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j : kok Taiwan didaerah Burma kini mendupat 
perhatian dunia inter Setelah. berunding berbulan2 kini dimutai 
pengangkutan dengan pesawat terbang ke. Formosa dari serdadu2 anal 
A3 (0 buah Djenaeral Li Mi itu, 

“bali Status Potisi Negara — Benarkah 

  

  

»Frouble-Spotss Di Indo: 
nesia Banjak Berkurang 
Belam Waktunja Utk Menindjau Kem: 

GKS Di 'Noo-Aktipkan ? 

nja Sadja.... 

rangan Di Indo-China 

' tap Relatif Aman 

laya dan Singapura telah mengi- 

lama makin besar berita2 tentang 
kemungkinan — dilangsungkannja 
perundingan di Indotjina. Sekali 

atas perkembangan2  kemungki- 
nan2 jang sudah demikian djauh 
nja itu, pendapat “dari sebagian 

an jasg sekarang ini ialah bahwa 
gentjatan sendjata di Indotjina 
akan membuktikan  mendjadi 

teruskannja peperangan. 
Kemenangan2 militer jg ditja- 

pai oleh Djenderal Navarre telah 
menimbulkan kekaguman jang 
besar. di Singapura dan inilah se 
babnja pembesar2 Inggris di Si- 
ngapura pertjaja bahwa kemena 
ngan akan dapat tertjapai dalam 
2 atau 3 tahun lagi. Dalam bu 
lan-bulan belakangan ini keadaan 
solitik sudah bertambah baik se 
bagai akibat dari pernjataan ke 
merdekaan pemerintah  Perantjis 

    

Singapura Tju tau. : 
: Pel kun KAN Kemajorari 

Anduk Sabat Pe aa 
rantjis Teruskan Pepe- 

Agar Malaya Bisa Te-| 

KALANGAN? politik di Ma- | 

kuti dengan kegelisahan jg makin | 

pun kalangan resmi telah meno | 
jak untuk memberikan komentar | 

terbesar dari mereka dalam keada | 

lebih berbahaja lagi daripada di | # 
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KE VII No, 239. 

2 Menterven agar Lereta. 

  

". Kebakaran 

  

    

Pada tanggal 30 Nopember kira2 djam 13.30 digang Spoor IV belakang 

setasiun: Kemajoran telah terdiadi kebakaran, jang dalam sekedjap muta 
telah memusnakan berpuluh-puluh rumah. Tidak lama kemudian beberapa 
ratus meter dari tempat kebakaran itu digang Spoor V. dan, VI terdjadi 
pula kebakaran, jang karena kentjangnja angin, api sangat tjepat men- 
djalarnja dan datam waktu seperempat djam beberapa ratus rumah telah 

terlibat dalam api: barisan pemadam api berhubung kurangnja air, tidak 
dapat berbuat banjak terhadap api jang berkobar. Akibat kebakaran itu 
(tlah memusnakan 1300 ruman, dalam mana 7000 keluarga kehilangan 

injai 

DALAM PEMBITJARAAN dengan pers, bertempat ditem- 
pat kediaman Gubernur Samadikun, Selasa malam wakil P, A7. 
Wongsonegoro telah memberi djawaban kepada pertanjaan2 pers 

ae ab 

  

Surabaja. Tentang status kepolisiim jang kini actueel 
dengan adanja Kongres P3 R.I. ia djawab, bahwa pemerintah 
beranggapan bahwa dewasa ini belum dirasa peru diadakannja 
perubahan status Polisi Negara. “Tetapi dalam pada itu diperlukan 

5 suatu biro tersendiri sebagai bagirn dalam Kabinet Perdana Men- 
teri jang chusus mengurus soal2 Kepolisian itu, sebab sampai kini 
hakekatnja Perdana Menteri seorang diri sadja jang mengurusaja 
dengan tidak mempunjai sekretar at ataupun biro. 4 
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| Karena itu dim. waktu 'jg. sangat 
singkat akan dibentuk Biro Keama- 
nan dibawah pimpinan Djanu Isma- 
Gi pegawai tinggi Kementerian Da- 
lam Negeri dan segera pula akan di 
lantik Dewan Penasehat Mutasi2 Ke- 
polisian, dimana antaranja jang men 
Gjadi anggauta2 Komisaris Djen. 
Mohammad dan Komisaris Bassa. 
Dalam uraiannja ' sebagai permu- 

laan, Wengsonegoro. banjak “ me- 
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00. Pengusaha! 
kan Belanda 

3. Menghbendaki Dibukanja 
Kembali Hubungan Da- 

Ki gang Dengan RRT 

  

KAUM meski Aan rjinggung2 soal keamanan. 

FE erangan ma 3 Pa Weongsonegoro jakin bahwa .trou- 

B ble spots” (tempat2 kesalitan di“In- 
3 ngan dengan RRT dan mereka d ia sudah berk j Dik ia 5 : : onesia sudah berkurang. Dikatakan 
Na sedang mempertimbangkan utk. bahwa di Sulawesi Bea sekali 
23 mengirimkan missi dagang pa djumlah anggauta?2 gerombolan jang 
& kulir ke Tiongkok. Demikian udi telak menjerahkan diri kepada jane A | amumkan oleh wakil-ketua per berwadiib setempat. Mereka akan di 
Ep himpunan kaum perigusaha Kris perlakukan dengan baik. Untuk ke 
Bg" ten Belanda, Dr. J. Meyren dim perluan Sulawesi sadia pemerintah 
5 konperersi pers dengan Perhim- perlu  menjediakan Rp. 250-000. 
4 . puran Wartawan Asing di Ams- 000.— dalam waktu 2 tahun. Teta- 

2 ' terdam. 5 "pi demikian Wongsenegoro, lain? 
: Oleh Dr. Meynen diterangkan pu- sektor pemerintahan tidak “akan di- 
5 “Ia, bahwa waktu diadakan pembitja abaikan. : 

Sekitar K.S.A.P. raan2 dengan kaum pengusaha Ame 

'Ka politik djangka pandjang dan sia 

dalam bulan Djuli jl. tempat-tinggal. Kerugian ditaksir 1 

buruk dalam keadaan politik . di 

dari tempat jang tertimpa kebakaran: penduduk dengan alat-alatnja sen- 
Djika Paris menerima baik 

usui2 Ho Chi Minh, maka ini SY . hal , : . 1 : , : halang-hal end "jg 1 akan menimbulkan akibat? jang iri mentjoba menghalang-halangi mendjalarnja api 

0.000.000 rupiah. Gambar: Sebagian 

  

Vietnam. Kelemahan jg lain ia- 
lah bahwa gentjatan sendjata di 
Indotjina akan dapat menghindar 
kan pasukan2 komunis dari ke- 
kalahan2 dimana2 dan dengan de 
mikian dapat membahajakan ne- 
geri2 lain di Asia Tenggara, teru 
tama Malaya. f 3 

Perdamaian di Indotjina 
berarti menambah nama 
baik komunis di Asia. 

Karena pertempuran melawan 
kaum komunis di Vietnam di terus- 
kan, maka selama 6 tahun jl. keada 
an di Malaya tenang dan relatif 
makmur. Djika kini diadakan psr- 
damaian di Indochina, maka itu ber 
arti menambah nama baik kemunis 
diseluruh Asia. Maka itu dapat di 
duga akibat2 usul2 Ho akan mendja 
di salah satu pokok pembitjaraan jg 

terpenting dalam Konperensi j.a.d.: 
antara Komisaris2 dan Gubernur? 
Inggris di Asia Tenggara. Konferen | 
si tsb dimulai di Singapura di tem-' 
pat kediamannja Komisaris. Djende- 
ral Mac Donald. Seandainja gentja 
tan sendjata di Vietnam terdjadi ma 

hadap negara. Dalam pleidoi:itu 
mengadu kekuatan tenaga deng 

kembali   
Mihasiswa2 Kita 
Di Amsterdam 

sat militer Inggris di Asia pasti akan Tjondong Ke Kiri? 
mengalami perobahan2 setjara be- 
sar2an. (Antara). : PEMERINTAH Belanda telah 

“ memperingatkan kepada pihak Indo 
nesia, bahwa “beberapa peladjar In- 

Nan En Ben nu Da donesia di Amsterdam kini menun- 
Xx 4 .   rika di Amerika. djuga disana terda | 

pat pengertian jg baik tentang meng | seakan2 K.S-A.P, sudah dibebas | 
adakan perhubungan perdagangan | kan. dari tugasnja, Wongsoregoro 
dengan RRT, tetapi perasaan takti| membeda?kan soa!2 itu. dalam 
kepada Mac Carthy menjebabkar: 3 golongan, ja'itu: 1) herorden'ing 
banjak kaum pengusaha Amerika Kementerian Pertahanan, 2) her- 
itu tidak mengadakan pernjataan te ordening p'mpnran Angkatan ' 
rang-terangan, bahwa djuga mereka Perang dan 3) penjelesaian soal 
menghendaki dibukanja kembali pcr! 47 Oktober. Tiga soal ini menu 

bungan perdagangan dgn. RR -|rat Wongsonegoro adalah persoa- 
perti diketahui, Dr. J. Meyaro jan2 jang terlepas satu dari jang 

adalah Direktur A.K.U. dan bekas ' san kadang2 objtknja sama, te- 
Menteri Peperangan Belanda. Demi ! tapi harus dapat dipisahkan, dju- 
kian kawat ,,Antara” dari Amster- ' ga dalam penjelesaannja jang 

dhan: dam. lakan didjalankan dalam ,.redelij- 
ke termijn”. Disajangkan, bahwa 

0.0. Asal Mau Ba- 
. jar Den Doli. 

umiImnja kini orang masih me- 
jihat persoalan2 itu dengan meng 

“Ford II Sedia Njual 
“1. Mobilnja Kepada 

Ditanja tentang berita pers 
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Dalam garis besarnja pemerintah 
sudah memberi antjer2” sbb.: 

Soal 17 Oktober akan diselesai- 
kan atas dasar hukum  (straf -dan/ 

Latau administratiefrechtelijk).    1 Tentang  herordening pimpinan 
Siapa Sadja Angkatan Perang ini — rapat hubu- 

HENRY FORD KE H, pemi ngannja dengan  rentjana undang2 
jang diambil dari hasil penjelidikan ik dari pabrik mobil Ford jang Date Debu 

besar dan anggauta dari delegasi 
2 Amerika Serikat di PRB, menga 

|. takan hari Selasa, bahwa seba 
| gai indusirialis ia tidak menolak 

D0 mendjual mobil2nja kepada siapa 
0 sadja jang dapat  membajar de 

ngan Dollar. Demikianlah djawa ' 

dan pekerdjaan lama 
Negara. 

Tentang herordening Kementerian 
Pertahanan ini seperti djuga kernen- 
terian2 lainnja dikafakannja . tjukup 

dilakukan dengan penetapan Presi- 
den seperti jang telah dilakukan sam 
pai sekarang, tetapi jang mengenai 

  

ba
   

  

ban Ford kepada . wartawan Ti (susunan pertahanan, “harus ditaku- 

Ta k an Ka Bag 'kan dengan suatu jg na 5 
Sagaimanakah — pendapa or Kenaikan penghasilan 
tentang pendjualan mobil kepada Negara.   | Mengenai penghasilan negara dite- 

rangkannja bahwa pemerintah sc- Ford menambahkan. bahwa dia 
3 Z setudju .men- 

tai 

hubungannja satu sama lainnja. | 

5 . : djukkan kegiatan politik lagi. Dian- 
Menurut keterangan fihak Jang raranja dikatakan,” bahwa mereka 

mengetahui pada Kementerian banjak berhubungan dengan Neder- 
ehakiman, hotel Savoy Ho- landse Studenten ' Vereniging ,,Pe- 

mann di Bandurg oleh pemerin ricles” jg oleh pemerintah Belanda 
tah Indonesia akan dibeli. Berapa dianggap extreem kiri. Beberapa ha 
ijumlah harga-pendjualannja dan 
epabila pembelian ini akan sudah 
Gapat didialankan masih dida 

lah memberitahukan kepada bebera 

: 

lam penjelesaiannja. 

Tjari-lah »Api —Islam« 

Dengan Melupakan Do'anja”: Kata 
Presiden 

. BERTEMPAT DI GEDUNG Pertemuan Umum (Deca Park) 
Selasa malam telah dilangsungkan resepsi pembukaan  Mw'tamar 
Djam'ijatul Oura'wal Huffadz jang pertama. Didalam resepsi ter- 
sebut Presiden Sukarno memberikan wedjangannja. Sebagai Kepa 
ia Negara disampaikan kegembiraan dan rasa setudjunja dengan 
maksud Djam'ijatul Oura' ini sambil mendoa agar supaja maksud 
dari Djam'ijatul Oura' ini dapat mentjapai tudjuannja. Disamping 
im Presiden menjatakan salamnja dengan mengatakan bahwa R.I. 
dengan ia sebagai Presidennja dengan karunia Alah, adalah suatu 
tempat dimana ummat Islam dapat mendjalankan agamanja dga 
sebaik2nja dan seleluasa2nja. : 

Ichtiarnja sebagai Presiden ialah 
menjempurnakan . tempat tersebut 

sebaik2nja agar rakjat Indonesia dan 
ummat Islam di Indonesia dapat ber- 
kembang dengan baik. 
'Presiden Sukarno mentjeritakan 

pula bagaimana mulanja ia tjinta 
dan mendapat pengertian tentang Is- 

|lam jang kemudian. ja jakin sekali 

  Detonator Kepada 
Russia 

Mosaddegh Tiru Tarzan? 
Menantang Berkelahi Kanaa-Kii Din 
Membusungkan Dadanja Untuk Mem- 

perlihatkan Kekuatan Otot2-nja 
DR. MOHAMMAD MOSSADEO, bekas 

Iran jang berusia 72 tahun hari Selasa memulai dengan pembela- 
annja dalam pemeriksaan perkara atas tuduhan penghianatan ter- 

ganti-ganti tertawa dan menangis, ketika 
pengalamannja sewaktu ia melarikan diri dari tempat 

tinggalnja ketika rumahnja diserbu oleh chalajak ramai pada bu- 
lan Agustus. Djaksa agung menerangkan kepada hakim - militer, 
bahwa Mossadeg adalah lebih kwat daripada apa jang tampak pa- 
ia dirinja dan bahwa ia ternjata sanggup melompati tembok ke- 
bun ketika ia berusaha melarikan diri. | 

pa wakil peladjar Indonesia tentang bunjikan gelak-tertawanja. 
sikap pemerintah Belanda. (Antara). 

»Kita Sekarang Tjuma Berebutan Tesbeh 

Laporan 5 F, B.I. tinggal. “dirumah itu dengan tiga 

Seorang Anggota Staf 
Ernest King Serahkon 

| 
| kg 

2 
g i 

3 "3 

' 

4 5 apa2 kepada RRT. Ford  mengula- antaranja, bahwa djika pendjagaan 
: ngi “kejakinannja — bahwa soal rentang keluar masuknja barang 

"soal ekonomi dunia harus  dipe- (penjelundupan) dapat diawasi sebu- 

    

  
    

pada azasnja sangat 
Tan mobil2 ar aa sadja jg 
mampu membajar, dia tidak akan 
berdagang diluar negeri, ketjuali de 
ngan sjarat2 jg ditentukan oleh pe 
merintah Amerika Serikat. Ford me 
ngatakan bahwa dia tidak mendjuai 

tjahkan atas dasar “perdagangan, ti 

barang2 bikinan luar negeri, 
Amerika Serikat dapat membantu 
soal kekurangan Dolar. (Antara). 

  

BirmaJg Ditjita- 

Tjitakan U Nu 
Sosialistis: Tetapi Non- 

PERDANA MENTERI BIRMA, 
U Nu, pada hari Senen menegaskan | 
lagi. ketetapan hati pemerirtah Bir 
ma untuk mendirikan sebuah neoara 
sosialistis jang tidak mengandung 
baik komunisme maupun kapitalisme 

maka| Wongsonegoro 

dang mempeladjari dengan sungguh2 
untuk mengadakan perubahan2  da- 
lam padjak,  umumnja penghasilan2 
negara jang dapat mempertinggi ha: 

“sil negara. Tetapi sektor mana 'jang 
akan ditindjau terlebih dahulu itu 
belum diketahui. Ada dikemukakan 

gaimana mestinja, maka Indonesia 
2 : dak bantuan”. Ia menambahkan 'de tidak akan mengalami kekurangan 
j ngan mengimport lebih banjak lagi pelandia. 

kemukakan pula 

bahwa untuk pertama kali dalara se- 

sember j.a.d. akan diadakan peman- 

Mangan umum dalam parlemen ten- 

| 1952/1953. 

|aamte R.I, kira2 pada tg. 12 De 

tang  belandja negara 
| (Antara). 
| Na Ba 

merusak system demokrasi. 

ar ae aa 

KD 
PA “Kominis Dan Bukan Ia mengakui, bahwa meskipun 
2 s3 PA as “1 Bukan | 6 tahun sudah lampau sedjak 

4 Negara- Kapitalistis | Birma mentjapai  kemerdekaarn- 
nja, namun Birma belum berha- 

ea menjusun suatu ketertiban 
|sosial baru. Dalam hubungan ini 

lia mengutuk kaum pemberontak 
|dari tjorak jang manapun djuga, 
| jang kegiatan2nja  te'ah meng- 
|hisap segala modal dan perleng- 

   

negara. Dalam 'pidatonja pada suatu ' kapan jang diperlukan untuk 

rapat umum di Rangoon jang dihad- ' melaksanakan  rentjana  pembas 
iri oleh kira2 5.000 orang, sebagian 
besar peladjar dan buruh, U Nu me 
ngandjatkan supaja rakjat memper- U Nu menjatakan, 
tahankan demokrasi dg, daja upa- 

Ingunan 5 tahun. Mengenai soal 

| bemhangunan, perdana menteri 

kepada “berat akan diletakkan 

ikebenarannja dan keluhurannja, jak- 
ini dimulai ketika ia berada didalam 
tahanan2 dan pembuangan. Achit 

| nja Presiden meminta dan mengan- 
djurkan dalam berusaha untuk mem 
bikin lebih terkenal Our'an sampai 

“oleh anak jang seketjil2nja, maka 
baiklah ditjari ,,api Islam” ataupun 
»djiwa Islam” jang sebenarnja. Iba-. 
rat kita terima warisan. sebuah peli- 
ta, demikian djuga kita terima aga- 
ma Islam ini dari leluhur2 kita das 

Ihulu, kata Presiden, maka djangar- 
lah pelitanja jang kita terima 
apinja, karena api tetap kekal 
dang pelita dapat berobah. 

| Api tetap akan panas 'sifatnja. 
Peita dapat terbkn dari - ma- 

|ijam2 bahan, indah-mahal atau- 
pun sederhana. dan murah teta- 
pi api dari pada pelita- itu akan 
tetan sama, kekal dan tetap mem- 
puniai sifat jang panas, Kata Pre- 
siden, warsilah api” daripada 
Islam dan djangan pel 'tanja, wa- 
Tisilah niawanja dan d'angan abu- 
nja dari Islam. 5 

Iniah kata Presiden. jang he- 
rus kita tioba usaha dalam kita 
berusaha menambah. terkena'nia 
Al Guran itu. Dan kalau ap'nia 
dari Islam 'ni betul2 sudah kita 

“dapati maka pertjajalah, kata Pre 
siden, kitapun tak akan terpetjah 

| betah. 
(Presiden kemudian menggambar 

“kan bagaimana pada waktu2 ter: 

tapi 
5£- 

  
bahwa. titik achir ini tiap golongan saling meng-' kata Presiden. 

aku dirinja adalah jang benar dan 
ja dan melindunginja terhadap semua ' perkembangan pertanian dan per: dirinjalah jang akan. menang, tetapi | 
usaha kriminil jang ditudjukan untuk industrian, (Antara), kita semuanju melupakan ' bahwa 

, 

Panitya ketjil dari senat Amerika 
untuk penjelidikan rahasia hari Sela 
sa mengumumkan sebuah ajat dari 
laporan F.B.I- ditahun 1945 jg me- 
njatakan, bahwa seorang anggota 
staf umum dari laksamana Ernest 

King, komandan tertinggi angkatan 
laut Amerika telah menjerahkan ke 
pada Sovjet Rusia, rahasia ,,detona- 
tor waktu” (sedjenis Sendjata) jg di 
kerdjakan. oleh angkatan laut Ame- 
rika. Laporan FBI ini terutama se- 
kali “didasarkan. atas keterangan 
Ignor Gouzenko, bekas seorang pem 
besar Rusia jg pada waktu ini ber- 
ada di Kanada. (AFP). 

  

walau bagaimanapun, bukan goio- 

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 

GG a BERMUDA. 
pelita itu, bukankah tidak dengan i 1 1 3 
tasbeh dan tidak dengan pelita. kita- P.M. Winston ChurcK'U dan 
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 jg. 
sangat kita tjintai dan hargai itu, 

Setelah selesai Presiden berpidato, 
maka dibatjakan Al Ouran oleh Tb. 

Manshur Mamun. (Antara), 

ja Kmtnjr Ia 30 

pam 

Ls pena ap ear 

NE 
gen Ter 

A pena GEN ae card 

he 

mona oo aman maan maka 

perdana menteri 

“ia menantang djaksa agung untuk 
an dia.........!!! Para hadirin ber- 

Mossadeg mengisahkan 
.djawaban terhadap 

kerdja Menteri Kehakiman, dari 

Tetapi sementara itu dinjatakan, 
bahwa keterangannja. diatas teruta- 
ma sekali didasarkan ' atas terdiadi- 
nja peledakan “granat dikamar-kerdja 

|lemparan2 granat dibeberapa ' tem- 

pat “di Tandjung  Periuk, menurut 

sumber itu, hanja dimaksudkan gu- 
na mengarahkan lebih banjak lagi 
perhatian orang. kesana. 

Dinjatakan, bahwa peristiwa tsb 
ketjuali kini menundjukkan tanda2- 

nja ,,berbau” politik, djuga mempu- 
persoalan" jg mendalam — dan 

agak berbelit, jg memerlukan kesa- 
baran "serta ketelitian dalam. pengu- 
sutan dan penjelidikannja. 

Pemeriksaan thd. 2 orang 
ig. ditahan dapat kema- 
djuan. 

Sementara itu Kepala Reserse Kri 

mini! Kepolisian Djakarta Raya. Ko 
misaris Sa'ud, atas pertanjaan di se 

kitar peristiwa peledakan granat tsb 
belum bersedia memberikan ketera- 
ngan2 setjara luas, ketjuali mengata 
kan, bahwa pemeriksaan jg dilaku- 
kan setjara terus-menerus atas diri 
2 orang jg ditahan, kini telah ,,mem 
bawa kemadjuan, dalam artikata ber 

harga untuk bahan penjelidikan se 
landjutnja.” 

Menurut Komisaris Sa'ud se 
landjutnja, walaupun dari 2 orang 
itu belum “didapat pengakuan2 
|setjara luas. dan mendalam, tetapi 
kini dapat dikatakan, bahwa pe- 
nahanan jang dilakukan polisi ter 
hadap 2 orang itu 'mempunjai 
alasan dan “dasar jang tjukup. 

Keterangan? lebih djauh dan 
pertanjaan2 

disekitar peristiwa peledakan gra 
nat itu, sama sekali belum -berse 
dia diberikan oleh Kepala Reserse 
Kriminil - Kepolisian Djakarta 
Raya, dengan' alasan, karena pe   

“ Dr. Mossadeg mengarahkan telum, 

djuk  djarinja kepada ketua pengadi 
“lan, djenderal Nasrollah Moghbelli ' 
dan berkata: Kalau saja terlatih, 
saja | nistjaja — lebih kuat daripada 
tuan “djenderal”. Kemudian ia mem 
balik kepada djaksa agung dan nie- 

.nerangkan: ,,Apabila hakim menjetu 
djui, saja ingin... beradu. gulat 
dengan: Azemoudeh”, , Apabila saja 
dapat mengalahkannja, maka dengan 
itu saja membuktikan pendirian-ku, ' 
tetapi apabila dia mengalahkan aku, 
maka hal itu adalah hukuman bagi 
ka”. 2 i 

Para hakim tidak dapat menjem. ' 
bunjikan — senjum-simpul mereka 
mendengar pernjataan 'itu daa Aze- 

| 
! 

tri il. Komisaris Agung Susanto te- mouedeh menutup mukanja, dengan 
kedua belah tangan untuk menjem- 

| Mossadeg  membusungkan dada 
dengan - maksud memperlihatkan 
otot2nja kepada para hadirin. | 

Kemudian | terdakwa melukiskan 
| dengan pandjang lebar peristiwa pa 
da tgl. 19 Agustus, jakni pada hari 
ketika rumahnja diserbu. ,,Mendje- 
lang hari petang kami memutuskan 

|untak berangkat dari sana”, demiki 
an katanja. n ! 

|. Ketika itu istri jg kukasihi dateng 
kepadaku dan berkata: '..Suami-ku 

- marilah kita berangkat “dari sini”. 
Saja katakan -kepadanja”: Pergilah 
kau, aku bersedia mendjadi korban 
sehingga anak2ku tidak mempunjai 

'ajah lagi, tetapi aku tidak ingin apa 
jona mereka kehilangan ibunja. Ba- 
gaimana dengan - nasibku, terserah 
pada Tuhan. Ampunilah segala do- 
sa2ku". , 

| Beberapa orang wanita diruang 
(pengadilan tersedu-sedu mendengar 
(utjapan tersebut. 

Mossadeg  melandjutkan kisahnja: 
Istri-ku kemudian  beyangkat. Saja | 

orang menteri lainnja. 
Mossadeg menerangkan, bahwa 

Dr. Hussein Patemi, bekas men 
teri luar negeri dalam kabinetnja 

telah berangkat “lebih: dufu dari 
rumah itu. Sambil ' mensudap2 
dada, Mossadeg. , berkata:" ,,Aku 
berkata kepada mereka: .,Aku ti 
dak turut dengan kaum sekalian. 
Saja bersedia mati selaku kor 
ban untuk tanah airku”. Tetapi 
seorang menteri membalas: ,,Apa 
bila Tuan tinggal, maka kamipun 
tidak akan berangkat”. Ini berar 
ti. bahwa kami menjerahkan na 
sib akan dibunuh. Kemudian 
ia. memutuskan untuk memandjat 
tembok kebun. K 

Tank2. berat menjerbu gapu 
ra2 dengan rumah dihudjani de 
ngan peluru. Mossadeg berhasil 
menemukan. sebuah tangga te 
tap dan untuk mengudji-avakah 
tangga itu tjukup kuat, maka ia 
persilahkan dua orang lainnja. 
untuk lebih dulu memandjat, ba 
ru kemudian ia menjusul. 

Pada hari Selasa adalah hari 
sidang pengadilan ke-20. 

CHURCHILL DAN EDEN 
" BERANGKAT KE 

menteri luar, negeri Inggris, 
Anthony Eden, malam Rebo te 
lah berangkat dari London ke 
Bermuda dengan naik pesawat 
udara ,Canopus”. Sebagai dike 
tahui pesawat tsb. . adalah kesa 
wat jang baru2 ini dipakai oleh. 
Oueen Elizabeth ke Jamaica, da | 

meriksaan masih berdjalan dan 
belum selesai. 

Komisaris Sa'ud tidak bersedia 
mendjawab atau memberikan se 
suatu komentarnja disekitar suara 
suara jang menjatakar terdapat- 
nja latar-belakang politik terha- 
dap peristiwa peledakan2 granat 
itu. 

Dalam rangkaian dengan peris 
tiwa peledakan granat-tangan itu, 
lebih djauh diperoleh kabar, bah 
wa granat2 jang diledakkan itu 
Gibuat sematjam bom-waktu, jaitu 
disambung dengan benda sema 
tjam tali jang kemudian rupanja 
dinjalakan dengan api, sehingga 
baru meledak sesudah njala-api 
itu sampai digranatnja. (Antara) 

Biro Irian 
Susunannja Tidak Akan 

Dibikin Bescr 

MENTERI Penerangan dr. To 
bing atas pertanjaan menerang- 
kan kepada Pl-Aneta, bahwa biro 
Irian akan dibentuk dalam waktu 
jang sesingkat mungkin. Menteri 
tidak dapat menerangkan mente- 
ri2 mana jang akan duduk dalam 
dewan pimpinan biro ini, karena 
kabinet belum lagi mengambil ke 
pufusan mengenai hal ini. Tetapi 
jang sudah pasti ialah, bahwa 
dewan ini tidak akan mempunjai 
banjak anggota, supaja tidak ter 
lalu ,,1og.” 

Selandjutnja atas pertanjaan, men 

teri “Tobing menerangkan  djuga, 

bahwa dalam badan pengurus biro 
ini mungkin diangkat orang2 jg bu 
kan. pegawai”. Bukanlah suatu 
conditio sine gua non untuk meng- 

lngkat orang2 pemerintah sadja se- 
1 7 Sek : 
bagai komisaris daripada badan pe- 
ngurus ini, demikian menteri pada 

achirnja. 
Menurut keterangan2 jg di per- 

oleh P.I. Aneta, mungkin sekali jg 
akan duduk dalam dewan pimpinan 
biro itu, ialah — perdana menteri 
(ketua), menteri luar negeri, mente 
ri dalam negeri dan menteri penga- 

idjaran. (Pia). 

D.I. Merembes 

Ke 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. 

Gerombolan ini berada di Ban- 
ten hanja selama tiga minggu 
untuk selandjutnja mereka me- 
ngundurkan diri kembali kedju- 

rusan daerah keresidenan Bogor. 
Kerugian djiwa jang mereka de- 
rita adalah 

empat diantaranja 
majatnja  diantaranja terdapat 

seorang wanita, sedangkan jang 
enam lainnja tidak diketahui di- 
mana majat mereka. Djumlah ini 
dapat diketahui karena telitinja 
usaha pengintaian jang dilaku- 
kan oleh jang berwadjib menge- 

nai  iringan2nja waktu masuk   lam perdjalanannja — mengundju 
Ingi negeri2 Commonwealth, 

men aan Aa 

    

  

dan waktu keluar meninggalkan 

Banten, 

  

Menteri Kehakiman, sedangkan pe- | 

  

ea. W. KLEIN 

Ada Latar-Belakangnja 
Jg Berbau Politik? 

Soal Perledakan Granat Ujuga Mewpu 
njai Persoalan Jang Mer dlam Dan 

Ag.k Berbelit-Belit 
MENGENAI TERDJADINJA peristiwa peledakan granat-ta 

ngan baru2 ini dibeberapa tempat di Tandjung Periuk dan kamar- 
sumber jang mengetahui ,,Anta- 

| ra” mendapat kabar, bahwa peristiwa tersebut kini menundiukkan 
tande2 mempunjai latar-belakang politik, 
merlukan pengusutan teliti untuk dapat 
soalannja. Setjara positip sumber itu belum dapat 
latar belakang politik manakah jarg dimaksudkan itu. 

jang selandjutnja me- 
mengetahui seluruh per- 

menerangkan 

  

Soal' Politik 
| Yidak Bisa Dilepaskan 
| Iari Figih Islam : 

Kata Kjahi Dahlan 

DALAM — PERTJAKAPAN 
dengan ,,Antara” mengenai hu- 
bungan antara soal politik dan 
hukum figh Islam, K. H. M. 
Dachlan dari pimpinan Nahdlatul 

, Ulama menerangkan, bahwa bagi 
jummat Islam didalam hidup dan 
kehidupannja tidaklah ja dapat 
memisahkan politik dan figih 
agama. 

| Menurut K.H.M. Dach!an, kea 
daan ini tidak sadja sesuai dgn 
hukum agama, tetapi ternjata su- 
dah hidup kuat pula didalam 
masjarakat Islam dinegara Indo- 
nesia ini. 

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- 
ma menindjau persoalan itu dari hu- 
kum figih agama Islam. Dan djika 
ada orang berpendirian, bahwa soal 
itu 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 hilangoja pegangan perdjoa- 
ngan ummat Islam. : 

Demikian K.H.M. Dachlan. 
tara). 

Kon-Pol Di 

KALANGAN jang berkuasa di 
New Delhi hari Selasa katakan, 
bahwa walaupun pemerintah In- 
dia tidak ingin supaja Konperensi 
Politik diadakan di New Delhi, 
pemerintah India aka bersedia 
menerimanja, bila kedua belah 
pihak di Korea menjetudjuinja. 

tar terhadap usul pihak Utara 
bari Senen supaja Konnerensi 
Politik jad. diadakan di New 
Delhi. 
Kalangan jg berkuasa tsb dalam 

pada itu njatakan, pendapat peme- 
rintah India jalah, bahwa soal penje 
lenggaraan Konperensi Politik tsb 

adalah djauh lebih penting dari pa 
da soal tempat. Kalangan tadi. achir 
nja mengingatkan kepada pernjata- 

an PM Shri Nehru bulan Djuli jg 
lalu dalam konperensi pers, bahwa 

India bersedia sepenuhnja untuk ms 
nerima - konperensi Politik tsb di 
New Delhi dan sikap jg demikian 
kini masih berlaku bagi pemerintah 
India. (Antara). 

/An- 

itu, bermaksud djuga untuk mengun 

  

New Delhi? | 
(pembunuhan 

| 

Kalangan tsb. memberikan komen | 

  
Ta 

  

' Persetudjuan | 
| Dagang Indo- 
| hesia-RRT 
Kementerian LN Be- 
lum Terima Laporan 

Mengenai Isinja 
TENTANG  persetudjuan . da- 

sang jang telah tertjapai antara 
delegasi Asmaun dan pemerintah 
RRT, menurut keterangan2 jang 
didapat ,,Antara”, Kementerian 
Luar Negeri di Djakarta masih 
belum menerima lapuran menge 
nai isi persetudjuan tsb. antara" 
lain tertang barang2 dagang utk. 
“xport. Seperti telah dikabarkan, 
persetudjuan dagang antara Peme 
rintah RRT dengan Indonesia 
menentukan priosip2. hubungan 
dagang serta mengatur tukar me 
tukar daftar barang dagangan 
itk. eksport diantara kedua ne- 

geri. : 
Kalangan Kementerian . Luar 

Negeri menerangkan, bahwa  la- 
puran tentang persetudjuan: da 

zang dengan RRT itu akan diba 
wa sendiri oleh Mr. Asmaun, jg 
sebagaimana diketahui, sekarang 
sudah dipanggil kembali ke Dja 
karta. Semula direntjanakan bah 
wa delegasi Asmaun .itu. akan 
mengundjungi djuga  Djepang, 
akan tetapi karena delegasi da- 
gang Djepang jang harus meng 
hadapi delegasi Asmaun itu seka 
rang sedang dalam perdjalanan ke 
Eropa, maka maksud delegasi 
Asmaun untuk mengundjungi Dje 
pang itu ditunda. 

Seperti diketahui, Mr. Asmaun 
mengepalai delegasi dagang Indo 
nesia itu dengan pangkat  duta- 
besar luar biasa. 7 

Selandjutnja dari Kementerian Lu 
ar Negeri didapat kabar, bahwa me- 
nurut laporan jang telah diterima di 
Djakarta, delegasi dagang Indonesia 
jang diketuai oleh Mr. Susanto Djo- 
josugito dan jang sekarang dalam 
perdjalanan ke Amerika Selatan, su 
dah mulai mengadakan pembitjaraan 
pembitjaraan pendahuluan dengan 

pemerintah Brazilia. Dalam pada itu 
Kementerian Luar Negeri masih me ' 
nunggu laporan2 selandjutnja tentang 

hasil2 pembitjaraan delegasi dengan 
pemerintah. Brazilia. 

Seperti telah dikabarkan, delegasi 
dagang Indonesia ke Amerika Selatan 

  
Gjiungi Argentinia, Chili dan Mexico. 

i (Antara). 

SEKITAR PEMBUNUHAN 
KAPTEN IDROES. 

Menjambung berita mengenai 
terhadap diri kap 

ten Idroes di Puntjak baru2 ini, - 
Sekarang dapat dikabarkan, bah 
.wa para pembunuh itu adalah . 
langgota2 gerombolan TII diba 
| wah pimpinan Ojon, jang banjak 
(melakukan aksinja didaerah Tji 
andjur. Barang2 jang dirampok ' 

. mereka berdjumlah Jebih kurang 
|Rp. 35.000. 6 

USKUP ANGLICAN AUSTRA- 
LIA MINTA SUPAJA RRT 

DIAKUI. 
Uskup Anglican J.S. Moyes ha 

ri Selasa mendesak supaja Aus- 
tralia mengakui pemerintah RRT, 
ketika ia mengutjapkan pedato 
dihadapan sidang dewan geredja 
sedunia kristen berdiri disam-. 
ping perdamaian”. Pertemuan itu 
diadakan di Sydney pada hari 
Selasa malam. Uskup Moyes me- 
perangkan, bahwa Australia akan 
mendapat penghargaan luas apa- 
bila mengikuti djedjak pemerin- 
tah Inggeris mengaku kenjataan 
2»danja pemerintah RRT. 

  

Belum Ada 

DALAM SIDANGNJA pad 
jang berlangsung dari djam 18.0 
telah mendengarkan laporan Men 
Finding Missiog R.I. ke Djepang 
kerdjaan missf tersebut jang ber 
perang pada umumnja dan penga 

Dalam pada itu pemerintah te- 
lah memutuskan untuk mengutus 
Dr. Sudarsono pergi ke Djepang 
lagi untuk melandjutkan peker- 
djaannja, sedang Menteri 
Negeri akan memberikan pend'e- 
lasan mengenai soal tersebut di- 
atas kepada para wakil partai2 
dan fraks2 - pemerintah dalam 
suatu pertemuan pada tanggal 2 

Desember 1953. Pada umumnja 
tidak' banjak terdapat keberatan 
dari pihak kabinet terhadap isi 
laporan tersebut mengenai usaha 
usaha jang berkenaan dengan pe- 
ngangkatan kapal2 dan soal2 jg 
bertaiian dengan “urusan pelaia- 
ran dan pemberantasan perdaga- 
ngan2 gelap. Atas suatu perta- 
njaan “djurubitiara 
nerangkan, bahwa tentang soal2 
pembajaran ganti kerugian perang 
keseluruhannja masih — belum 
terdapat kristal'sasinja. 

Biro Irian Rarst, 
Seterusnja Dewan Menteri telah 

menjetudjut pembentukan Biro Irian 
Barat jang akan langsung berdiri di- 
bawah. pimpinan. Perdana Menteri. 

Maksud mendirikan Biro ini ialah 

  
sebanjak 10 orang, “untuk mengkoordinir dan menjeleng- tentang peraturan 

balikan kekuasaan Indonesia 
Lrian Barat. Biro ini terdiri atas De- 

yaaa Pimpinan dimana duduk bebe: 
rapa orang Menteri dengan diketuat 

oleh Perdana Menteri. Dan  diba- 
wahnja suatu Dewan Pengurus jang 
mempunjai ketua pengurusnja diban- 

tu oleh beberapa orang komisaris, 

  

perairan Indonesia pada chususnja. 

Luar : 

kabinet me- | 

Kristalisasi 
Dalam Soal Pembajaran Ganti Ke- 

Perang 

Kabinet Setudjui Pembentukars Biro Irian 
Dan Nasionalisasi BVM 

a hari Selasa fe. 1 Desember '53 
0 sampai 24.09 Dewan Menteri 
teri Luar Negeri dan Ketua Fact 
: Dr. Sudarsono, ' mengenai pe- 
kenaan dengan ganti kerugian 
ngkatan kapal jang tenggelam di 

personalia dari Biro dan bahagian2- 
nja ity akan ditentukan lebih djauh 
oleh Perdana Menteri. 

| Nasionalisasi B.YV.M, 
Sete'ah mendengar lapuran Pa 

ntia Ad Hoc untuk menindjau 
masalah nasional sasi Bataviaschs 
verkeers. Maatsehappij ' (B.V.M), 
maka Dewan Menteri telah me- 

injetudjui untuk — menasionalisir 
| B.V.M. tersebut karena pemerin- 
“tah berpendapat bahwa usaha im 
bisa memberikan keuntungan. 

! Dewan Menteri selandjutnja mem 
. beri kuasa kepada Menteri Per- 
| hubungan untuk menjelenggara- 
kan nasionalisasi itu setjara jang 
telah ditentukan” oleh pemerin- 
tah. 1 

Selain dari pada itu Dewan Men- 
teri telah menjetudjui suatu Rantja- 

Ingan Peraturan Pemerintah tentang 
pengeluaran surat perbendaharaan 
untuk tahun 1954 dan 3 Rantjangan 
»Undang2 masing2 untuk menetap 
kan Undang2 Darurat No. 24 tu 
hun 1950: tentang Peratyran Tamba- 

:han perdjalanan keluar negeri seba- 
' gai undang2, untuk menetapkap Un- 
|dang2 Darurat No. 23. tahun 1980 

tambahan istifa- 

  

diketemukan 'garakan perdjuangan guna mengem- | hat luar negeri sebagai undang2 dan 

atas tentang pernjataan “berlakunja Un- 
dang2 R.I. dulu No. 4 tahun 1950 
tentang dasar2 pendidikan dan pe- 
ngadjaran disekolah-sekoiah — “diselu- 
ruh Indonesia. 

Achirnja kabinet telah mererima 
baik pengangkatan Ir Suwandi. No- 
tokusumo mendjadi gurubesar pada 

Achirnja biro. ini. mempunjai djuga | Perguruan Tinggi Gadjah Mata. (An 
suatu sekretariat tetap. Penetapan tara). 
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TA lot Rp 18314 Rp Us | Baru Ferima Lagi 
R — Trekkl. Porto VRIJ. na : 
Sakit gula, nier, eiwit?? SUIRI-| — 2 ARIEL 1954, 350 cc. (NE PILL, tango: lekas bikin baik (.RedeMunter Rp 20.— VITANOL: badan lem. Pa KATA? ek, dingin Rp 20-— EXTRA — Ketr. TOKO ,, BATA" KERAS Rp 60-— RIGASTA: — Ketandan 3 — Solo. 

: Jaki2 nikmat tahan lama. AREAANEKN RK     
ISTRI PILL. 4 Rp 20—— RENA 
PILL. datang bulan tidak beres 
Rp. 58.— SANATORIN: lekas 
tulung sakit bloeddruk Rp 20.— 
SAKIT PRAM. SYPHILIS ? 

KEKERKEEEKEEKKKKNKKRA 

M. S. RAHAT 

  

    

    

SI ai u a-luka, 3 2 "3 li 5 “ : $ - j 3 

kemaluan, gatal, 20— CE-:  Seteran 109 — Semarang. 
RENOLZALF Ka HONO- | Tabib jang paling terkenal di 
RION: laki2 bongsiat Rp 20.:— Indonesia dan dapat banjak pudji 
AAMBEIEN PILLEN 1 ' 30.— an. Specialist untuk Wasir (Aam- 
ZALF Rp. 10-— BUSTERIN beien), ASTHMA, KEPUTIAN, 
PILL. untuk buah dada lembek IMPOTENTIB dan lain-lain Pe- 
Rp. 20—— BEDAK TELOR 3 njakit. ZONDER OPERATIF. 
Rp 5.— Porto Rp 3— 'Djam bitjara (Pagi 9—12 
THIO GIOK GIEM ' (Sore. 5—7 

Gang Tengah 22 - Semarang ' Sio 

Duduk termenung? Karena meng 
'hadapi keruwetan penghidupan 
pertjintaan, perkawinan, keseha- 
tan dsb. Me 

Tanjaklah pada 1 

A. WAHID 
Astroloog - | 

Jang sudah 10 tahun berprak- 
tek di Indonesia dan dapat mem- | 
bantu memetjahkan soal tsb. 
— Consult &....... Rp. 15.— 

Plampitan 39 — Semarang. 
Pagi djam 9—12. Sore djam 5—7 

  

  

KEKKAN ANK ENSEN EKA KK 

172 

  

       

  SNERSKUESULA LEE 

KURSUS MASSA 
Peladjaran MENGETIK 

  

  

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

DEMAK ' DJEPARA 
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 CURSUSY TI 
ti 

dibuka dalam 

  

  

  

(Himpunan Tehnis Indonesia) Tjab. Surakarta, 
pertengahan bulan Desember 1953. Keterangan? lebih landjut da- 
lam 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- 

  

  

  

00 hud Djal. Djebres No. 184 Solos tiap2 Hari djam 8.00 — 12 siang 
B ketjuali hari Besar'dan hari Minggu. 
F. Pengurus H. T. 1. Tjab. Surakarta. 

FP PENDAPATAN BARU 
2 ' Dalam 1 Djam Muda Kembali 
2 (Black Hair Oi) 

“3 Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin kuat: 
rambutnja dim 1 djam rambut Putih mendjadi Item bagus, ti- 

| dak Gatel tidak djatu lama-lama mendjad keriting gampang 
pakar 16096 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.— 

RADIUM OIL. Obat. Luar sanggup mengasih kesena 
ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUER", antara 
Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20.— Per Botol (Persediaan 
terbatas). 5 
Manufactured by : 

PENWAR MEDICAI HALL. 

Bisa Dapat Beli Pada: 

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

    

Singapore. 

    

   

      

PEP 3 ta 

Demonstrasi Tennis Oleh Pemain 
J. ARKINSTALL, No. 7 dari Australia 
B. GREEN, Kampioen Junior 

dengan bantuannja Tan Liep Tjiauw, Gan Koen Hie, 
Koo Tjing An dan Panarto. 
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di lapangan' S. T. C. Dji. Mugas Semarang. 
Pendapatan bersih untuk R. S. TIONG HOA I WAN (5096) 
dan Badan Sosial KOTA BESAR SEMARANG (5040). " 

Kartjis masuk dari Rp. 20.— 
Kartjis t@rusan dari Rp. 40.— 

Dapat dibeli pada : 
1. The Sporting House —  Seteran 45 
2. Toko Theng Tong Liem  — Petudungan 67 
3. The Sports Shop —  Bodjong 44 
4. Juwelier ,,TIO” —  Bodjong 58 
5. Juwelier ,HOK SING”  — Bodjong 64 
6. Sekretariaat S.T.C. —  Bodjong 95 (p/a Uni- 

cum Fa). 
menga Dan   ma Hm 

  BA an ha Oa ma han nga na BEN 
»UTJAPAN TERIMA ' KASIH”. 

Dengan ini saja Kamarun d/a 
Sguadron H Hg: HI P.n, Halim 
Perdanakusuma Djakarta, mengu 
tjapkan diperbanjak terima kasih 
atas pertolongan Sdr. DJO.CO 
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 
lagi trima kasih. 

   

            

   

        

   

    

   PERHATIAN ! 
Hormat saja, 

Injak satu sama lainnja 

(... Kemudian 

#tusan dari fihak atas. 

| tempat tinggal 

Saptu, S Desember djam 15.09 | 
Minggu, 6 Desember djam 7.30 
Minggu, 6 Desember djam 15.60 : 

Tan 
' 

    
LUKISAN 

Dengan mendapat perhatian 
PAMERAN 

tidak begitu besar, pada hari Se-! 
nin sore jl. telah dibuka pameran 
lukisan kanak2 di GRIS jang di- 
resmikan oleh Ibu Hadisubeno 
Sosrowerdojo dengan  penggunti- 
Ingan 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- 

dengan 
dasar djiwa jang murni. Disajang 
kan, bahwa orang tua di Indone- 
sia sedikit sekali menaroh perha 
|tiannja pada 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. 

para tetamu lalu 
menjaksikan lukisan2 dari para 
kanak? 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. 

ae ANN AAMIR 

BIAR LAMBAT, ASALKAN 
SELAMAT. 

Djika duduk dibelakang kemu- 
di kendaraan bermotor, lebih2 di 
kala hudjan turun dengan amat 
Gerasnja atau djalan2 terlalu Ii- 
tjin, maka tjamkanlah dihati 
sanubari, pedoman ,,biar lambat, 
asalkan selamat”. 
AAL KULKRMKRST RP 

RESIDEN MILONO BELUM 
BEKERDJA LAGI 

Beberapa waktu jang lalu  di- 
kabarkan, bahwa pada tgl. 1 De- 
sember 1953, Residen Milono jg. 
sudah tiba kembali di Diakarta | 
dalam penindjauannja di Ameri- 
ka akan bekerdja kembali di Se- 
marang. Berkenaan dengan itu, 

idari kalangan kantor  Kareside- 
nan Semarang didapat kabar, ka- 
rena tempo jang diberikan kepa- 
da Residen Milono adalah 3 bu- 
lan, maka beliau akan bekerdja 
kembali di Semarang pada tgl. 
1 Djanuari 1954, menurut kepu- 

Kini Pak 
Milono masih berada di Bogor. 

SIAPA JANG MENGGILAS ? 
Seorang lelaki bernama Pariman 

umur 27 tahun dan tinggal di Tlo- 
goredjo Smg., baru? ini pada djam 

ak   
14 pagi telah diketemukan telah me- 
ninggal dalam 'keadaan jang menge- 
rikan, didekat transformator Aniem 

di djl. Seteran Semarang. Pada mu- 
Jut korban keluar darah, pada dagu 
dan mata terdapat luka2 dan pada 
tangan kanannja telah patah. Pada 
saku badjunja terdapat rijbewijs be- 
tjak- jang menjebutkan nama - dan 

korban. Menurut ke- 
terangan orang jang tinggal seru- 
mah, “korban tsb. mungkin digilas 
oleh kendaraan bermotor jang-telah 
melarikan diri. Pengusutan selandjut 
nja sedang didjalankan dan korban 
dikirim ke RSUP. 

PEMBUKAAN UNDIAN 
GRT. KARANGKIDUL. 

Pada hari Selasa jang lalu 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 aan 
Radio BIN no. 2321, arlodji ta- 
ngan 0837, vulpen Parker 4784, | 
Actentas 3354, Berko Philips 
1991. Kain batik Solo 1937, wek 
ker 0913. Nomor2-lainnja dapat ! 
diminta dialamat djalan . Mata- | 

ram 499, dimana hadiah2 jang 
tersedia pun dapat diambilnja. 

t   
, 

Tutup. 

ngan Ouintet Muljono: 18.20 Ruang 
Pengetahuan: - 18.30 Rajuan Pulau 
Kelapa oleh Buluh Perindu: 19.30 Pi 
lihan Pendengar, 20.30 Lagu? Tiong PEMBANGUNAN 
hoa Aseli: 21.20 Klenengan njarileng j” 
oleh Karawitan Studio: 22.15 Kiene-i 
ngan njamleng (landjutan): 23.30 Ti- 
tup. k 5, 

ton: 07.10 Arab serba-serbi: 
? Harry James Patti, Pagas d.LL: 

| Untuk Kesedjahteraan: . 
! paragam untuk siang hari oleh O-K. ini diterangkan oleh Walikota Mr. S.' 

2
 

Pembangunan Di 
Djawa Tengah 

Beberapa Djembatan — 
Djalanan DI. Akan Se- 

lesai Bulan Ini 

Diperoleh keterangan dari fihak 
Pemerintah Prop. Djawa Tengah, bhw 
usaha2 

perbaikan djalanan dan usaha meng 
hindarkan bahaja bandjir 
Djawa Tengah jg diharapkan 
dapat selesai dalam bulan Desember 
ini, diantaranja jalah: djembatan Ka 
Ii Lutut jang menghubungkan anta 
ra Weleri — Parakan. Djembatan 
ini terbikin -dari 
pandjangnja 30 m dan biajanja Lk. 

pembangunan  djembatan, 

didaerah 

akan 

gewapend beton, 

Rp. 250.000,—. Djembatan Kali Lu 
si jang menghubungkan Purwodadi 
— Wirosari, pandjangnja 50 m, de 
ngan 30 m diantaranja terdiri dari 
apa jang disebut djembatan bailey. 
Biaja pembikinan djembatan ini I.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- 
pend beton, serta 2 buah djembatan 
di Tengaran jang masing2 pandjang- 
nja 20 m, akan dapat selesai dalam 
bulan ini. Ten 

Selandjutnja perbaikan berat pada 
djalanan antara Purwodadi — Solo 
jang pandjangnja 80 km, dan mening 
gikan djalanan di Gubug sepandjang 
1,50 km, diharapkan akan selesai 
pada achir bulan ini. - Sebagaimana 

diketahui, bahwa sepandjang djala- 
nan Gubug (sebelah Timur Sema- 

rang), pada tiap2 musim hudjan ten 
tu 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 laut sepandjang 4 
km, di Bujaran sepandjang 10 km. 
Dan djuga dikerdjakan psnggalian 
provookanaal antara Karanganjar — 
Gadjah sepandjang 10 km. Pekerdja 
an usaha2 ini dapat diselesaikan da 
lam bulan ini djuga. Adapun biaja- 
nja belum diketahui. 

Ito 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 

    
Semarang, 4 Des. 1953: 

Djam 06.10 Bolero, ' 06.45 Sech 
Albar: 07.15 Orkes Freddy Martin: 
07.30 Dendang Asiah: 07.45 Louis 
Mariano, 13.15 Njanjian Herajati: 

' 13.40 Instrumentalia: 14.00 Hiburan 
Siang hid. O.K. Tjahaja: 17.05 Ta- 
man Peladjar: 17.45 Penghantar mi- 
num teh: 18.00 Tjahaja Kemala: 
18.15 Selingan, 18.25 Orkes Hawai- 
ian Teruna: 19.30 Setengah djam hi- 
dangan O.K. Merpati: 
hatan Ibu dan Anak: 
tunggal: Sri Lestari, 
Orang oleh Ngesti Pandowo: 
Wajang Orang (landjutan): 

20.45 Piano 
21.15 Wajang 

22.20 
24.00 

Surakarta, 4 Des. 1953: 

Djam 06.03 Chasidah, 06.15 Lagu2 
dari .Malaya: 07.15. Aneka warna: 
anah air: 07.45 Irama samba, polka 
dan tango: 12.03 Suara Rubiah dar 
Edah: 13.45 Penghantar makan si- 
ang oleh O.K. Manasuka: 17.05 Dari. 
dan untuk kanak2: 17.45 Varia Dja- 
wa Tengah, 17.55 Riang gemtira 

Jogjakarta, 4 Des. 1953: 
Djam 06.40 Orkes Promenade 20s- 

07.30 
13:15 

13.45 Pus- 

Mustika Warna, 17.00 Lagu2 Ka- 
nak2: 17.45 Sambil minum teh: 18:00 
Soal Pendidikan: 18.30 Hiasan sen- 
dia hidangan Sarima: 19.40 Gadon 
Malam, 20.15 Gadon Malam Yian- 
djutan): -21.15 Obrolan pak Besui: 
22.15 Aneka warna oleh R.O.-8.: 
23.00 Tutup. : si 

APOTHEEK PETANG HARI. 
Hari ini Apotheek Sik Iang 

| Wotgandul 16. dan Numa 'Bo- 
djong 57a dibuka hingga djam 20 

  

Pekan Lala Lintas 
  

Ne 

  
    

    

  

“Surat2 harap disertai prangko 
Rp. 3.— buat balasan. 
Praktek djam 8—10. Dan KA MA R U N 
17 sampai 18. Saptu sore, (Atmodihardjo)   Minggu dan hari Besar tutup.    

O
a
   

| 
| 
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LEBIH DAHULU Z7 
    
  

Dr. med. b. Wan 
Robatgenoloog 

djam bitjara 3 — 5 siang 

ketjuali hari Sabtu dan hari Besar di 

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

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

20.30 Kese-h 

"htor2 cg. Kk. 

  

Kalender ,,Suara 
Merdeka 1954 

Pembatja budiman ! 
Seperti pada tahun jl, tahun ini 

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 beban 
para pembatja dengan menjedia- 
kan kalender jang dibutuhkan itu 
dengan harga jang semurah-mu- 
rahnja (harga kostprijs), dalam 
bentuk sederhana tetapi berkwa- 
litet baik: ditjetak atas kertas 
KUNSTDRUK HALUS, tjetak 
WARNA DUA, berisi PENANG 
GALAN UMUM, DIJAWA, 
TIONGHOA serta PASARAN. 
Djuga dimuat koloman ' Memo 
serta daftar Hari2 Besar. For- 

cm. 
Kalender tadi akan kita sam- 

'paikan pada kira2 achir Desem- 
ber pada para pembatjas dengan 
hdrga hanja Rp. 1,50 (Satu sete- 
ngah 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” 

EK KKB KE BK KEK KEKE 

PERTJAKAPAN2 NATAL 
DAN TAHUN BARU. 

Pada bagian terachir bulan De- 
sember 1953 dan pekan pertama 
'bulan Djanuari 1954, kepada 
umum 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 
masukkan permintaan2 untuk me 
lakukan pertjakapan2 Natal dan 
Tahun Baru pada kantor2 
atau kantor2 telepon 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. 

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 
istimewa ini. Keterangan lebih 
landjut dapat diperoleh dari Kan 

antor2 Telepon setem 
pat.— S 

maat kalender berukuran 32X25 | 

Lamanja pertjakapan telah di-' 

Sengsara 

merekalah jg berkuasa didaerah 
teori memegang kekuasaan atas   | Karena buruknja keadaan mu 

sim — di Sorong terdapat seta- 
.hunnja rata2 187 hari hudjan dan 
ibanjaknja lebih dari 200 inch 
(Lk. 4,50 meter) — maka didiri- 
'kanlah oleh maskapai tsb. peru- 
'mahan2 jang agak lajak. Tetapi 

  

'Utk Membebaskan 
Mesdjid Agsha 

K. H. SIRADJUDDIN Abbas, 
ketua Dewan Politik Perti hari 
Selasa pk. 11.00 dengan pesawat 
KLM menudju Jeruzalem (Pales- 
tina) untuk mengundjungi ,,Kon- 

|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 Al 
Ouran disebutkan bahwa ' Mes- 
djid Agsha adalah tempat sutji 

'jang ketiga sesudah Mekah dan 
. Medinah. 

  
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 me dji 1 
Intel sekali tindakan Pemerintah efasi melutjuti 

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 membawa 
Suara partainja jg terang) menen- 

tang segala agressor. Sehabis konpe 
rensi itu ja akan mengadakan per- 
djalanan  penindjauan ke Jordania, 
Irak, Mesir, Syria dan Tunisia. Mel 
ngenai konperensi tsb dapat di ka 
barkan, bahwa pada konperensi itu 
akan dibitjarakan usaha2 untuk me 
njelamatkan masdjid tsb dari ke- 
mungkinan2 terdjadinja serangan da 
ri pihak Jahudi. (Antara). 
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UTK RAK- 
'JAT DIPERLUKAN. | 

| 
Tapi uang ta Ti 

Penjerahan otonomi dari pemerin 
“4tah daerah Jogjakarta kepada Kota 

pradja hingga kini belum selesai, se- 
hingga segala sesuatu jang dikerdja 

ikan oleh Kotapradja belum dapat 
.didjalankan dengan sempurna. Hal 

Purwokusumo selaku ketua DPD da 
lam malam peringatan ulang tahun 
ketiga DPR Kotapradja Jogjakarta 
pada tg. 29-11 malam. Djuga dite- 

terbengkalainja j rangkannja, bahwa 

usaha pembangunan disebabkan ku- 

rangnja beaja, sebab tiap2 tahunnja 
hanja mendapat subsidi kira2 Rp. 
10.000.000,—, 

ditudjukan terutama untuk kepenting 
can rakjat, oleh karena itu maka ren 
|tiana 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 bari 
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. : ' 

SALATIGA 
an AU ANN AN 1 & 

KURSUS-KURSUS C.TL.N. 

Dengan disaksikan oleh beberapa 
:tamu undangan dari kalangan mili- 
iter dan sipil pada tgl. 30. Nopem- 
ber 1953 di stafkwartier P.LC.T.N. 
Salatiga telah dilangsungkan penutu 

meten) bagi anggauta CTN Territo- 
drium IV jg dibuka dalam bulan Mei 
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 
Jus dengan angka jg terbaik. Lima 
kursis oleh karena tidak memenuhi 
sjarat2nja 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 
jmulaan di-ikuti oleh 14 orang. 

  

  

HASIL UDJIAN. 
| 
| 

| Hasil udjian jang diadakan oleh 
'Instituut AURA bag. Automorftir se- 
|lama tgl. 9 — 15 Nopember 1953 di 
| Karangtempel 146 Semarang jang lu 
(Ius ialah: Tan Ngo Sam, Tan Oen 
|Tjwan, Tan Tjwan Hien, Sukirno, 
|Suparna, Sutrisno dan Suwignjo, Le- 
|bih djauh periksalah iklan jang di- 
muat "hari ini, 

sedang djumlah tsb 
hanja tjukup untuk membajar pega | 
wai sadja. Usaha pembangunan itu ' 

pan kursus ukur dan gambar (land- 

Apekaninyg engau nm en 

1DJOGJA 500 
MENEMUKAN EMAS. 

Beberapa hari jang lalu pemi- 
Ik pabrik “kembang-gula ,,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. 

MAGELANG 
PEMBUKAAN GEDUNG 

BALAI KOTA 

' 

i 

  

Pada hari Sabtu jl. dikota Mage- 
lang telah dilangsungkan  penggun- 
tingan pita oleh njonja  Mukahar 
isteri walikota Magelang sebagai 
Suatu. tanda peresmian pembukaan 
gedung Balai Kota dan gedung Dja 
watan Pekerdjaan Umum baru jg 
usaha pendiriannja itu dimulai se- 
djak 5 bulan jg lalu. 

Gedung tsb didirikan dibekas tem 
pat reruntuhan gedung Balai Kota 
lama. 

| 
| Pidato sambutan antara lain di 
jutjapkan oleh residen Subekti sela- 
iku wakil gubernur Djawa Tengah, 
bupati Sosrobusono wakil residen 

Kedu, ketua DPRDS Kota dan ka- 
| bupaten serta Muljadi Djojomartono 
ketua DPRDS propinsi  Djawa Te- 
gah. 

SEKOLAH MENENGAH EKO- 
i NOMI DI WONOSOBO. 
' Di Wonosobo telah berdiri Seko- 
lah Menengah Ekonomi Negeri jang 
dikepalai oleh Sudarso. Szkolah tsb 
untuk sementara waktu dapat mene 
rima murid sampai djumlah lebih 
kurang 150 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- 

ikan atas inisiatief dari anggauta Pe 
ngurus P.P.R.K. Kudus jang dianta 
ranja termasuk Suharto dan S. Su- 

kandar 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 
buka di Djakarta, 

Hidup Melanda 

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

orang2 Belanda dan ,,Belanda Indo” dibeberapa i 
mereka disepandjang pantai utara dan selatan Irian Barat, demi 
kian menurut seorang staf koresponden jg melawat ke Irian Barat 
dalam karangannja dalam ,,Sydney Morning Herald”, 
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 

dalam prakteknja sedikit bersuara. 

- 

Sangat 

Di Irian 

perkampungan 

harian di 

tsb. Gubernur Belanda, jg dalam 
konsesi dari maskapai minjak itu, 

tidaklah demikian di Hollandia, 
Merauke, Manokwari dan  Fak- 
fak. 

Selandjutnja staf ' koresponden 
tsb. mentjeritakan sbb: 

Di Hotel Hollandia saja mene 
mui kepala dari suatu perusaha- 
an dagang. Baru sadja ia datang 
dari negeri Belanda beserta isteri 
dan anaknja. Ja mengatakan pa- 
da saja bahwa mula2 mereka di 
tempatkan di Hotel Hollandia, su 
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 
kan tempat bagi mereka jang ba- 
ru datang dari negeri Belanda. 

Rata2 orang Belanda itu bekerdja 
dalam  keadaan2 jg susah, di ge-   

  

.jatau Sulawesi, makanja sang isteri 

dung2 kantor jg atapnja dari seng, 
hingga menjebabkan- ruangan2 diba- 

wah atap merupakan tempat ,,pe- 
mandian air-panas”. Mereka mem- 

butuhkay 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 

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 
(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. 

Radio dicensor dan pe- 
ngawasan keras atas ba 
rang tjetakan. 

Radio stasion setempat terdapat 
di Rong, tetapi siarannja tidak be- 
bas dari censor. Surat kabar jg lajak 

  

  
— SI GRUNDEL — 

Sa dn asal sesudah ' Pekan 
Lalu Lintas nanti segala adja- 
ran polisi - tentang peraturan 
Lalu Lintas itu tidak tjuma 
ber-Lalu se-Lintas “begitu sa-     
  

EPRuanc 
EKONOMI 

HARGA MAS DI SMG. 

Tg. 2 Desember. 
24 karat: djual ...... Rp. 38,75 

Be AAN 
22 karat: djual ...... 32:96:50 

Deli Pare 3. 35,— 

KOERS OBLIGASI R.I. 

Djakarta 2 Desember. 

340 Obi. R.I. 1950 (coup be- 
sar) 52-58 dd/tdpb. 

340 Obi. R.I. 1950 (coup. ke- 
tji) 51-78 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 940 
bin. Pebruari, Bidji kapok pembeli 
60, pendjual 61 dengan zak: Kopi 
Rob. Ond. WIB/I nom. 935: Kopi 
Excelsa 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 bin. 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. 

PEROBAHAN PROCEDURE 
»PERATURAN INDUSEMENT 

1953". 

Kepala kantor pusat urusan import 

(K.PRdJ.L.),mr. Arifin Harahap, pada 
tanggal 30 Nopember dengan surat 
edaran P .no. 55 mengumumkan se 
bagai berikut :   kita kenal tidak ada. Kantor pene- 

rangan . pemerintah mengeluarkan 
bulletin harian jg distensil, jg me- 
muat sedikit berita2 setempat, dan: 
tak kurang tak. lebih 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 bahan2?nja 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 
landa, adalah serba tua dan pe 
nuh tjoret2-an, lagi gemetaran. 
Tidak ada pelajan2 seperti jang 
terdapat di Djawa, Bali, Sumatra 

musti mentjutji pakaian sendiri. 
Persediaan barang2 di toko2 

adalah terbatas, sedangkan harga 
nja serba tinggi. Harga sebutir 
telor kira-kira Rp 3.—, ikan laut 
satu pon kira-kira Rp 13.—, satu 
pon mentega Rp 13.—, satu pon 
daging (djika kebetulan terdapat) 
kira-kira Rp 11.-—, satu pon ken 
tang Rp 2,50. 

Pakaian serba mahal. Satu pa 
sang sepatu lelaki jang sederhana 
kira-kira Rp 250.-—, sepatu pe- 
rempuan (sangat sederhana) 
Rp 150.—, kemedja putih biasa 
Rp 70.— 

a Harga barang tinggi. 

Ada anak2 perempuan dari be 
berapa keluarga jang bekerdja di 
Hollandia. Sebagai pelajan toko 
diterimanja sebulan lebih kurang 
Rp 650.— setelah dipotong pa- 
djak. Djika di-ingat tingginja 
harga2 barang di Hoilandia, ma 
ka upah itu sukar untuk dapat 
mentjukupi. Lemari es djarang 
sekali terdapat dalam rumah2 di 
Hollandia, meskipun sangat di 
butuhkan karena hawa jg sangat 
panasnja. Djika dapat dibeli, ma 
ka harganja jang paling murah 
lebih kurang Rp 2.600.— 

Bea import adalah 2046 untuk 
barang2 mewah, 124 untuk ba 
rang2 jang sudah djadi, dan 646 
untuk bahan2 mentah. 

Tahun dulu pemerintah telah 
mendapatkan L.A. 678,500 (lebih 
kurang Rp 17.531.250,-) sebagai 
badjak upah dari 50.000 pendu 
duk asli dan kira-kira 5000 pen 
duduk Belanda. 

Disamping itu bea import-ex- 
Dort menghasilkan lebih kurang 
L.A, 1.275.000,— (lebih kurang 
Rp. 32.512.500.—). 

Untuk mengimport  barang2 
luar negeri diperlukan lisensi dan 
izin untuk deviezen dikeluarkan 
nja dinegeri Belanda. Dikatakan 
oleh pedagang2, bahwa segala 
perdagangan ada didalam kekua 
saan dan penilikan keras pemerin     tah. (Ant). 

-Menjimpang dari jang telah dite 
tapkan dalam surat edaran kami P. 
51 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. berdasarkan su- 

rat devisen-asli, jang telah diberikan 
terlebih dahulu. T.P.I. 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.I. bahwa 
pembajaran T.P.I. jang diwadjibkan 
telah dipenuhi. 

Mengenai surat? ,,/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 
K.(P).U.I.. bersama-sama dengan T, 
P.I. jang diperlukan, agar pada su- 
rat ,Induk Keterangan Pemasukan” 
ini dapat ditjatat oleh K.(P).U.I. 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 
— 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 telah 
dipenuhi oleh importir”. 

  

PERLOMBAAN SEPEDA- 
MOTOR. 

Perlombaan Sepeda:motor jang se- 
dianja oleh Panitya Pekan Lalu Lin- 
tas diadakan di Stadion pada tgl. 5 
Desember nanti (Sabtu),  ternjata 
tidak “ditempat. tersebut, tetapi digoe- 
dung SMA/B, djl. Oei Tiong Ham 
dan dimulai pada djam 16.30. 

ATJARA P. S. K. S. 

Atjara pertandingan Pers. Sepak- 
bola Kantor2 Semarang untuk bu- 
lan Desember 1953 ditetapkan sbb.: 
KLAS A: . 4 
Rebo, to 2 OLE.O OK t 
Sportlaan (Pol): Senen, tg. 7 Asmoco 
— Polisi I, Seteran: Rebo tg. 16 K.B. 
SI OT.H.C., Sportlaan: Senen, 
tg. 21 B.P.M. I, Asmoco, Seteran, 
KLAS B: 
Kemis, tg 3 B.P.M. II — Polisi ITA, 
B.A.T.: Rebo, tg. 9 Locomotief — 
Polisi HB, Sportlaan, Kemis tg. 10 
C.K.C. II — B.P.M. II, B.A.T.: Ke 
mis tg. 17 Maclaine — B.P.M. Il, BA.T Rebo tp 23 K.HLSY m. Polisi 
HA, Sportlaan: Kemis tg. 24 Polisi 
ITB — Maclaine, B.A.T.: Rebo tg. 
30 KPS. 1 GK II, Sport- 
laan! Kemis tg. 31 K.P.M. — K.H, 
SAT 
Semua pertandingan dimulai djam 

16:45, $ 
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DILAPANGAN 
telah saja kundjungi, 
me pada orang bawahan. 
tuan, dan djika jg bawahan: 
pada perasaan, Ba ahwa sekali 

Sal bers a dengan untuk bersama-sama dengan ne, 
kan rasa, bahwa untuk kepentin, 
jang penting. Un 

- # 

Export Djepang merosot 
1, djauh2 ice rn dari 
importnja. Untuk 
sukaran ini,  banjak pe 
Djepang ingin sekali men 
perca dengan RR 
taan, bahwa embargo jang diken: 

kan pada Djepang “ini lebih. berat 
daripada jang dikenakan “- ad 
Inggris dan berbagai negeri E 
pa lainnja, menusuk perasaan dan 
menimbulkan kemarahan orang2 
Djepang. Me Ah 

Ada djuga sebab2 lain. Ishiba- 
shi kemukakan sebagai tjontoh: 
Tentara pendudukan (batja: 
rika) — memerintahkan jak 
orang Djepang meni an Tu- 
mah-rumah tinggal mereka dan 
kantor2 mereka dalam waktu jg 
singkat sekali. Demikianpun me 
reka dilarang, dengan antjaman 
maut, untuk mendekati sementa 
ra daerah pantai, jang oleh pen 
duduk sedjak dulu2 “dianggap se 
bagai daerah miliknja. Dapat di 
tjatat, bahwa disebabkan oleh 
pelarangan? ini, banjak kaum ne 
lajan kehilangan pentjahariannja 
atau menderita kerugian2 besar. 
Demikianlah sementara pendapat 

mengenai salah satu sebab mengapa 
timbul rasa ant'Amerika di Die- 

' pang itu: Dalam tulisan mengenai 
»Djepang dan soal pembajaran ke- 
rugian perang” jg lalu sebaliknja te 
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 rasa? anti- 

  

   

   

Anti - Amerikanis 

Sebabnja, k 

vangnja 
Magna 

a | nation) dalam perimbangan 

x/hati sekali mereka menarik keun 

Ame | 

Amerika, tidak tjukup diperoleh ba 
han. f : 
Dalam hubungan ini seorang Ame 

rika, William Macphee, dulu insi- 
njur-kepala pada Procurement Agen- 
cy (Suatu badan jg melakukan pesa- 
pan2 Amerika pada industri2 Dje- 
pang), dan kini Presiden dari suatu 
organisasi penasehat dilapangan in- 
dustri dan engineering di Tokyo, da 

K3 

     

    
   
   

  

    

   

  

# 

      

wa.30 orang mati dengan tiba2 

| Jainnja diwilajah kabupaten Ba- 
| rito, 15 orang 

tan beberapa waktu jang lalu te- 

| bagaimana hasil penjelidikan itu. 

: Berlin. Tempat 

Sh Lg Ja Akan aris  menerang 
$ an pada S | petang, bahwa 
2 Tiga Besar Barat agaknja akan : 
ti menjetud js i saran Rusia untuk 

lam salah satu dari rangkaian tuli- 
sannja mengenai industri Djepang 
katakan antara lain: P3 

Sementara orang Djepang me 
ngira, bahwa mereka kini sudah 
mendjadi suatu bangsa jang men 

  

me Di 
a Sentimen Tetapi M 

la eps 1 : 
Oleh: Djawoto 

(HN) 

$ 

— 

ekonomi Djepang, Giuglaris dari ,,France Soir” menulis: Disemua negeri jg 
kanisme terdapat pada anggota2 kabinet, tet4pi anti-Amer,kanis- 3 

arena mendjadilah kewadjiban Menteri2 untuk meminta ban 
dianggap dapat memperoleh faedahnja, 

Pena bau-Amerikanja. N 
ada import: bahan mentah dan pada 

Amerika dilapangan perdagangan jang memaksa 1g 
Sekutu lainnja melakukan pengepungan ekonomi, menimb 

1 Amerika, Djepang kehilangan satu daripada sumber hidupnja 

diterima, maka 
nuhnja tergantung 

    

       

     

     

    
       

  

    
   
   

pa 

“duduki tempat penting sekali (key 
ke- 

kuasaan didunia, dan dengan me 
mainkan kartunja dengan berhati 

tungan “daripada posisi sirategis- 
a guna mendjamin ekonomi jg 

jukup, dan untuk mendapat so 
kongan satu atau lain pihak, utk. 
rempertahankan ekonominja itu. 

Demikian Macphee. “Ia tambah- 
kan, bahwa dari pengalaman2nja, 
(orang2 (Amerika) sudah mema- 
Ihami tidak berfaedahnja untuk 
' berhubungan dengan ,,blackmai- 
(lers” (tukang pemeras). 

Tetapi, apakah benar begitu? 
Strategis? 

Sebagai diketahui, usaha2 utk. 
mempersendjatai Djepang terus 
dilakukan. Procurement  orders 
terus didjalankan. Pangkalan? mi 

  

“liter jang penting di Djepang di 
duduki oleh tentara Amerika. 
Sampai dimana dilakukan ,,black 
mail” (chantage) oleh sementara 
pihak Djepang dalam hubungan 
dengan ini tidak didjglaskan oleh 
Macphee. 

Dalam pada itu, bahwa di Dje 
pang ada djuga golongan2 jang 
menentang persendjataan kembali 
Djepang dan bantuan Amerika 
setjara demikian, sudah kita tja- 
tat dalam laporan mengenai ,,Dje 
pang dan soal pembajaran keru 
gian perang”. Mereka adalah ter 
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 ig dapat memperkuat sema- 
ngat mereka untuk  melandjutkan 
perdjuangan menentang fasisme dan 
militerisme. Tetapi harapan mereka 
itu sia-sia. 

Sementara — surat-kabar, 
lain Mainichi, jg menurut  ketera- 
ngan beroplaag 5 djuta, menimbul- 
kan kesan bersikap anti-persendjata 
an kembali Djepang. Semua ini me 
nundjukkan, bahwa satu - daripada 
dasar anti-Amerikanisme itu ialah 
politik Amerika “untuk mendjadikan 
Djepang suatu markas ' pertahanan 
di Asia jg dianggapnja adalah utk. 
kepentingan Amerika. 

Pe. 

antara 

4 

  

Kedjahatan? 

pe 
Di Singa- 
Memuntjak 

MENINGKATNJA kedjahatan2 seperti pembunuhan dan 
pembegalan jang berorganisasi baik oleh perkumpulan2 rahasia 
Tionghoa adalah bahaja paling besar bagi keamanan di Singapu- 
ra, demikian diterangkan oleh seorang pendjabat tinggi di Singa- 
pura. Meskipun sudah diambil tin dakan2 istimewa namun kegia- 
taa2 pembunuhan perampokan oleh orang2 Tionghoa selama ti- 
ga tahun ini semakin meningkat, demikian pendjabat-tadi. Kala- 
ngan jang lajak dipertjaja menerangkan, 
Singapura telah menjebabkan gubernur Sir John Nicoll mempela- 

bahwa kedjahatan di 

djari masak2 urdang2 luarbiasa untuk menjingkirkan bahaja da- 

  

i 

DI KAMPUNG KAHAJAN, 
kabu Na Barito, dalam bulan 
jang lalu sementara penduduk di 

serang oleh penjakit jang »gan- | 
j1”, dan belum pernah terdjadi. 

Tidak diterangkan bagaimana si- 
fat penjakitnja atau keadaan | 
orang2 jang diserang penjakit 

tapi djelas diterangkan, bah 

karena serangan penjakit ini. Se- 
mentara itu disebuah kampung 

telah mati djuga 
karena penjakit serupa. 

Menurut keterangan selandjut- 
nja, rombongan Inspeksi Keseha- 

lah berangkat ke Barito, untuk 
mengadakan penjelidikan, tetapi 
kini belum didapat keterangan, 

1 (“.B.) 

Konp 4- Besar? 
— KALANGA —. jang biasanja 

  

      

  

djadikan Berlin tempat kon 
rensi yan uan luar negeri 

ipat besar. Kemungkinan dise 
Ka a oleh fihak Barat akan: 
Berlin sebagai tempat perundingan 
telah tampak sedjak pertukaran 
pendapat dalam nota Soviet ter 
achir jang menjetudjui diadakan 
nja konferensi empat besar, de 
mikian kalangan tadi. (AFP). 

   

XAVIER CUGAT DI-AMBUT | 
DGN MERIAH Di SINGA- 

PURA. 
Radja rumba Amerika Selatan, Xz | 

vier Cugat dan isterinja jang beram | 
but pirang, Abbe Lane pada hari Sel 
nin disambut dengan meriah ketika 
rombongan Cugat tiba dilapangan ter 
bang Singapura. Spandoek2 jg. me- 
muat karikatur radja rimba itu dan 
tulisan Selamat datang Xavier Cu- 
gat jang dibawa oleh chalajak rama' 
adalah lebih besar dari pada span- 
doek2 ketika penduduk Singapura me, 
njambut kedatangan Adlai Stevensori. 

ri fihak perkumpulan2 rahasia Tionghoa ini. 

Suatu penjelidikan oleh polisi mem 
bawa keterangan, bahwa perkumpu 

lan2 jang berada diluar undang2 men 
djalankan kampanje jang berani, jg 

diikuti bukan sadja oleh golongan2 
Tionghoa. Sampai sekarang belum 
diketemukan sesuatu bukti, bahwa 
kegiatan2 perkumpulan rahasia ini 
ada sangkut pautnja dengan teror 
komunisme. Pembesar? polisi Singa 
pura chawatir, bahwa apabila me- 
mang fihak komunis bermaksud 
mengadakan kampanje  kedjahatan 
di Singapura, maka mereka mung- 
kin akan menggunakan tenaga2 se- 
waan dari pendjahat? di Singapura. 
»Perkumpulan ini terdiri dari pem- 
bunuh2 dan orang2 jang tak menge 
nal belas kesian dan bersedia mem 
bunuh siapa sadja kalau mendapat 
bajaran, demikian diterangkan kepa 
da UzP: 

Meskipun gubernur keras hatinja 
untuk memberantas kegiatan2 per- 
kumpulan2 rahasia ini, tetapi kabar 

nja ia sangat ditak setudju mengada 
kan tindakan2 luar biasa untuk mem 
basmi kedjahatan itu. Tindakan2 da 

rurat jang diambil selama ini mak- 

sudnja ialah untuk melawan komu- 
nisme, tetapi: gubernur tidak bermak 
sud menggunakan tindakan sematjam 
itu untuk tudjuan2 “lain, demikian 
pendjabat tadi.( U.P. — Aneta). 

KEBAKARAN DI KEMAJO- 
RAN, KERUGIAN 

190 DJUTA 
Menurut keferangan2 jang di- 

pero'ch P. IL Aneta dari seorang 
»cmbesar kotapradja jang telah 
merjelid'ki kebakaran di gang 
"pur 'tu, rumah jang habis ter- 
bakar ada kurang lebih 670 
“mah. Dengan “didasarkan atas 
"arca bahan2 perumahan waktu 
'M, maka kerugian jang ditimbul- 
“xeon oleh kebakaran itu paiing se- 
“Ykit sepuluh djuta rupiah. Luas 
Yacroh jang terbakar ada delapan 
hektar. 

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 
demonstrasi jg maksudnja  mentjela 

sikap beberapa tindakan anggauta2 

bolisi Jalu lintas. — Oleh pengadi- 
lan tentara di Surabaja hari Selasa 

telah didjatuhkan hukuman 5 tahun   bermotor dari polisi Singapura dan 
sebuah mobil radio terpaksa menepi 
supaja djalan dapat dilalui oleh ken 
daraan rombongan, p 

dan Richard Nixon. Suatu brigade pendjara kepada kapten Ari A. 

| Dahlan. Selain hukuman ini ia pun 

dipetjat dari kedudukannja. 
han terhadap terdakwa   

Mempunjai Dasar? Jg Bisa 
Pengalaman2 Sedjarah 

Tudu- 
ialah me- 

Injimpan 4 orang anak jg ditjulik di 

| Jjepang 

maka mereka tjondong : 
Menurut Narain, 

  

Die 

Dalam hubungan dengan ini, 
sebagai tambahan bahan2 dalam | 
laporan2 jang lalu, baik kiranja 
kita tjatat bahan? dibawah ini: 
Ketika missi ada di Djepang, Yu- 
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 Djepang, 
disamping lebih kurang 5.000 
atau 6.000 tentara PBB. jaan 
akui, bahwa angka2 jg tepat tida! 
dikelahuniw Hana pernah ada 
keterangan resmi Amerika, bah- 
wa djumlah tentara Angkatan 
Darat, Laut dan Udaranja di 
Asia Timur ada lebih kurang 
500.000. 

Dalam pada itu laporan Ro- 
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 
| doltars foreign military aid pro- 
igram” jang sepenuhnja akan di 
kontrol oleh Pentagon (Kem. Per 
tahanan Amerika). Ini adalah ren 
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.xi. 

Korea Selatan” A.D. 20 dipisi, 
A.L. .100.000 ton,- A.U. 4 wings 
Djumlah ' 400.000 manusia. Tiong- 
kok Nas: “AD: 21 dipsi, 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, A.L. 
50.000 ten, A.U. 2 wings: Djumlah 
60.000 manusia. 
Djumlah uang jg disediakan Ame 

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. 

  

  

|” Romulo Tji- 
um Tangan 

4 

'mentjium tangan Njonja Vijaya 

(Industri 

  

Brigadir Djenderal dari Philippina, Carlos P. Romulo, utusan Philippina 
ke Perserikatan Bangsa2, pada kedatangannja disekretariat di New York 

Laksmi dari India, ketua sidang umum 
1 PBB. 

  

  

dapat keterangan, 

sangkutan dengan masala 
ditundjuk juga 
mengembalikan 

bentuk Badan serupa itu untuk 

Atas pertanjaan kalangan tsb me, 
njatakan, bahwa Dewan Keamanan 
Nasional dan Dewan Koordinasi Ke 
amanan itu — baik susunannja mau 
pun tjara bekerdjanja — tidak se- 
perti Dewan Pertahanan Negara pa 
da djaman kabinet Amir Sjarifud- 
din di Jogja dulu. 
Dalam - hubungan ini dikemuka- 

amanan itu akan mempunjai pera- 
nan jg penting sekali dalam melak- 
sanakan tugas memulihkan  keama 
nan didaerahnja masing2. Bukan sa 
dja akan 
koordinasi alat2 Negara jg bersen- 
djata, melainkan terasa sangat per-: 

lunja mengkoordinir lain2 instan: 
ties dalam memberikan penerangan2, 
kepada rakjat didaerah2 jg baru dr 
bebaskan dari pengganggu2 keama- | 
nan. x 

Bagi rakjat didaerah2 jang ba: 
ru dibebaskan dari gangguan ke   

Atas dasar ini maka rentjana 5 
tahun itu akan memerlukan  biaja 
Lk. $ 14.150.000.000. 5 

Diwaktu ini pengeluaran2 bantuan 
didaerah2 ini tiap tahun berdjumlah 
lebih dari '$. 2.500-000-000- “1 

Sebagai Jawan dari pengeluaran2 
bantuan jg besar menurut program 
5 tahun itu, Menteri - Wilson kata- 

ikan, bahwa dalam 5 Tahun Ameri- 
ka Serikat akan dapat mengurangi 
djumlah - tentaranja jg ada di luar 
negeri dengan 500.000 (?) dan dgn. 
ini mengurangi pula anggaran be- 
landjanja. Demikianlah bahan2 itu. 

Dapat dipahami, bahwa Djepang 
tentunja harapkan - supaja melalui 
sProcurement “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. $ 

Inilah - facts jg sangat ' mengun- 
tungkan (sementara golongan) Dje- 
pang, jgvakan mendjadi lawan dari 
golongan2 jg anti-Amerika. Mana jg 
lebih kuat? Perkembangan keadaan- 
lah jg akan menundjukkannja. 

(Bersambung) 

Iran Setudjui 
H ubungan Dgn 

. 

Inggris 
MENURUT A.F.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 
itu, 

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, 

“kata djurubitjara itu, kita me- 
mang telah sedjak lama berusa- 
ha kearah itu. Sementara itu 
sumber2 diplomatik di London 

menjatakan, bahwa jang dite- 
kakan oleh Inggeris dalam hu- 
bungan ini ialah, bahwa penje- 
lenggaraan kembali perhubungan 

diplomatik antara kedua negeri 
tersebut akan mempermudah di- 
usahakannja . perundingan jang 
langsung mengenai masalah mi- 
njak. (Antara). #' 

    
1 
N 

rumahnja. Pentjulikan ini terdjadi 
tgl. 27 Oktober 1952. — Pemerik- 

ngeran Abbas Halim harus memper 
itanggung djawabkan  tuduhan2 ter- 
hadap dirinja, antaranja perbuatan 
pengchianatan terhadap negara ua- 
lam tahun 1952 dan didakwa pula 

negara asing jg merugikan - Mesir.   

| merlukan bantuan 
tuk. keperluan itulah - Dewan 

- da, Sir Andrew Gohen menerangkan, 

amanan, memerlukan penera 
ngan2 jang mudah dimengerti 
dan ada pula daerah2 jang me-.: 

materiil. Un | 

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

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. 

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 

bahwa pemerintah Inggeris terpaksa 
menarik kembali pengakuannja terha 
dap radja Mutesa II dari Kabaka, 
karena ,,ia telah melanggar perdajn 
djian tahun 1900”. 
Gubernur menetapkan, bahwa ra- 

dja Kabaka dibuang keluar negeri 
dan tidak diperkenankan untuk ber 
tempat tinggal di Buganda. 

Partai Baru 
Di Malaya 

HARIAN STRATIS TIMES ha 
ri Selasa memuat berita tentang 
suatu partai politik baru di Si 
ngapura dengan nama partai 
Negara”. Partai tersebut diben 
tuk untuk menggabungkan par 
tai2 ketjil lainnja. Partai terse 
but adalah hasil daripada konfe 
rensi kemerdekaan nasional jang 
disokong oleh para perdana men 
teri negara2 bagian federasi Ma 
laya, demikian harian tersebut. 

Menurut harian tadi partai Ke 
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   

. Dewan. Keamanan 

- Nasional 
Salah Satu DjalanJg Akan Ditempuh Oleh 
'Pemerentah Utk Pulihkan Keamanan 

(Oleh: Wartawan Kita) 

DARI KALANGAN JANG mengetahui wartawan kita men- 
bahwa salah-satu diantara sekian banjak dja- 

lan jang akan ditempuh oleh pemerintah sekarang ini untuk me- 
mulihkan keamanan jalah dengan membentuk 
nan Nasional”, jang anggauta2aja selain para 

pemutihan keamanan, 
dari kalangan parlemen. 

keamanan itu tidak akan dapat djika hanja diker- 
djakan pada pemerintah pusat sadja, maka pemerintah akan mem 

duduk djuga dari kalangan. militer, kepolisian 
kali djuga dari kalangan Pamong Pradja. Untuk didaerah2 itu di- 
namakan ,,Dewan Koordinasi Keamanan Daerah”. 

kan, bahwa Dewan Koordinasi Kej 

lebih  menjempurnakan 

|. Partai Umma lawan utama dan 

“(hasil2 . 

» Dewan Keama- 
menteri jang ber- 

kabarnja akan 
Oleh karena masalah 

daerah2, jang didalamnja akan 
dan mungkin se- 

” Hasil Pemili- 
han Sudan 

Inggeris Tidak Puas ? 

Penjokong2 Uni Nasional dari 
'persatuan dengan lembah sungai 
(Nil dan bersatu dengan Mesir te 
jlah memenangkan 43 dari seluruh 
'92 kursi dan adalah kehormatan 
suntuk dengan definitif mendjadi 

' pemenang dalam pemilihan legis- 
latif pertama di Sudan. 

sip dari partai Uni Nasional 
dan mendapat sokongan dari go 
longan2 agama dan dorongan dari 

gawai2 pemerintah Inggris ha 
mendapatkan 23 kursi. Kele 

han 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 dij 

beritakan, bahwa dalam kalangan? 
jg erat hubungannja dengan kemen- 

Tiongkok. Sebelum pembebasan 

da 50.000 buah industri. 

angka2 jang menundjukkan 

pabrik pemintalan benang dari 

brik wool, dan pabrik tjat djuga 
7040 terdapat di 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 15076 
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. 11094, 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- 
bat 900.000 juan setiap bulannja. 
Diaminan bagi buruh pada pa- 
brik ini sungguh2 memuaskan, 
seperti umpamanja mereka mem- 
punjai sanatorium sendiri, mem- 
punjai 7 orang dokter serta pengo 

lah setjara gratis. Di pabrik ini 

  terjan Juar-negeri Inggris tidak ber- 
usaha menjembunjikan kesan, bhw 

pemilihan di Sudan sebagian 
besar dianggap “berkat tjampur ta- 
ngannja pembesar2 Mesir. dalam 
kampanje pemilihan. Kalangan2 ta- 
di beranggapan, bahwa hasil2 itu 
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 luar negeri 
Partai Nacionalista Filipina hari 
Senen mengatakan bahwa adanja 
persekutuan militer di Timur 
Djauh sematjam NATO, hanja 
dapat dilaksanakay dengan ikut 
sertanja A.S. setjara langsung da 
lam persekutuan tsb. Lebih djauh 
ia mendjelaskan bahwa hanja sua 
tu 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 

||tjuali semangat untuk melawan 
komunisme. 

Pernjataan ini dibuat oleh Cla 
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, 

jang pada achir minggu jl: me- 
muntjak dengan adanja ' seruan 
dari Chiang Kai-shek (presiden 
Tiongkok Nasionalis) dan Syng- 
man Rhee-(pres. Korea Selatan) 

satuan untuk memerangi komu- 
nisme. Demikian Claro-Recto. 

#0 Antara) 

  

milih para anggotanja pada penje 
rahan kedaulatan dan ,,memben   pemerintahan dengan djalan me 

Seoul menjatakan, 
'rilja2 Utara mengadakan 

sember 4 divisi Korea Selatan d 
tugaskan mengambil 

' gas untuk memberantas 
'gerilja Utara ini. 
Rau, 

igauta Mahkamah Internasional d 
Den Haag, hari Senen telah mening 

— Meski. resminja perang di Korea gal dunia di Zurich. Hari Selasa dje 
sudah berachir, tetapi sumber dari fnazahnja dibakar dan abunja akan 

bahwa kini ge- 
lagi usa- 

saan keluarga2 bekas radja Farouk ha2 jg ,,dianggap berbahaja bagi Se 
dari Mesir masih terus berlangsung. |latan”. Senjampang dengan ini, ma 
Hari Senen kemanakan Farouk, pa-yka Korea Selatan telah mulai 1 De- 

tindakan? te- 
gerakan2 

Sir Benegal 
seorang ahli hukum jg terke- 

mempunjai hubungan dengan agen2 nal bangsa India dan mendjadi ang 

tuk persatuan Malaya”. (UP) 

     

dibawa ke' India. — Amerika Seri- 
kat kini dihadapi dengan  penjakit 
pusing kepala diplomatik” di Bir- 
ma, Ini disebabkan karena ,,mem- 
bandelnja”  gerilja2 Nasionalis 

ilmasih sadja melandjutkan operasinja 
di Birma Utara. Lebih dari 6000 ge 

ungsikan kembali ke Taiwan, 
masih bermarkas di Birma 
dekat RRT, 

nja evakuasi ini,   

guna menjusun sebuah front per 

jg 

rilja Nasionalis jg sedianja harus di 
kini 

Utara |sipil, hingga 38.000 orang mati di- 
sedang orang Birma bunuh begitu sadja atau karena pe- 

i beranggapan, bahwa Amerikalah jg | nganiajaan2. 
harus bertanggung djawab atas seret 

rah tempat kapital Asing bertjokol, 
pengusaha2 asing mendirikan pabrik2, istimewa industri berat, Se 
telah Tiongkok dibebaskan, maka semua industri berat di 
hai disita. Dan dalam empat tahun ini memang patut diakui 
djuan2 RRT dalam industri beratnja. 
kaum buruh sedjumlah 1.390.000 orang, dimana diantaranja — se- 
djumlah 600.000 orang termasuk buruh vitaal, 

Besarnja atau banjaknja indus- 
tri di Shinghai ini, terlihat dengan 

pa- 
da kita, umpamanja 46/2790 dari dajaan di RRT, 

(seluruh RRT terdapat di Shang- | 
hai, 6576 pabrik textiel, 7096 pa |na2, setiap pabrik didirikan 

batan bagi buruh jang sakit ada- 

  

Berat Diutamakan Di RRT 
Adakah Kebebasan Pers? 
Semua Pers Sama Serta Mengagung- 
Agungkan Mao Tse Tung—Penjelengga. 

raan Buruh Sangat Memuaskan. 
Kehidupan Kebudajaan Madju 

—Oleh: Moeid Chandra— 

  

(II) 
SHANGHAI ADALAH MERUPAKAN kota industri - di 

Shanghai merupakan sebuah dae 
karena memang disanalah 

Shang- 
emang akui kema 

Kini di Shanghai tertjatat 

jang bekerdja pa 

Perkembangan kebudajaan 

Membitjarakan tentang kebu- 

pada Umumnja 

&- 

dung kesenian spesial untuk 2 
um buruh. Dan dalam hal kebu- 
dajaanpun Shanghai memegang 

(peranan. Shanghai mempunjai 
203 theater, diantaranja 35 buah 
gedung bioskoop. Di kota ini ter- 
dapat 16 buah perpustakaan dan 
17 buah perguruan tinggi. Buku2 

: jang diterbitkan di Shanghai ada- 
Hah 7090 dari djumlah seluruh 

| Tiongkok. Di Shanghai terdapat 6 
|buah Istana Kebudajaan kaum 
. buruh, dan saja mengundjungi sa 
|lah satu diantaranja. 
|. Di Istana kebudajaan jg saja kun 

djungi terdapat ruangan2, seperti mi 

salnja ruangan olah raga, tempat me 

mutar film, tempat pendidikan, dan 
tempat sandiwara. Djuga ada rua- 
ngan pameran2. Biaja dari istana ini 

setiap bulannja kurang lebih 200 diu 
ta juan. Djuga peninggalan?  jama 
dipelihara baik2 di RRT. Tjiptaan2 
di RRT kini  umumnja ditudjukan 

Ikepada 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 

  

Hampir Isi 

  

... 

Kompleks 
2 
Farouk 

Mengapa Ia Selalu 
Mengedjar - Edjar 

Wanita? 

ABBAS HALIM, saudara sepupu 
Farouk bekas radja Mesir, Selasa 
menjatakan tidak bersalah ' dimuka 
pengadilan revelusioner, jang imen- 

dakwanja telah melakukan pengchia- 
natan terhadap tanah 'air dan ke- 
amanannja, karena dalam tahun 1952 
ia telah mengadakan hubungan dg. 
negara2 asing untuk merugikan pe- 
merintah, 

Mengenai diri Farouk, Abbas 
menerangkan bahwa ia dengan 
kuat menentang”nja. Farogk di- 
sebutnja ,,anak jang dim dja2- 
kan”. ,,Farouk senantiasa ber- 
usaha memperlihatkan bahwa ia 
sungguh2 djantan, suatu hal jg. 

dapat menerangkan mengapa ia 
..memang kini disana kebudajaan | selalu mengedjar-ngedjar orang 
sedang giat dimadjukan. Dima-/ Perempuan. dan berketjenderu- 

ngan otokrasi.”  Dikatakannja 
bahwa Farouk semendjak masih 

ketjil ,,menderita kekurangan 
harga diri terhadap kaum 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 ketua “sidang: ,,Apa- 
kah saja akan langgar tata tertib 
apabila saja utjapkan pandjang 
umur kepada smusuh 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- 

  
  

  

  

    
Senen j.I- mengadjukan sebuah reso- 
'lusi kepada sidang pleno  Madijlis 
Umum PBB, jang menjatakan bah- 
wa pihak Utara dalam perang Ko- 

rea telah melakukan keganasan2 ter- 
rhadap orang2 tawanan militer dan 

diadakan pula pendidikan tentang rian-tarian. si disalah satu djadjahan Inggris. 

|kebudajaan, diantaranja kini ter- (Bersambung) (AFP). 
tjatat 402 orang jang mengikuti : 
pendidikan tsb. P Ka 

Alat2 industri RRT. | » -.. 
Membitjarakan tentang alat? dari Untungkah Tuan Sekali Ini . 

industri2 RRT, umumnja masih pe- 
ninggalan2 lama “dari Pemerintah Rp. 250.— 293993 72931 “264297 354839 
Kuomintang. RRT kurang sekalij248738 19034 “188729 399414| 35169 63802 209779 SIIAS 
mendatangkan mesin2 (alat2) berat| 40890 401187 129942 3764441253940 292903 393893 333810 
atau- kapitaals-goederen dari Juar ne 107404 283141 161003 381583 17723F 140367 23902 356382 

geri, sekalipun dari : Rusia. 'RRT/292455 25637 357975 141745204998 242289 328397 265224 
Pen en aa aa Mp Dn Kas 389329 328275” 145032 314926 376409 

ea $ E Ka 2.2 19929 | 230506“288635 213072 37597 
tak keistimewaan RR dalam ime-| 158049 292726 274478 296214| 29185 233392 390683 107965 
am Naa Na Gan Man ka aa den Maan 342509 |247451 99651 274620 251011 L 5 2 3 a z . 3501 5 z 3 3 

tjuali di Perguruan2 Tinggi umpama | 148845 74661 368953 La AAA 158692 178600 32 89: 

Ni Manan nerni, Tama S0a | 3570p. 99083. G1O97 1369 347392 812 95593 38 
ada menindjau ke pabrik rabuk di 6950 1347392 169812 95593 183874 5 tan apada aah Ai 241662 14968 104982 3641541354024 355652 31939  9J2SS 
Nanking. Pabrik rabuk ini didirikan : 31939 3286 
pada tahun 1936 oleh seorang pe-| 201082 318869” 64734 331910351508 69433 29080 284603 
ngusaha partikelir. Pada tahun 19521183000 274769 243934 807241 33366 137172: 394768 222865 
Pebak PO mun barca Ampas Nan aki Kn as 113198 304230 361301 85694 

$ K: intah, d da. tahun |? 42976 1141580 199194  1418& 179074 
Ai eng ta Renajadi 94367. 163107 100171 308514| 15565 214880 134714 384533 
492,996. Pabrik ini membikin rabuk|217234 122899 318905 3i4i4i | 84453 374217 321544 “21577 
dari dua matjam bahan, ialah ba-|391642 148670 268113 223199 1120025 398039 340703 207330 
hana sam belirang dan amonia. Le- aa Na sah 1412271270938 71264 161718 124321 
tak pabrik ini kurang lebih 51 mil 2 206 145216298937 194672 .320137 349591 
dari kota Nanking, dan kalau orang| 110070 364795 131380 156446 289212 223100 90933 596493 
akan mengundjungi harus naik ka-| 182484 166120 285934 181046 1158089 165001 157182. 17124 
pal lebih dulu disungai Jang Se. | 350053 93386 269500 403840 1312329 365155 370255 195683 
Djuga dipabrik ini alat2nja kebanja-| 191399 “45295 304433 559111215710 205746 93051 350821 

kan bikinan USA dan Inggeris, alat/ 352599 167076 231894 1971121 26921 319502 190422 177108 
alat mana adalah peninggalan dari| 166279 114425 58128 259904 1108980 359551 185467 230344 
djaman Kuomintang. Demikianlahs| 88671 378475 68632 388509 1120397 151933 94638 15611 
sedikit tentang industri di RRT, j2/119268 202406 318830 103587 173693 390544 76684 11473 
Na an PAS Diah Por | Hia4o183219386 402043 153966 161298” 79422. 264838 “282180 

sebagai kekuatan negaranja, ” ,, 1122024 119681 . 33383 387267 1346666 215564 258839 273067 
Snn 2 TeMS” 1132365 277158 172974381872 1342675 213752 265271 239387 

'kaan pers di RRT, dapat saja tjeri- 334610 &19 . 5 aa BPN SM 
| L ba : 4610 325127 145000 106941 | 47544, 26247 95235. 388952 'terakan disini, bahwa di RRT pers 199075 48333: 220389 x ag 9 
| kurang bebas. Tidak mudah warta- 33: 220589 156768 79757 131100 264897 94142 

, : intervieuw — se-1 110943 138288 107633 403761286812 107908 353753 23812 wan-wartwan meng-intervieuw — Se- 184018” 30176 304650 401076 1344213 295337 Baen Sana 
orang pembesar, seperti di Indone- 5 | 2442 2 Oia 251682 
sia. Tidak mudah kita mendjumpai 80137 191963 165936 183848 1376338 160188 277856 20566 
|seorang pembesar, hal ini saja sen-1118224 107966 217055 103734185872 20593 52062 252348 
diri waktu di Peking mengalami. (320312 407409 138793 290644 |313976 324342 128406 268329 
Dengan perantaraan seorang kawan| 83911 336816 48432 201170 | 144510 -113693 250406 366602 
di RRT saja berusaha mendjumpai 62933. 71554 “81457 117235 192653 “189654 190394 324178 
seorang pembesar tetapi kawan tadi| 134056 288290 94404 285574) 30178 141016 157493 58324 
mendjawab, bahwa di RRT tak ba-| 161930 255196 324247 117833 1172792 255525 388961 406059 
kal permintaan saja itu  dipenuhi,1 152001 163883 370446 3562111 69872 223845 64595 36135 
karena sebelum saja sudah ada se-| 58244 112119 46254 3402221164513 163112 100479 145609 
orang jang berusaha ingin mendjum| 29009 228242 265827 159314212171 253185 173763 261473 
painja, tetapi hal “ini tak dapat - 376351 140105 65914 366103| 45095 100549 40601. 108410 
kabulkan. Sedangkan isi surat2 ka ar|227445 359168 128118 86081 255417 « 64234 51515 165840 

dr KRI sama semua, baik mengenai) 212955. 61724 106419. 75221 (264709 210799 381736 Kabag 
berita, maupun  komentarnja, dan 1275613 125801 310848 132106 | 54409 264709 210799- 381736 
hal ini disebabkan: karena berita2| 65126 381129 135772 3135271 64224 54409 394849 402018 
dan komentar dipusatkan di Kemen” | 162608 132713 177715 315993133182 71005 387M9 55516 
erlan. enerangannja. Tea Ce 250529 335240 33734 184689 54430 22930 236901 171964 

met di RRT serbatas sekali. Di seta”| 197193 133749 133870 185658| 176202 162886 138853 199273 
kita tak baleh memoret Tesusuu.1101724:101947 173285 131263 | 180255 396190 .139937 156923 

2 more, 2 esasnid,| 116063 192583 401300 110481111252 146477 317086 282306 
gerak pers dibatasi sekali, dan bila 3 17086 283064 

idi $ 1185769 388399 55032 53059 |208717 372363 22652 55 sri bandingkan dengan Indonesia| 35 8 : 363 226521 175510 
“Idbih mendingaplah Indonesia. Tn TA Na Aan 115851 Pn 267107 234444 

| Ae PERMA Manan Pe KERANA de 53271242748 214631 404109 276042 
Chians-R hee Siap- FN Kn Bapa po 141951 54195 249646 104648 

: par TN 5 ' 193548 1218134 216311 401259 375703 
kan Provukasi? 139005 69781 370275 2476211 97168 128232 34904 65272 

360609 251406 305965 222073 118001 32496 335334 .47701 
Baru: 145153 40471 401498 j08610, 30877 246729 94824 147343 

gudangan Moskow Ne dan aa Tn 105920 116216 51470 258354 
unduhan | 2 0604 | 369257 193887 207419 159777 

RADIO MOSKOW jang ditang | 166445 153398 188626 282987 284515 407390. 184508 111648 
kap di Paris hari Senin mengata | 274064 353648 380190 278389 235513 394298. 205121 186390 
kan, bahwa pembitjaraan2 baru2 (364535 208546 28884 175609 | 42272 255428 287891 35901 
ini antara Presiden Korea Selatan |278235 199908 165539 181081 319559 199934 380028 211757 
Syngman Rhee dan Chiang Kai | 90663 75765 183000 207858 (Akan disambung) 
Shek mempunjai tudjuan untuk AAN NONA Aa» NAN AINI 
mempersiapkan provokasi2 baru 2 
terhadap rakjat2 Tiongkok dan Ta 39 Sadji ” 

Korea. 
Lain dari pada itu dikatakan pu- | : Gee « 

la bahwa pernjataan jg dibuat oleh 5 : 

djenderal Maxwell Taylor, koman- TINGGAL BERBARENG DALAM SERUMAH. 
dan Tentara ke-8 A.S. di Korea, jg Kekurangan rumah, seperti sekarang ini, menjebabkan banjak ke- “ 
mengatakan bahwa ,,kepentingan2 | Iuarga Jang tinggal berbareng dgn lain keluarga menempati satu rumah. 
Korea “Selatan adalah bertepatan | Apalagi keluarga dengan keluarga, sedangkan saja (barangkali tuan ti- 
dengan kepentingan2 orang2 Ame- dak demikian) dengan isteri sendiripun sering padu”. Dijadi, keluarga 
rika”, pernjataan ini berarti menjo- | jang terpaksa berkunapul dengan lain keluarga tentunja pada satu waktu 
kong  pernjataan2 Rhee jg agresif terdjadi i1jektjok, jang mungkin hanja disebabkan soal sepe1e2 “sadia. 
setelah bertemu dengan Chiang Kai Afisalnja dari soal anak2, utan menietel radio terlalu keras, Andai- 
Shek. (Antara). an saja ng Se dengan keluarga tuan, bisa terdjadi padu” 

MA em naa mo jika saja datang pada waktu malam dengan mengendarai se # 
Henry Cabot Lodge Jr... wakil jang suaranja meledak2. "3 Sa TO ora 

Amerika Serikat dalam PBB, hari Itulah sebabnja, bagi keluarga jang berbareng dengan lain keluarga 
dalam serumah, terpaksa harus ,emong kinemong”. Jah, malahan ,,nge- 
mongnja” terpaksa lebih hatus dari-pada ketika, masih muda, jakni pada 
waktu ,ngemong” HL... teraarisa LUNANGAN, 

Tidak -bisa terdjadi kalau jang satu harus terus mengalah sedang 
jang lain terus tidak-mengalah. Pokoknja ,,emong kinemong”. Saja du- 
lu selalu dengan kata2 halus-meraju kalau omong2 dengan si Siti tuna- 
ngan saja, djuga si Siti (dak pernah mentjoba rentengan dengan lain 
pemuda, £ 1 

Mari tuan, kita kembali sabar” dan .hgemong” seperti ketika tuan 
Resolusi Amerika tadi disokong dan njonjah masih bertunangan...... 

oleh Inggris, Perantjis, Turki “9 Ki Bloko Suto, 
Australi, AT et Hun 
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: DAPAT DilEvEn DARI PERSEDIAAN : : 5 
| CARBID LAS-APPARAAT 

2 COMPLERT DENGAN 0 | 
h 2 Ma 31 A KAI 2 MANOMETERS 
10 METER CA NG 
10 MET S$ LANG 

TRA 
Bea anna aa tai 

ana MR : 

DAPAT DITEMPATKAN' ta 

Satu Pegawai - Staf 
Dalam Didikan 

SJARAT : Wargane ar. (asli, atau turunan asing) 
Serendah-rendahnja beridjazah S. M. A. 
Usia tidak lebih 25 tahun. 

Surat-surat lamaran dapat dialamatkan kepada : 

“Direktur ,,DE SPAARBANK TE SEMARANG” 

  

  

: | SEGERA DATANG ! : 
: Main di Gedung Kesenian GRIS Bodjong Semarang 

Aerobaat & Cabaret dari Hongkong 
ng Far East Travelling Troup 

Mulai tg. 3 Des. s/d 13 Des 1953 |“. Orang Terbang, Makan Api, Sunglap, 
Tari-Tarian Canton dil.-nja. 

    

      

  

      

     
    

  

    
         

. Kotakpos 38 — Semarang. 

  

  

        HALLO2? PARA RADIO MONTEURS! 
BARU Trima segala matjam Philips — G.E.C. radio-onderdelen. EL3 — AL4 — EF9 —EF5 — EFS — EF6 — EMI — AF3 
— ABCI — UL4L — EBC3 — EZ — EZ3 — AF3 — EL4I 
rata2 & Rp. 30,50. . 
1561 — AK2 — ECH21 — ECH3 — EBL21 — AK? — FK? 
rata2 Rp. 40— 
UY41 — EZ2 — 1805 — 1823 — AZi rata2 4 Rp. 22.60. 
TE SEKALIGUS 1 DOZYN matjem2 lampu di korting 
1099. : 
Potentiometer .50 Kohm & Rp.10:— 500 Kohm 4 Rp. 13.50. 
Condensatoren 50 K.p.F. Electrolyten — weerstanden — output 
trfo. dil. Sa s (3 
RADIO - BIN - LISTRIK - PHILIPS -- gpe 326u 4 Rp. 625 EZ. 
Battery Radio Eveready 3 Rp. 140.— E.Z. : 
Blandjalah mulai sekarang di Toko jang paling murah : 
Buka: e : Gang Pinggir 140 
8—2 siang Radio Sampoerna Telf. 892 — Semarang 
Minggu ) (Blakang polisi Sebandagan). 

Hari besar) Tutup 
Ia 

  

Rambut putih PSS 
3 

KEUNGGULAN 
z Lebih Sedap 

-. in Tata | # Lebih Halus 
Ga Up H .« Lebih Mustadjab 

KITAM T. 

: FIT MEWA & & | 
ATAS SEGALA a 

djadi Hitam 
100”/, Garansi tidak luntur | 
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PN Ia 

  

   
      KersrimEwaan ja 

Manage & 
MOHAMED SADIK DIOHRI | 
agan paan KULON-15/0 SOLA 3 

A3 
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   SARAN HAN, 

  

  

Pertundjukan jg menarik dan mengagumkan: 

  

KAN   kerhat. —— Gempar 
  

  

INSTITUUT ,AURA 
$ sa Ace 2 5 LA 3 » 

— KARANGTEMPEL 146 — SEMARANG. 
Memberi peladjaran automontir lamanja 1 taun dan pem- 

bantu automontir lamanja 8 bulan diberiken djuga praktek 

jang luas. Tg 

Rombongan ke-9 mulai tg. 4 Januari 1954. : 

Pendaftaran djam 4—6 sore.   “ 

RITA LELANG 
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 Sepeda 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: C.K.C. 1 

Barang2 dapat dilihat mulai sekarang, pada tiap2 hari kerdja. 
atau sebelum lelang dimulai. $ 
P.s. dengan hormat diperingat- 
kan kepada para tamu dilarang 
melihat2 barang jang tidak di- 
lelang. 

        

Lands Vendu Commissionair 
Djawa-Tengah 

HARDJOPRAWIR 
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2-HP/ps-302 

| Ne 
| Ientul.. —   

Saja bangga 
dengan kilapan 
sepatuku 

ini berkat 

  

   ANTHER 
N SHOE POLISH 

3 black and brown 
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Keringat 

Ketiak, kaki, tangan 
segar, sedjuk dan 
kering dengan 

' BEDAK 
 PUROL 
Diruman obat & Toko? 

       
    
      

  

    

  

        

SPEDA ANAK 

HARGA ISTIMEWA MURAH 

Bantulah P.M. 1. 
  

  

( BEILIPS MAGNETOFOON 
7 (TAPE-RECORDER) 

JANG TERBAIK DARI LAIN-LAINNJA. 
Masih bisa dipesan pada: 

Radio MASCOTTE 
DJL. SETERAN 26 
Semarang - 2 ara 2 

   
DJL. SLAMET RUADI 126 

Solo - Tip. 278 $ 
    

  

  

  

  

              

  

Bodjong 106 

Telp. 1685. 

SEMARANG 

  

Pool's Product 

Keluarga Besari” 
Ruangan Ketfjil ! 

ATURLAH PESENAN: 

Tempat Tidar 

Susan 
'BSEMBIKINAN KUAT DAN HALUS 

Ijonto dapatdilihat diShowroom kita 

Pasar Besar W. 29-31 

Telp. S. 4084 - 961 

SURABAJA. 

  
  

  

  

    
Toko Pedamaran 90, Telp. 900, | 

Semarang. Ta 
Agen” Djokja: Petjinan 78, 

Tugu Kidul 7, Ketandan 4, 
Lempujanganwangi 80, Keme- 
firan Kidul 18a, Kintelan 94, 
Tugu Kulon 54. , 

Agen” Solo: Tjojudan 141, Nga 
peman 15, Dji. Slamat Rijadi 
394, Pasar Nusukan 4, Pasar 
Kliwon 142, Widuran 67, Me- | 

Semir ini adalah pendapatan baru 
Stimewanja 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, maupua 
kulit, dan pakai berasa dingin. 
Ditanggung tidak ada bandingan- 
nja dalam seluruh dunia.   
seluruh Indonesia. Semua Agen2 

| harga sama. : 

“ dihidupkan kem- 

sen 177, Gading Kidul 170. Harga Rp. 4,50 
per pak. Pesanan bisa kirim ke- 

    

  fentjari Agen” baru selurur 
Indonesia. . Nan 

aan amp? 2x    (9 Ura Patria 
THEATRE — SOLO 

  

  

  Agen' Magelang: Djl. Tidar 
2, Petjinan 96, Dil. Raya 13. 

KA aa agan0ngaa 

  

  

    
WEEK | Pp udin “A Gaucho ncuer 
Ini malam : d.m.b. C surrenders whai 

RKEXE IS his! RA 
5-T- 9, Y Gea 

(UT tb) Peang mna 

  

  

OeTON ea 
Robert Stack — Joy Page 

» BULLFIGHTER & the LAD “ 

METROPOLE 587-927 tb) 
Vauchin Monroe-— Joan Lesiie |- 

»TOUGHEST MAN in ARIZONA" 
(TRUCOLOR) 

Ini malam Premiere « 

DJAGALAN 7-9- (7 th) 
Lin Ching — Auyang Safi ' 

,MU WANG CHIN SIAO" 
Film Tiongkok paling baru dengan 

4 Jagu2 jang modern. 

  

  

AKAN DATANG: Film 

bia 
Musical! 
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“pitiineo BOONE « mucu MARLOWE - eveRerr SLOANE 

      

    

   
   

              

   

      

   

   

  

  

  

      akan NP lah 

RE MINE | “ ADPERTENSI 
ang anraan ! 5 : | 

vena Lea naa dalam j , 

' DORETTA MORROW “:| ,.Suara Merdeka"   
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dan 3 
KEMEGAHAN 

tjerita termasjur 
oleh Rafael Yabatin 

| bali!!! 

Oo 

Sepadan dengan Tiga Pahlawan” 
parkan dunia! 

Gagah perkasa tampak dalam lajar putih, penuh asmara dan pertempu- 
ran anggar mati2an! 

SEGERA DATANG di ,O RON” — ,METROPOLE" 
Type: Pertj. ,SEMARANG”, 

   

     

   

ADJA OBAT KAT VIRANOL 
Viranol Extra strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah sjahwat (Im- 
potentie sexueel zwakte). Alasan penjakit badan lekas tjape makanan tidak 
hantjur 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 10095 berhasil. Harga 
Botol Rp. 20.—. Djuga ada sedia lain2 Obat jang mandjur. 

  

  
    

  

Pil. gerabira. astimewa Iuat JAKI nb oran aes be ndon se sae tni Be sanan na Rp. 15.— 
Pil Virapan buat. pereoapaan AL Pennbaka em en nana 9 25.— 
Minjak Tangkur adjaib buat laki2 .i....ooocooooo.ooo Woo oo. ». 10,— 
Salep tjantik Istimewa hilangkan hitam2 dimuka, panu kukul 
dierawat. No: IX Rp. 20-— NG rnonoh naa on neha kan naa aa bnar Sr Uk— 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ...... » 10.— 
Minjak Gatal Rp. 5.— Zalp CXzeem ....oooooo.. ai Pak te FU 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk .......... 2 2” 10, 
Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 1095. 

TABIB WAHID MAWN, Tamblong 40 Bandung. 
AGEN-AGEN : 3 an 
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, Surabaja. 
Toko Baldjun, Djl. 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, Bandjarmasin. 
Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogjakarta. . 5 
Warung Moeljo, Djl. Judanegaran 17, Jogjakarta. 
Toko Obat Eng Tay Hoo Petjinan 58, Jogja. 

Tek An Tong Petjinan 81, ,, 
BG Ihay An Tita Petjinan 66,” 
5 » Eng Njan Ho Petjinan 75” ,, 
” ” Hok An Djl. Raja 114 Magelang. 
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WAIT, SLIM ! 
PAS "DON'T SHOOT! 

ULL SPLIT WITH YOU AFTER WE GET 
. TOM PINES' TIMBER LAND AN' SELL 
Pa TO MY NEW BO55! 

“WHEN HE GETS HERE 
“ HELL FIND YOU FULL 

F-LEADO— HEY! 

60 ON AK BEG, 
CAULKS MALLOY 
IT WON'T D9 : 
You ANY GOOD! : 

  

         
—- Nanti 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. (Tangan Slim 
Tom Pines dan mendjualnja itu ke- dipukul dengan kampak 
pada madjikan baru. oleh orang belum dikenal,   

  

V Gen 

Jang dibuat istimewa dari bahan2 jang ter- 
pilih seteliti-telitinja dan terudji, itulah 
GOODYEAR ,,DE LUXE ALL-WEAT- 
HER”, ban jang kenamain sedunia dalam 
hal keselamatan pengendarain, 

banjak orang berkendaraan dengan memakai 
ban Goodyear daripada lain merek 

Untuk SEMARANG: 
TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, 
TOKO SELECTA, TOKO KAUW : 
TOKO SANGKURIANG dan semua 
IMPORTIR' AUTOMOBIEL. 
Selandjutnja Agen2 diseluruh Indonesia, 

Roy Rogers 9 

  
  

  

Prok 
nja). 

    

I LIKE THE WAY 
YOU HANDLE AN 
AKE, YOUNG FELLER! 
I CAN USE You WITH ME, MONE , 
AROUND HERE! / TALKS! An 

Ig 4 ap STAYS SHUT ( 3 r Weni 

THEN YOU JUST PUT Ng 
1 WHITEY JONES C''. 
YOUR PAYROLL' £.' 

  | TB VAN 

3 9 h 
€ PH HA (3) el ICA 

— Saja senang engkau menggu- 
nakan kampakmu, anak muda. Saja 
dapat memakai tenagamu disekeliling 
sini. 

— Lalu engkau hendaknja mem- 
pergunakan tenaganja. Whitey Jones, 

-—- Teruskan. . dengan. minta2, hingga repolpernja terle- sebagai oraingmu dengan saja, “asal 
Caulks Malloy. Itu tidak berfaedah pas). kita dibajar. Saja akan "menutup mu- 
Antukmu. lut. 
     

    

              

jang 
ADJalB! 

Bisa bikin Badan mendjadi 

SEHAT dan KUAT. 

Kp. 350. 
Made in GERMANY 

Saksikanlah di : 

MODE MAGAZIJIN 

SEMARANG STORES 
MODISTE - TAILOR 1 

“ BODJONG 23A — Telf. 1513 

  

  

    
  

    
EGNAULT'S 
Paberik” TIAT, TINTA dan KALENG P.A.   
  

TAILOR & PHOFO SERVICE 

»LAIKA? 
MATARAM 916A ( Perempatan Sompok ) 

TG. SEMARANG 

£ Mengerdjakan pakaian dengan ukuran. . 

| Bebi uranyan MAeNan confectie besar dan ketjil. 

! # Memotret diluar dan segalasmatjam pekerdjaan foto. 

Untuk Instansi2 Pemerintah & Tentara, 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 

          

—-— (City Concern Cinemas -— 

L U X NI MALAM PENGHABISAN  (u. segala umur) 
5.00 7.00 9.00 GENE AUTRY — ELENA VERDUGO 

»sBIG SO MBR KR O” Soe 
Action!......... Mtusic sni Songs! 

DAVID NIVEN — GLYNIS JOHNS 

»Appointment With Venus 
And The Naziss 

Suatu kedjadian diwaktu peperangan Inggeris/Djerman. 

GRAND 
5.00 7.00 9.00 

»larzan's Savage Fury“ 
Jungle sensatie jang menggemparkan! 

Besok malam premiere kKOD CAMERON — CATHY DOWNS 

penuh actie STORE. GRASS" et, 
Blazing career of the Man from SANTA FE! 

INDK A5-0 7.00 9.00 INI MALAM PREMIERE 

  

  

  

Besok malam premiere 

  

INI MALAM PENGHABISAN (u. segala umur) 

LEX BAKKER — DOROTHY HART 

  

  

  

(u. 17 tahun) 

Citorartra: The Graondeur of 
Her Passion Ruled The Glory That Was Romel 

In Exotic Color by TECHNICOLOR        

    

  

starring 

na FLEMING 
Fan LUNDICAN 

vit RAYMOND BURR 

   
(THE LOVES OF CLEOPATRA) 

Kissah Roman dari Ratu Cleopatra dengan ketjantikannja! 
Memikat dan Menggemparkan, 

ROYAL, INI MALAM PREMIERE (u: 17 tahun) 
8.00-7.00-9.00 GLYNIS JOHNS — NIGEL PATRICK 
ENCORE” A, dramatic highlight from 

99 somerset Maugham! 

Tjerita jang Memikat dan menggemparkan! 

Akan datangi: 

,D LAN” 

(u. 17 tah). 

NORMADIAH — OSMAN GUMANTI — 
DAENG IDRIS 
Film Singapura berbahasa Indonesia 

penuh njanjian2 merdu! 

Ro At INI MALAM PREMIERE (u. 13 tahun) 
7.00 — 9.00 HENRY FONDA — IDA LUPINO 

sLUST FOR GOL 66 penuh actie — 
Gempar! 

Akan datang: 

I N A W AA Film peperangan,   0 K 
Dunia-terbesar ! 

  
PAT.O'BRIEN — CAMERON MITCHELL 1 
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