
kan nssionalisasi itu setjara jang 
telah ditentukan oleh pemerin- 

Selain dari pada itu Dewan Men- 
teri. telah menjetuditi suatu “Rantja- 
ngan Peratiran. Pemerintah tentang 
pengeluaran surat perbendaharaan 
untuk tahun. 1954 dan 3 Rantjangan 
Undang2 masing? — untuk. menetap 
kan Undang2 Darurat No. 24 “tg: 
hun 1950 tentang Peraturan Tamba- 

han perdjalanan keluar negeri ssba- 
gai undang2, untuk menetapkan .Un- 

  

Teka 

V 

dang2 Darurat No, 23 tahun 1980” “5 
tentang peraturan - tambahan istira- 
hat luar negeri sebagai undang? dan 

tentang pernjataan berlakunja - Un- 
dang2 R.F. dulu No. 4 tahun! 1956 
tentang dasar2 pendidikan Jam pe: 
ngadjaran disekolah-sekoiah “ diselu: 
ruh Indonesia. « 1 

Achirnja kabinet telah menerima 
baik pengangkatan Ir. Suwandi No- 
tokusumo mendjadi gurubesat pada 
Perguruan Tinggi Gadjah Mada. (An 
tara). : 

DITAHAN KARENA DITU: 
DUH LAKUKAN PEMBA- 

KARAN. 
Menjambung berita tentang ter 

djadinja peristiwa Webakaran be 
sar didaerah Kemajoran Djakarta 
lebih djauh dari pihak kepolisi- 
an ,Anfara”  mendegat kabar, 
bahwa sampai sekarang 'ini telah 
ditahan 2 orang perempuan dan 
2 orang laki2 jang dituduh mem 
punjai sangkut-paut dengan peris 
tiywa kebakaran itu. Terhadap di 
ri keempat Grang itu kini sedang 
dilakukan pemeriksaan oleh poli 
si tjabang Kemajoran. 

T. MAIMUN HABSJAH KUA- 
SA-USAHA. UNTUK BURMA, 

, T. Maimun Habsjah oleh Ke- 
menterian Luar Negeri. telah di- 

i Kuasa- 
Indonesia di Ranggoon. 

Maimun Habsjah « tadinja adalah 
Indonesia” untuk 

karta telah lulus udjian dokter (arts) Ceylon dan siapa jang akan meng 
tuan Loa Swan Bie, 

umumkan. oleh fakultet tersebut, 

  

Demikian di- gantikannja di Ceylon masih , be OS 
jam. ditentukan. 

1 
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Demonstrasi Tennis Ole 

  

      
   

    

Baru Terima Lagi 
2 ARIEL 1954, 350 cc. 

1 tot Rp 18.07 25 Rp Io Ul 
Rp 7-5 Trekkl. Porto VRIJ. 
Sakit gula, nier, eiwit ?? Sen 2 

  
NE PILL. tangg. lekas bikin baik Red Hunter 
Rp Pena Gan badan yaa 3 Pakai twin seat 
bek, dingin Rp 20—— EXTRAI Ketr. TOKO , BATA” 
KERAS Rp 60— RIGASTA: Ketandan 3 — Solo. 
laki2 nikmat tahan lama. SORGA NN Ka 
ISTRI PILL. 4 Rp 20-— RENA 

“PILL. datang bulan tidak beres |" , Kana Rp. $8-— SANATORIN: tekas SKEMEKEKAKKEERKKKRrrnna 

Ten sakit bloeddruk Rp 20) 5 Ba 

Bar Seni. 5. RAHAT 
bikin baik luka-luka, bengkak di | 
kemaluan, gatal, Rp 20—  CE- | ur nat ION: laki2 bongsiat Rp 20.-— 

Rp. 10—  BUSTERIN 
PILL. untuk buah dada lembek 

Seteran 109 — Semarang. 

Tabib jang paling terkenal di 
Indonesia dan dapat banjak pudji 
an. Specialist untuk Wasir (Aam- 
beien), ASTHMA, KEPUTIAN, 
IMPOTENTFIE dan lain-lain Pe- 

Rp... 20-— DAK TELOR 2 (njaki. 'ZONDER OPERATIE. 
Rp 5 Porto Rp Iso Ku Djam bitjara (Pagi 9—12 
THIO GIOK GIEM (Sore 5—7   Gang Tengah 22 - Semarang | 4 xxx oo 
  

se 
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Tabib 

' MN rana 
  

Duduk termenung? Karena meng P 
   

    
hadapi keruwetan penghidupan 2 | , Bia Tem et 11/72 Tanjaklah pada ANU ba 

A. WAH - 
Astroloog 

Jang sudah 10 tahun berprak- | 
tek di Indonesia dan dapat mem- 
bantu memetjahkan soal tsb. 

Consult ...... 2. Rp. 15.— 
Plampitan 39 — Semarang. 
  

  

Pagi djam 9—12. Sore djam 5—7 

“ KURSUS ,MASSA« 
Peladjaran MENGrE TIK 

  —— 

SEMARANG SALA TIGA AMBARAWA 
Peterongan Tengah 105 Dj. Tuntang 46 Dj. Setasiun 23 

DEMAK DJEPARA 
z Ki Palembang 3 Panggang Tengah 

di Semarang: potong memotong (Modevak) 
2X seminggu Rp. 10— Senen - Rebo. 
3X seminggu Rp. 15.— “ 

administrasi rombongan 5 Djan. '54. 

TIAP2 BULAN TERIMA PELADJAR BARU 
  

  

| #RADIO CURSUSH TI. 
  

— (Himpunan Tehnis Indonesia) Tjab. Surakarta, dibuka dalam 
Wp tengahan bulan Desember 1953. Keterangan2 lebih landjut da- 

am pendaftaran: pendaftaran mulai sekarang kepada : 
1. Sdr. R. D. Wirjono, Djawatan'Topografi Seksi Ska Aloon2 Uta- 
ra. 2. Sdr. K. Warsito Djal. Djebres No. 184 Solo. 3. Sdr. Su- 
hud Djal. Djebres No. 184 Solo: tiap2 Hari djam 8.00 — 12 siang 
ketjuali hari Besar dan hari Minggu. 

Pengurus H. T. I. Tjab. Surakarta. 
aa 

PENDAPATAN BARU 
Dalam 1 Djam Muda Kembali, 

(Biack Hair Oil) 

Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin kuat 
rambutnja dlm 1 djam rambut Putih mendjadi Item bagus, ti- 
dak Gatel tidak djatu lama-lama mendjad keriting gampang 
pakai 10076 Garansi tidak luntur harga 1 Botol Rp. 25.— 
HORMON Cream. Spesial Obat untuk Wanita, supaja 
Buah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50.— p. Doos. 
MOONLIGHT Cream Spesial buat ilangkan item2 Dja 
rawat Kukul kekolotan panu2 .dan Muka bikin Tjantik, 
Laki2 Perempuan boleh pakai MOONINGHT Cream 
harga Rp. 15—- 

cRADIUM OIL. Obat Luar sanggup mengasih kesena 
ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUEEY antara 
Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20-— Per Botol (Persediaan 
terbatas). 1 

- Manufactured by : 

PENWAR MEDICAL HALL. Singapore. 

Bisa Dapat Beli Pada: 

World Famous Tabib Fachrudia 
14 Sawah Besar Djakarta Phone 3804 Gambir. 

  

    

  

   

  

Maa EN ea Ge ui 
BB 2 ra aa 

ain2 fustralia 
J. ARKINSTALL, No. 7 dari Australia 
B. GREEN, Kampioen Junior : 1 

dengan bantuannja Tan Liep Tjiauw, Gan Koen Hie, 
Koo Tjing An dan Panarto. 

Saptu, 5 Desember 

aan ae Ta 

h Pem 
PE NE TEE 
  

djam 15.00 
Minggu, 6 Desember djam 7.39 
Minggu, 6 Desember djam 15.00 

“di lapangan S. T. C. Djl. Mugas Semarang. 
Pendapatan bersih untuk R. S. TIONG HOA I WAN (5096) 

- dan Badan Sosial KOTA BESAR SEMARANG (5076). 
20.-— 
40.— 

Kkartjis masuk dari Rp. 
& Kartjis terusan dari Rp. 
Dapat dibeli pada : ' 

Si 1. The Sporting House Seteran 45 
2. Toko Theng Tong Liem Petudungan 67 
3. The Sports Shop Bodjong 44 
4. Juwelier ,,TIO” 5 
5. Juwelier ,HOK SING” 

Sekretariaat S.T.C. f 

Bodjong 58 
Bodjong 64 
Bodjong 95 (p/a Uni- 
Cm Fa). 

»UTJAPAN TERIMA KASIH”. 
Dengan ini sajy Kamarun d/a 

Sguadron II Hg: III P.n. Halim 
Perdanakusuma Djakarta, mengu 
tjapkan diperbanjak terima kasih 
atas pertolongan Sdr. DJ OCO 
OCCULTIST Djl. Grogolan 21/ 
SM Solo, jang telah mengobati 
DARI DJAUH anak saja berna- 
ma Sukartinem dalam keadaan 
sakit batuk Mengi (asthma), sela- 
ma 1 bulan telah SEMBUH kem- 

“bali. Maka penjakit tsb. telah 
beberapa tahun lamanja-ta” ada 
jg tjotjok dalam pengobatannja. ' 

Sekian utjapan saja dan sekali 
gt 2 lagi trima kasih. 

PERHATIAN ! » 
Ter nga sg fa prangko . Hormat saja, 

Rp. 3.— buat balasan. 
Praktek djam 8—10. Dan KAMARUN 
17 sampai 18. Saptu sore, (Atmodihard jo) 
Minggu dan hari Besar tutup. : 

lek
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PAMERAN LUKISAN 

Dengan 

nin sore jl. telah dibuka pameran 
lukisan kanak2 di GRIS jang di- usaha2 - pembangunan 
resmikan .oleh . Ibu Hadisubeno ! 
Sosrowerdojo dengan Bem (Dia bahaja bandjir 

ngan pita didepan pintu masuk. 
Dalam kata sambutannja wakil 
dari Wali Kota Semarang, Subar- 
di a.l. dinjatakan, bahwa pengliha 
tan melukis dari pada kanak2 da ' 
ri Djepang, Indonesia, Djerman, 
India jang tertampak adalah sa- 
ma. Kanak2 tadi setjara spontaan 
melukis gambar menurut isi ha- 
tinja dengan tak berbeda  ba- 
njak satu sama lainnja . dengan 
dasar djiwa jang murni. Disajang 
kan, bahwa orang tua di Indone- 
sia sedikit sekali menaroh perha 
tiannjaepada lukisan dari pada 
kanak2 mereka. Para orang tua 
hanja berpendapat, kalau kanak- 
nja sudah bersekolah, terserahlah 
kepada Bapak Guru. Hal ini ha- 
rus dirobah demikian rupa, agar 
mereka dapat memperhatikan ka 
nak2 mereka. Sekalipun perhati- 
an tidak begitu besar, tetapi ke 
pada para initiatiefnemer pembi 
'tjara menaroh penghargaan ting- 
gi. £ 
...Kemudian para tetamu lalu 
menjaksikan Jukisan2 dari para 
kanak2 dari Djerman Barat, India 
Indonesia dan Djepang, jg djum 
lahnja banjak. Ada penting sekali 
bagi para orang utk. dapat me- 
njaksikan pameran tadi jg memba 
wa arti jg tidak banjak diketahui 
orang. Pameran tsb. berlangsung 
sampai pada tgl. 6 Desember dan 
baru pertama kali diadakan di 
Semarang dengan bantuannja pel 
bagai pihak. 
HANYA 
BIAR LAMBAT, ASALKAN 

SELAMAT. 
Djika duduk dibelakang kemu- 

di kendaraan bermotor, lebih2 di 
kala hudjan turun dengan amat 
derasnja atau djalan2 terlalu li- 
tjin, maka tjamkanlah dihati 
sanubari, pedoman ,,biar jambat, 
asalkan selamat”. 
batasi MUU RR PP 

RESIDEN MILONO BELUM. 
BEKERDJA LAGI 

Beberapa waktu jang lalu di- 
kabarkan, bahwa pada tgl. 1 De- 

mendapat perhatian 
tidak begitu besar, pada hari an 

—
—
 

  

4 3 
Pembangunan “Di 

R 

Djawa Tengah 
IBeberapa Djembatan — 

'Djalanan DI. Akan Se- 
lesai Bulan Ini 

Diperoleh keterangan dari fihak 
Pemerintah Prop. Djawa Tengah, bhw 

: angi -djembatan, 
perbaikan djalanan dan usaha meng 

didaerah 
Djawa Tengah jg diharapkan akan 
'dapat selesai dalam bulan Desember 
ini, diantaranja 
li Lutut jang menghubungkan anta 
ra Weleri — Parakan. Djembatan 
'ini terbikin dari gewapend beton, 
'pandjangnja 30 m dan biajanja Lk. 
Rp. 250.000,—. Djembatan Kali Lu 

si jang menghubungkan Purwodadi 
“— Wirosari, bea 50” Tits de| 
ngan 30 m diantaranja terdiri dari 

'apa jang disebut djembatan .bailey. 
'Biaja pembikinan djembatan ini L.k.| 
Rp. 250.000,—. Sebelum djembatan 
ini djadi, umum masih memperguna 
kan djembatan jang »dibontjengkan” 
pada djembatan kereta api. Djuga| 
'djembatan Kali Blongkeng didekat 
Muntilan jang. pandjangnja 30 m. 
dan kini dirobah  mendjadi gewa- 

di Tengaran jang masing2 pandjang- 
nja 20 m, akan dapat selesai dalam 
bulan ini. 7 

Selandjutnja perbaikan berat pada 
djalanan antara Purwodadi — “Solo 

gikan djalanan di Gubug sepandjang 
1,50 km, diharapkan akan selesai 
pada achir bulan ini. Sebagaimana 
diketahui, bahwa sepandjang djala- 
nan Gubug' (sebelah Timur gema 
rang), pada tiap2 musim hudjan ten 

Itu tergenang oleh bandjir karena 
rendahnja djalanan, dan kini telah 
dibikin lebih tinggi lagi 1,50 m. 
Usaha untuk menghindarkan ba- 

haja bandjir dikerdjakan djuga di- 
daerah Demak, misalnja di Genuk 
telah digali saluran untuk membu- 
ang air kearah aut sepandjang 4 
km, di Bujaran sepandjang 10 
Dan djuga dikerdjakan penggalian 
provookanaal antara Karanganjar — 
Gadjah sepandjang 10 km. Pekerdja 
an usaha2 ini dapat diselesaikan da 
lam bulan ini djuga. Adapun biaja- 
nja belum diketahui. . 

RADIO 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. 

    
Semarang, 3 Desember 1953.   sember 1953, Residen Milono jg. 

sudah tiba kembali di Diakarta 
dalam. penindjauannja di Ameri- 
ka akan bekerdja kembali di Se- 
marang. Berkenaan dengan itu, 
dari katangan kantor Kareside- 

Djam 06-10 Dari Pulau Dewata: 
06.45 Orkes Vaughn Monroe: 07.15 
Wals populer: 07.30 Anekawarna la 
gu2 ketimuran. 12.05 Irama ringan: 
12.30 Untuk kaum Wanita, 
Siteran siang oleh Karawitan Studio 

lah: djembatan Ka, 

'pend beton, serta 2 buah djembatan | 

jang pandjangnja 80 km, dan mening/' 

km. (bulan Djanuari 

Jatau kantor2 telepon 

13.157F 

nan Semarang didapat kabar, ka- 13.40 Siteran siang (landjutan): 17. 
rena tempo jang diberikan kepa- 05 Lagu kanak2: 17.10 Dongengan 
da Residen Milono adalah 3 bu- kanak27 17.45 Krontjong Aseli: 18. 
lan, maka beliau akan “ bekerdja 00 Njanjian Tino Rossi: 18.30 Hida 
kembali di Semarang pada tgl. ngan Sendja oleh Suara Remadjajz 

“Imah, 

Djanuari 1954, menurut kepu- 19.30 Peladjaran Gending: 20-30 

Hn 2 Mimbar Islam: 20.45 Dari Film Ma 
laja, 21.15 Irama Hawaii hid. Twi-| 
light “Serenaders, 21.45 Lagu2 ta 

tusan dari fihak atas. Kini Pak 
Milono masih berada di Bogor. 

SIAPA JANG MENGGILAS? 
Seorang lelaki bernama Pariman 

umur 27 tahun dan tinggal di Tlo- 
goredjo Smg., baru2 ini pada djam 
4-pagi telah diketemukan telah me- 
ninggal dalam keadaan jang menge- 

rikan, didekat transformator Aniem 
di dil. Seteran Semarang. Pada mu- 
lut korban keluar darah, pada dagu 
dan mata terdapat luka2 dan pada 

tjak jang menjebutkan nama dan 
tempat tinggal korban. Menurut ke- 
terangan orang jang tinggal seru- 

korban tsb. mungkin digilas 
oleh kendaraan bermotor jang telah 
melarikan diris Pengusutan selandjut 
nja sedang didjalankan dan -korban 
dikirim ke RSUP. 

PEMBUKAAN UNDIAN , 
GRT. KARANGKIDUL. 

Pada hari Selasa kemarin, ber- 
tempat digedung Ta Chung Sze, 
djl. Mataram telah dilangsungkan 
pembukaan undian barang GRT 
Kalurahan Karangkidul dengan 
disaksikan oleh fihak Polisi dan 
wartawan. Adapun hatsilnja sbb: 

Hadiah 1 sepeda prem.  Ra- 
leigh. djatuh pada nomor 3192, 
Radio BIN no. 2321, arlodji ta- 
ngan 0837, vulpen Parker 4784, 
Actentas 3354,  Berko - Philipss 
1991, Kain batik Solo 1937, wek 
ker 0913. Nomor2 lainnja dapat 
diminta dialamat djalan  Mata- 

ram 499, dimana hadiah2 jang 
tersedia pun dapat diambilnja. 

bersjair: 22.20 Krontjong Aseli hih ewa MI. 
dangan Tossema, 23.00 Tutup. , 

Surakarta 3 Desember 1953. 

-Djam 06.03 —0 6.45 — 07.15 —| 
07.45 Genderan pagi. 12.03 Serba 
serbi dari Amerika Latin, 12.15 Sua- 
ra bersama: 12.45 Rajuan Siang oleh 
O.RJ.: 13.45 Rhapsody: 14.00 La- 
gu2 Tionghoa: 

Arab: 18.15 Hidangan George Mela 
chrino dengan orkesnja: 18.30 Raju 
an Pemuda Pemudi: 19:30 Irama 
gembira oleh Puspa Remadja: 19.50 
Mimbar Islam: 20.30 The Moon Is- 
landers: 21.20 Lagu2 harmonium 
oleh O.K. Harmonium Penghibur 
Hati: 22.15 Motjopat. Putri: 23.30 
Tutup. 

Jogjakarta 3 Desember 1953. 
Djam 06.10 Buah tjiptaan Ketel- 

bey: 06.40 Warna warni pagi hari: 
07.10 The Luton Girls d.IL.: 07.30 
Musik ringan, 10.00 Ujon2 dari Pa 
ku Alaman: 12.00 Irama ,.Viva Ame 
rica”:-12.30 Musik siang hari oleh 
Musik Tiup: 13.15 Lena berdendang 
13.45 Orkes. Joe Loss: 14.00 Peng- 
hantar makan siang: 17.00 Gelang- 
gang Podomoro, 17.45 Suara Omme 
Kalsoum, 18.30 Taman . Kusuma 
Bangsa. 19.40 Hidangan ORJ Suwan 
di bg. I 20.30 Hidangan ORJ ilandj) 
21.15. Mimbar Islam: 21.30 Motjo 
pat diseling dengan Ujon?2 Tjlimen: 
22.15 Motjopat diseling dng Ujon2 
Tjlimen (lanfjutan) 23.30 Tuup. 

  

Pekan Lalu Lintas 
    
  

  an 

    
PENGENDARK  MOBIEL 
BERILAH ” VOORRAW KEPADA ORANG JANG ADA 

vi SEBRA CROSS 

14.15 Geraldo dgn 
tangan kanannja telah” patah. Pada orkesnja: 17.05 Dunia kanak2: 17.45 | 

saku badjunja terdapat rijbewijs be- Varia Djawa Tengah: 17.55 Lagu2 

EEKAKEK En kkn kereNrka 

" 

Kalender ,, Suara 
Merdeka 1954 

Pembatja budiman ! F 1 
Seperti pada tahun jl, tahun jni 

djuga kita mentjetak ,,Business- 
kalender 1954” melulu untuk 
mentjukupi kepentingan para 
Pembatja, jang A priori bisa kita 
pastikan toh akan membutuhkan 
suatu kalender buat kebutuhan 
sehari-harinja. 

Dari pada membeli kalender 
diluar dengan harga jang tinggi, 
kita berpendapat, bahwa kita bisa 
dan harus meringankan 
para pembatja dengan menjedia- 
kan kalender jang dibutuhkan itu 
dengan harga jang semurah-mu- 
rahnja (harga kostprijs), dalam 
bentuk sederhana tetapi berkwa- 

beban j. 

  

Hidup Belanda Sangat 
Sengsara Di Irian 

“Harga? Mahal: Tempat Tinggal Ti- 
,dak Mentjukupi: Pers Dikekang 
PENGHIDUPAN ADALA H tidak mudah untuk 10.000 

orang2 Belanda dan ,,Belanda Indo” dibeberapa perkampungan 
“mereka. disepandjang pantai utara dan selatan Irian Barat, demi 
kian menurut seorang staf koresponden jg melawat ke Irian Barat 
dalam karangannja dalam ,,Sydwey Morning Herald”, harian di 

| Australia. Satu2-nja tempat dimana penghidupan agak menjenang 
| kan ialah pusat maskapai minjak jg terdapat di Sorong, diudjung 
sebelah barat dari daerah tsb. Maskapai minjak Belanda ini mem 

“peroleh konsesi besar dari pemerintah Belanda dan sebenarnja 
merekalah jg berkuasa didaerah tsb. Gubernur Belanda, jg dalam 

Ke PE
NG
AI
 

teori memegang kekuasaan atas konsesi dari maskapai minjak itu, | 
dalam prakteknja sedikit bersuara. 5   litet baik: ditjetak “atas kertas 

KUNSTBRUK. HALUS, tjetak 
WARNA DUA, berisi PENANG , 
GALAN UMUM,  DIJAWA, ! 
TIONGHOA serta PASARAN. 
Djuga dimuat koloman Memo 
serta daftar Hari2 Besar. For- | 
maat kalender berukuran 32X25 | 
em i 

Kalender tadi akan kita sam- 
paikan pada kira2 achir Desem- 
ber pada para pembatja: dengan 
harga hanja Rp. 1,50 (Satu sete- 
— Rupiah), franco dirumah, 
|atau melalui pengantar2 koran. 

— Harga Kalender, akan kita ga- 
'bungkan dengan rekening harian 
Suara Merdeka” ini, jang akan 
disampaikan pada para pembatja 
pada bulan Djanuari 1954. ' 

Terima kasih ! 

Direksi ,,Suara Merdeka” 

WEE AE AN tak 

: 

“ PERTJAKAPAN2 NATAL 
DAN TAHUN BARU. 

Pada bagian terachir bulan De- 
'sember 1953 dan pekan pertama 

1954, kepada 
jumum diberi kesempatan jang ter 
batas untuk bertelepon dengan 
keluarga dan handai-taulan jang 
ada dinegeri Belanda, dengan 
pembajaran biaja sebesar separuh 
|tarip biasa. 

Pada tgl. 8 Desember j.a.d. su 
dahlah dapat dimulai dengan me 
imasukkan permintaan2 untuk me 
Takukan pertjakapan2 Natal dan | 
Tahun Baru pada kantor2: Intel 

setempat, 
pertjakapan2 . ini dilangsungkan 
atas tanggungan peminta seluruh- 
'nja. Pada tgl. 17 Desember beri- 
kutnja barulah akan dimulai de- 
ngan menjelesaikan permintaan2 
pertjakapan jang sudah dimasuk 
kan itu. 

Lamanja pertjakapan telah di- 
tetapkan hingga maksimum 3 me 
nit untuk tiap pertjakapan. Mem- 
perpandjang waktu  pertjakapan 
sama sekali tidak diperkenankan. 
Isi pertjakapan2 ini harus melulu 
hal2 jang mengenai keluarga sa- 
dja. Pertjakapan2 mengenai peru 
sahaan (perdagangan) tidak diper | 
kenankan dilakukan dengan tarip | 

Keterangan lebih | 
landjut dapat diperoleh dari Kan 
tor2 c.g. Kantor2. Telepon setem 
Ba The 

  

KLM menudju Jeruzalem (Pales- 
|tina) untuk mengundjungi ,,Kon- 

Karena buruknja keadaan mu 
sim — di Sorong terdapat seta- 
hunnja rata2 187 hari hudjan dan 
banjaknja lebih dari 200 inch 
(.k. 4,50 meter) — maka didiri- 
kanlah oleh maskapai tsb. peru- 
mahan2 jang agak lajak. “Tetapi 

  

Utk Memelmbanikan 
Mesdjid Agsha 

K. H. SIRADJUDDIN Abbas, 
ketua Dewan Politik Perti hari 
Selasa pk. 11.00 dengan pesawat 

perensi Pembebasan. Masdjid Ag- 
sha”. Sebelum berangkat ia me 
nerangkan kepada ,,Antara”, bah 
wa persoalan masdjid Agsha dan 
Palestina itu bukanlah orang2 
Arab sadja, tetapi persoalan um 
mat Islam, karena menurut K.H. 
Siradjuddin Abbas, didalam Ai 
Ouran disebutkan bahwa  Mes- 
djid Agsha adalah tempat sutji 
jang ketiga sesudah Mekah dan 
Medinah. 

|tempatkan di Hotel Hollandia, su 

|kan tempat bagi mereka jang ba- 

tidaklah demikian 
Merauke, Manokwari dan 
fak. 

di Hollandia, 
Fak- 

Selandjutnja staf ' koresponden 
tsb. mentjeritakan sbb: 

Di Hotel Hollandia saja mene 
mui kepala dari suatu perusaha- | 

  

— SI GRUNDEL — 
SAS eng ak asal - sesudah Pekan 
Lalu Lintas nanti segala adja- 
ran polisi tentang peraturan 

Lalu Lintas itu tidak tjuma 

ber-Lalu se-Lintas “begitu sax     
  

  

EKONOMI   an dagang. Baru sadja ia datang 
dari negeri Belanda beserta isteri 
dan anaknja. Ia mengatakan pa- 
da saja bahwa mula2 mereka di 

atu perusahaan kepunjaan peme- 
rintah, jang mewah menurut uku 
ran2 di Irian Barat, tetapi hanja 
kelas tiga dalam ukuran Eropa. 
Sekarang mereka diperintahkan 
untuk meninggalkan gedung - pu- 
sat, hingga djelas mengapa sang 
ibu dan anak berkelilingan. sadja 
diluar sebuah gubuk kosong ”be 
kas barak waktu perang”, rupa- 
nja sedang mentjari2 akal untuk 
menghibur diri. Mereka diperin- 
tahkan oleh pemerintah — supaja 
keluar dari hotel untuk menjedia 

ru datang dari negeri Belanda. 

Rata2 orang Belanda itu bekerdja   Dan oleh karena itu K.H. Sira- 
djuddin Abbas berpendapat, bahwa | 

adalah satu kewadjiban besar bagi , 
ummat Islam untuk mempertahan- | 

kan tanah sutjinja jg ketiga itu dari 
pada agresi pihak Jahudi Internasio 

nal, jakni kaum Zion, jg datang da- 
ri seluruh pendjuru dunia. 

K.H. Siradjuddin Abbas memudji 
sekali tindakan Pemerintah Indone- 

sia jg tidak mengakui pemerintah Is 
rael, tidak suka mengadakan hubu- 
ngan dagang dan tidak mengizinkan 

masuknja djurnalis Israel ke Indo- 
nesia, karena menurut  pendapatnja 
tindakan Pemerintah itu sesuai dgn. 

kehendak ummat Islam di Indone- 
sia. . 

Seterusnja ia terangkan, bahwa di 
dalam  konperensi di Jeruzalem jg 
akan berlangsung dari tgl. 3 sampai 
9 Desember itu, ia akan Pep 
suara partainja jg terang? menen- 
tang segala agressor. Sehabis konpe 
rensi-itu ia akan mengadakan per- 
djalanan “penindjauan ke Jordania, 
Irak, Mesir, Syria dan Tunisia. Me 
ngenai konperensi tsb dapat di ka 

barkan, bahwa pada konperensi itu 
akan dibitjarakan usaha2 untuk me 

njelamatkan - masdjid. tsb dari ke- 
mungkinan? terdjadinja serangan da 
ri pihak Jahudi. (Antara). 

  

  

DJOGJA | 
PEMBANGUNAN UTX RAK- 

JAT DIPERLUKAN. 

  

Tapi uang ta' ada. 
  

Penjerahan otonomi: dari pemerin : 
tah daerah Jogjakarta kepada Kota | 
pradja hingga kini belum selesai, se- | 

hingga segala sesuatu jang dikerdja '! 
kan .oleh Kotapradja belum dapat | 
didjalankan dengan sempurna. Hal 
ini diterangkan oleh Walikota Mr. S. 
Purwokusumo selaku ketua DPD da 
lam malam peringatan ulang tahun 
ketiga DPR Kotapradja Jogjakarta ! 
pada tg. 29-11 malam. Djuga dite- 
rangkannja, bahwa  terbengkalainja 
fisaha pembangunan disebabkan ku: | 
rangnja beaja, sebab tiap2 tahunnja 
hanja mendapat subsidi kira2 Rp. 
10.000.000,—,. sedang djumlah tsb ' 
hanja tjukup untuk membajar pega 
wai sadja. Usaha pembangunan itu 
ditudjukan terutama untuk kepenting 
an rakjat, oleh karena itu maka ren 
tjana pembelian hotel ,,Garuda” se 
harga Rp. 2.500.000.— dibatalkan , 
dan sebagai gantinja Kotapradja min ' 
ta kepada pemerintah pusat pembe- | 
rian kredit guna membangun perusa | 
haan air-minum, karena makin hari ' 
kekurangan air makin dirasakan pen 
duduk. Menurut rentjana, pembangu 
nan air minum akan memakan beaja 
lebih kurang Rp. 1.250.000,— jaitu 
guna membeli pipa2, jang sekarang 
sangat dibutuhkan. 

MAGELANG 
PEMBUKAAN GEDUNG: 

BALAI KOTA 

  
| 

  

  
      

Pn 

    

LEBIH DANUMU A7     

  

: Dr. med. D. Werner 
— Roategen 

djam bitjara 3 — 5 siang 

ketjuali hari Sabtu dan har 

oloog 

i Besar di 

R. S. U. P. Kalisari No. 16 — Semarang 

Praktijk mulai pada tanggal 7 December j.a.d. 

   

|Tjwan, Tan Tjwan Hien, 

Pada hari Sabtu jl. dikota Mage- 
jlang telah dilangsungkan penggun- 
.tingan pita oleh njonja  Mukahar 
listeri . walikota Magelang sebagai | 
Isuatu tanda peresmian pembukaan 
jgedung Balai Kota dan gedung Dja 
.watan Pekerdjaan Umum. baru ig! 
yusaha pendiriannja itu dimulai se- 
djak 5. bulan jg lalu. 

Gedung tsb didirikan dibekas tem 
“pat reruntuhan gedung Balai Kota 
Tama. 

Pidato sambutan antara lain di 
utjapkan oleh residen Subekti sela- 
ku wakil gubernur Djawa Tengah, 
bupati Sosrobusono wakil residen 
Kedu, ketua DPRDS Kota dan ka- 

ibupaten serta Muljadi Djojonfartono | 
ketua DPRDS propinsi Djawa Te-' 
ngah. 

  

HASIL UDJIAN. 

Hasil udjian jang diadakan oleh 
Instituut AURA bag. Automontir se- 
lama tgl. 9 — 15 Nopember 1953 di 

| Karangtempel 146 Semarang jang lu 
“lus ialah: Tan Ngo Sam, Tan Oen 

Sukirno, 
Suparna, Sutrisno dan Suwignjo. Le- 
bih djauh periksalah iklan jang di- 
muat hari ini. 

  

Besa Dansa enghii 
Na an nn n rem nseman 

|lik pabrik  kembang-gula 

“frium IV jg dibuka dalam bulan Mei 

an 

  

MENEMUKAN EMAS. 
Beberapa hari jang lalu pemi- 

»Gol- 
den Spider” di Solo, telah mene- 
mukan emas sebanjak kurang le- 
bih 1 kg, jang lalu diserahkan ke 
pada polisi. Emas tadi telah di- 
ketemukannja “disalah satu tem- 
pat perusahaannja di Ledoksari, 
tersembunji didalam dinding su- 
mur. 

Belum diketahui sudah berapa 
lama emas tadi disembunjikan 
disitu dan oleh siapa. 

MENTERI SOSIAL KE 
SURAKARTA. 

Rombongan menteri sosial Suroso 
pada tanggal 3 Desember ditunggu 
kedatangannja di Solo. Dalam rom- 
bongan tersebut, jang akan menin- 
djau objek2 sosial didaerah ini, anta 
ra lain akan ikut serta kepala djawa 
tan bimbingan dan perbaikan sosial 
Fanani. 

SALATIGA 
KURSUS-KURSUS C.T.N. 

  

Dengan disaksikan oleh beberapa 
tamu undangan dari kalangan mili- 
ter dan sipil pada tgl. 30 Nopem- 
ber 1953 di stafkwartier P.LC.T.N. 
Salatiga telah dilangsungkan penutu 
pan kursus ukur dan gambar (land- 
meten) bagi anggauta CTN Territo- 

1953. Banjaknja jg mengikuti kur- 
Sus ini ada 28 orang. Jg lulus ada 
23 orang, Sdr. Amin Sudarsono dari 
Pati dan sdr. Wasimin dari Solo lu 
lus dengan angka jg terbaik. Lima 
kursis oleh karena tidak memenuhi 
Sjarat2?nja terpaksa ditolak. 

Selesai dengan penutupan kursus 
kemudian atjara diganti dengan pem 
bukaan kursus latihan para perwira 
dalam Territorium IV. Kursus ini 
lamanja dua bulan dan sebagai per 
mulaan di-ikuti oleh 14 orang. 

KUDUS 
PABRIK SEPATU MODERN 

USAHA INDONESIA. 

Mulai permulaan tahun 1954, di 
Kudus akan dibuka sebuah pabrik 
sepatu modern, jang akan bekerdja 
dengan modal pertama sebesar Rp. 
75.000.-—, Pabrik tersebut diusaha- 
kan atas inisiatief dari anggauta Pe 
ngurus P.P.R.K. Kudus jang dianta 
ranja termasuk Suharto dan S. Su- 

karidar. sebagai pelopornja. — Untuk 
itu.kini telah didatangkan beberapa 
mesin dan perlengkapannja dari Djer 
man, jang menurut rentjana tiap ha 
rinja akan menghasilkan 500 pasang 
sepatu, 

Dapat ditambahkan, bahwa pabrik 
sepatu semantjam itu telah pula di 

dalam  keadaan2 jg susah, di ge- 

dung2 kantor jg atapnja dari seng, 

hingga menjebabkan ruangan2 diba- 
wah atap merupakan tempat ,,pe- 
mandian air-panas”. Mereka mem- 

butuhkan 'perumahan jg lebih lelua 
sa daripada gubuk2 kodi itu. 

Sudah lajak pegawai-kantor Be- 
landa itu bekerdja tudjuh djam se- 
hari, dan sekembalinja dirumah ia 
melutjuti pakaian, lalu berdiri di 
atas sebuah batu beton dan mulai- 
lah ia mandi dengan air jg djauh 
daripada sedjuk. 

Diwaktu makan malam ia menda 

pat kurang-lebih satu piring sup 

HARGA MAS DI SMG. 
Tanggal 1 Desember: 

24 karat: djual ...... Rp. 38,75 
Me Kn AA 

22 karat: djual ...... » 36,59 
ben ea 29.35, — 

OBLIGASI R.I. 
1 Desember: 
3740 Obl. RI 1950 (coup besar) 

52-58 dd/tdpb. 
370 Obi. RI 1950 (coup ketjil) 

51-54 dd/tdpb. 

PASAR HASIL BUMI. 
Pasar hasil bumi di Semarang jg. 

tertjatat oleh Dunlop & Kolff tgl. 1! 
Des. 1953 sbb.: Kapok C kedjadian 
905 bin. Desember dan pendjual 946 
bin. Pebruari: -Bidji kapok pembeli 
60, pendjual 61 dengan zak: Kopi 
Rob. Ond. WIB/I nom. 935: Kopi 
Exeelsa WIB/I nom. 1000:  Kedeic 
pmi Djember pendjual 240: Kedele 
hitam pendjual 225: Gaplek pendjual 

44 dari desa tiada zak, Tepung ga- 

plek pendjual 50 bln. Des./Djan.: 
Djagung putih pendjual 130 dari 

Pare-Pare, Katjang glondong terpilih 

nom. 205: Katjang osee tidak terpi- 
lih kedjadian 250,  Katjang merah 
kwal. Blora pendjual 145: Katjang 
hidjau toatjeh pendjual 202.50 dari 
Makasar: Katjang hidjau julik pen- 
djual 190 kwal. Rembang: Katul 

Huller pendjual 62.50 bln. Des.: Ka- 
rung HC Green pendjual 4.20 per 
lembar: Tali goni pendjual 4.20 per 
kg.   (dari kaleng), beberapa potong roti. 

kampung dengan mentega, bebera- 
pa potong tipis worst (dari kaleng), 
ikan asinan, dan bila sang isteri se 

dang mampu, maka disadjikannja se | 
dikit buah2an dari kaleng. 

PEROBAHAN PROCEDURE 
»sPERATURAN INDUSEMENT 

1953”, 
Kepala kantor pusat urusan import 

(K.P.U.L.),mr. Arifin Harahap, pada 
tanggal 30 Nopember dengan surat 

Radio dicensor dan pe- 'edaran P .no. 55 mengumumkan se 

“ngawasan keras atas ba (bagai berikut : Ge 
rang tjetakan. ,Menjimpang dari jang telah dite 

|tapkangdalam surat edaran kami P. 

Radio stasion setempat terdapat | 
di Rong, tetapi siarannja tidak be- 
bas dari censor. Surat kabar jg lajak , 
kita Kenal tidak ada. Kantor pene-, 

rangan" pemerintah mengeluarkan 
bulletin harian jg distensil, jg me- 
muat sedikit berita2 setempat, dan 

Ytak kurang tak Jebiy hanja merupa 
kan trompet dari pemerintah. Se- 
orang Belanda setempat mengeluar- 

kan ,,bulletin” tertjetak dari empat 
halaman, jg dinamakan ,.De Pio- 
nier”. Akan tetapi ia tidak bisa men 
dapatkan bulletinnja. tertjetak oleh 
pertjetakan pemerintah, ketjuali dji 

ka ia sedia mengorbankan sedikit- 
banjak kemerdekaan fikiran dan ke 
bebasan memilih berita2.  Makanja 
ia mengirimkan bahan2nja ke nege- 

ri Belanda, dimana bulletin di tje- 
tak dan dikirimkan kembali ke Ho- 

landia. Meskipun demikian pihak po 
lisi tidak djarang mengadakan peng 
geledahan dan mensita bulletinnja. 

Pada malam hari rata2 orang 
Belanda dapat membawa isterinja 
pergi menonton bioskop kam- 
pong, jang kartjisnja kira-kira 
Rp 5— dan Rp 6— Gedung 
bioskop seolah-olah — merupakan 
sebuah ..anglo”, dan' pilem2-nja, 
jang didatangkan dari negeri Be 
-anda, adalah serba tua dan pe 
auh tjoret2-an, lagi gemetaran. 
Tidak ada pelajan2 seperti jang 
terdapat di Djawa, Bali, Sumatra 
atau Sulawesi, makanja sang isteri 
musti mentjutji pakaian sendiri. 

Persediaan barang2 di toko2 
idalah terbatas, sedangkan harga 
nja serba tinggi. Harga sebutir 
telor kira-kira Rp 3.—, ikan laut 
satu pon kira-kira Rp 13.—, satu 
30n mentega Rp 13.—, satu pon 
daging (djika kebetulan terdapat) 
kira-kira Rp 11.—, satu pon ken 
a1g Rp 2,50. 
Pakaian serba mahal. Satu pa 

jang sepatu lelaki jang sederhana 
'ira-kira Rp 250.—, sepatu pe- 
rempuan (sangat sederhana) 
Rp 150.—, kemedja putih biasa 
Rp 70.— 

Harga barang tinggi. 

Ada anak2 perempuan dari be 
berapa keluarga jang bekerdja di 
Hollandia. Sebagai pelajan toko 
literimanja sebulan lebih kurang 
Rp 650.— setelah dipotong pa- 
Ijak. Djika di-ingat  tingginja 
Yarga2 barang di Hollandia, ma 
ka upah itu sukar untuk dapat 
mentjukupi. Lemari es djarang 
sekali terdapat dalam rumah2 di 
dollandia, meskipun sangat. di 
sutuhkan karena hawa jg sangat 
panasnja. Djika dapat dibeli, ma 
ca harganja jang paling murah 
ebih kurang Rp 2.600.— 

Bea import adalah 204 untuk 
parang2 mewah, 1296 untuk ba 
ang2 jang sudah djadi, dan 66 
Intuk bahan2. mentah. 
Tahun dulu pemerintah telah 

mendapatkan L.A. 678,500 (lebih 
kurang Rp 17.531.250,-) sebagai 
sadjak upah dari 50.000 pendu 
duk asli dan kira-kira 5000 pen 
duduk Belanda. 

Disamping itu bea import-ex- 
sort menghasilkan lebih kurang 
L.A. 1.275.000,— (lebih kurang 
Rp. 32.512.500.—). 

Untuk  mengimport  barang2 
uar negeri diperlukan lisensi dan 
zin untuk deviezen dikeluarkan 
nja dinegeri Belanda. Dikatakan 
oleh pedagang2, bahwa segala 

S1 tanggal 27 Oktober sub 2 menge 
nai procedure untuk mendapatkan 
surat izin devisen, maka dengan ini 
diberitahukan sebagai berikut : 

Mulai hari ini kepada importir- 
importir jang berkepentingan ha- 
nja baru diberikan surat induk 
Keterangan Pemasukannja - setelah 
terlebih dahulu “ dipenuhinja pem- 
bajarannja T.P.IL. berdasarkan su- 

rat devisen-asli, jang telah diberikan 
terlebih dahulu. T.P. tersebut di- 
atas harus diserahkan kepada K.(P). 

U.I. dan surat ,,Induk Keterangan 
Pemasukan” jang diperlukan bagi pe 
laksanaan pemasukan barang2. Pa- 
da ,Induk Keterangan Pemasukan” 
ini akan ditjatat K. (P). U.L. bahwa 
pembajaran T.P.I. jang diwadjibkan 
telah dipenuhi. 
Mengenai surat2 ,.Induk Ketera- 

ngan Pemasukan” jang telah diper- 
oleh importir atas dasar surat edaran 
P. 51 tanpa penjerahan T.P.I. jang 
diwadjibkan, — berhubung soal pe- 
njerahan T.P.I. ini termasuk peker- 
djaan bank2 —, maka importir diwa 
djibkan selekas mungkin menjerah- 
kan kembali surat Induk Ketera- 
ngan Pemasukan” tersebut kepada 

rat ,,Induk Keterangan Pemasukan” 
ini dapat ditjatat oleh K.AP).U.L ke 
terangan bahwa T.P.I. jang diwadjib 
kan telah dipenuhi oleh importir. 
Perobahan procedure ini perlu di 

adakan berhubung dengan ketetapan, 
bahwa T.P.I. harus dianggap sebagai 
sesuatu ,,Document-import” sehingga 
pada surat2 keterangan pemasukan 

telah 

  

PERLOMBAAN SEPEDA- 
MOTOR. 

Perlombaan Sepeda-motor jang se- 
dianja oleh Panitya Pekan Lalu Lit- 
tas diadakan di Stadion pada tgl. S 
Desember nanti (Sabtu), ternjata 
tidak ditempat tersebut, tetapi dige- 
dung SMA/B, djl. Oei Tiong Ham 
dan dimulai pada djam 16.30. 

ATJARA P. S. K. 8. 
Atjara pertandingan Pers. Sepak- 

bola Kantor2 Semarang untuk bu- 
lan Desember 1953 ditetapkan sbb: 
KLAS A: 
Rebo, tg. 2 O.T.H.C. — CK 
Sportlaan (Pol): Senen, tg. T Asmoco. 
— Polisi I, Seteran: Rebo tg. 16 K.B, 
S. TI — O.T.H.C., Sportlaan: Senen, 
tg. 21 B.P.M. I, Asmoco, Seteran. 
KLAS' B: Pn : 
Kemis, tg 3 B.P.M. TT — Polisi YA 
B.A.T.: Rebo, tg. 9 Locomotief Ka 
Polisi ITB, Sportlaan: Kemis tg. 10 
C.K.C. 1 — BPM: H, BATI Ke 
mis tg. 17 Maclaine — BPM, n B.A.T.: Rebo tg 23 K.H.S. — Pofisi 
IIA, Sportlaan, Kemis tg. 24 Polisi 
IIB — Maclaine, B.A.T.: Rebo tg. 
30 KBS. II — CKC II, - Sport- 
laan, Kemis tg. 31 KPM, — Km. 
Se Asas 
Semua pertandingan dimulai djam 

16.45. 
  

APOTHEEK PETANG HARI.   perdagangan ada didalam kekua 
saan dan penilikan keras pemerin   buka di Djakarta. tah. (Ant). 

Hari ini Apotheek Sik Tang 
Wotgandul 16 dan Numa Bo: 
djong 57a dibuka hingga djam 20 

K.(P).U.I. bersama-sama dengan T.. 
P.I. jang diperlukan, agar pada su-' 

— baik induk maupun bagian — ha-- 
rus ditjatat oleh K.(P).U.I. bahwa — 
bilamana untuk pemasukan sesuatu 
matjam barang diharuskan pembaja 
ran T.P.I. jang bersangkutan 
dipenuhi oleh importir”. 
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untuk bersama-sama dengan 

- Importnja. Untuk menghadapi k 

| rika, William Macphee, 
njur-kepala pada Procurement Agen- 

— sannja mengenai 

wa 30 orang mati dengan tiba2 
| karena serangan penjakit ini. Se- 

| karena penjakit serupa. 

tan beberapa-waktu jang lalu te- 
“lah berangkat 

|. mengadakan penjelidikan, tetapi | 
kini belum didapat keterangan, 

Ap 
| bagaimana hasil penjelidika 

| Berlin | Tempat 

. doek2 ketika penduduk Singapura me 

N ekonomi D 
pro-Ameri 

bawahan. Seba 
djika jg bawahan bisa 

mm 
barang djadi, politik 

  

    kan rasa, 
jang penting. Ate 

ea . Export Djepang merosot seka 
“li, djauh2 lebih rendah daripad: 

    

       

    

sukaran ini,  banjak pengusal 
Djepang ingin sekali mengadakan 
perdagangan dengan RR 
taan, bahwa embargo ji 
kan pada Djepang ini lebil daripada jang dikenak 
Inggris dan berbagai ne 
pa lainnja, menusuk pe 
menimbulkan 
Djepang. 

Ada djuga sebab2 
shi kemukakan sebagai tjontoh: 
Tentara -pendudukan (batja: Ame 

erasaan 
kemarahan orang2 

3 

ian be ae 0... Strategis? | Darat, Laut dan Udaranja dif 
ka Ba an . Sebagai diketahui, usaha2 utk. |Asia Timur ada lebih kurang 
mah-rumah tinggal merek | dan! mempersendjatai Djepang terus | 500.000. Mk , 
kantor2 mereka dalam kia ig: lilakukan. Procurement orders Dalam pada itu laporan Ro- 
Singkat sekali. Demikianpun me 
reka dilarang, dengan 'antjaman | 
maut, untuk mendekati sementa 
ra daerah pantai,-jang oleh pen 
duduk sedjak Dul Mn Laan 
bagai daerah miliknja. Dapat di 
tjatat, bahwa disebabkan - oleh 
pelarangan? ini, banjak kaum ne 

egara2 Sekutu lainnjia melakukan pengepungan ekonomi, 
bahwa untuk kepentingan Amerika, Diepang kehilangan satu daripada sumber hidupnja 

kuasaan didunia, dan dengan 

tun, 

An 

an Kepada Pengalaman2 Sedjarah 
— Oleh: Djawoto 

2 SU 
jepang, Giuglaris dari ,,France Soir" menulis: Disemua neveri 

nisme terdapat pada anggota2 kabinet, tet4pi anti-Amerikanis- 
1, karena mendjadilah kewadjiban Menteri2 untuk meminta ban 

dianggap dapat memperoleh faedahnja, 
bahwa sekali uangnja diterima, maka hilanglah bau-A 
jang ekonominja sepenuhnja tergantung pada import 

.embargo Amerika dilapangan perdagangan jang memaksa     duduki nation) dalam perimbangan 

  

Ae mereka menarfk keun 
n daripada posisi strategis- 

Inja guna mendjamin ekonomi jg 
tjukup, dan untuk mendapat so 

Ikongan satu atau lain pihak, utk. 
| mempertahankan ekonominja itu. 
| Demikian Macphee. Ia tambah- 
(san, bahwa dari pengalaman2nja, 
»rang2 (Amerika) sudah mema- 

(1ami tidak berfaedahnja untuk 
perhubungan dengan ,,blackmai- 

| ers”- (tukang pemeras). 
Tetapi, apakah benar begitu? 

@rus didjalankan. Pangkalan? mi 
|iter jang penting di Djepang di 
luduki oleh tentara. Amerika. 
Sampai dimana dilakukan ,,black 
mail” (chantage) oleh sementara 
pihak Djepang dalam hubungan 
“dengan ini tidak didjelaskan oleh 
Macphee. : 

  
lajan kehilangan pentjahariannja ' “Dalam pada itu, bahwa di Dje 
atau menderita kerugian2 besar. 
Demikianlah sementara pendapat 

mengenai salah satu sebab mengapa 
timbul rasa anti-Amerika di Dje- 
pang itu. Dalam 

lah tjukup digambarkan, bahwa pe- 
merintah Yoshida (sementara orang 
Djepang tidak mau  menamakannja 
pemerintah Djepang) telah berhasil 
dan terus berusaha supaja perusaha ' 
annja tetap berdjalan, termasuk in- 
dustri2 berat jg sanggup ' menerima 
pesanan2 Amerika. Apakah  djuga 
pada golongan ini ada rasa2 anti- 
Amerika, tidak tjukup diperoleh ba 

Dalam hubungan ini seorang Ame 

cy (suatu badan jg melakukan pesa- 
nan2 Amerika pada industri? Dje- 
pang), dan kini Presiden dari suatu 
organisasi penasehat dilapangan in- 
dustri dan engineering di Tokyo, da 
lam salah satu dari rangkajan tuli- 

industri Djepang 
katakan antara lain: : 

Sementara orang Djepang me 
ngira, bahwa mereka kini sudah 
mendjadi suatu bangsa jang men 

.pang ada djuga golongan? | jang 
menentang persendjataan kembali 
'Djeparig dan bantuan Amerika 
setjara demikian, sudah kita tja- 

tulisan mengenai tat dalam laporan mengenai ,,Dje gram” jang sepenuhnja akan di 
.Diepang dan soal pembajaran ke- pang dan soal pembajaran keru kontrol oleh Pentagon (Kem. Per 
rugian perang” jg lalu sebaliknja te gian perang”. Mereka adalah ter tahanan Amerika). Ini adalah ren 

utama kaum sosialis, komunis, 
buruh dan peladjar. Berapa ke 
kuatan mereka ini, tidak tjukup 
diperoleh bahan. 

Menurut Ishibashi, bahkan sebe- 
lum perang sudah ada banjak kaum 
ig anti-perang terdapat di Djepang. 
Dan ketika itu mereka mengharap 
dari Amerika, supaja menundjukkan 
sikap jg dapat memperkuat  sema- 
ngat mereka untuk  melandjutkan 
perdjuangan menentang fasisme dan ' 

dulu insi- militerisme, Tetapi harapan mereka | 
itu sia-sia. 

Sementara — surat-kabar, antara 
lain Mainichi, menurut  ketera- 
ngan beroplaag' 5 djuta, menimbul- 
kan kesan bersikap anti-persendjata 
an kembali Diepang. Semua ini me 
nundjukkan, bahwa satu daripada 
dasar  anti-Amerikanisme itu ialah 
politik Amerika untuk mendijadikan 
Djepang suatu ' markas pertahanan | 
di Asia jg dianggapnja adalah utk. 
kepentingan Amerika. 

Pan 

  

Kedjahatan? 
pura Makin 

Di Singa- 
Memuntjak 

MENINGKATNJA kedjaha tan2 seperti pembunuhan dan 
pembegalan jang berorganisasi baik oleh 
Tionghoa adalah bahaja paling besar 

perkumpulan2 rahasia 
bagi keamanan di Singapu- 

ra, demikian diterangkan oleh seorang pendjabat tinggi di Singa- 
pura. Meskipun sudah diambil tindakan2 istimewa namun kegia- 
tan2 pembunuhan perampokan oleh orang2 Tionghoa selama ti- 
ga tahun ini semakin meningkat, demikian pendjabat tadi. Kala- 
ngan jang lajak dipertjaja menerangkan, bahwa kedjahatan 
Singapura telah menjebabkan gubernur Sir John Nicoll 

masak2 undang2 luarbiasa untuk menjingkirkan 
ri fihak perkampulan2 rahasia Tionghoa ini. ' 

. 
djari 

  

Di KAMPUNG, KAHAJAN, 
kabupaten Barito, dalam bulan 
jang lalu sementara penduduk di 
serang oleh penjakit jang ,,gan- 
djil”, dan belum pernah terdjadi. 
Tidak diterangkan bagaimana Si- | 
fat njakitnja atau keadaan | 
2 jang diserang penjakit 
itu, tetapi djelas diterangkan, bah 

mentara itu disebuah kampung 
lainnja diwilajah kabupaten Ba- | 
rito, 15 orang telah mati djuga 

Menurut keterangan 'selandjut- 
nja, rombongan Inspeksi Keseha- 

ke Barito, untuk 

n itu. 
“.B) 

Konp 4- Besar? 
KAL: N Tp biasanja 

pura chawatir, 
: mang fihak 

di 
mempela- 

bahaja da- 

' Suatu penjelidikan oleh polisi mem 
bawa keterangan, bahwa perkumpu 
lan2 jang berada diluar undang? men 
djalankan kampanje jang berani, jg 
diikuti bukan sadja oleh golongan2 

| Tionghoa. Sampai sekarang belum 
diketemukan sesuatu 
kegiatan2 perkumpulan rahasia ini 
ada sangkut pautnja dengan teror 
komunisme. Pembesar? polisi Singa 

bahwa “apabila me- 
komunis bermaksud 

mengadakan kampanje  kedjahatan 
di Singapura, maka mereka mung- 
kin akan menggunakan tenaga? se- 
Waan dari pendjahat2 di Singapura. 
-Perkumpulan ini terdiri dari pem- 
bunuh2 dan orang? jang tak menge 
nal belas kesian dan bersedia mem 
bunuh siapa sadja kalau mendapat 
bajaran, demikian diterangkan kepa 
da U.P. 
Meskipun gubernur keras hatinja 
untuk memberantas kegiatan2 per- 
kumpulan2 rahasia ini, tetapi kabar, 
nja ja sangat ditak setudju mengada 
(kan tindakan2 luar biasa untuk mem ' 
basmi kedjahatan itu. Tindakan? da 
rurat jang diambil selama ini mak- | 
sudnja ialah untuk melawan komu- 
nisme, tetapi gubernur tidak bermak 

bukti, bahwa 

itu untuk tudjuan2 lain, demikian 
pendjabat tadi.( U.P. — Aneta). 

  

KEBAKARAN DI KEMAJO- 
RAN, KERUGYAN 

10 DJUTA 

merikanisme Di Jjepang 
ja Sentimen Tetapi Mem punjai Dasar? Jg Bisa 

tempat penting sekali (key 

sud menggtinakan tindakan sematjam 

1 

jg 1 

maka mereka tjondong 
erikanja.. Menurut Narain, 
bahan mentah dan pada 

menimbul 

jiro Izeki, kepala Biro Kerdjasa 
ma Internasional Kementerian | 
Luar Negeri Djepang terangkan, 
bahwa diwaktu ini ada lebih ku- 
rang 100.000 tentara Angk. Darat 
dan Udara Amerika di Terang, 
Masing lebih kurang 5.000 
atau 6.000 
akui, bahwa angka2 jg tepat tidak 
diketahuinja. Hanja pernah. ada 
keterangan resmi Amerika, bah- 
wa djumlah tentara” Angkatan 

bert Allen dari Washington jang 
dimuat dalam s.s.k. Djepang, me 
nundjukkan angka2 sekitar usaha 
persendjataan “berbagai negeri 
Asia, termasuk Djepang, dengan 
bantuan Amerika, sbg. berikut: ' 

Dalam rangkaian rentjana pe 
"merintah Eisenhower, kini sedang. 
dibitjarakan dalam Gedung Putih 
Suatu rentjana untuk mengurangi 
tentara Amerika di Asia, dan di 
samping itu suatu ,,multi-billion 
doHars foreign military aid pro-   

|tjana 5 tahun, dan pada achirnja, 
maka dengan bantuan uang, sen 
djata dan instruksi2 Amerika, di 
berbagai negara Asia sebagai ter 
sebut dibawah ini - diharapkan 
akan terbentuk tentara nasional 
jang kuat sebagai  lawan-global 

|untuk menghadapi agressi komu- 
nis sbb.: 
Korea Selatan A.D. 20 dipisi, 

A.L. 100.000 ton, A.U. 4 wings: 
Djumlah .400.000 manusia. Tiong- 

kok Nas. A.D. 21 dipisi” AL. 

150.000 ton, A.U. 4 wings: Djum- 
lah 290.000 manusia. Djepang A.D. 
10 dipisi, A.L. 350.000 ton, A.U. 

4 wings: Djumlah 250.000 manusia. 
Indo. China A.D. 6 dipisi, AL. 
50.000 ton, A.U. 2 wings: Djumlah 
60.000 manusia. 
Djumlah uang jg disediakan Ams 

rika untuk ini tiap tahun adalah ki- 
ra sebagai berikut: 

Korea Selatan $ 2.000.000.000, 
Tiongkok Nas. $ 300.000.000, Dje- 
pang $ 130.000.000, Indo - China 
$ 400.000.000,. Djumlah $ 2.830. 
000.000. 

Atas dasar“ini maka " rentjana S 

tahun itu akan memerlukan “ biaja 

Diepang | 

Dalam hubungan dengan ini, 
ke- sebagai tambahan bahan2 dalam | 

! 1 me laporan2 jang lalu, baik kiranja 
(mainkan kartunja dengan berhati kita tjatat bahan2 dibawah ini: 

Ketika missi ada di Djepang, Yu- | 

tentara PBB. Yujiro | — embn Marak an 

. Hanja Isepan-Djempol 
— Belaka 

Vishinsky Menolak Tuduhan2 Barat Ten- 
tang Kekedjaman2 Jg Dikatakan Dilaku- 
kan Oleh kasukar2 Tiorshoa Di RRI 
Kembalilah Kpd Semangat Dan Bentuk Piagam 

PBB Utk Perdamaian: Seruan ,,Pravda ” 

  

“Romulo Tji- 

     
   

  

  
um Tangan "ha 

Brigadir Djenderal dari Philippina, Carlos P. Romulo, utusan Philippina 
ke Perserikatan Bangsa2, pada kedatangannja disekretariat di New York 
mentjium tangan Njonja Vijaya Laksmi dari India, ketua sidang umum 

i 

  

  

- 

soal kekedjaman2 tersebut. 

. Dikatakannja, bahwa apa jang di- 

namakan kekedjaman2 itu kerap ka- 

ra2 jang biadab jang dipergunakan 
oleh polisi Korea Selatan. Selandjut- 
nja Vinshinsky “mengatakan, akan 
menentang resolusi Amerika Serikat 
mengenai kekedjaman2 itu. 

alam pada itu suratkabar Partai 
Komunis Sovjet Uni, ,,Pravda”, Se. 
lasa tulis bahwa ,,masalah Djerman 
musti dan bisa dipetjahkan untuk 

kepentingan perdamaian”.  Tadjuk 
rentjana ,,Pravda” tulis tentang si- 
dang Dewan Perdamaian Dunia jg. 
diadakan di Wiena achir2 ini, bah- 
wa ,,umat manusia jang tjinta damai 
tidak bisa hidup damai dengan pem- 
bangkitan kembali militerisme Djer- 
man, pembentukan tentara Eropa 
dan perobahan Djerman Barat men- | 
djadi alat kekuatan2 agresif”. 

Djalan utk. meredakan ke 
tegangan. 

Karangan dalam ,,Pravda” jang di 
kutip oleh k.b. ,,Tass” tadi mnga- 
takan, bahwa ketegangan internasio- 

nal itu hanja bisa sungguh2 direda-| 
kan dengan djalan: ,   Lk. $ 14.150.000.000. 

Diwaktu ini pengeluaran2 bantuan 
didaerahZ Tni tiap tahun berdjumlah” 
lebih dari $ 2.500.000:000. 

Sebagai lawan dari pengeluaran2 
bantuan jg besar menurut program 

5 tahun itu, Menteri ' Wilson kata- 
kan, bahwa dalam 5 tahun Ameri- 
ka Serikat akan dapat mengurangi 
djumlah  tentaranja jig ada di Wuar 
negeri dengan 500.000 (?) dan dgn. 
ini mengurangi pula anggaran be- 
landjanja. Demikianlah bahan2 itu. 

Dapat dipahami, bahwa  Djepang 
tentunja harapkan  supaja melalui 
Procurement Agency” persendjata- 

an untuk Tiongkok Nasionalis, Ko- 
rea Selatan dan Indo. China itu di 
selenggarakan dengan melakukan 'pe 
sanan2 di Djepang. Negeri ini dgn. 

demikian benar mendjadi work shop 
'USA di Asia. d 

Inilah facts jg sangat — mengun- 
tungkan (sementara: golongan) Dje- 
pang, jg akan mendjadi lawan dari 
golongan2- jg anti-Amerika. Mana jg 
lebih kuat? Perkembangan keadaan- 

lah jg akan menundjukkannja. 
(Bersambung) 

Iran Setudjui 

Habungan Dgn 
. 

Inggris 
MENURUT A.KE.P., berita? jang 

pada hari Senen diterima di London 
dari Teheran menundjukkan, bahwa 
pemerintah Iran telah mengambil ke- 
putusan untuk segera menjelenggara- 
kan kembali hubungan diplomatiknja 
dengan Inggeris. Akan tetapi kala- 
ngan Inggeris sendiri dalam pada itu 
menjatakan, bahwa pemerintah Ingge- 
ris belum diberitahu dengan resmi 
tentang adanja keputusan sematjam 

  
| Seorang djurubitjara pemerin- 
tah menjatakan, bahwa djika 
memang itulah jang dikehen- 
daki oleh Iran, maka keputusan 
itu akan disambut dengan gem- 
bira oleh pihak Inggris, karena, 

me i Paris menerang Menurut keterangan2 jang di- kata djurubitjara itu, kita me- 
kan pada Senin petang, bahwa | perolch P. 1. Aneta dari seorang mang telah sedjak lama berusa- 

Tiga Besar Barat Ngap akan : pembesar kotapradja jang telah ha kearah itu. Sementara itu 
menjei i saran Rusia untuk ' menjelid'ki kebakaran di gang sumber2 diplomatik di London 
mendjadikan Berlin tempat kon | Spur itu, rumab jang habis ter- menjatakan, bahwa jang dite- 
ferensi para menteri luar negeri | bakar ada kurang lebih 670 kakan oleh  Inggeris dalam hu- 
empat besar. Kem buah. Dengan didasarkan atas bungan ini ialah, bahwa penje-    nan dise 

tadjataa oleh fihak Barat akan 
Berlin sebagai tempat perundingan 
telah tampak sedjak pertukara: 
pendapat dalam nota Sovjet ter 
achir jang menjetudjui diadakan | 
nja konferensi empat besar, de 
mikian kalangan adi. (AFP). 

XAVIER CL 
DGN 

    

MERIAH DI SINGA- 
PURA AN 4 

Radja rumba Amerika Selatan, Xa | 

GAT DI-AMBUT | 

harga bahan2 perumahan waktu 
ni, maka kerugian jang ditimbul- 
(on oleh kebakaran itu paling se- 
dikit sepuluh djuta rupiah. Luas 

. 

. vier Cugat dan isterinja jang beraml 
but pirang, Abbe Lane pada hari Se | 
nin disambut dengan meriah ketika 
rombongan Cugat tiba dilapangan ter | 
bang Singapura. Spandoek2 jg. me- | 
muat karikatur radja rimba itu dan 

Ca 
— Senen sore Balikpapan sepi. Se 

pi dari suara deru mobil dan bis. 
Ini disebabkan karena pada hari tsb 
semua sopir jg tergabung dalam 
Permos bersama-sama mengadakan   tulisan ,Selamat datang Xavier Cu- 

gat jang dibawa oleh chalajak ramai 
adalah lebih besar dari pada span- 

njambut kedatangan Adlai Stevenson 
dan Richard Nixon. Suatu brigade 
bermotor dari polisi Singapura dan 
sebuah mobil radio terpaksa menepi 
supaja djalan dapat dilalui oleh ken: 

demonstrasi jg maksudnja mentjela 

polisi lalu lintas. — Oleh pengadi- 

pendjara kepada 

dipetjat dari kedudukannja. 
Ihan terhadap terdakwa ialah 
njimpan 4 orang anak jg ditjulik d   daraan rombongan, 

Ne 

a43. 

daerah jang terbakar ada delapan: 
hektar 

|sikap beberapa tindakan arggauta2 

|lan tentara di Surabaja hari Selasa ' 
telah didjatuhkan hukuman S tahun 

kapten - Alri A. 
Dahlan. Selain hukuman ini ia pun 

Tudu- 
ialah me- 

lenggaraan kembali perhubungan 
diplomatik antara kedua negeri 
tersebut akan mempermudah di- 

usahakannja perundingan jang 
langsung mengenai masalah mi- 

njak. (Antara). 

tgl. 27 Oktober 1952. — Pemerik- 

Hari Senen kemanakan Farouk, pa- 
ngeran Abbas Halim harus memper 
tanggung djawabkan  tuduhan2 ter- 
hadap dirinja, antaranja perbuatan 
pengchianatan terhadap negara da- 
lam tahun 1952 dan didakwa pula 
mempunjai hubungan dengan. agen2 
negara asing jg merugikan Mesir. 

-- Meski resminja perang di Korea 
sudah beraehir, tetapi sumber dari   i 

1. Diachirinja perlombaan persen- 
djataan, 2. Pelarangan sendjata2 
atom, zat.air dan sendjata2 penghan- 
tjur setjara besar2an lainnja dan 3. 
Pengurangan pesawat2 terbang dan 
angkatan2 bersendjata setjara besar2- 
an, k 
Dikemukakan bahwa Kongres 

Perdamaian telah menandaskan, bah 
wa sendjata jang paling mudjarab 
untuk mengurangi ketegangan inter- 
nasional itu ialah diadakannja kon- 
perensi 5 Besar. Kampanje supata 
diadakan konperensi '5 Besar, - kini 
sedang berkembang diseluruh dunia, 
kata Pravda., 

Diserukan supaja dunia kembali 
kepada semangat dan bentuk Fiagam 
PBB, guna mendjami: keamanan 
dan kemerdekaan bangsa2 serta un- 
tuk mentjiptakan sjarat2 guna men- 
tjapai kerdjasama internasional jang 

ssedjati. (Antara). 

RADJA BUGANDA DIBUANG 
DARI TANAH AIRNJA. 

- Radja Mutesa II, jang berusia 29 
tahun kepala pemerintah atas sedju 
ta rakjatnja di protektorat Buganda 
hari Senin dihantar kelapangan ter 
bang Entebbe di Nairobi untuk ke- 
mudian diangkut dengan -pesawat 
Hasting R.A.F. ke Inggris. Suatu ke 
terangan resmi dari gubernur Bugan 
da, Sir Andrew Gohen menerangkan, 
bahwa pemerintah Inggeris terpaksa 
menarik kembali pengakuannja terha 
dap radja Mutesa Il dari Kabaka, 
karena ,,ia telah melanggar perdajn 
djian tahun 1900”. 
Gubernur menetapkan, bahwa ra- 

WAKIL SOVJET DALAM PBB, Andre Vishinsky, menga- 
takan pada hari Selasa, bahwa daftar dari kekedjaman2 jang oleh 
negara2 Barat dikatakan telah dilakukan oleh pasukan2 Tionghoa 
dan Korea Utara di Korea adalah suatu 
dan dibuat untuk mentjegah persiapan2 bagi Konperensi 
Korea. Vishingsky berbitjara pada 1 
Umum PBB, jang pada hari itu melandjutkan debatnja" tentang 

li dipergunakan untuk menutup tja- 

isapan djempol belaka 
Politik 

permulaan sidang madjelis 

. Hasil Pemili- 

han Sudan 
Inggeris Tidak Puas.? 
Penjokong2 Uni Nasional dari 

persatuan dengan lembah sungai 
Nil dan bersatu dengan Mesir te 
lah memenangkan 43 dari seluruh 
92 kursi dan adalah kehormatan 
untuk dengan definitif mendjadi 
pemenang dalam pemilihan legis- 
latif pertama di Sudan. 

Partai Umma lawan utama dan 
prinsip dari partai Uni Nasional 
dan mendapat sokongan dari go 
longan2 agama dan dorongan dari 
pegawai2 pemerintah Inggris ha 
nja mendapatkan 23 kursi. Kele 
bihan 26 kursi lainnja dibagi di 
antara tjalon2 tidak berpartai 14 
kursi, sosialis republikan ,4 kursi 
dan perhimpunan Selatan 8 kursi. 

: Inggris tidak puas? 
| “Dalam pada itu dari London di 
beritakan, bahwa dalam  kalangan2 
jg erat hubungannja dengan kemen- 
terian luar negeri Inggris tidak ber- 
usaha menjembunjikan kesan, bhw 
"hasil2 pemilihan di Sudan sebagian 

Ttri di Shinghai ini, terlihat dengan 

Adakah Kebebasan 
Semua Pers Sama 
Agungkan Mao 'Tse 

telah Tiongkok dibebaskan, maka 

kaum buruh sedjumlah 1.390.000 
djumlah 600.000 orang termasuk 
da 50.000 buah industri. 

Besafnja atau banjaknja indus- 

angka2 jang menundjukkan. pa- 
'da kita, umpamanja 4615 46 dari 
pabrik “pemintalan benang dari 
seluruh RRT terdapat di  Shang- 
hai, 6546 pabrik textiel, 7046 pa 
brik wool, dan pabrik tjat djuga 
71090 terdapat dr Shanghai, dan 
banjak lagi sebagian besar terda 
pat di Shanghai. Bahkan sekarang 
Shanghai mempunjai pabrik peni 
celine. Dalam penindjauan saja 
ke pabrik pembikinan mesin te- 
nun, dapat diketahui bahwa pa 
brik ini produksinja selama dua 
tahun meningkat — sampai. 15096 
dan Pemerintah RRT dari pabrik 
ini mendapat keuntungan kurang 
lebih sebesar 2.520.000 juan. Di 
banding dengan dua tahun jang 
lalu kini djumlah buruhnja me- 
ningkat pula sampai 11090,  di- 
mana diantaranja 2546 terdiri da 
ri pemuda buruh. Rata2 dalam 
dua tahun setiap orang pekerdja' 
dapat menghasilkan 96 buah me 
sin tenun. 

Berbitjara tentang gadjih ma- 
ka gadjih buruh dari pabrik ini 
termasuk jang tinggi djuga di   RRT, rata2 setiap buruh menda- 
'pat 900.000 juan setiap bulannja. 
Dijaminan bagi buruh pada  pa- 
brik ini sungguh2 memuaskan, 
seperti umpamanja mereka mem- 
punjai sanaforium sendiri, mem- 
punjai 7 orang dokter serta pengo 
batan bagi buruh jang sakit ada- 
lah setjara gratis. Di pabrik ini 
diadakan pula pendidikan tentang 
kebudajaan, diantaranja kini ter- 
|tjatat 402 orang jang mengikuti 
pendidikan tsb. 

Alat2 industri RRT. 
Membitjarakan tentang alat? dari 

industri2 RRT, umumnja masih pe- 
ninggalan? lama dari Pemerintah 

Kuomintang. RRT kurang sekali 
mendatangkan mesin? (alat2) berat 

atau kapitaals-goederen dari luar ne 
geri, sekalipun dari Rusia. RRT 
kini membikin sendiri “kebutuhan? 
akan mesin2 industri. Disinilah le- 
tak keistimewaan RRT dalam me- 
nguatkan dirinja. Hampir tidak ter- 
lihat adanja mesin2 dari Rusia, ke- 
tjuali di Perguruan2 Tinggi umpama 
nja -difakultet Teknik. Djuga saja 
ada menindjau ke pabrik rabuk di 
Nanking. Pabrik rabuk ini didirikan 
pada tahun 1936 oleh seorang pe- 
ngusaha partikelir. Pada” tahun 1952   besar dianggap berkat tjampur ta- 

ngannja pembesar? Mesir dalam 
kampanje pemilihan. Kalangan? ta- 

akan menimbulkan protes keras ter 
hadap ,,tjampur tangan Mesir”. Ini 
terutama sekali dianggap oleh kala- 
ngan2 parlemen dan golongan kon- 
servatif dan agaknja akan di tudju- 
kan terhadap kementerian luar ne- 
geri. (AFP). 

Kata Rechto: 
Amerika Harus Ikut Per- 
sekutuan Militer Pasifik 

AHLI POLITIK Juar negeri 
Partai Nacionalista Filipina hari 
Senen mengatakan bahwa adanja 
persekutuan militer - di Timur 
Djauh sematjam NATO, 
dapat dilaksanakan dengan ikut 
sertanja A.S. setjara langsung da 
lam persekutuan tsb. Lebih djauh 
ia mendjelaskan bahwa hanja sua 
fu persekutuan jang setjara teliti 
mentjontoh NATO sadia jg da- 
pat merupakan suatu kekuatan jg 
effektif guna melawan komunis- 
me, karena apa jang disebutnja 
»bangsa2 merdeka di Asia” tidak 
mempunjai sumber2 apa-apa ke 
tjualh semangat untuk melawan 
komunisme. 

Pernjataan ini dibuat oleh Cla 

di beranggapan,: bahwa hasil2 itu ! 

Ikan bikinan USA dan Inggeris, alat 
'alat .mana adalah peninggalan dari 

hanja | 

ro Recto, ahli politik tsb. diatas, 
bertalian dengan -adanja  desas- 
desus jang nekad di Filipina dan 
diluar negeri tentang akan diben 
tuknja suatu persekutuan Pasifik, 

dja Kabaka dibuang keluar negeri 
dan tidak diperkenankan untuk ber 
tempat tinggal di Buganda. e 

1 

Chiang-Rhee Siap- 
kan Provokasi? 

Baru 
Tuduhan2 Moskow 

, HARIAN STRAITS TIMES ha 
ri Selasa memuat berita tentang 
suatu partai politik baru di Si 
ngapura dengan 
Negara”, Partai tersebut diben 
tuk untuk menggabungkan par 
fai2 ketjil lainnja. Partai terse 
but adalah hasil daripada konfe 
rensi kemerdekaan nasional jang 
Tisokong oleh para perdana men 
teri negara2 bagian federasi Ma 
laya, demikian harian tersebut. 
Menurut harian tadi partai Ke   

rumahnja.  Pentjulikan ini terdjadi Seoul menjatakan, bahwa kini ge- 
rilja2 Utara mengadakan 

sember 4 divisi Korea Selatan d 
tugaskan mengambil 
gas untuk memberantas 

gerilja Utara ini. 
Rau, 

gauta Mahkamah 

nama partai 

lagi usa- 
saan keluarga2 bekas radja Farouk .ha2 jg «dianggap berbahaja bagi Se 
dari Mesir masih terus berlangsung. |latan”. Senjampang dengan ini, ma 

ka Korea Selatan telah mulai 1 De- 

tindakan2 te- 
gerakan2 

Sir Benegak ungsikan kembali ke Taiwan, 

seorang ahli hukum jg terke- masih bermarkas di Birma 
nal bangsa India dan mendjadi ang 'dekat RRT, 

1 Internasional di 
Den Haag, hari Senen telah mening 
gal dunia di Zurich. Hari Selasa dje 
nazahnja dibakar dan abunja akan 

jang pada achir minggu jl. me- 
muntjak dengan adanja seruan 
dari Chiang Kai-shek (presiden 
Tiongkok Nasionalis) dan Syng- 
man Rhee (pres. Korea Selatan) 
guna menjusun sebuah front per 
satuan untuk memerangi komu- 
nisme. Demikian Claro Recto. 

(Antara) 

  

merdekaan Malaya akan diminta 
untuk membubarkan diri supaja 
para anggotanja-dapat masuk da 
lam partai jang baru terbentuk 
itu. Maksud dan tudjuan partai 
baru ini ialah untuk memegang 
pemerintahan dengan djalan me 
milih para anggotanja pada penje 
rahan kedaulatan dan ',,memben 
tuk persatuan Malaya”. | (UP)   

  

dibawa ke India. — Amerika Seri- 

Idjenderal Maxwell Taylor, 7 
'Idan Tentara ke-8 A.S. di Korea, jg 

pabrik ini mulai bekerdja sama de- 
ngan Pemerintah, dan pada tahun 
ini produksinja meningkat mendjadi 
492,990. Pabrik ini membikin rabuk 
dari dua matjam bahan, ialah ba- 
hana sam belirang dan amonia. Le- 
tak pabrik ini kurang lebih 51 mil 
dari kota Nanking, dan kalau orang 
akan mengundjungi harus naik ka- 
pal lebih dulu disungai Jang Se. 
Djuga dipabrik ini alat2nja kebanja- 

djaman Kuomintang. Demikianlahs 

sedikit tentang industri di RRT, jg 
memang kini sedang giat diperbesar 

sebagai kekuatan negaranja. 
Membitjarakan .tentang -kemerde- 

kaan pers di RRT, dapat saja tjeri- 
terakan disini, bahwa di RRT pers 
kurang bebas. Tidak mudah warta: 
wan-wartwan meng-intervieuw  se- 
orang pembesar, seperti di Indone- 
sia. Tidak mudah "kita mendjumpai 
seorang pembesar, hal ini saja sen- 

diri waktu di Peking “ mengalami. 
Dengan perantaraan seorang- kawan 
di RRT saja berusaha mendjumpai 
seorang pembesar tetapi kawan tadi 
mendjawab, bahwa di RRT tak ba- 
kal permintaan saja itu dipenuhi, 
karena sebelum saja sudah ada se- 

orang jang berusaha ingin mendjum 
painja, tetapi hal ini tak dapat di- 
kabulkan. Sedangkan isi surat2 kabar 
di RRT sama semua, baik mengenai 

berita maupun  komentarnja, dan 
hal ini disebabkan karena  berita2 
dan komentar dipusatkan di Kemen- 
terian Penerangannja. Djuga memo- 
tret di RRT terbatas sekali. Di seta- 
siun-setasiun kereta api umpamanja 
kita tak boleh memotret. Tegasnja, 
gerak pers dibatasi sekali, dan bila 
saja bandingkan dengan Indonesia 

“Idbih mendingaplah Indonesia. 
matan 

Partai Baru 
Di Malaya 

RADIO MOSKOW jang ditang 
kap di Paris hari Senin mengata 
kan, bahwa pembitjaraan2 baru2 
ini antara Presiden Korea Selatan 
Syngman Rhee dan Chiang Kai 
Shek mempunjai tudjuan untuk 
mempersiapkan provokasi2 baru 
terhadap rakjat2 Tiongkok dan 
Korea. 

Lain dari pada itu 'dikatakan pu- 
la bahwa pernjataan jg dibuat oleh 

koman- 

mengatakan bahwa ,.kepentingan2 
Korea Selatan adalah bertepatan 
dengan kepentingan2 orang? Ame- 
rika”, pernjataan 'ini berarti menjo- 

ustri Berat Diutamakan Di RRT 
Pers? —Hampir Isi 
Serta Mengagung- 
Tung—Penjelengga. 

.raan Buruh Sangat Memuaskan— 
Kehidupan Kebudajaan Madju 

—Oleh: Mona Chandra — 

SHANGHAI ADALAH MERUPAKAN kota industri di 
' ITiongkok. Sebelum pembebasan Shanghai merupakan sebuah dae 
|rah tempat kapital Asing bertjokol, 
pengusaha2 asing mendirikan pabrik2, istimewa industri berat. Se 

karena memang disanalah 

semua industri berat di Shang- 
hai disita. Dan dalam empat tahun ini memang patut diakui kema 

“|djuan2 RRT dalam industri beratnja. Kini di Shanghai tertjatat 
orang, dimana diantaranja se- 
buruh vitaal, jang bekerdja pa 

Perkembangan kebudajaan 

Membitjarakan tentang  kebu- 
dajaan di RRT, “pada umumnja 
memang kini disana kebudajaan 
sedang giat dimadjukan. Dima- 
na2, setiap pabrik didirikan. ge- 
dung. kesenian spesial untuk ka- 
um buruh. Dan dalam hal kebu- 
dajaanpun Shanghai memegang 
peranan, Shanghai  mempunjai 
203 theater, diantaranja 38 buah 
gedung bioskoop. Di kota ini ter- 
dapat 16 buah perpustakaan dan 
17 buah perguruan tinggi. Buku2 
jang diterbitkan di Shanghai ada- 
lah 70790 dari djumlah seluruh 
Tiongkok. Di Shanghai terdapat 6 
buah Istana Kebudajaan kaum 
buruh, dan saja mengundjungi sa 
lah satu diantaranja. 

Di Istana kebudajaan 1g saja kun- 

djungi terdapat ruangan2, seperti mi 
salnja ruangan olah raga, tempat me 5 1 , 
mutar film, tempat: pendidikan, dan 
tempat sandiwara. Djuga ada rua- 
ngan pameran2. Biaja dari istana ini 
setiap bulannja kurang lebih 200 dju 
ta juan. Djuga peninggalan? - lama 

dipelihara baik2 di RRT. Tjiptaan2 
di RRT kini umumnja ditudjukan 
kepada .tjara bagaimana mempro- 
pagandakan adjaran2 partai komu- 

nis. 'Hampir setiap njanjian berisi 
dasar2 komunisme, dan hampir se- 

tiap njanjian memudja2. Mao Tse 
Tung. Seperti-djuga negara2' dibela- 
kang Tirai Besi lainnia, RRT keba- 
njakan keseniannja dilakukan setja- 
ra kolektif, baik njanjian ataupun ta 
rian-tarian. 

(Bersambung) 
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Kompleks 
Farouk 

Mengapa Ia Selalu 
Mengedjar - Edjar 

Wanita?   
ABBAS HALIM, saudara sepupu 

Farouk bekas radja Mesir, Selasa 
menjatakan tidak bersalah dimuka 
pengadilan revolusioner, jang men- 

natan terhadap tanah air dan ke- 
amanannja, karena dalam tahun 1952 
ia telah mengadakan hubungan dg. 
negara? asing untuk merugikan pe- 

merintah. 
Mengenai diri Farouk, Abbas 

menerangkan bahwa ia ,,dengan 

kuat menentang”nja. Farouk di- 
sebutnja ,,anak jang dimandja2- 
kan”. ,,Farouk senantiasa ber- 
usaha memperlihatkan bahwa ia 

sungguh2 djantan,, suatu hal jg. 
dapat menerangkan mengapa ia ' 
selalu mengedjar-ngedjar orang 

perempuan “dan berketjenderu- 
ngan otokrasi.”  Dikatakannja 
bahwa Farouk semendjak masih 

ketjil menderita kekurangan 
harga diri terhadap karim wanita 
(sexuele minderwaardigheids com- 
plex”, (Antara). 

Musuh No.1... 
KETIKA PERDANA menteri 

Inggeris, Winston Churchill hari 
Senin . memasuki gedung parle- 
men Inggeris, Emercy Hughes 
dari pihak oposisi partai Labour 
berdiri dari tempatnja dan berta- 
nja kepada ketwra sidang: ,,Apa- 
kah saja akan Janggar tata tertib 
apabila saja utjapkan pandjang 
umur kepada musuh no- 
mor satu” ini? (Ini dimaksudkan 
sebagai lelutjon, karena Churchill 
dianggap ,,musuh no. 1” dari par 
ty Labour, red.). 
Perdana menteri Churchill jg pa- 

da hari tsb genap berusia 79 tahun 
menganggukkan kepala dan mengu- 

tjapkan terima kasih kepada anggo 
ta Labour tadi sebelum mengambil 

tempat duduk diantara anggota2 ka 
binet lainnja. Djuga Atlee, pemim-: 
pin oposisi mengutjapkan selamat 
kepada lawannja itu sebelum berta 
nja kepada Churchill tentang situa- 

si disalah satu djadjahan Inggris. 

(AFP). 
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Moman ginbeeMENT$SNYNMgannnier 

Tg Gepiele? Sadja!! 
TINGGAL BERBARENG DALAM SERUMAH. 

Kekurangan rumah seperti sekarang ini, menjebabkan banjak ke- 
luarga jang tinggal berbareng: dgn lain keluarga menempati satu rumah. 
Apalagi keluarga dengan keluarga, sedangkan saja (barangkali tuan ti- 
dak demikian) dengan isteri sendiripun sering padu”. Djadi, keluarga 
jang terpaksa berkumpul dengan lain   

kong pernjataan2 Rhee jg agresif 
setelah bertemu dengan Chiang Kai 
Shek. (Antara).   kat kini dihadapi dengan penjakit 

Pusing kepala diplomatik” di. Bir- 
ma: Ini disebabkan karena ,,mem- 
bandelnja” gerilja2 Nasionalis jg 

i (masih sadja melandjutkan operasinja 

nja evakuasi ini, 
harus. bertanggung djawab atas seret 

Henry Cabot Lodge Ir.,- wakil 
Amerika Serikat dalam PBB, hari 
Senen j.I- mengadjukan sebuah reso- 
lusi kepada sidang pleno  Madjlis 
Umum PBB, jang menjatakan bah- 

di Birma Utara. Lebih dari 6000 ge | wa pihak Utara dalam perang Ko- 
'rilja Nasionalis jg sedianja harus di|rea telah melakukan keganasan2 ter- 

kini hadap orang2 tawanan militer 
Utara | sipil, hingga 38.000 orang mati di- 

sedang orang Birma | bunuh begitu sadja atau karena pe- 
ba bahwa Amerikalah jg | nganiajaan2. 

dan 

tadi 

Turki 
Resolusi Amerika 

oleh Inggris, Perantjis, 
Australi. 

disokong 

dan 

keluarga tentunja pada satu waktu 
terdjadi tjektjok, jang mungkin hanja disebabkan soal sepele2 sadja. 
Misalnja dari soal anak2, ataw menjetel radio terlalu keras. — Andai- 
kata saja tinggal serumah dengan keluarga tuan, bisa terdjadi ,.padu” 
diika saja datang pada waktu malam 
jang suaranja meledak2. 

dengan mengendarai sepeda motor 

Itulah sebahnja, bagi keluarga jang berbareng dengan lain keluarga 
dalam serumah, terpaksa harus ,,emong kinemong?': 

“ 

Jah, malahan ,,nge- 
mongnja” terpaksa lebih halus dari-pada ketika masih muda, jakni pada 

:) 
Waktu MLEMONng nb uan tunan 

Tidak bisa terdjadi "kalau jang satu harus terus 

gan. 

mengalah sedang 
jang lain terus tidak-mengalah. Pokoknja semong kinemong”, Saja du- 
lu selalu dengan kata2 halus-meraju kalau omong2 dengan si Siti tuna- 
ngan saja, djuga si Siti tidak pernah mentjoba rentengan dengan lain 
pemuda. , 

Mari tuan, kita kembali , sabar” 
dan njonjah masih bertunangan 

| MU 

  

dan ,,ngemong” seperti ketika tuan 

Ki Bloko Suto, 
NN 
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“Satu kta Star LI 

Dalam Didikan | 
ra (asli, atau turunan asing) 

indahnja beridjazah S. M. A. 
Usia tidak lebih: 25 tahun. 

Seken Jamaran. dapat “nda en kepada : 

ktur 5 SPAARBANK TE SemAKAN » 

  

    
    

     

  

  
  

  

BARU Trima segala 
ALIO2 7 PARA RADIO MONTELES. 

matjam Phi lips — G.E.C, radio-onderdelen. EL3 — AL4.— EF9 — ERS —-E) 

  

F8 — EF6 — EMI — AF3 
— ABCI — UL4I — BBC3 — EZ — EZ3 — AF3 — EI4I 
rata2 4 Rp. 30,50. 
1561 — AK2 — ECH21 — ECH3 — EBL21 — AK? — FK2 
rata2 Rp. 40.—.. 
UY41 — EZ2 — 1805 — 1823 — AZI rata? 4 Rp. 22 60. 
BLANDJA SEKALIGUS 2 DOZYN matjem2 
1040. 
Potentiometer 50 Kohm “4 Rp. 
Condensatoren 50 K.p.F. Elbctr 
trfo. dil. 

lampu di korting 

10.— 500 Kohm A4 Rp. 13.50. 
Iyten — weerstanden — output 

RADIO - BIN - LASTRIK - PHILIPS -- ape 326u 4 Rp. 625 EZ. Battery Radio Eveready & Rp. 140.— 4 
an mulai sekarang di Toko jang Ma murah : 

tag Na Radio Sam poerna Gang Pinggir 140 

Minggu )” 
Hari besar) 

Rambut putih 

djadi Hitam 
TT Garansi Mak lantur 

Tutup 

   
   

1iTimEwa 
ATAS SEGALA 
KErstimEwaan 

Hangman ha 
MOHAMED SADIK DIOHRI 
NE aakan KULON- 1/0 20 $ 

z 
Semir £ ini adalah pendapatan baru 

imewanja ini semir jalah tidak 
panas seperti lain2- -nja. Tanggung 
terasa dingin. Smeer ini mempu- 
njai beberapa Sifat2 istimewa, an- 
taranja sama sekali tidak berba- 
haja bagi kesehatan otak, maupun 

| Agen” Solo: Tjojudan 141, Nga kulit, dan pakai berasa dingin. 
Ditanggung tidak ada bandingan 
nja dalam seluruh dunia. 

Harga Rp. g, 50 
per pak. Kena bisa Ha ke- 
seluruh Indonesia. Semua Agen2| 
.harga sama. 

Mentjari Agen" baru aa 
Indonesia. 

WEEK ! 
Ini malam 

d.m.b. 

KEX 
5-19. “Gee 

(7th cm 

ORI Per 
- Robert Stack — Joy Page 

#BULLFIGHTER & the Lany” 

METROPOLE 5-79. (17 th) 
Vauchin Monroe — Joan Lesiie 

»TOUGHEST MAN in ARIZONA" 
| (TRUCOLOR) - 

Ini malam Premiere 

DJAGALAN 
Lin Ching — Auyang Safi 

,MU WANG CHIN SIAO" 

  

  

  

Film Tiongkok paling baru dengan 
4 Dae, jang modern. p 
  

  

AKAN DATANG: Film Musica 
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1-92 A7bt), 

| Gatoui 
ia 

“H     

Telf. 892 — Semarang 
sang polisi Sebandagan). 

- 

Tana anna || 

2 
KEUNGGULAN 
# Lebih Sedap 
sz Lebih balas 
az Lebih Mustadjab 

PARIK DJAMU TIP PORTRET. 

NJUNJA, MENEER: 
PN grab Ea s1 

5 EMAR PN Aan 

  

Toko Pedamaran 909, Telp, 900, 
! Semarang. 
Agen” Djokja: Petjinan 78, 

Tugu Kidul 7, Ketandan 4, 
Lempujanganwangi 80, Keme- 
tiran Kidul 18a, Kintelan 94, 
Tugu Kulon 54. 

peman 15, Dji. Siamat Rijadi 
| 394, Pasar Nusukan 4, Pasar 
Kliwon 142, Widuran 67, Me- 
sen 177, Gading Kidul 170. 

Agen” Magelang: Djl. Tidar 
23an Ban 96, Djl. Raya 13. 
-. SEKEN KAK 

  

    

  

th Ura Pata 
THEATRE— SOLO 

“A Gaucho mever 
Bd what 

  

    

starring 

Rony GENE 
TERNEY/, 

Risa BONE Hucii MARLOWE » VER Sl 

    

   
| 
j 
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Pasan gla' 1 8 
“ADPERTENSII 

dalam     
,Suara Merdeka" : 

    

    

  

dan 

KEMEGAHAN 
tjerita kermasjur 

ditidtpKan kem- ' 

bali!!! 

Oo 

barkan dunia! 
Gagah perkasa tampak dalam lajar putih, penuh asmara dan pertempu- 
ran ahggar mati2an! 

SEGERA DATANG di ,ORION” 

    
   ai Gk nih ti Fb ikan, | 

Sepadan dengan “Tiga Pahlawan” dan ,,Captain Blood” jang menggem- 

    

   
1. MEt- 

— METROPOLE" 
  

Type: Perti. SEMARANG”. 

  

    

| M g. 3 Des. s/d 13 Des 1953 
.Perundjukan ig menarik dan mengagumkan: 

Heibat      

  

—mm Geri 

na Ta Gedung 1 benaini 'GRIS Melidak Semarang INI 

| Acrobaat & Cabaret dari 
“Far East Seiring Troup 

I. Orang Terbang, Makan Api, 
Tari-Tarian Canton dl. -nja, 

Hongkong 

Sunglap, 

  

ANE 

  

  

  

Pjassahasawa- 
  

Hn SARA 
KARANGTEMPEL 146 — SEMARANG. 

! Memberi peladjaran ' automontir lamanja 1 taun dan pem- 

— bantu automontir lamanja 8 bulan diberiken djuga praktek 

jang luas. : 

| Rombongan ke-9 mulai te” Januari 1954. 

Pendaftaran djam 4—6 sore. 

    
     N   
  

Djam 9.30 Pagi 
Pada hari Senen tgl. 7 Desember 1953 bertempat di Pusat Per- 
bengkelan Reegang 4 Semarang akan  didjual lelang didepan 
umum 5 buah kendaraan bermotor milik Pemerintah jg tidak di 
pergunakan lagi. (1 Sepedah motor Matchless 350 ce th. 1941 
Auto Fiat Balila model 1940 35 P.K., Opel Cabriolet model 1937 
Hudson 1946 90 P.K. dan Ford Jeep th. 1944 60 P.K. 

, 

|2 Sepedah titipan dari Djawatan P.T.T., 5 mesin tik rupa2 merk, 
2 mesin itung, titipan dari Kantor €.K.C. 

Barang2 dapat dilihat mulai sekarang, 
atau sebelum lelang dimulai. 2 
P.s. dengan hormat diperingat- 
kan kepada para'tamu dilarang 
melihat2 barang jang tidak di- 
lelang. F 

Lands Vendu Commissionair 
— Pjawa-Tengah 7 

HARDJOPRAWIRO 
  

  

|... 2-HP/ps-302 | N 

Ha     

    

lentu /.. 

Saja bangga 
dengan kilapan 
sepatuku 

ini berkat 

1 SHOEPOLISH   
   

   

    

  

RADJA OBAT KUAT ROA SETUT YVIRA NO, 
Viranol Extra strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah sjahwat (im- 
potentie sexueel zwakte). Alasan penjakit badan lekas tjape makanan tidak 
bantjur sering marah2 kepala pusing intjok linu2, muka putjat kaki ta- 
agan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (zenuw). 
Tida bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit Pinggang, djantung ber- 
debar2 buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 10096 berhasil. Harga 
Botol Rp. 20.—. Djuga ada sedia lain2 Obat jang mandjur. 

  

  

  

Obat2 dikirim sesudah“terima wang tambah ongkos 

TABIB WAHID MAWN, Tamblong 40 benda. 
AGEN-AGEN : 

Universal Stores — Bodjong 6 B, Semarang. 
Toko Obat Eng Tay Ho, Pekodjan 101, Semarang. 
Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Semarang. 
Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang, 
Toko Happy, Aloon-aloon 15, Kudus. 
Multi Sporta, Kaliasin 7, Surabaji a. 
Toko Baldjun, Dji. Kepatian no. 105, Pekalongan, 
Zindabad House, Nonongan No. 77 Solo. 
Toko Solo, Djl. Sosrowidjajan No. 5, Jogjakarta., 
Toko Jilani, Djl. Kemakmuran 112, Makassar. 
Tabib G. M. Fateh Din, Kebun Duku 99, 18 Ilir, Palembang. 
Toko Seth. 16 Ilir lurung Elite, Palembang. 
Toko Radjabally & Sons, Kajutangan 83, Malang. 
Toko Mustadjab Sinmp. Sudi mampir 1, 14-15, Bantar, 
Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogjakarta. 
Warung Moeljo, Djl. Judanegaran 17, Jogjakarta, 
Toko Obat Eng Tay Hoo Petjinan 58, Jogja. 

“ » Tek An Tong Petjinan 81, ,, 
£ » Thay An Tjon Petjinan 665: 
3 » Eng Njan Ho Petjinan 75” ,, 
» » Hok An Dji. Raja 114 Magelang. 

  

  

WAIT, SLIM ! 
PONT SHOOT! 

YLL SPLIT WITH YOU AFTER WE GET 
TOM PINES' TIMBER LAND AN' SeLL 

TT MY NEW BOSS! 

GOONAN' EEG, H 
CALILKS MALLOY 
IT WON'T DO 
YOU ANY GOOD! E 

WHEN HE GETS HERE 
HEILL FIND YOU FULL 
OF LEAD— HEY! 

                   — Mami dulu, Slim. Djangan — Djika dia berada 
menembak. Saja akan membagi ha- disini, engkau akan di- 
silnja dengan engkau setelah kita da- tembak mati — Hee. 
pat memiliki tanah kaju ' kepunjaan Deng. (Yangan Slim 

dipukul dengan kampak Tom Pines dan mendjualnja itu ke- 
pada madjikan baru. oleh orang belum dikenal, 

——' “Teruskan dengan  minta2, hingga repolpernja terle- 
Caulks Malloy. Itu tidak berfaedah pas).   untukmu, 

nan 
, pada tiap2 hari kerdja. 
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PI. perabira: istimewa buat Tak en YA nm ma Rp. 15.— 
Pu Viramin buat perempuati LL. nana Me au PEN 3 aan 
Minjak Tangkur adjaib buat laki2 ....... Nenen iyaa “ 10— . 
Salep tjantik Istimewa hilangkan hitam2 Pa panu kuka 3 
dierawat No: Rp 20 Mat Pn Ren kn 2» 10.— 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur DIAN Kenlna ia “NO 
Minjak Gatal Rp. 5.— Zalp.exzeeM .....oocoo.o.—.”ooo ai yaa LO. 
Minjak bikin rambut pandj ang: dan BEMIAK se nh 10, —   

  

P Kurinaan 
Ikotiak. kaki, tangan 
“Isegar, sedjuk dan 
(K- kering dengan 

“| sebar 
p RO 
Bagan ta & Toko? 

  

    

g 

HARGA ISTIMEWA MURAH 

PEDA ANAK 
jang 

A DJANB! 
Bisa bikin Badan mendjadi 

SEHAT dan KUAT. 

Rp. 350.— 
Made in GERMANY 

Saksikanlah di: 
MODE MAGAZIJN 

SEMARANG STORES 
MODISTE - TAILOR i 

BODJONG 23A — Telf. 1513           

      
  

  

  Bantulah. 1. M. da 

  

DJL. SETERAN 26 
Semarang - aah Laka 

  

“PHILips MAGNETOFOON 
(TAPE-RECORDER) 

TANG! TERBAIK DARI LAIN-LAINNJA. 
Masih bisa dipesan pada: 

Radio MASCOTTE 
DIL. SLAMET RIJADI 126 

Solo - Tilp. 278 

  

  

  

  

              

Bodjong 106 

Telp. 1685. 

: SEMARANG 

  

Mia 

Pool's Product 

Keluarga Besar ! 
Ruangan Ketfjil ! 

| 3TURLAH PESENAN: 

Tempat Tidar 

Susan 
PEMBIKINAN KUAT DAN HALUS 

Ijonto dapat dilihat diShowroom k'ta 

"S Telp. S. 4084 - 961 

SURABAJA. 

Pasar Besar W. 29-31 

    
  

  

    
pilih   BGY—5202 

Jang dibuat istimewa dari bahan2 jang ter- 
seteliti-telitinja - dan 

GOODYEAR 
HER", 

itulah 
»DE LUXE ALL-WEAT- 

ban jang kenamain sedunia dalam 

terudji, 

hal keselamatan pengendarain, 

$ 1 

| 
vV Lefih banjak orang berkendaraan dengan memakai 

ban Goodyear daripada lain merek 

' GOOD/YEAR 
1 , Untuk SEMARANG: 
3 TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, 

TOKO SELECTA, TOKO KAUW : 
| TOKO SANG KURIANG dan semua 

2 

  

IMPORTIR? AUTOMOBIEL. 
Selandjutnja Agen2 diseluruh Indonesia. 

Roy Rogers 9 
  

    

Prok 
nja) 

(Slim dihantam dagu- 

I LIKE THE WAY 
YOU HANDLE AN 

ARE, YOUNG FELLER! 
I CAN USE YOU 
AROUND HERE! 

THEN YOU JUST PUT 
WHITEY JONES Oi 
YOUR PAYROLL! &. 
WITH ME, MONEY 

TALKS! MY MOUTH 

      

— Saja senang engkau menggu- 
« hakan kampakmu, anak muda. Saja 

dapat memakai tenagamu disekeliling 
Siri, 

— Lalu engkau hendaknja mem- 
pergunakan tenaganja Whitey Jones, 
sebagai orangmu dengan saja, asal 
kita dibajar. Saja akan menutup mut- 
lut. 

       
STAYS SHUT! Gasa 

    

  

  

  
EGNAULT'S 
Paberik” TJAT, TINTA dan KALENG P.A. 
  

TAILOR & PHOTO SERVICE 
5 9 »L AKA? 

MATARAM 916A ( Pan Sompok) 
SEMARAN 

# Mengerdjakan pakaian dengan ukuran. 

# Pemborongan pakaian confectie besax dan ketjil. 

: Memotret diluar dan segala matjam pekerdjaan foto. 

Untuk Instansi2 Pemerintah & aa rabat baik. 

MATCHLESS 350 ce. 1 Cyi 
Ditunggu kedatangannja dgn. S.S. KOTA GEDE tg. 12 Des. 1953 
Para pemesan s/d“ No. 50 diminta dengan hormat selambat-lam- 
batnja pada tg. 10 ini bulan suka datang untuk  menjelesaikan 
keuangannja. 

Columbia Motors Coy Ltd. 
PURWODINATAN TIMUR 28 TELF. 921 - SEMARANG 

mmm 

— — City Concern Cincmas - “ 
L U X NI MALAM PENGHABISAN  (. segala umur) 

San kon SOh GENE AUTRY — ELENA VERDUGO 

»BIG SOMBRERO” is 
cinecolor 

DJL. 

  

  

    

  

  

    

Songs! 

DAVID NIVEN — GLYNIS JOHNS 

»Appointment With Venus 
And The Naziss 

Suatu. kedjadian diwaktu peperangan Inggeris/Djerman. 

GRAND INI MALAM PENGHABISAN (u. segala umur) 
3:00 70015.00 1 BAKKER — DOROTHY HART 

»larzan's Savage Fury“ 
Jungle sensatie jang menggemparkan! 

Besok malam premiere KOD CAMERON — CATHY DOWNS 

penuh actie aoi GRASI aa ag 
Blazing career of the Man from SANTA FEr 

INDR A5-00 7.00 9.00 INI .MALAM PREMIERE (u. 17 tahun) 

Besok malam premiere 

CEOPATRAI te Ciondan 
Her Passion Ruled The Glory That Was Romat . 

In Exotic Color by TECHNICOLOR        
3 en WNA ASI 

    
starring 

Rhonda FLA 

Wiliam LUNDIGAN 
witn RAYMOND BuRg 

Nae deg    
(THE LOVES OF CLEOPATRA) 

Kissah Roman dari Ratu Citopatra dengan ketjantikannja ! 
Memikat dan Menggemparkan, 

RK O Y A . INI MALAM PREMIERE (u. 7 tahun) ' 
5.00 - 7.00 - 9.00 GLYNIS JOHNS — NIGEL Batan 

»iN CORE” A. damai Mit km 
somerset Matigham! 

Maa Kn naa 117 tah), 
Akan di da at ang: NOKMADIAH — — OSMAN GUMANT 

DAENG IDRIS ANTI — 

    

SD LAN? tim Siptapara berttn Ind 
RK Oa INI MALAM PREMIERE (u, 13 taking 

7200: -—: 9.00 HENRY KFONDA — IDA L UPINO 

»LUST FOR GOLDS "am - 
  

Akan datang: PAT O'BRIEN — CAMERON MITCHPL 

»O K I N A, W AA" Film peperangan,   Dunia- terbesar!" 

PN TI ” Banana ra Ta 

  
     

      

   

     

    

  

   
   

    

    

  

   
   

    

    

     
   

    

    
    

   
    


