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fli Lubis sebagai wakil 
epala staf angkatan darat, se- 

Gang overste Suprapto, jg selama 
'itr memangku djabatan tersebut, 
berdasarkan keputusan presiden 
ini, dihentikan dari djabatannia. 

    

Bandjir dan keadaan2 jang katjau menjebabkan Indo China menghadapi 
bahaja pelbagai penjakit lebih besar. Gambar: Seorang djururawat was 
nita Perantjis memberikan suntikan terhadap cholera kepada seorang anuk 

dari daerah tersebut. : 

Di Indo China 

  

  

Permintaan Bambang Soegeng ta- 
di, telah dikabulkan oleh menter: 
pertahanan. 5 

Dari kalangan kabiret pada hari 
Kemis pagi PI. Aneta belum "dapat 
memperoleh kepastian mengenai per 
mintaan bekh-nti itu. Menurut kala 
ngan2 militer, "ig mengetahui diper- 
oleh keterangan. bahwa kolone! 
Bambang Soegerg telah minta ber- 
henti, karena dia tidak dapat menje 
tudjui penghentian overste Suprapto 
dari djabatannja. Kabarnja kolone! 
Bambang Soegeng telah merasa 
kompetensi dilalui oleh keputusan 
tersebut. 

Atas pertanjaan P.I. Aneta, wakil! 
perdana menteri I mr. Wongsonego 
ro membenarkan, bahwa overste Z. 
Kubis telah diangkat mendjadi wa- 

besar Inggris di Djakarta memuat 

adalah fikiran Asia bersama jang 
dalam urusan2 dunia. ,,Times 

Kaham ,,Asiatisme” 
Fikiran Bersama Asia Jang Pada Waktu 
Ini Dikemukakan Dlm Urusan2 Dunia: 

Barat Djanganlah Buta Akan 
Faham Ini: Kata ,.Times” 

HARIAN ,/TIMES?”, menurut dinas penerangan kedutaan 
dinamakan ,,Asiatisme”. Harian tsb. berkesimpulan, bahwa hal itu 

menerangkan, bahwa negara2 Barat. 
dalam hal ini harus menfjari tempat dalam perkiraan2 mereka ber 
talian dengan peperangan dan perdamaian, 

landjutnja PI. Aneta memperoleh 
keterangan, bahwa pada achir bu- 
lan Nopember ini telah dilangsung- 
kan mutasi2 dikalangan para kepalz 
ke-enam bagian dari markas besar 

angkatan darat, jg menimbulkan 
suara? pro dan kontra dalam kala- 
ngan2 tentara. (Pia). 

100.000 TIALON UNTUK 
TENTARA DJERMAN 

Harian ,,Times”  selandjutnja 
nenulis, bahwa sikap Asia terha 
tap komunisme sesuai dergan ge 

#jala2 alam fikiran lainnja dari 
Asiatisme dan adalah djauh dja 

'aknja dari alam fikiran Barat, 

echingga tidak selamanja mudah 

pagi fihak Barat untuk menaksir 
ilai jang sesungguhnja dari Asia 
isme ini. Selain daripada itu ne 
gara2 Barat melihat adanja tanda   sBureau Blank” jaitu sebuah 

Kementerian Pertahanan Djer- 
man jang setengah resmi telah 
mengachiri persiapannja untuk 
membangunkan barak2 jang dise 
Gakan untuk tentara Dijerman 

“Barat dalam rangka pertahanan 
Eropa. Dalam rentiana ditetap- | 
kan, bahwa /Djerman akan mem ' 
punjai 12 dipisi atau 490.000 te- 
naga pedioang, sedang mereka jg 
telah mentjatatkan dirinja dengan 
sukarela telah ada 100.009 orang 
ig nanti akan didjadikan serdadu 

beroep. 

'MENTERI PERTAHANAN 
KE SURABAJA 

Menteri pertahanan Iwa Kusu 
masumanftri pada hari Kemis pagi 
telah bertolak ke Surabaja. Tidak 
diketahui apa maksud perkundju 
ngan itu. 

persengketaan 

tanda, bahwa negara? Asia senan 
tiasa tertinggal dalam melaksana 
kan azas2 moril dalam  urusan2 
mereka sendiri, tetapi jg senantia 
sa mereka andjur2-kan epada 
fihak. Barat. sea Oa 

sSuara2 dari India dan Pakistan 
akan lebih didengar dalam sidang? 
PBB apabila mereka - menjelesaikan 

mereka sendiri dan 
mengeksploitir sumber2 alam bersa- 
ma dari benua Asia guna memper- 
baiki keamanan internasional. Dju- 
ga Birma dan Indonesia akan 
lebih banjak didengarkan, segera me 
reka dapat menjelesaikan kesuka- 
ran2 dalam negerinja. Tetapi djuga 
kekurangan? dalam - menjelesaikan 
urusan dalam mereka sendiri ini hen 
daknja djangan -mendjadikan nega- 
ra2 Barat buta akan alam fikiran 

Asia jg terdengar sekarang ini, de- 

mikian ,,Times”. (Pl.—Aneta). 

  

Ada Apa Di Djakarta? 
Penggeledahan Dan Penjetelengan 

— Diakukan Dibeberapa Tempat 

“ DIBEBERAPA TEMPAT dalam kota 
Tentara jang dibantu oleh polisi 
kan penggeledahan dengan djalan 

Djakarta oleh fihak 
pada malam Kemis telah dilaku- 
menjeteling sekitar tempat2 ter- 

sebut. Semua kendaraan dan orarg2 selama gerakan penjelidikan 
itu dilakukan — jaitu mulai djam 18.50 hingga djam 22.90 — 
tidak dibolehkan masuk ataupun keluar ke dan dari tempat2 ter- 
sebut. Berhubiing dengan itu, maka selama waktu itu 
DPjzkarta mendjadi sepi demikian 

lalu lintas 
diuga halnja dengan keadaan 

disekitar tempat dilakukannja tindakan penjetelingan tersebut. Pi- 
hak K.M.K.B. Djakarta Raya sampai hari Kemis siang atas per- 
tanjaan2 belum dapat memberikan sesuatu keterangan baik me- 

ngenai sebab2nja dilakukan tindakan penggeledahan dan penjeteli- 

akibat dari padanja atas dua pertiga bagian ummat manusia.” 

si 

sebuah karangan tentang apa ig 

pada waktu ini dikemukakan 

dan tidak sadja akan 

Vishinsky 
Tuduh 

Boosevelt Dulu-lah Jg 
Menaikkan Hitler? 

WAKIL RUSIA dalam PBB, 
Andrei Vishinsky pada hari Rebo 
menuduh Allen Dulles, seorang 
saudara dari menteri luar negeri 
Amerika, John Foster Dulles dan 
kepala  djawatan rahasia pusat, 
berkolaborasi dgn Adolf Hitler. 
Vishinsky mengutjapkan tuduhan 
|ini kefika ia mendjawab pedato 
Henry Cabot Lodge, wakil Ame 
(rika dalam PBB, dalam mana ia 
menjangkal dengan keras tuduhan 
wakil Rusia itu, bahwa ,,fihak 
Amerikalah dibawah Roosevelt 
dulu jang membantu menaikkan 
Hitler.” 

  
, 

Apabila dia (Vishinsky) dapat me 
njakinkan bangsa? didunia, - bahwa | 
mendiang Franklin D.  Roosevelt. 
berkoloberasi dengan Hitler, demiki | 
an Lodge, maka dia adalah lebih 
tjakap daripada orang jg mendjual 
.peti2 es kepada bangsa Eskimo”. 

  

Vishinsky mendjawab: Tuan 
Lodge menjesalkan saja menuduh 
mendiang Roosevelt bersahabat dgn 
Hitler”. Hal seperti itu tidak mung 
kin saja utjapkan, karena dengan 
sendirinja tidak sesuai dengan reali- 
tet dan arah politik luar negeri Ame 
rika pada waktu itu. 

Tetapi saja dapat  mengutjapkan 
tuduhan2 sematjam itu terhadap ka 
langan2 berkuasa lainnja di Ameri 

ka Serikat pada waktu itu jg erat 
berhubungan dengan pelbagai kala- 
ngan, seperti Allen Dulles dan ka- 
langan2 tertentu lainnja. (UP). 

Politik Dagang 
Amerika 

Merusak Perekonomian 

Tae Te 

"| rapian d “kegiatan fihak Corps" ...Polisi Miiter, 

| civil serta 

TAHUN 

  

  

iponegoro Wi 
Liter, Bon 

Na 2 -, . Oa 

Di Madj:, Solo 
artawan Sendiri) 

AN korupsi bensin setjara besar2an jang 
iponegoro sampai hampir 12 djuta Jiter 

dan dibikn terang seluruhnja berkat ke- 
api . Kni komplotan 
tukang korup sebanjak 20 orang, diantaranja terdapat seorang 
perwira, 5 anggauta mliter Tainnja dan serta beberapa pegawai 

tukang tadahnja, semuanja sudah meringkuk dika- 
 Diantaranja sudah diputus oseh hakim perkaranja, 

juga jang x | harus mempertanggung djawabkan 
alam hal pengusutan perkara korup- 

r, ifa dan besar2an ini, wadjib 

    

        

   

  

          
ilakukan setjara terat UP Si jane di a 

fihak  CP.M. mendapa
t pudjan se'ajaknja. 

Kalaw diatas “disebutkan, bah» V5 ai 
wa perkara korupsi ini dilakukan 4 
'setjara besar-besaran ini dimak- : Nixon B e run- : 
sud bahwa korupsi ini -tidak 'sa- 

Soal Korea tan Pakt 

meluas sampai hampir diseluruh 

| Amerika-Pakistan Sa- 

pompa2 bensin tentara diseluruh 
Djawa Tengah. Bahwa perbuatan 

ngat Mentjemaskan 
Nehru 

ini dilakukan setjara teratur da- 
pat dibuktikan, dengan adanja 
'keberanian fihak tukang2 korup |. 
tadi, jang sampai berhasil mentje- | 
tak sendiri L-Bon palsu dan mem 
buat djuga stempel2 jang dibutuh| ' WAKIL PRESIDEN Amerika, 
kan untuk mengorup bensin tadi. | Richard Nixon, Rebo malam me 
Perlu diterangkan, bahwa untuk |ngadakan perundingan pandjang 
mendapatkan bensin dari pompa |lebar dengan perdana menteri In- 
tentara, oleh fihak divisi dikeluar dia, Shri Jawaharlal Nehru, Kala 
kan bon2 bensin jang lazim di-|ngan2 resmi tidak dapat mene 
sebut .,L-Bon” tadi. L-Bon ini |rangkan sifat pembitjaraan kedua: 
diberikan kepada pemakai2 ken-fahli negara itu. Sungguhpun begi 
daraan - bermotor militer untuk Itu penindjau2 beranggapan, 
keperluan dinas dan djumlahnjaf wa pokok pembitjaraan terpen- 
sudah ditentukan. Ada L-Bon jg Iting jang dibitjarakan oleh Nixon 
.harga”nja 20 Liter ada djuga jg“ dan Nehru adalah mengenai Ko- 
tjuma 5 Liter bensin. L-Bon tadi rea dan kemungkinan adanja per 
kemudian dapat ditukar dengan 'djandjian militer antara Pakistan 

  

   

   

   

  

   
       
   

     

   

   

bah | 

'antara CPM Semarang, Pati dan 

bensin pada pompa2 militer jang dan Amerika. 
terdapat dipelbagai kota di Dja- 
wa Tengah. : 

Oleh 
tadi 

j “ “bahwa ketjemasan 
komplotan koruptor bensin dengan Karea bersifat dua hal. Per 

mula2 pada bulan Djuli 1952 tama: Apakah Amerika Serikat se- 

Penindjau? tadi menerangkan, 
India bertalian 

dapat mereka: korrupkan 12 bundet-nantiasa akan terus beroposisi akan 
a 200 lembar L-Bon terdiri dari'turut sertanja India dalam  konpe- 
lembaran2 & 20 liter dan 5 liter. Diz rensi..politik. Ditegaskan, bahwa ba 
samping itu mereka berhasil la 
mengeluarkan 800 lembar  L-Bon 
dari 20 liter kepada orang2 jang ses 

     
ian jg diambil oleh Irdia sedjak 

“permulaan perang Korea akan me- 
mungkinkan baginja untuk turut ser 

benarnja tidak berhak menerimanja ta dalam konperensi politik selaku 
(tukang2 tadah). Penggelapan L-Bon penindjau. 
jang demikian banjaknja “ini berha-j . 
sil mereka tukarkan dipelhagai pom- wanan 
pa bensin tentara selama 2 bulan de-: djuga, meskipun 

Kedua: Apakah masalah para ta- 
achirnja akan diselesaikan 

adanja pelbagai 
ngan selamat. Mendapat hasil jang perbedaan tafsiran akan ajat2 dalam 
bagus ini komplotan koruptor ben-iperdjandjian gentjatan sendjata ber- 
sin ini mendjadi makin berani lagi. talian dengan soal bersangkutan. 
Mereka bertindak tambah nekat. : Pendirian India ialah#apabila kon 
kan lagi menggelapkan L-Ben, teta-"perensi politik, tidak. djadi dilang- 
pi malahan MENTJETAKNJA SEN | sungkan, maka harus diambil keputu 
DIRI L-Bon palsu  sebanjak 2000, 
lembar (ini jang sudah ditukar ben- 
sin) terdiri dari lembaran2 &@ 20 li- 
ter dan 5 liter. L-Bon palsu ini me- 
reka tjetak di Madjay Solo. Untuk 

kelengkapannja, mereka djuga mem- 
buat stempel palsu jang mereka bu- 
at di Solo pula. 

€. P. M. Bertindak. 
Dapat pembatja  kira-kirakan 

sendiri, berapa ratusan ribu liter 
bensin tentara jang kena dikorup 
dengan djalan ini. “Tapi seperti 
pepatah mengatakan,  setinggi2 
tupai melontjat, achirnja terdja- 
tuh djuga, demikian pula affair 
korupsi bensin ini kemudian ter- 
buka kedoknja. Jang mula-mula 
mensinjalir adanja L-Bon palsu 
tadi ialah sebuah pompa bensin 
tentara di Solo. Segera hal ini di 
selidiki " dan kemudian ternjata 
terdapat pula bon2 bensin palsu 
jang serupa itu masuk pula dipel- 
bagai pompa bensin di Pati, Se- 
marang dan lain-lain tempat dise 
luruh wilajah Divisi Diponegoro. 
Fihak CPM segera bertindak. 
Kerdjasama jang erat diadakan 

Solo. Dan achirnja terbongkarlah 
komplotan korupsi bensin tenta- 
ra jang teratur dan bekerdja se- 
tjara besar-besaran ini. 20 Orang 
biang keladi komplotan tadi ter- 
masuk tukang2 tadahnja sudah 
didjebloskan dalam . tahanan utk 
merenungkan perbuatannja. - Un- 

.tuk mentjegah terulangnja peni- 

san baru bertalian dgn para tawanan 
jg tidak -direpatriasikan. 

Bertalian. dengan masalah kemung 
kinan . adanja pakt militer antara 
Amerika dan Pakistan ditundjuk- 
kan, bahwa perdana menteri Nehru 
telah memberikan keterangan  pan- 
djang lebar dalam parlemen menge 
nai soal itsb pada hari Senen, jakni 
bersamaan dengan tibanja Nixon di 
New Delhi. 

Tetapi kalangan? jg dekat dengan 
Nixon. menerangkan, bahwa wakil 
presiden itu datang ke New Delhi 

terutama sekali dengan maksud: me 
ngumpulkan keterangan2.-: 

(AFP-Pia). 

STRATEGI DI TIMUR DJAUH 
Amerika Aviation Daily” di 

Amerika menuliskan, bahwa Ru- 
sia kini merantjangkan untuk me 
nempatkan pangkalan2 udaranja 
di Khabarovsk (Siberia), 1.400 km 
di Utara Seoul, disemenandjung 
Sachalin dan  disemenandjung 
Kamsjatka, 959 km di Timur 
Sachalin. 

Landasan udara itu melulu un 
tuk pesawat2. pembom type 
Tug-75 dengan enam baling2. 

DUTA BESAR BARU SOVJET 
UNTUK RRT. 

Presiden dewan tertinggi So- 
“jet Uni telah menundjuk Pavel 
Yudin sebagai duta “besar Sovjet 
untuk RRT, demikian malam Ke 
mis diberitakan di Moskou. Yu- ngan itu maupun hasilnja. : 

Sementara ita kepala reserse kri- 
minil kepolisian Djakarta Raya Ko 
misaris Sdud atas pertanjaan mene- 
tangkan kepada .,Antara” bahwa 
tindakan penggeledahan dan penje- 
telingan jg dilakukan malam Kemis 
dilakukan oleh pihak tentara ig da- 
lam hal ini dibantu pihak polisi. Me 
nurut-kom. Saud tsb adalah biasa 
dan bersifat tindakan keamanan, a.l. 
dilakukan berhubung dengan keama 
nan didalam kota Djakarta jg pada 
achir2 ini agak terganggu. Apakah 
selama dilakukan tindakan  keama- 

| an tsb ada terdjadi penahanan2, 

  

Spj .Ho Chi Miob 
Adjukan Sarannja 
. Setjara Resmi 
| Adjakan Perantjis 

| PEMERINTAH Perantjis ma 
Kemis telah mengundang Ho 
| Minh supaja mengadjukan de 

ngan resmi sarannja tentang ke 
mungkinan perletakan sendjata di 

   

Ta Indo-China. Setelah sidang kabi 
net, pemerintah Perantjis telah 
mengumumkan sebuah komunike 

| jang memuat undangan tsb. 

Sebagai telah diberitakan, da 
. tanja-djawab dengan harian 

»Expressen”, Ho Chi 
h telah menjatakan, bahwa ia 

ia membitjarakan  perleta- 
sendjata di Indo-China bila 

sa mengambil langkah per 
untuk itu. Undangan Peran 

1 diumumkan tak lama se 
perdana menteri Joseph 
“berangkat ke Bermuda. 

(Antara) 

kom. Saud belum. mengetahui kare 
na tindakan tsb dilakukan oleh pi- 
hak militer. Dalam hubungan ini 
oleh kom. polisi Saud lebih djauh 
diterangkan, tindakan2 keamanan se 
perti didjalankan dibeberapa tempat 
dalam kota Djakarta dalam waktu2 

tertentu dipandang perlu. dilakukan, 
lebih2 lagi pada waktu agak tergang 
gunja keadaan keamanan, maka tin 
dakan sematjam itu perlu dipergiat 
dan dipertadjam. 

Mengenai keadaan keamanan 
daerah perbatasan Djakarta Raya 
jang seperti diketahui djuga me- 
nundjukkan . tendens terganggu 

seperti. terdjadi tembak-menem 
Ibak beberapa malam jl antara 
alat2 kekuasaan negara dengan 
gerombolan — bersendjata oleh 
kom. Saud ditegaskan djuga bah 

wa oleh alat2 kekuasaan Nega- 

ira soal itu sudah diambil tinda 
kan seperlunja. Seperti halnja 

'dngan keadaan dikota Diakarta 

Raya maka demikian djuga hal 

nja dengan keadaan diperbatasan, 
tidak diabaikan. 

Keterangan2 selandjutnja jang 

diperoleh wartawan Antara” da 
lam hubungan dengan didjalan 

kannja tindakan keamanan pada 

malam Kemis di Djakarta menja 
takan, bahwa 
diuga mempunjai  sangkut paut 
dengan peristiwa peledakan gra 

nat baru2 ini dibeberapa tempat 

di Tandjong Priok dan dikantor 
Kementerian Kehakiman. Kabar 
nja dalam tidakan2 keamanan pa 
da malam Kemis jl itu telah dila 
kukan penahanan2 atas diri be- 
berapa or jang difjurigai ter 
sangkut dalam  peristiwa2 gang   

  

guan keamanan, 

Asia: Kata Pravda 

HARIAN SOVJET ,,Pravda” 

hari Selasa mengkritik politik da 

gang Amerika di negeraZ Asia, 
Dikatakan, bahwa dengan menu- 

runkan harga pembelian dan me- 

ngurangi import setelah menum- 

puk djumlah2 besar bahan2 men- 

tah, Amerika telah merusak per- 

Pasifik. Di Lanka, Malaya dan 

Muang Thai beratus2 perkebu- 

nan telah ditutup karenanja. Di 

Indonesia 70.000 orang buruh 

telah menganggur sebagai akibat 

krisis dalam produksi karet. 

Politik Amerika jang memperbu- 

dak ekonomi negara2 Asia itu telah 

menimbulkan kemarahan rakjat. Po- 

litik ini ditentang dengan djalan me- 

ngadakan perdagangan dengan ne- 

gara2 tetanga dan negara2 demo- 

ka telah mengadakan perdjandjian 

perdagangan dengan RRT dan In- 

donesia telah mengambil keputusan 

untuk mendjual karetnja kepada 

RRT, demikian ,,Pravda” menurut 

siaran TASS jang terdengar di Lon- 

don, (Anfara).   
tindakan tsb a.l. | 

  

|ekonomian ketika diminta komentar- 
Inja mengenai ditanda-tanganinja per- 
| djandjian dagang dengan RRT, men: 
|djawab, bahwa hal itu tidak dapat di 
|berikannja sebelum mengetahui ba- 
| gaimana :isi perdjandjian ita. Tetapi 
| diterangkannja, bahwa  tiap2 pers 
|djandjian dagang jang diadakan - ti- 
|daklah mempunjai sifat mengikat. 
Sesuatu ,,trade agreement” itu ha- 
njalah merupakan pengharapan2 da- 
ripada negara2 jang bersangkutan 

puan demikian itu, maka kini di- | din akan menggantikan  Vassily 

eckonomian negara2 di Asia - dan | 

krasi rakjat di Barat. Mitsalnja Lan- 

tiap-tiap pompa bensin tentara di- 
beri tjontoh L-Bon jang palsu 

“dan jang tulen. L-Bon tulen ber- 
warna merah abu2 dengan serie 
letter D jang tebal: sedang L-Bon. | 
palsu berwarna merah putjat de 
ngan serie letter D jang kurus 
tipis. 

|. CHURCHILL DAN EDEN 
| BERANGKAT KE 
i BERMUDA. 

P.M. Winston Churck/U dan 
menteri Juar regeri 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 
Oucen Elizabeth ke Jamaica. da 
lam perdjalanannja — mengundju 
ngi negeri Commonwealth. 

  

Fihak Syria melepaskan tembakan? 
dari sendjata otomatik terhadap ka 
pal patroli polsi di laut Galilea pada 
hari Rebo petang, demikian diberita 
kan dari Tel Aviv. Tembakan itu di 
balas oleh kapal patroli tadi jang ti 

Kuznetsov. 

  

Rachmawati, puteri ' kedua   dak menderita sesuatu kerugian. 

“gation”. (Kewadjiban). 

(berpendapat, bahwa ditilik dari 
'sudut ekonomi semata-mata, ada- 
Inja perdjandjian dagang dengan 
|RRT itu adalah mengtintung- 
kan negara kita. 

Ipasar. hagi bahan2 mentah 

Mlebih baik. Perekonomian Indo- 
Inesia menurut mr. Sujono sa- 
ngat tergantung pada export 

bahan2 mentah, terutama karet, 

Presiden Sukarno. 

  

nia. Karet 

  

dari ran. Pada hari Senen 

—— 

  

Manusama Terus 
Mengatjau Me- 
musuhi R.I. 

Pemerentah Belanda 
Tidak Berbuat Apa2 

KUASA USAHA Susanto be- 
berapa hari jang lalu minta pen 
djelasan Menteri Luar Negeri 
Beyen tentang tindakan apa jang 
diambil pemerintah Belanda ter 
hadap Manusama bekas menteri 
pertahanan RMS jang kini terang 
terangan meneruskan aksi politik 
nja di Nederland terhadap Repu 
blik Indonesia. Pada tg. 23 Sep 
tember Susanto pernah kemuka- 
kan kepada Beyen adanja aksi 
Manusama waktu itu dan Beyen 
beri djaminan bahwa pemerintah 
Belanda akan ambil tindakan dji 
ka Manusama tidak perdulikan 
perintah Belanda. 

Sesudah- diaminan Beven itu Ma- 
nusama jg mengatakan dirinja ,.mi- 
nister van defensi” dan kepala mis 
si RMS melandjutkan usaha politik 
nja menentang Republik Indonesia. 

Sebagai diketahui, permulaan Sep 
Itember Manusama oleh pemerintah 
Belanda dipindahkan dari Irian Ba- 
rat ke Nederland dan dibolehkan 
tinggal di Nederland kalau tidak 
mengadakan kegiatan politik. 
Dengan di bolehkannja  Manusama 

di Nederland beraksi dalam lapa- 
ngan politiek melawan Republik In 

donesia jg kini mengadakan  hubu- 
ngan persahabatan dengan Neder- 

land, maka hal itu dianggap sebagai 
pelanggaran dari pihak  Nederland. 
Demikian ,,Antara” Amsterdam. 

Labour Adjukan 
Mosi Tak-Pertjaja 
Mengenai Beleid Politik 
Konservatif Di Afrika 

| PEMIMPIN2 oposisi dari par- 
tai Labour dalam madjelis rendah 
Inggris pada hari Rebo malam 
mengadjukan mosi tidak pertjaja 
mengenai politik partai konserva 
ff Inggris bertalian dgn Afrika. 
Mosi itu ditandatangani oleh pe 
mimpin partai Labour, Clement 
Attlee dan pemimpin2 terkemuka 
lainnja dari partai. 

  
Dalam mosi tsb. dinjatakan 

sketjemasan jang sangat” jg di 
timbulkan akibat tjara pemerintah | 
sekarang ini mendjalankan politik 
nja terhadap Afrika. (AFP) 

  
.nja “lebih 

    

Amerika Akan Tindjau 
Kembali Pelitiknja'Me- 

ngenai Karet-Alam 
Pemaka:2 Karet Alam Di Amerika Sen- 

diri Merasa Bahwa Tjara Amerika 
' Menekan Harga Karet Alam 

Adalah Keterlaluan 
PEMERINTAH AMERIKA Serikat hari Rebo telah menjata 

kan setudju untuk menindjau kembali politiknja mengenai karet 
alam. General Service Administration (singkatnja GSA — Admini- 

strasi Pekerdjaan Umum) jg mengurus persediaan karet alam di 
Amerika, telah menerangkan ke 
sehat Perdagangan Karet jang terdiri dari pemakai2 karet jang ter : 
utama di Amerika, bahwa GSA 
taan panitia tsb. jang menuntut 

pada para anggota Panitia Pena 

akan mempertimbangkan permin 
supaja ditindjau kembali politik 

Amerika jang menggantikan persediaan karet bermutu rendah de 
ngan karet jang bermutu tinggi 
ret jg tersebut pertama kedalam 
Pertemuan itu dihadiri  djuga 

oleh wakil2 kementerian luar ne 
geri Amerika dan departemen 
Mobilisasi Pertahanan. | 

Dalam pengumuman kepada ! 
pers, GSA menjatakan, bahwa | 
hanja pandangan anggota2 pani- 
tia tadi akan dipertimbangkan de 
ngan segera. 1 

Perlu diketahui, bahwa pembi 
t'araan dalam pertemuan tadi ber 
pusat disekitar persediaan dan 
permintaan atas karet alam jang 
bermutu rendah. 
Semua orang jg menghadiri perte 

muan tadi menerangkan, bahwa me 
reka telah berdjandii tidak akan 
mengumumkan scal2 jg dibitjarz- 
kan. Tetapi usul2 terutama jg tam 
paknja dikemukakan “dalam perte- 
muan tadi adalah sebagai berikut: 

Il. Amerika harus menunda segala 

transaksi karet mengenai persediaan 
karet Amerika selama 90 hari guna 

mempeladjari keadaan. 
2. Harus ada ketentuan, atas per 

sentase apa dari persediaan karet di 
katakan dielek. 

3. Politik mempertinggikan mutu 
persediaan karet harus dilepaskan | 
untuk digantikan dengan politik jg 
bertudjuan hania mempelihara mu- 
tu karet jg berlaku. 

Menurut para pembesar Amerika, 
pemakai2 karet di Amerika tampak 

menghendaki kestabilan 
pasar karet alam Timur Djauh dari 
pada pemerintah Amerika Serikat. 

Setelah perang Korea “ meletus 
2arga karet sangat meningkat. Teta 
pi kini para pemakai karet di Ame- 
rika tampaknja berpendapat, bahwa 
politik menekan harga karet - oleh, 
pemerintah Amerika - adalah keter- 
laluin. Dan ini mendjadi sebab bagi 

Hiadakannja. pertemuan tsb. 
  

(Antara). 

  

Seluruh Atjeh Kita Kuasai 
1 : 

f 

Tidak Bevar Daud Beureuh Ke LuarNe- 

(hak gerombolaa. 

Pemogokan 
Raksasa 

Mengantjam Inggeris 

SEDIKIT-DIKITNJA 1 djuta 
Orang pekerdia anggota ser'kat2 
bureh pabrik kapal dan serikat2 
buruh tehnik faggrs pada hari 
Selasa mengadakan pemogokan se- 
lama 24 djam untuk memperkuat 
tuntutan kenaikan upah dan den 
ini Inggris mengalam gerakan pe- 
mogokan jang terbesar dalam wak 
tu 27 tahun iang terachir ini. Pe- 

diberikan 
konfederasi serikat2 buruh pabe- 
rik kapal dan serikat2 buruh teh- 
nk untuk memperkuat tuntutan 
kenaikan upah sebesar 1576. 

mogok telah oleh   Dengan pemogokan ini, maka 
lumpuhlah tulang punggung industri 
berat Inggris, jang didaerah industri 
Inggris Tengah bagian Barat sadja 
meliputi lebih dari 90 buah paberik. 
Sementara itu masih ada kemungki- 
nan, bahwa ribuan kaum buruh dari 
tjabang industri lainnja akan meng- 
ambil bagian dalam gelombang pe- 
mogokan 'ini. Terutama serikat2 bu- 
ruh tehnik, dengan perantaraan kon- 
federasinja, telah mentjoba mejakin- 
kan kaum buruh dari tjabang2 in- 
dustri lainnja untuk mengadakan 
aksi setia-kawan. Bila hal ini ter- 
djadi, maka suatu pemogokan umum 
akan mengantjam seluruh  Inggiis. 

(Antara). 5 J | 

" MENJUMBANG Rp. 24.000.— 

Hadji Abdulmukti di Sumuran, 
Djember, telah — menjumbang 
Rp 24.000,— kepada -panitya pen 
dirian madrasah Islam di Sumu 

madrasah 
tsb, telah selesai dikerdjakan. 

3 » EN $ : .. eh) Dari Sudut Ekonomi Dagang Dgn RRT Menguntungkan 
SEORANG BEKAS menteri per- dan tidaklah merupakan suatu ,.obli: timah dan kopra. Export bahan jang lazim disebut karet rakjat. 

mentah itu mempunjai suatu ke- 

|. Mr. Sujono Hadinoto dari PNI |lemahan, jaitu tergantung dari- 
pada pasang surutnja pasar du- 

misalnja bisa diom- | 
Ga an harganja oleh 

| 

Ia belum ' mengetahui, apakah 
RRT membutuhkan karet sema- 

| tjam itu. 
|" Mr. Sujono belum dapat mem- 

|berikan pendapatnja, apa untung 
Amerika, jang mempunjai ,troef- xuginja perdjandjian dagang de- 

Lebih banjak | kaart” dalam bentuk karet sin- 
| tetis. 
| Mr, Sujono  Hadinoto mene- 

Ingan RRT itu, djika ditilik dari 

(sudut politik. Untuk dapat meli- 
|hat manfaatnja bagi Indonesia, 

|rangkan, bahwa jang diperlukan ' perlu terlebih dahulu mengetahui 
|“ Indonesia itu ialah pasaran | bagaimana 
bagi karet jang bermutu rendah, 

  

vas   

Lombega Kewudaesg LA am 

Pa Batas sacoh Laman ag 

Nah Meatensebarea 
    

  

isi perdjandjian itu 

seluruhnja, (Pia). 

GAN TERNATE JA 

geris 2000 Gerombolan Telah Menjerah' 
DALAM PERTJAKAPANNJA den komandan resimen I mz- | 

jor Prijatnja, is baru sadja kembali dari kundjungannja ke Takengon 
dan Targse, koresponden Pi, Ane'a memperoleh keterangan, bahwa 
Gengan d dudukinia, kembali kedua tempat jang penting itu oleh ten- 
tara, kini seluruh Atjeh telah dikuasai oleh tentara.. Tempat sarang 
gerombolan jang terachir ja'ni Geumpang, pada tanggal 30 Nopem- 

ber te'ah dikuasai pula oleh tentara, demik an major Prijatnja jg se- | 

landjutnja menerangkan, bahwa ket'ka fihak tentara melantjarkan 
serangannja afas Tangse, mereka mendjumpai perlawanan seng t dari 

Akan tetapi achirnja para pemim- 
pin gerombolan melarikan diri  ke- 
hutan2 dan ketika tentara memasuk 

Tangse, tempat ini berada dalam ke- 
adaan kosong. Penduduk jang tidak 
mau ikut dengan gerombolan dibu- 
nuh.. Setelah Tangse dikuasai olek: 
tentara sedjak tanggal 26 Nopem- 

i : tara      ber, 

itu sudah banjak jang kembali lagi, 
demikian major Prijatnja. 

Atas. pertanjaan, ia menerangkan, 
bahwa. berita2 jang mengatakan bah 
wa Daud Beureueh kini berada di- 
luar negeri adalah bohong. Datam 
hubungan ini ia terangkan, — bahwe 
ketika Tangse diduduki oleh tenta- 
ra, salah seorang isteri Daud Beu- 
reueh telah menjerahkan diri kepu- 
da tentara dan minta perlindungar: 
Fihak tentara dalam. pada itu telah 
mensita beberapa mobil sedan jang 
memakai bendera mobil Bulan Bin- 
tang dan banjak alat2 sendjata, de- 
mikian major Prijatnja. Atas perta- 

njaan tentang banjaknja anggota ge- 
rombolan ' jang kini telah ditawan 
oleh tentara, major. Prijatnja mene- 
rangkan, bahwa hingga sekarang di- 
seluruh Atjeh' telah ditawan hampir 
2.000 orang. 

Menurut major Prijatnja perlawa- 
nan gerombolan di Atjeh kini telah 
dapat dipatahkan  seluruhnja oleh 

tentara dan ia menjatakan kepuasan 
nja atas semangat jang telah ditun- 
djukkan oleh  anak-buahnja dalam 
mendjalankan operasi2 untuk me- 
nindas kaum pemberontak itu. 

Lebih landjut diterangkan olehnja, 

kengon bersama2 dengan panglima 
T.T. Il, kolonel Simbolon, oleh ko- 
lonel Simbolon telah diadakan kon- 
perensi di kota tersebut jang mem: 
bitjarakan usaha2 apakah jang harus 
diambil untuk. mengembalikan ke- 
amanan didaerah tersebut. 

Achirnja diterangkan, bahwa jang 
merebut Takengon ialah pasukan   major Adji dan bataljon B, sedang 

bahwa ketika ia mengundjungi Ta: |.   kan jang merebut Tangse serta Ge- 
umpang adalah bataljon F dari TNI. 
(P.L-Aneta). 

F 
w k Ki KAB hg 

| dari sebuah sumber 

dengan djalan melemparkan ka 
pasar dengan harga murah. 

Russia Djual 

Emas Dan 

Platina 
Karena Butuh Barang2 
Konsumen Dari Nega- 

ru2 Sterling 

MENURUT seorang ahli eko- 
romi terkemuka Amerika, karena 
kebutuhan Sovjet Uni akan ba 
rang2 konsumen di daerah ster- 
ling, Sovjet Uni telah mendjual 
lagi emas dan platinanja di Lon 
don. Ahli ekonemi tsb., Franz 
Pick, penerbit ,,Pick's World Cur 
rency Report” katakan, bahwa 
minggu jl. Sovjet Uni telah men 
@jual Ik. satu djuta ons emasnja 
dengan harga 241 shilling (35 dol 
lar) tiap ons kepada pemerintah 
Ingaris. 

Menuruti 

tsb akan 
minggu. 

Disamping itu Soviet Uni telah 
pula mendjual platina kepada kala- 
ngan partikelir Inggris sedjumlah le- 
bih dari satu ton dengan harga Lk. 

Pick pengiriman emas: 
selesai dalam 4 atau 6' 

20 dollar tiap ons.- Pendjualan tsb. 

meliputi djumlah 2.880.000 dollar. 
Dengan pendjualan emas dan plati- 

na tsb maka persediaan 'sterling So 
viet Uni kini mendjadi' hampir £ 
3.530.009 atau $ 37.900.000. 

    

NJ. ROOSEVELT DIDEPAN 
PENGADILAN ? 

La Tribune des Nations” di Pe- 
rantjis menuliskan, bahwa tuduhan2 
pihak Republiken - kepada “Truman 

dan Roosevelt mengenai kegiatan 
mata2 dalam pemerintahan Amerika 
Serikat sewaktu mereka djadi Presi- 

den, : 
Truman: memberikan ' keterangannja 
didepan tjorong radio dan televisi. 
Tetapi selain Truman jg. telah diha- 
dapkan didepan pengadilan (comite 
Joe McCarthy) telah terbawa djuga 
Roosevelt jang tjukup dikenal nama 
baiknja di Amerika Serikat. West: 
brook Pegler jaitu penerbit konsern 
koran Heart telah memperkuat tudu 
han kepada Njonja Roosevelt. 

Untuk Siasatkan 
Politik Inggeris 

Di Asia 
PARA WAKIEL DIPLOMATIK 

'nggris di Asia Tenggara dan Ti- ' 
mur Djauh hari Kemis memulai 
dengan konperensinja di Singapura 
jang bermaksud merantjang poli- 
ik Inggrs di As'a untuk kemu- 
dian d sampaikan kepada kemen- 
terjan luar pegeri Inggers sebelum 
komperensi Bernfuda dimulai, Kon 
perers' “tt dipunpin oleh Mah 

colm Mac Donald, Komisar's Ting 
1 inggeris uniuk Asia Tengsara 
dan akan hembitjarakan seluruh 
sottk Inggris di Timur Djauh, 
Tetapi soal jang pang penting, 
menurut dugaan, adglah soal Indo 
Ch na. terxtama sekali pernjatt'an 
“Yo Ch? Mirh jang baru2 ini di. 
Umumkan oleh harian Swed'a 
(Expressen” dan jang menjaran- 
kan perundingan untuk mengach'- 
Ti nerane Indo China, 5 
Menurut kalangan resmi,  konpe- 

rensi itu akan memberitahukan pe- 
merintah Inggeris, bahwa saran Ho 
Chi Minh itu hania suatu propagan- 
da jang bertudjuan menimbulkan 
perpetjahan antara “Perantjis- dan 
Vietnam Bao Dai. Panglima pasu: 
kan2 Inggeris di Timur Djauh akan 
menghadliri konperensi tadi, - demi- 
kianpun wakil2 diplomatik Inggeris 
dari Djepang, Birma, Muang Thai, 
Indonesia, Indo China dan Philipi- 
na. Para Komisaris Tinggi Inggeris 
di India, Pakistan dan Malaya akan 
diwakili dalam konperensi itu, 
perti djuga gubernur2 Inggeris 
Singapura, Borneo Utara, 
dan Hongkong. 

Konperensi tadi akan berlangsung 
selama 5 hari. (Antara). 

ses 
d 

Stockholm Tem- 
pat Konperensi 

4-Besar? 
»STOCKHOLM mungkin akan 

dipilih sebagai tempat konferensi 
»Kmpat Besar” antara ketiga ne 
gara2 Barat dengan  Sovjet Rus 
sia”, demikian menurut sebuah 
berita jang dimuat hari Rebo da 
lam harian Swedia ,,Expressen” 
jang berasal dari korespondennja 
di Bonn, Koresponden bersangku 
tan mendasarkan pemberitaannja 

jang berdeka 
lan dengan pemerintah Djerman 
Barat, 

wal 

kiranja telah berachir setelah “ 

Serawak 1 
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— TT — — — Salah satu djasa jang akan diberikan Djepang kepada 
Indonesia sebagai suatu bagaian dari pembajaran ganti kerugian perang, 
ialah kesediaan menerima peladjar-peladjar Indonesia untuk beladjar dis 
Diepang “atgs beaja Djepang sendiri. Kesediaan Djepang ini memang 
berguna. x £ : , 
—— — — — Tetapi untuk me-realiseer kesediaan Djepang itu, apa- 
kah mantinja didalam prakteknja peladjar-peladjar kita tidak harus meng- 
atasi kesulitan-kesulitan jang tak terhingga, jang meminta tenaga dan- 
ke-uletan jang sebenarnja malahan djauh melebihi ,,harga” dari tenaga- 
tenaga-djasa jang disediakan oleh Djepang 'itu sendiri? Dan apakah djus- 
tru karena kesulitan-kesulitan itu tadi, peladjar-peladjar kita dapat mem- 
pergunakan kesempatan-beladjar jang diberikan oleh Djepang itu se- 
efficien-efficien-nja, hingga betul-betul :,djasa-djasa” Djepang itu djadi 
berguna bagi kita? BER 3 2 5 
— — — — — Sudah umum ketahui, bahwa peladjaran di Djepang 
diberikan dengan bahasa Djepang dan dengan huruf Kanji. Kalau pe- 
ladjar-peladjar Djepang sendiri, harus membanting tulang dan memeras 
keringat sedikitnja 15 tahun untuk dapat menguasai huruf Kanji dengan 
tjukup banjak jang memungkinkan mereka untuk bisa mengikuti pela- 
djaran diperguruan tinggi, timbuliah pessimisme jang beralasan di pihak 
kita apakah pemuda-pemuda kita jang akan dikirim ke Djepang nanti, 
jang toh di Indonesia tidak mendapat peladjaran-permulaan “dari bahasa 
dan abdjat Djepang itu, akan bisa mengikuti peladjaran-peladjaran di 
Djepang itu dengan seksama? Sendirinja dari pessimisme tadi timbul per- 
tanjaan-pertanjaan apakah kesempatan ,,djasa-djasa” jang diberikan oleh 
Djepang itu, bisa digunakan oleh Indonesia dengan efficient, hingga kita 

3 

dengan bersendjata 

Isebuah lampu battery. Korban ma- 

(Dalam mempergunakan 

MENDAPAT HADIAH 

Pemerintah Daerah K.B. Smg. me- 
Injerukan “ kepada — chalajak — ramai 
sbb.: - 3 4 

Barang siapa menjerahkan andjag 

dewasa kepada Rumaik Potong £fe- 
wan di Kabluk untuk dibunuh akan 
diberikan hadiah sebesar Rp. 2,50 
untuk se-ekornja. — Untuk anak 'an- 
djing disediakan hadiah Rp. 1,— 
se-ekornja. $ 

Dengan bantuan Rakjat atas pe- 
njerahan  andjing tersebut diharap- 
kan, agar supaja penjakit andjing 
gila di Kota Besar Semarang lekas 
lenjap adanja. 

PESURUH KANTOR LOCO- 
. MOTIEF DIBEGAL. 

Menurut keterangan pada tgl. 1 
, Desember 1953 djam 9.30, pesuruh 
kantor ,,Locomotief” nama Samin 
waktu hendak ke kantor Escompto, 

& : : 5 #tiba2 didepannja telah dihentikan 
SENAYAN MMNNMNIMA-P | oleh 2 orang jg. naik sepeda. Achir- 
TIGA SOAL JANG PENTING Inja ia diperlakukan demikian rupa 

BAGI LALU-LINTAS. sehingga salah seorang antaranja jg. 
djalan- tidak dikenal dapat mengambil uang 

    
RAMPOK DI SENDANG- 

.. GUWO, : 
. Tanggal 2 Desember 1953 kira2 
djam 8 malam di Sendangguwo Se- 
marang terdjadi perampokan  diru- 
mahnja seorang penduduk jang di- 
duga dilakukan oleh Lk. 8 orang 

mungkin 4 re- 
volver. Tetapi masih dikata untung 
bagi tuan rumah, bahwa dalam ke- 
djahatan tadi: ia hanja kehilangan 

nusia tak ada. 
Perampok tadi naik sebuah Power 

dan seorang penduduk jang mendja- 
di korban tadi memang tidak mam- 
pu. 

—, 

  

  

  

  

Sinterklaas dengan pembantunja Zwarte Piet, jang tiap tahun saban, tang- 

. 

. 

Model Rehabilitatie - Cen- 
tvum Akan Didirikan Di 

Indonesia? 
Masalah Rehabilitatie Dj Asia Sedikit Sekali 

Diketahui Di Barat 
(Oleh Wartawan Kita) 

Dr. SUHARSO, SUPERVISOR dari R.C. Surakarta jg pada 
pertengahan bulan Nopember jl. mengundjungi General Assembly 
dari World Veteran Federation (Federasi Bekas Pradjurit Sedu- 
nia) di Nederland, kini telah tiba kembali di Solo. Dr. Suharso jg 
oleh WVE telah diangkat mendjadi Medical Consultant dari Reha- 
bilitation Department dari Organisasi tsb. selama di Nederland itu 
telah menghadliri Meeting diantara Medical Consultants dari Re- 
habilitation Department jang berlangsung pada tgl. 13, 14 dan 15 
Nopember, dan General Assembiy WVE jang berlangsung pada 
tgi. 17, 18 dan 19 Nop. jl. 

Dalam General: Assembly tsb. | 
hadlir pula sebagai penindjau'y 
Kapten Saleh dari Ikatan Pende 
rita Tjatjad Indonesia, atas unda 
ngan dan beaja dari WVF. 

$ 

  

KOMPETISI PELTI. 

      

bisa memetik keuntungan jang sepadan dengan ,,harga” djasa jang di- 
berikan oleh Djepang tadi kalau ,,harga” djasa tadi dimitsalkan dengan 
djumlah mata-uang?? 

Dalam mentjeriterakan kesan2 
nja kepada Wartawan Suara 
Merdeka”, Dr. Suharso a.l. menja 

gal. 5 Desember selalu dirajakan oleh anak2, terutama anak2 Belanda, 

hari Senen siang telah sampai di ' Djakarta dengan menumpang pesawat 
terbang KLM dari Nederland. Tampak waktu Sinterklaas tiba dilapangan 

djalan raja, djangan lupa kepada: |sebanjak Rp. 5011,56 jang berada 
Kesudahan kompetisi Pelti jg. Sopan santun Lalu Lintas didalam kantongnja. Kemudian de- 

berlangsung pada tgl. 29 Nopem mereka melarikan 

  
  

— — — — — Bagi pendapat kita, ,,djasa” Djepang tadi akan icbih 
berguna bagi Indonesia, bila dilakukan setjara kebalikannja. Bukannja 
kita mengirimkan peladjar-peladjar ke Djepang, tetapi Djepang mengirim 
sebanjak mungkin sardjana-sardjana jang bermutu-tinggi jang tentunja 
djuga tjakap berbahasa Inggeris dan tjakap memberi peladjaran didalam- 
nja, ke Indonesia. Pengiriman peladjar ke Djepang, selainnja akan ter- 
bentur kepada kesulitan-kesulitan bahasa, tentunja djuga terikai pada 
djumlah djatah jang ditetapkan. Sedang kalau sardjana-sardjana Djepang 
datang kesini dan memberi peladjaran disini, kita bisa menjediakan se- 
banjak-banjak mungkin peladjar. Inipun sudah merupakan suatu ke- 
untungan. Dan perkara bahasa Inggeris, dari sekian banjak bahasa asing, 
kiranja bahasa Inggeris-lah jang sekarang banjak dikenal dan dimahiri 
oleh pemuda-pemuda peladjar kita. - 

BROMEIETS " 
.ALPINO” 1954 

TJEPAT — KUAT — IRI T — STABIEL dan MURAH. 
Keterangan teknik: 

  

  

Motor, 1 48 c. c. — 1.8 Kuda. : 
Telescope 3 Depan/belakang. : 
Versneliing 12 H1 vrij (systeem Scooter) 
Puteran : 6200 tiap menit. 
Rem TF Trommelrem depan/belakang. 
Tempat duduk 1 Zweef-zadel. 
Lampu : Depan/belakang dari Motor. 
Ukuran ban 3" 
Isi tanki 2 3 Liter. 
Tjampuran bensin : Olie SAE 39 — 1:20. 
Pemakaian bensin : 1: 60. 3 
Warna : Abu-abu terang.       

Pusat Pendjual : 

Super Radio Company N.V. 
TJABANG SEMARANG SETERAN (DUWET) 5 
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     Silakan 

Isaplah lagi! Pe 
pa Ini adalah Senator: bukan 

“Tuan sadja jang menikmatinja | 
Djuga kawan-kawan disekeliling 

. Tuan akan menghargakan . 
“ harum-semerbak jang disebabkan 
oleh. tiap tjerutu Senator 

SENATOR 
Royal —. Select Succes, , 

Aa Rp. 1.50 A Rp. 1.20 A Rp. l— 

    
Sh Pe Aa 
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Kidney Pills 
(Obat Kerindjal) 

Ibarat transformator kerindjal orang 
adalah  stroomverdelernja. Ibarat 
dynamo ' kerindjal orang “adalah 

| ankernja. Kalau bekerdjanja kerin- 
djal kurang sempurna, djalannja da- 
rah pun mendjadi tidak lantjar, hing- 

ga menimbulkan rupa-rupa penjakit 

seperti: 
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suka sakit pinggang? suka besar ma- 
nik waktu tidur? kurang napsu ma- 
kan? kurang kenikmatan waktu ber- 
setubuh? kurang -harmonisch dalam 
rumah tangga? kurang darah atau 
darah kotor achirnja mendjadikan 
Tupa-rupa gangguan urat sjaraf, ma 

: ta lamur, kuping berbunji, muka pu- 
tjat dan badan kurus. Untuk memulihkan soal-soal diatas, tjoba minum- 
lah STRENGTHENING & KIDNEY PILLS hingga akan terbukti cha- 
siatnja. Karena hanja STRENGTHENING & KIDNEY PILLS jang da- 
pat menolongnja. Ini semua dapat diwudjutkan oleh STRENGTHENING 
£ meme kah gag tua dan muda boleh meminumnja, tidak mengganggu 
esehatan 
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Agen Semarang: Toko HWAY AN TONG Gg, Warung 3 GANTAS EMPIRE AIRWAYS LTD. IN PARAILEL WITH BOLA.C. Pusat Pendjual Toko Obat SIN BAN SAN 
3 v0 Songojudan 14. Telp. 2028 U 
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N Dari kalangan jang mengetahui 

Disiplin Lalu Lintas ngan hasil tsb., 
Pandangan Lalu Lintas diri ke djurusan Selatan. Perkara 

i tadi kini dalam pengusutannja fihak 

PAMERAN A.D. DI SELURUH "8 berwadjib. 
TERRITORIUM DI 

INDONESIA. 
Menurut rentjana, mulai 22 hingga 

27/12 di, Solo, Jogja dan Semarang 
oleh Divisi Diponegoro akan dilang : 

sungkan suatu pameran dengan mak 
sud uhtuk menarik para pemuda utk | 
tjinta akan Angkatan Darat. was 

Menurut keterangan, pameran ini 

tidak berlangsung setjara ,,mati” se- 
perti hanja menundjukkan sendjata2 
atau alat2 dan perlengkapan jg mo- 
dern sadja, tetapi diatur setjara ,,hi- 
dup” misainja, bagaimana sendjata 
ini dipergunakan oleh anggauta genie 
pionier, sendjata itu dipergunakan 

oleh bagian: kavalerie dsbnja. 
Pameran serupa akan dilakukan 

oleh daerah territorium2 jang lain 

diseluruh Indonesia dan diselengga- 
rakan sesuai dengan instruksi M.B. 
4A.D. 2 

INJEKSI BERAS DIBAWA 
? KELUAR KOTA 

MENANGKAP ULAR SAWA. 
Polisi Seksi I rupa?nja bukan sa- 

dja actief dalam mengusut dan me- 
nangkap pendjahat2, tetapi ada ka- 
lanja tangkapan tadi merupakan hal 
jang lain dari jang lainnja. Demiki- 
anlah pada tgl. 2 Desember jl., de- 
ngan dibantu beberapa orang didae- 
rah Pelabuhan Semarang 
pat ditangkap se-ekor ular sawa jang 
pandjangnja I.k. ada 5 meter. Mung- 
kin binatang tadi diserahkan kepada 
Kebon Binatang Semarang. U 

TJERAMAH. LALU-LINTAS.- 
Berhubung sangat besarnja perha- 

'tian terhadap tjeramah tentang lalu- 
lintas jang diadakan untuk murid2 
SMA/B pada hari Rebo jbl., maka 
Panitya Pekan Lalu Lintas akan me- 
nambah atjara2 untuk tjeramah sbb.: 

| Tel. 4 Des.: .djam 9 untuk murid? 
“SMA a/c, djam 11 pada murid2 
SGA Kanisius, djam 20.00 untuk 
Djawatan2 dan undangan di Stads- 
tuin, Duwet Smg. Tgl. 5 Des.: un- 

Sa Dina anta tuk murid2 SGA Negeri di Tjandi 

Ga debu LA dhalrkanna '9- pada jam 9 pagi, Teramah diberi 
Dari pengusutan tadi ternjata, djum- Pa Wongearis “Lang Topan 
lah beras Ik. 50 ton dibawa keluar 1 
kota, dimana 2 pedagang tersangkut 
dalam perkara tadi jang kini masin 

didalam pengusutannja fihak jang 
berwadjib. Selandjutnja keterangan 
tadi mengatakan, kalau beras injeksi 
tak sampai disalurkan keluar kota, 

Penubadupi  keronjangan2 "harga |Siata -milik gerombolan jg telah me asa jaga eanan tjukup kua: Tarikan diri. Sendjata situ terdiri da 
watue Tebmekaa BAN bara. ri: 1 owen-gun dengan 1 houderbak 

PARI peluru, 1 sten-gun dengan 3 hou- 
NN ar derbak peluru, 1 Lee & field dengan 
Home : ana . E S3 aya Is houderbak peluru dan 1 karabijn 

djong 57a dibuka hingga djam 20 dengan en SME ANA N 
2 

  
didapat kabar, bahwa pada achir2 
ini Polisi bag. Ekonomi sibuk men- 

BEBERAPA SENDJATA GE- 
ROMBOLAN DIRAMPAS. 

. Dalam operasinja di pegunungan 
Pasokan, didaerah Susukan Salatiga 
baru2 ini, fihak Tritunggal telah da 

peluru. Dalam operasi itu fihak ge- 
rombolan tidak mengadakan perla- 
wanan, demikian keterangan dari fi 
hak resmi di Semarang. 

DIUNDURKAN. 
Pertundjukan Acrobaat & Ca-' 

baret dari Hongkong jang sedia- 
nja mulai main pada tgl. 3. Des. 
terpaksa diundurkan, dan akan 
dimulai- pada tanggal «4 

AAA RE 

AN 14 
ee au     

pat digedung Kesenian Bodjong 
Semarang, dan- lebih landjut pe- 
riksalah iklannja jang dimuat.pa- 
da hari ini | 

  

  

  

pat merampas beberapa putjuk sen-j: 

Desember. Pertundjukan bertem-. 

Kemajoran dengan gembira disambut oleh ribuan anak2. 

|   

K3 BN ma 
SA... 7 m1 
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SOLO |oJOGJA 
telah da-f 

DJUMLAH PENDUDUK 
BERTAMBAH. 

Selama tahun 1953 ditaksir 
djumlah penduduk Solo bertam- 
bah dengan I.k. 9.000 djiwa. 

Pada achir triwulan I djumlah 
penduduk ada 337.860 djiwa, pa 
da achir triwulan II ada 340.455 
djiwa, dan pada achir triwulan 
ILI ada 343.731 djiwa jang terba- 
gi sebagai berikut: 

Indonesia 312.190 djiwa, Ti- 
onghoa 26.598 djiwa, Arab 3.724 
djiwa, Belanda 181 djiwa dan lIa- 
in2 bangsa 269 djiwa. 

“ Imbangan dua djenis kelamin 
jalah 163.308 laki2 dan 180.423 
erempuan. Hanja penduduk go- 
aa Tionghoa sadja jang ka- 

um laki2nja lebih besar. djumlah 
nja dari kaum perempuannja, jak 
ni 13.469 djiwa terhadap 13.129 
djiwa. 

LAGI BIOSKOP RAKJAT 

Selainnja bioskop “Sriwedari” 
jang telah. ada sekarang ini, 
merintah | kotabesar 
akan membuka “bioskop rakjat” 
di sebelah pasar Gemblekan, jg 
gedungnja akan bersifat terbuka, 
artinja: kalau orang tidak “hen- 
dak membeli kartjis masuk, orang 
dapat djuga menonton dari ke- 
dua samping dan dari belakang 

Hajar dengan tjuma2. 

"Dahulu pun bioskop “Sriweda- 
1” itu merupakan “bioskop rak- 

jat”. Film2 jang akan diputar 
akan disesuaikan dengan kegema- 
yan rakjat. 

SETUDJU PIDATO 
PRESIDEN. 

Rapat Pemuda Demokrat jg. 
diadakan baru2 ini di Karanga- 
njar, Surakarta, telah mengambil     

. TEMPAT-TEMPAT BEKAS HASIL MINJAK. 
Party ke 1 — . 500 smeerolie drum a 200,liter keadaan 5076 
Party ke II — 500 smeerolie drum a 200 liter keadaan 757 
Party ke III — 2500 Jerrycans keadaan 66 Fo 
Party ke IV — 2500 Jerrycans keadaan 70 Fo 
Penawaran untuk tiap2 Party dengan sampul tertutup, dengan na- 
ma alamat jang terang dialamatkan kepada Corps Intendans Terr. 
IV (Gedung N.L.S. lama) kamar No. 64 Semarang, paling lambat 
tgl. 10-12-1953 djam 9.30 pagi. Barang2 tersebut dapat dilihat 
digudang Spoorlaan tiap2 hari kerdja, mulai djam 8 sampai da- 

| teng djam 11.30. 3 
Keterangan lain-lainnja dapat diminta kepada bg. pengawasan 
Corps Intendans Terr. IV tiap hari kerdja mulai djam 8 pagi hing- 
ga djam 11. 

Pembukaan couverts dilakukanoleh Sdr. Kepala Kantor Lelang 
Negeri Semarang pada tanggal 11 Des. 1953 -djam 9.30 pagi diru- 
angan atas Corps Intendans Terr. IV. - 

Pendjualan lelang ini, dengan perdjandjian bila tidak dapat har- 
ga jang sesuai akan ditahan/ ophouden. 

LANDS VENDU COMMISSIONAIR 
DJAWA TENGAH 
HARDJOPRAWIRO   
  

LELY na ne ISLAM 
WORLD 

— BY “KANGAROO” SERVICE 
BEYROUTH 
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INFORMATION FROM ALI. LEADING TRAVEL AGENTS AND 
OANTAS EMPIRE AIRWAYS LTD. 

PHONE GAMBIR 6010 — 6030 — 6050 — 6070 
DJALAN SEGARA SATU 34— 35 DIAKARTA 
  

Lelang Besar: 
beberapa resolusi jang antaranja 
menjatakan setudju dengan isi 
,pedato presiden Soekarno seperti 
'jang telah diutjapkannja di Solo 
Ipada tanggal 10 Nopember,. dan 
' mendesak supaja pemerintah ber- 
'tindak jang tegas terhadap siapa 
isadja jang mengatjau keamanan | 

| negara, 

  

KETJELAKAAN TRUCK. 

Untuk jg kesekian kalinja dalam 
tahun ini telah terdjadi pula ketje- 
lakaan truck dalam daerah  Ketj. 
Gringsing (Batang). Sebuah truck 
PA. Deli no: E-2862 dalam perdja- 

lanan Semarang — Pekalongan pa- 
ida tgl. 28/29-11-1953 sekira djam 
8.30 malam, sesampai didjalan' tan- 

- djakan ds. Timbang (Gringsing) men 
dadak mesinnja berhenti. Karena su 
pir tak kuasa menahan rem, achir- 

inja truck berdjalan mundur. Demi- 
ikian ladju djalannja truck ini, se- 
|hingga sang sopir kehilangan arah 
ikemudinja. jg menjebabkan kereta 
gandengannja (aanhang wagon). ter- 
balik. Akibat dari pada ketjelakaan 
ini seorang pembantu sopir mati 
terdjepit, sedangkan sopir beserta 
tiga orang penumpang lainnja sela- 
mat. 

Perlu kiranja ditambahkan, bhw 
truck tersebut memuat barang daga 
ngan berupa gondorukem. 

POMADE DAN  BRILLIANTI- 
NE ,,VANDA". 

Dari Parfumerie Industrie ,,VAN- 
DA” di Gambiran 38 tilp. 1862 Se- 
marang, kita telah menerima kiri- 
man 1 losin Pomade dan 145 Iosin 
Brilliantine. Setelah kita perguna- 
kan sebagaimana mestinja, ternjata 

“Ipembikinannja tidak mengetjewakan 
dan rasanja dingin. Sebagaimana di 
ketahui, pada tiap2 hari Sabtu para 
pembatja nistjaja mendjumpai iklan 
dari industri itu dalam harian ini 
Untuk kiriman tsb kita utjapkan te- 
rima kasih. : 

GARA2 BAWA PULANG 
, WANITA, 

Sehabis mentjari hiburan di Pasar 
Malam Demak, seorang muda ber- 
nama S. ketika pulang: kerumahnja. 

-|di Kp. Setinggil (Demak), telah mem 
bawa seorang wanita. Orang jang 
tinggal serumah dengan S. adalah 
pamannja, bernama pak K., dan ti- 
dak menjetudjui kalau keponakannja 
membawa wanita pada tengah ma- 
lam. Kemudian. terdjadilah pertjek- 
tiokan antara paman dan keponakan 
itu. Pertjektjokan meningkat sedemi- 
kian rupa, hingga achirnja S. meng- 
ambil sendjata tadjam dan ditikam- 
kan pada pamannja sendiri. Dalam 
pada itu S. kemudian melarikan diri, 
Pak K. dalam keadaan luka parah 
diangkut ke Rumah Sakit Demak, te- 
tapi achirnja telah meninggal dunia, 
Peristiwa ini terdjadi pada Sabtu jbl. 
antara djam “1 malam, dan kedua 
orang tsb. berasal dari Bumiaju, Te- 
gal. Fihak jang berwadjib sedang me 
lakukan pengusutan, 

  
  

pe-' 
Surakarta” 

  

SANATORIUM ANGKATAN 
DARAT. 

Diperoleh kabar, kini oleh pihak 
' Divisi Diponegoro sedang diusaha- 
ikan untuk mendirikan sebuah sana 

|torium didaerah Jogjakarta dengan | 
'rentjana biaja sebesar Rp. 1.000.000. 
Pembikinan ini chusus diperuntuk- 

takan, bahwa General Assembly 
WVF tsb telah memperbintjang- 
kan  masaalah2  Rehabilitation, 
perdamaian dunia, dan masaalah2 
organisasi intern, 

Masalah Rehabilitasi di 
Asia sedikit sekali di- 
kenal. 

Pada umumnja masaalah rehabi- 
litasi penderitaan tjatjad di negara2 
Asia ternjata sangat sedikit dikenal 
oleh utusan2 
Barat, Merekapun umumnja belum 
mempunjai gambaran bahwa di se- 
mentara negara2 Asia djuga telah 
ada Rehabilitasi Centrum bagi para 
penderita tjatjad, seperti  misalnja 

terdapat di Indonesia (Solo). 
Oleh karena itu apa jg dibawa da   kan anggauta2 A.D. jang perlu dira 

wat sebagai akibat penjakit paru? jg 

isudah mendjadi pembawaan tiapl | 
I manusia itu. Biaja tsb. akan dikum- 

ipulkan , dari kalangan A.D. sendiri , 
| dalam Territorium Djawa Tengah. Se 
perti dikabarkan, djuga pihak Kepo 
lisian Djawa Tengah berniat dengan | 
beberatus ribu rupiah akan memba- | 
ngun suatu sanatorium didaerah Sa- ' 
latiga chusus untuk anggauta korps 

itu. 

BATUBARA DAN BAHAN | 
KERAMIK DAERAH 

Dari kalangan pemerintah Daerah . 
iIstimewa Jogjakarta didapat kabar, 
bahwa tidak lama lagi akan dilaku- 

Ikan penjelidikan atas kemungkinan? 
'ada dibeberapa tempat didaerah Jogja. 
diexploitirnja pelbagai tambang jang 
Menurut keterangan, dibeberapa tem | maupun program Kerdja 
pat didaerah Jogja terdapat tanda2 | tahun 1954 terlalu 
adanja batubara dan bahan2 untuk (kan pada Eropa Barat, dan 

|Adapun jg dikemukakan 

Linformatie2 

“serta program Rehabilitasi Centrum 

ri Indonesia dan dikemukakan oleh 
Dr. Suharso kepada sidang ternjata 
merupakan suatu ' ,,openbaring”. 

oleh Dr. 
Suharso itu berupa  dokumen2: 1. 

mengenai usaha2 be- 

Surakarta, 2. naskah pidato jg per- 
nah diutjapkan oleh Dr. Suharso di 
muka Parlemen jg berisi saran2 per 

lunja diadakan Undang2 Rehabilita- 
si di Indonesia, dan 3. pendapat2 
Dr. Suharso mengenai 
masaalah Rehabilitasi 
masih terbelakang (underdevelloped 
counitries). 

Program Kerdja 1954 ter 
lalu dititikberatkan pada 
Eropa Barat 

Dr. Suharso berpendapat bah- 
wa pembitjaraan2 selama kongres 

WVF 
dititikberat- 

sa- 
keramik sematjam porselein. Jang sei ngat sedikit pada negara2 Asia 
karang ada ialah tambang mangaan 

buah pengusaha bangsa asing. Ber 

kontrak dari perusahaan tsb., kabar 
nja pemerintah daerah akan menin- 
nja pemerintahd aerah akan menin 
djau kemungkinan perusahaan - tsb 
diserahkan kepada pengusaha bang 
sa Indonesia. t 

SALATIGA : 

  

PERTANDINGAN. BRIDGE 
Pada hari Minggu jl. serombo- 

ngan pemain bridge dari Semarang 
jg terdiri dari 12 orang telah mela- 
wat ke Salatiga untuk mengadakan 
pertandingan bridge dengan kawan2 

dari Salatiga, jg diselenggarakan di 
Hotel Kali-Taman. Pertandingan jg 
dilakukan dalam suasana persauda 
raan berachir dengan kemenangan 
Semarang jg mentjapai djumlah 
angka 28.000, sedang fihak Salatiga 
hanja mendapat angka 20.000. 

Selandjutnja hadiah  individueel/ 
kepada pasangan (paar) jg terbanjak 

mendapat manche: Soemardjo/Djo- 
ko (Semarang): tuan dan nj. Gold- 
man (Salatiga). Angka jg tertinggi: 
Kapojos/Tuturarima (Semarang). 

Angka jg paling rendah: Keyzel/ 
Harsojo (Salatiga). 

Agar dapat bertanding pada hari2 
Jg tertentu, maka dikandung niat 
untuk mengadakan bridge-bond an- 
tara Semarang, Salatiga, Magelang, 
Klaten dan lain2 tempat di Djawa- 
Tengah. 

  

KONPERENSI DINAS INSP. 
PENDIDIKAN MASJARAKAT. 

Inspeksi Pendidikan  Masjarakat 
Prop. Djateng akan mengadakan 

konperensi dinas jg akan -dikundju- 
ngi oleh semua Kepala2 Ipmk/Kk/ 
Kb dari 34 tempat, pada besok tgl. 
28 s/d 30 Desember j.a.d. Atjara- 

nja a.l. menelaah pelaksanaan usa- 
ha2 Pendidikan Masjarakat tahun jg 
lalu dan rentjana untuk tahun 1954. 
Tempat konperensi di Hotel Merde- 
ka, Wonosobo. 

SAJEMBARA DJAMU 
NJONJA MENEER 

Sajembara djamu tjap potret 
Njonja Meneer jang diselenggara 
tkan oleh agennja didjalan Mata- 
ram 414, Semarang, akan dibuka 
pada nanti tgl. 5 Desember 1953 
djam 10 pagi, bertempat di R.M. 
Loo San, djl. Mataram 293 de- 
ngan disaksikan oleh fihak Kepo 
lisian dan umum. 

FAKULTET PHARMASI. 
Dari pihak resmi didapat ketera- 

ngan, bahwa fakultet pharmasi di 
Semarang akan dibuka sebelum “tgl. 
19 Desember jg akan datang ini di 
djalan Bodjong sebelah gedung 
S.M.A./C. 

KETEMUKAN SEDJUMLAH 
PELURU. 

Seorang penduduk di Kp. Djangli 
Smg. ketika mentjangkul tegalannja 
baru2 ini, telah menemukan 24 hou- 
derbak berisi 120 butir peluru L.E., 
606 butir peluru Sten, dan 1 hou- 
derbak “berisi 14 butir peluru Jungle 
Rifle. Benda2 ini kemudian diserat- 
kan kepada jang berwadjib. 

HARGA MAS DI SMG. 
Semarang tanggal 3 Desember. 

24 karat: djual ...... Rp. 38,— 
beli... aus 

22 karat: djual ...... 99 36, — 
ML An » 34,50 

sKOERS OBLIGASI R.I. 
Djakarta 3 Desember, 
346 Obi. RI 1950 (coup. besar) 

52-84 dd/tdpb. 
396 Obl. RI 1950 (coup. ketjil) 

  

jang telah lama dikerdjakan oleh se : 

hubung dengan hampir berachirnja ' 

jang keadaannja umumnja masih 
serba terbelakang itu. Sekalipun 
diakuinja, bahwa perhatian terha 
dap negara2 Asia itu kini telah 
mulai ada. Hal itu dapat diketa- 
hui pula dari beberapa rentjana 
jang akan dikerdjakan dalam ta- 
hun 1954 dalam rahgka Program 
Kerdja. 1954 itu. 

Diantaranja dalam tahun 1954 
itu di India akan diadakan Kur- 
sus Pembikinan Kaki dan Tangan 
-tiruan (prothese). Kursus. tsb. 
akan ditempatkan djika tidak di 
Punah, djuga di Lahore. Selain 

jitu dalam bulan April 1954 jad. 
akan dikirim tenaga2 experts jang 
akan menindjau R.C. di Surakar- 
ta, hatsiI2 penindjauan mana 
akan didjadikan bahan dalam Ge 
neral Assembly tsb. 

Model R.C. akan didiri- 
kan di India atau 
Indonesia ? 

Dalam tahun itu pula menurut 
rentjana akan diadakan penin- 
djauan kebeberapa negara Asia 
,guna mentjari bahan2 untuk men 
dirikan suatu Model Rehabilitasi 
Centrum bagi Asia. Kemungki- 
nan besar Model Rehabilitasi 
Centrum itu akan ditempatkan 
satu diantara dua, India atau In- 
donesia. Karena dikedua negara 
itu telah ada usaha Rehabilitasi 
jang dapat dikatakan madju. 

Akan diadakan Konpe- 
rensi Regional utk Asia? 

Lebih landjut Dr. Suharso kata 
kan, bahwa diantara para utusan 
dari beberapa negara di Asia kini 
sedang dipertimbangkan kemung- 
kinan untuk mengadakan Konpe 
rensi Regional WVF untuk Asia. 
Sebab2 jang mendorong kearah 
konperensi itu diantaranja jalah, 
karena negara2 Asia menghadapi 
kesukaran2 jang tersendiri sifat- 
nja dan tidak dapat disamakan 
pemetjahannja dengan negara2 
Eropa Barat, dan kenjataan bah- 
wa masaalah Rehabilitasi nega- 
ra2 Asia masih belum mendapat 
perhatian jang setjukupnja dari 
WVFEF, demikian a.l. Dr. Suharso. 

Seperti diketahui WVF adalah 
suatu: badan  non-governmental 
dari para Bekas Pradjurit  da- 
lam Perang Dunia jl. jang ber- 
pusat di Paris. 

PEMBUKAAN KPU/C. 

tingkat C di Semarang, kini telah 
dapat menerima siswa baru. Sjarat- 
nja jalah tamatan SMA atau sedera 
djat. Peladjaran diberikan  setjara 
kuliah dalam mata peladjarau: 
Ethica — Tata Negara — Sosiologi 
dan Ekonomi. Lamanja kursus 1 ta 
hun. Pendaftaran ' mulai tgl. 1 s/d 
25 Desember 1953 pada sdr. Soe- 
darsam, Panti Pemuda Bulu 37 Se- 
marang, tiap hari kerdja antara 
djam 9 s/d 12. 

KAUM DJEMBEL Di- 
LINDUNGI. 

Pada tgl. 2 Desember kira2 djam 
'3 malam, fihak Polisi jang bersang- 
kutan telah menangkapi kaum djem- 
bel jang tidur di emper2 rumah da- 
lam kota Smg. untuk ditempatkan 

di Asrama Djiwa Baru dan dapat 
perawatan lebih djauh. Djumlah 
kaum djembel jang ditangkap pada 
malam itu ada 320 orang, tetapi se- 
telah pagi harinja diseleksi,  hanja 
tinggal 97 orang. Mereka, menurut 
keterangan dari Djwt. Sosial Kares. 
Semarang, perlu mendapat pertolo- 
ngan karena pelbagai penjakit jang 
ada. 97 Orang tadi terdiri dari 49 

dari negara2 Eropa f 

pemetjahan | 
dinegara2 jg ' 

Utk Kursus Pengetahuan Umum: 

ber sbb.: STC I — TTC 1 4—1: 
iPTG — PTI NI 4—1: PTS II 
|— PTC 'U 3—2. Pertandingan2 
'tsb. adalah terachir, hingga kom 
petisi tennis th. 1952/”53  tera- 
chir pula dengan kesudahan sbb: 

: Golongan A djuara STC I, 2. 
|TTC 1 Temanggung, golongan B 
i djuara STC IV dan 2. DBC I: go 
longan € djuara PTG, 2. OTHC 

'I, golongan C djuara BPM dan 
runner up STC VI. 
ATJARA KOMPETISI PSIS 
Atjara kompetisi PSIS dalam pe- 

kan minggu ini sbb.: 
| Sabta, 5 Des: TCS IT -— Polisi 'I, 
Stadion: Garnizoen II — SSS II, 
Kalisari: Tjahaja Smg. 11 — TCS III, 

,Pandanaran, Poris 3 — Union 3, Se- 
.teran, f 
| Minggu, 6 Des.: Garnizoen I — 
Union 1, Stadion: TCS 2 — Poris 2, 
Kalisari, Polisi 3 — Garnizoen 3, 

Seteran: Poris 4 — TCS 4, Panda- 
naran. 

| ema arema 
i SG . c 

» Terang-Bulan” 
Lagu Indonesia Mendjadi 
» top - Hit“ Di Amerika 

Dan Eropah Barat 
SEPERTI djuga lagu ,,Benga- 

wan Solo” dan ,,Saputangan” jg 
bisa populer sampai diterdjemah 
kan dalam bahasa Tionghoa dan 
Djepang, dewasa ini di Amerika 
dan Eropa Barat orang2 djuga 
sedang ,,kesengsem” gemar sekali 
akan lagu Indonesia ,,Terang Bu- 
lan”, Tjuma lagu tsb. tidak diter 
'djemahkan setjara letterlijk se- 
mua sjairnja, hanja diambil Jagu 
nja sadja, sedang perkataannja 
disadur ganti dgn sjair ,,I Shall 
Return”, berdasar utjapan djandji 
MacArthur kepada rakjat Pilipina 
dulu ,,I Shall Return” (Aku akan 
kembali). Menurut “kata para 
penggemar muziek, dewasa ini 
lagu tsb. termasuk mendjadi salah 
satu ,,top hits” (lagu jang paling 
laku), disamping lagu2 terkenal 
seperti ,,Song from Moulin Rou- 
ge” dan ,,April in Portugal”. 
Lagu ,/Terang Bulan” made in 
America ini djuga sudah di-im- . 
port retour. kembali ke. Indonesia 
seperti lagu2 ,,top-hits” Amerika 
lainnja. Tjuma kalau sampai demi 
kian, ini bisa disebut lagu baru 
apa kuno di Indonesia? 

  

(SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 

Semarang, 5 Des. 1953: 

Djam 06.10 Rawicz and Landauer: 
06.45 Pagi gembira: 07.15 Serba- 

iserbi pagi: 07.45 Artie Shaw: d.o.: 
"12.05 Orkes Promenade Boston: 
12.30 Langgam Hawaii: 12.45 Che 
Edah berlagu: 13.15 Evelyn Knight: 
13.40 Siang riang hidangan Tosse- 
ma: 17.05 Taman Kusuma: 17.45 
Rajuan bersama, 18.00 Obrolan pak 
Patrol: 18.15 Eddy dan kawan2nja: 
18.45 Gamelan Surabaja: 19.15 Sia- 
ran Penerangan: 19.30 Pantjaran Pe- 
langi: 20:30 Pantjaran Pelangi (lan- 
djutan):, 21.15 Hiburan Malam hid. 
O.K. Bintang Putih: 22.20 Penghan- 
tar keperaduan, 23.00 Tutup. 

Surakarta, 5 Des. 1953: 
Djam 06.03 Himbauan pagi oleh 

Herjatis 06.15 Rua gan gerak ba- 
dan: 06.45 Jimmy Ltach & His new 
Organolians: 07.15 The Hawaiian 
Serenaders, 07.45 Langgam Kron- 
tjong, 12.03 Siang gembira: 12.15 
Piano tunggal: 12.45 Klenengan: ga- 
don, 13.45 Klenengan gadon (lan- 
djutan), 17.05 Dunia kanak2: 17.45 
Varia Djawa Tengah: 17.55 Oscar 
Rabin dan Claude Thornhill: 18.05 
Ruangan Kepolisian Negara: 18.15 
Seni Karawitan: 19.15 Kontak de- 
ngan pendengar: 19.30 Pengasah fi- 
kiran: 20.30 Setengah djam dengan 
Tangkai Seruni: 21.209 Manasuka 
gembira oleh R.O.S.: 22.15 Manasu 
ka gembira (landjutan): 23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 5 Des. .1953: 
. Djam 06.10. Hidangan tiada  ber- 

sjair, 06.40 Barat populer: 07.10 
Paduan, biola dan Piano: 07.30 Sa- 

. djian segala irama Ketimuran: 12.05 
“ Rajuan Elisabeth Sehumann dap Be- 
njamino Giglis 12.30 Simfoni no. 2 
D terts besar Op 73 (Brahms): 13.10 
Beberapa Krontjong modern: 13.40 
Hidangan Jimmy Leach: 14.00 Siang 
meraju oleh Dwi Suara: 17.00 Ta- 
man kanak2: 17.45 Dikala minum 
teh dengan Eddy dkk: 18.10 Musik 

| Malam Minggu: 18.30 Tjatatan dua 
pekan Studio, 19.15” Bingkisan ma- 
lam Minggu oleh Pehjiar kita: 19.40 
Krontjong Manasuka, 20.15 Kron- 
tjong Manasuka (landjutan): 2115 
Wajang Kulit oleh Kel. Kes. Diawa 
Studio: tjer.: DEWA MAMBANG: 
22.15 Wajang Kulit (landjutan): 05.30 
Tutup. 

B.S. PRAWIROATMODJO KE- 
PALA K.P.U.L. 

MP. Arifin Harahap pada hari Se 
lasa telah menjerahkan djabatannja 
sebagai kepala Kantor Pusat Urusan 
Import kepada tuan Bambang Sigit 
Prawiroatmodjo — (dulu dari Sema-   orang dewasa laki2, 16 orang dewa- 

sa perempuan, 23 orang kanak2 laki 
dan 9 orang kanak2 perempuan. Si- 
sanja telah dilepaskan kembali, ka- 
rena dianggap tidak sesuai ditem-   52-18 dd/tdpb. patkan di Asrama tadi, 

rang). Tuan Arifin kini diperbantu 
kan kepada tuan Sardju, kepala dja 
watan”perdagangan. Tuan Prawiro- 
atmodjo sebelum diangkat mendjadi 
kepala KPUI adalah. pegawai kantor 
pusat urusan export. 

- 
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| atau hasil2 kebudajaan ig tinggi, 

Soal Kem@rosotan 

R Jang : 

 Penari2 ,Strip- Pease” 

satu sebab 1 jang tidak k 
adanja Ma Na, sin 

Mereka hidup bersama dengan ti- 

sn Mamerkan. Yabugah 

DISAMPING SEBAB2 politis, ekonomis 

    
   

   

  

Amerika dau oran 
mn sebuah tempuru 
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Di Djepang 

  

Pentina 
'Rumah2 Pelatjuran“ Timbul “Dimana-Mana 3 

Jang 990/0 VTelandjang 
AN 

is) 
At 

  

ak sung mengenai 
is ini adalah sekitar 

Menurut kesan saja, dine- 
Djepang adalah seperti mi- 

Protes Kata ibu. 
. dak bertjampur-gaul, dengan tidak “Apa tidak ada tindakan2 utk. 
ada pengertian satu dengan lainnja, 
dan dengan tidak ada sesuata tali aa ab Manage Ten- 

    

   
   

  

  

   

tang ,.nakalnja ntara  pendudu- 
kan, dengan halus penulis mengum- 
pamakannja dengan seorang djedjaka 
jang Aa aa dirumah  pondo- 

“kan, dan ,ada kalanja” mengedjar- 
an gadis njonja rumah- 

Varain menggambarkannja dengan 
lebih tegas. Menurut dia, orang2 
laki-laki Djepang sangat gemas me- 
lihat sikap serdadu2 Amerika terha- 
dap wanita2 dan  gadis2 Djepang. 

- Bertjumbu-tjumbuan ditempat ramai 
bagi orang Djepang: adalah suatu ke- 
biasaan jang baru dan menusuk pe- 
rasaan. ' Banjaknja bunga-raja seka- 
rang menimbulkan rasa adanja  ke-: 
merosotan achlak dan orang2 Ame 
rikalah jang oleh orang2 Djepang di 
pandang sebagai kambing hitamnja. 

Morals-probleem. 
Sebagai telah ditjatat dalam la- 

poran2 jg lalu, -s.s.k. Djepang 
kinipun sudah mulai menulis me 
ngenai ,,morals-problem”, djustru: 
karena ini terutama jang sangat 
nampak bagi rakjat. 

Apa jang menjolok mata di 
Tokyo dilapangan ini? 

Strip-shows,  jaitu pertundju- 
kan tari-tarian jang sangat erotis 
sifatnja oleh perempuan2 muda 
jg 9996 telandjang, timbul dima 
na-mana. Restoran2 dgn geisha2- 
nja tumbuh disemua peloksok se 
bagai djamur dimusim  hudjan. 
Hotel?2, jang menurut keterangan 
djumlahnja bertambah banjak, 
umumnja "terbuka untuk keperlu 
an ,,apa sadja”. Hotel dimana 
para wartawan Indonesia ' ditem- 
patkan, sebuah gedung bertingkat 
lima, ternjata tidak lebih dari sua 
tu bordeel, dimana setiap .malam 
datang serdadu2 asing (katanja 
Amerika) membawa perempuan, 
minum2 dan bertereak2 sampai 
djauh malam, dengan tidak ada 
seorangpun jang mentjegahnja. 

Yes Sir! Thank you Sir?” De 
mikian djzwab klerk hotel djika 
oleh seorang serdadu asing dita- 

dan kekasihnja? Rumah2 dantin | kekasihnja? Rumah2 danci 
dengan tndsaiMenja ada Salak 
mana. Serdadu2 asing menggan- 
deng perempuan2 Djepang berpa 

menentangnja? Sering, terutama 
protes2 timbul dari kalangan 
kaum ibu. Tetapi hasilnja boleh 
dikatakan tidak ada. Apakah pe 
merintah tidak melakukan tinda 
kan2 terhadap pertundjukan2, 
buku2, hotel2 dan perbuatan? tja 
bul itu? Tidak. P: 

|. Bahwa ini merupakan - sebab 
adanja api didalam sekam dalam 
sanubari rakjat banjak di Dje- 
pang, terbukti dengan sering tim 
bulnja usaha2 jang sifatnja terang 
terangan anti-Amerika, a.l. beru 
pa pertundjukan2 dan film2, se 
perti ,,Red Light Base” (jg kemu 
dian tidak djadi diperedarkan). 
Wartawan Giuglaris memberi tjon 
toh2 tentang pertundjukan2 itu. 

| Tet Takahashi, seorang psycho 
analist Djepang jg terkenal, da 
lam sebuah tulisannja jang baru 
terbit tentang ,,The sexual beha- 
vior of the Japanese” a.l. menu 
lis, bahwa sebelum perang men 
djadi adat dari orang  Djepang 
untuk membiarkan wanita2 Dje 
pang kurang tahu tentang soal2 
sexe, tetapi sesudah perang, gadis 
gadis Djepang ,.tjepat sekali bela 
djar karena pengaruh kebebasan? 
pendudukan”. Bertjumbu-tjumbu- 
an, bergandengan,  bertjium2-an 
dimuka ramai sebelum perang di 
anggap taboo. Kini, berkat penga 
ruh film2 Barat, dan ,,kebebasan2 
pendudukan” itu, mendjadi soal 
«biasa sadja.” & 

&rosotan Moril Jz Disebabkan || 
Pendudukan Salah Satu Sebabnja 

  

ketjil dimana tidak ada manusia 

perempuan. 

  
Achirnja Digiring Ke 

MOBIL2 MENGKILAP, ada jg. 

datang setjara diam2, satu demi satu 

Djakarta Kota. Sementara itu lampu2 
menjinari gedung itu, satu demi satu 

Hal jang demikian itu, rupa- 
nja telah menarik perhatian be- 

berapa anggota resersur, jang: 

berada dibilangan Djakarta :Ko- | 

ta. Karena mobil dan ,tuan2| 
besar” berdasi jang datang ke- 

-Igedung Djl. Petuakan 3 tadi ma- 
lam semakin lama semakin ber- 
tambah, paka anggota2 resersur 

telah  ,,meringankan” kaki dan 
langkahnja serta setjara diam2 
datang djuga ketempat itu, untuk 
mengetahui, ada apa sesungguh- 

nja didalam gedung firma itu. 
Beberapa saat kemudian, 

orang2 jang berada disekitar j 
tempat itu kira2 djam 20.00 tadi 

malam, agak terperandjat, se- 
waktu melihat: datang kesitu 3 

buah truck polisi, jang tidak  la- 

  
  

Pakistan Sa 

KANTOR BERITA RESMI 
mengumumkan, bahwa pemerinta 
buah nota di Karachi, jarg minta   kaian ultra modern tampak mon 

dar-mandir didjalan2 jang ramai 
manusia. Laki-laki Djepang tam 
paknja seolah-olah tidak melihat 
nja, memalingkan muka atau me 
nundukkan kepala. Buku2 porno- 
grafis dengan gambar2 tjabul di 
djual didjalan2, bersama dengan 
buku2 untuk anak2 sekolah. 
tg yang Hangat kita saksikan 

di-ibu kota Djepang, disampi 
universifei2 jg indah, bibliotek2 
jang lengkap, bangunan2 jang ba 
gus, pabrik2 jang besar,  bukti2 

n dan ketjakapan bekerdja 

tah Pakistan supaja mendje 

- KD 

mah Dgn USA 
Belum Selesai: USA Ha- 
aja Sedia Hajar 15 Sen 

IR DARMAWAN MANGUN 
KUSUMO, jang telah mengetuai 
delegasi Indonesia - dalam 

. . 3 : 3 

dingan timah dengan Amerika, 
katakan kepada ,,Antara”, bah   i rakjat jang luar biasa hebat 

| 1ja. Itulah jang membangkit sen 
| fiment2 rakjat banjak, menimbul 
kan rasa anti-Amerika dan menje 
babkan s.s.k. mermulis tentang mo- 
rals-problem. . 

Seorang wartawan  Djepang 
atas pertanjaan menerangkan: Se 
mua itu timbul sehabis perang. 
Tekanan ekonomi, tuan. Pendjua 
lan gadis untuk didjadikan pela 
jan dengan harga beberapa ribu 
yen adalah kedjadian biasa sadja. 
Banjak gadis pekerdja rusak ach- 
laknja, karena ingin mempunjai 
pakaian atau mantel jang agak 
baik, jang tidak dapat dibeli dgn 
dua bulan gadjinja.  Serdadu2 
Amerikalah, demikian. wartawan 

.. Djepang itu, jang banjak uangnja. 
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Tuan tahu, belandja mereka tiap 
tahun lebih dari 200 djuta dollar. 
Timbulnja restoran2 dan tempat2 
dancing jang beribu-ribw banjak 
nja itu adalah tidak lain daripada 

' »kapitaals-belegging” setjara gam 
pang jang pasti menguntungkan. 
Tokyo sekarang adalah Shanghai 
sebelum perang, Parisnja Asia, di 
kwadratkan. : 

  

Anti-Korupsi 
Penduduk Sydney Dimin- 
ta Melaporkan Kalau Me- 
ngetahui Soal2 Suapan 

» Psb. Pa 

DEWAN Kota Sydney, Anta : 
lia, Selasa pagi telah menjetudjui | 

me: sebuah rantjangan undang2, 
ngenai soal korupsi dll. Rantja- 
ngan undang2 jang masih harus 
disahkan oleh Madjelis Perun- 
dang-undangan ' dan 
New South Wales ini mewadjib 
kan, bahwa setiap orang atau 

| badan melaporkan kepada polisi, 
abila ia mengetahui terdiadinja 

— suapan, korupsi dan perbuatan2 
tidak sah lain2-nja, jg didjalankan 
oleh seseorang anggota dewan 

    
   

“kota atau pegawai kotapradja 
Sydney. | 

Barang , siapa tidak melaporkan, 
dapat @didjatuhi hukuman  pendjara 
12 bin. atau denda £ Austr. 1.000. 

Rantjangan undang2 ini diadjukan 
- setelah terdjadi perkara suapan, ja- 

itu bahwa seorang pembesar  kota- 
pradja minta disuap supaja seorang 

nnja dinaikkan pangkatnja. 

! 

   
SUDernur | 

wa perundingan belum selesai 
dan bahwa dalanr soal harga be 
lam tertjapai persetudjuan. Dele 
gasi Indonesia dalam perundi 
ngan dengan USA itu kini dike 
tuai Mr. Zain. Darmawan dan 
Ir. Ukar beberapa hari jang lalu 
tiba di Nederland dan Selasa pa 
gi Ukar bertolak ke Geneva un 
tuk menjusul delegasi Indonesia 
dalam komperensi timah interna 
sional. Menurut persetudjuan 
Maret 1952, sebelum 1 Nopem 
ber 1953 harus sudah tertjapai 
persetudjuan tentdng penetapan 
harga untuk tahun kontrak keti 
ga jang berlaku mulai 1 Maret 

Dalam perundingan, tanggal an- 
tier2 telah diundur"hingga dua kali 
dan kini ditetapkan tg. 31 Desem- 
ber jad., demikian Darmawan. 

| Manchester Guardian” dalam pa 
da itu katakan, ,,hasil perundingan 
antara Indonesia — USA jang kini 
sedang berlangsung itu, terutama me 
nunggu pasaran London. Mengingat 
kontrzk timah Amerika — Bolivia, 
dan sikap Washington dalam perun- 
|dingan dengan Chili tentang temba- 
|ga, maka rupanja tidak mungkin 
' Amerika akan membajar lebih dari 
(harga pasar.” ' 5 
| Menurut kabar2 beurs New York 
minggu jang lalu, harga timah rata? 
8612 dollarsen per pound, dan me- 

.nurut berita surat2 kabar asing, Ame 
rika Serikat hanja bersedia memba- 
jar 75 dollarsen. (Antara). 

Tidak Akan Ada Pangkalan2 Amerika 
Di Pakistan?—Russia Chawatir Karena 
Merasa Tapal-Batasnja Akan Terantjam 

nja rundingan antara Amerika Serekat dan Pakistan untuk mendi- 
rikan pangkalan2 militer di wilajah Pakistan. Sovjet dalam nota- 
nja tadi minta perhatian kepada Pakistan, bahwa Moskow tak da- 

(pat tinggal diam terhadap adanja.rundingan2 untuk membentuk | 
pangkalan2 Amerika di wilajah Pakistan, jalah di suatu daerah 
dekat perbatasan Sovjet Uni, Nota tersebut minta kepada pemerin- 

askan tentang soal tsb. 

Pp : . sa ya | 

Perundingan Ti- 
K # Amerika dan Pakistan itu. Selain itu ! 

'pemerintah Sovpet ingin pula diberi £ £ 
keterangan tentang kabar, bhw. run-' duhan membentuk suatu organi- dengan tembok jang lebarnja 5 me- 
dingan antara Amerika dan Pakistan Sasi gelap untuk melaksanakan ter. Kremlin ini. dibangun pada ta- 

untuk rentjana komunis di Muang Thai. :hun 1833. Tinggi menaranja kurang 
Menurut berita beberapa doku ! lebih 16 meter, memakai koepel jang 

n ,kan keamanan Sovet Uni. 

ngkal Keras 

Sovjet Uni ,,Tass” malam Rebo 
h Sovjet telah menjampaikan se- 

  

— Seorang laki2 dan seorang wanita bangsa Birma hari Selasa 
telah tiba di Singapura, setelah diselamatkan “dari sebuah pulau 

nja dilautan India, sebelah "utara kepulauan Adaman. Maung Po, 
laki2 tadi (umurnja- 40) menerangkan bahwa ketika permulaan: 
tahun ini ada 5S orang naik perahu dari sebuah desa 
antaranja dia sendiri. Perahu diamuk badai, lalu terdampar di- 
pulan tadi. 3 Bulan lamanya mereka tak lihat sebilah kapal atau 
perahu. 1 Orang meninggal, hingga tinggal 2 orang laki2 dan 2 

Sesudah menunggu beberapa minggu lagi” 1 laki2 
. dan 1 perempuan mekat lalu mengarungi samudera lagi dengan 
sebuah perahu ketjil jang mereka ketemukan terdampar. Selama 
itu mereka makan telur jang diketemukan dipasir pantai dan 
mereka minum air hudian. jang mereka simpan. Bagaimana nasib 
2 orang jang nekat tadi, wallahualam! S3 TN YA 

8. Bulan lamanja Maung Po dan saudara perempuannja (ini- 
lah wanita jang tinggal dipulau tadi) memohon -pertolongan ke- 
pada Jang: Maha Kuasa, sehari-hari tjari telur penju. Tiba2, pada“ 
suatu hari badai mengamuk, kedua orang tadi berlindung diba-' 
wah pohon. Tiba2 terlihat sebuah benda hitam mendekati pantai, 
lalu terdengar motor, Sjukur! Pertolongan sekonjong2 tiba! 

Bandot? ,,Gentlemans 
Memuas-Muaskan Hawa Nafsu Dengan ? 
Melibat Pertundjukan..... Film Tjabul 3 berbahasa 'Hgorj. Dia meminta kepada saja 

dung), ada jang memakai merk B (asal dari Djakarta), 

kali, mobil2 mana berhenti didepan suatu firma-besar di Djl. Petuakan 3, 

depan, kemudian ruangan tengah, dsb.-nja. « , 

|rasa 

dalam pakaian preman, kebetu-jtruck2 polisi itu, terdiri dari go- 

lart pada Selasa malam tg. 1/12, 'longan ,,tuan2” 

  

|—-Robiason-Crusoe Birma— 
1L Bulan Disebuah Pulau Jg Tak Didiami 

ta Manusia | LN ya 

. Pulau tadi pulau Preparis, letak- 

| Birma, 

If” Wanita? 

aer tidak begitu djelek. 

$ilihat adalah keindahan kotanja. 

DAPAT AR 

menikmati Moskow bermalam di 

— Dalam satu minggu di Moskow 
'banjak djuga jang dapat saja lihat 
dan saksikan. Jang pertama saja   

Kantor Polisi Semua 
memakai merk D (asal dari Ban- |agar rombongan kita menjanji di 

.muka tjorong Radio-Moskow. Per dll. kelihatan 
dan dalam waktu tiap 5 menit se- ' 

listrik jang tadinja terang-benderang 
dipadamkan, mula2 bagian ruangan 

ma kemudian, mengangkut kira2, 
30 orang. Lebih2 lagi orang me- 

heran, karena melihat 

orang2 jang diangkut dengan 

,jang berpakaian 
perlente. : 

“Djalanannja lebar2 sekali, djalan 

 Mewahnja kotanja, tidak kalah 
dengan New York “ataupun Paris. 

mobiel sedjumlah 8 buah. Dan 
selama di Moskow ini datang 
pula ke hotel seorang penjiar dari 
Radio Moskow, jg pandai sekali 

Indonesia, — namanja 

jang kebetulan mendjadi sekreta 
ris bagian kebudajaan delegasi, 

mintaan ini tidak saja tolak, bah 
kan saja menerimanja dgn segala 
senang hati, dan untuk pelaksana 
annja saja pasrahkan kepada sau 
dara Gordon Tobing, itu penjanji 
RRI Djakarta jg terkenal dengan 
suaranja. Tobing dengan kawan2 
nja sungguh2 membawa nama 
baik Indonesia, terbukti dengan 
njanjian2 jang mereka lagukan di 
muka tjorong radio. Sengadja   Dari hasil pendengaran dan penje- 

lidikan jang: dilakukan, diketahui, 
bahwa digedung firma tsb. pada wak- 
tu itu ternjata sedang diputar film... ' 
tjabul jang berasal dari luar negeri... 
Dikabarkan, bahwa demikian asjik- 

nja para penontonnja ketika itu, se- 
hingga beberapa anggota resersur jg. 
masuk-menjelundup, tidak diketahui 
mereka, : et 

Menurut keterangan, film itu, kini 
berada ditangag polisi, sedangkan 
Lk. 30 penontonnja, sesudah didengar . 
keterangan2nja, dibolehkan pulang. | 
Apakah mereka akan dituntut, dari | 
pihak berwadjib belum didapat kete- 
rangan. (Antara). 

INGGRIS TOLAK BERIKAN 
STATUS DOMINION KEPADA 

MALTA. 
Menteri djaidjahan Inggris, Oli 

ver Lyttelton menerangkan pada 
Rebo malam dalam madjelis ren 
dah Inggris, bahwa pemerintah 
Inggris menolak untuk berikan 
status dominion kepada - Malta. 
Diterangkan olehnja, bahwa dim 
djawabannja pemerintah   pendjelasan tentang kabar ada- 

Selandjutnja dalam nota tadi dinja 
takan, bahwa pers dari berbagai-ba- 
gai negeri telah memuat berita2 ten- 
tang adanja rundingan2 diantara 

sesuai pulau2 tetangga Inggris 
seperti pulau Man, pulau Channel 
dan pulau2 Utara jang. masing2 
mempunjai parlemen sendiri, per ' 
andang2-an dan urusan padjak | 
sendiri. 2 3 ! 

POLISI BANGKOK TANGKAP 
190 ORANG VIETNAM. 

Polisi Bangkok pada hari Sela- ! 
sa telah menangkap 10 -orang   

itu mengenai pula rentjana 
membentuk suatu blok militer jang! 
aggresif di Timur Tengah. Dan ikut 
sertanja Pakistan dalam suatu blok 
militer jang agresif akan membahaja 

-- Disamping itu dalam nota Sovjet 
“dikemukakan pula statement2 para : 

Vietnam di Naksorn Phanom 
Timur-laut Muang Thai atas tu- 

men dibeslah oleh polisi. Seorang 
wanita jang turut dalam gerom- 
bolan itu kabarnja melarikan diri , 
dengan seorang “anggota polisi 
Bangkok. (AFP) - 

pembesar2 Amerika mengenai rundij . 
ngan antara Pakistan dan Amerika, ' 
jang tidak menjangkal adanja rundi 
ngan sematjam itu. Nota tsb jang me 
'njatakan kekuatiran Moskow telah 
'disampaikan oleh duta besar Sovjet 
di Karachi kepada menteri luar ne- 
geri Pakistan. 

Pakistan sangkal. 
| Lebih landjut dari Karachi dikabar 
ikan, perdana menteri Pakistan, Mo 
hammad Ali, dalam pidato radionja 
malam Rebo dengan keras menjang- 

ikal berita2 jang disiarkan oleh pers 
| tentang adanja persekutuan militer 
antara Pakistan dan Amerika Serikat. 

i Tidak pernah ada soal untuk 
memberikan pangkalan2 kepada sua 
tu negara asing”, kata Ali. Perdana 
menteri Pakistan jang dalam pada itu 
menjerang pers India jang katanja 
menjiar2kan berita2 bohong, njata- 
kan, bahwa putusan apapun jg mung 
kin diambil oleh Pakistan mengenai 
suatu ,,persekutuan ideologi”, Pa- 
kistaan tak akan dapat membiarkan 
tjampur tangan dari sudut mana dju 
ga dan pula tak akan dapat meneri 

Serangan 
Vietminh 

Dilakukan Dgn Fanatik: 
Perantjis Ferpukul 

Mundur Lagi 

rilia Vietminh pada malam Selasa 
setjiara tiba2 telah melakukan se- 
rangan terhadap pos2 pertahanan 
Perantjis di barat daja dong. 
Serangan jang pertama ' dapat di- 

minta balabantuan. 
Menurut sumber Perantjis, pa- 

kukan pertempuran setjara sangat 

berhasil mematahkan -garis perta- 
hanan Perantjis setelah melakukan 
pertempuran djarak dekat dalam 
geiap gelita.   ma pendiktean dari negeri manapun 

djuga, betapa kuatnja-pun negara, 
tersebut. (Antara). 

1 E 

Menteri dalam: negeri prof. Hazai 
rin atas pertanjaan menerarigkan ke 

“Karena ini komandan Perantjis te- 
lah. memerintahkan pasukannja su- 
paja mundur. 

Menurut komandan tinggi Feran- 
tjis, pasukan Perantjis itu telah men- 
derita kerugian besar. Kemudian di- 

pada P.I. Aneta, bahwa dapat diha waktu fadjar menjingsing Perantjis 
rapkan, bahwa timbang-terima djabatelah mengerahkan pasukan n:eriam- 
tan wali kota kepada Sudiro, akannja dan dalam serangan jang me- 

. dilangsungkan hari Sabtu jang akannjusul, pasukan gerilja Vietminh tadi 
datang. berhasil dipukul mundur. Demikian 

“Hagu2 Tapanuli, 

Inggris Siteit ini adalah 15 X lebih besar 
mengusulkan suatu status baru 92 

- ty” di Amerika...... 

| A “Gedung » Moskow University” sini 

di matjam »Spookhuis” 

LIMA BATALJON pasukan ge-' 

tangkis oleh pasukan Perantjs ig: 
segera mengirim berita radio me-j 

sukan gerilja Vietminh itu mela-! 

fanatk sehingga achirnja mereka 

Tobing menjanjikan lagu2  dae- 
rah, karena memang itulah jang 
sangat digemari diluar negeri. 
Lagu2 daerah seperti misalnja 

" tiap kali saja dapat 

Hotel ini. 

menghirup 
bau parfum jang segar.  Djuga 
pada umumnja tjat bibir merah rangnja, 
dipakai oleh wanita2 Moskow. | Amerika Serikat. 
Demikianlah gambaran keadaan | 
kota Moskow pada umumnja. 

Mengundjungi sebuah 
pertanian kolektip. 

' Selama di Moskow saja dengan 
rombongan berkesempatan djuga 
melihat2 sebuah usaha pertanian 
kolektip, untuk selandjutnja saja 
namakan usaha ini dengan nama 
.Kolchos” sebuah perkataan sing 
katan bahasa Rus jang artinja 
pertanian kolektip. Nama usaha 
Kolchos ini ialah ,,V. I. Lenin” 
dan letaknja memang didaerah di 
mana pada tahun 1921 Lenin ber 
sama isterinja pernah beristirahat. 
Kolchos ini didirikan pada tahun 
1929, mempunjai 1150 ha tanah, 
limana diantaranja 800 ha jg su 
lah dikerdjakan. Untuk tanaman 
zandum dipergunakan tanah se 
banjak 150 ha dan untuk sajur 
majur serta kentang 325 ha. Se 
bagian besar dari hasilnja dibawa 
ke kota Moskow. Djuga diada- 
kan usaha peternakan, dimana 
untuk ini dipergunakan tanah se 
'ebar 200 ha untuk tanaman rum   lagu2 Padang, 

lagu2 Sulawesi dll.-nja. Suara 
Tobing terutamanja berkuman- 
dang via radio-Moskow, memba 
wa nama baik Indonesia. 

Karena dia pulalah orang2 di 
Moskow dapat mengetahui sebe 
narnja bagaimana Indonesia, jang 
sebelumnja masih kabur, jang se 
belumnja masih dianggap Indone 
sia itu hutan belukar melulu. 

Moskow dgn gedung2 
pentjakar-langitnja 

| Bertjerita tentang gedung2-nja, 
Moskow tidak kalah dengan New 
York dan Kota2 internasional 
lainnja. Gedung Universitet jang 
tertinggi dan terbesar diseluruh 
dunia terdapat di Moskow, se- 
'buah gedung baru jg diberi nama 
Moskow University”. Gedung 
ini tingginja 239,5 meter, mempu: 

ja 38 tingkatan (verdieping) 
luasnja 320 ha. Gedung Univer- 

dari gedung .,Columbia Universi 

mempunjai 20.000 kamar2 pertjo- 
baan, 

diues berkesempatan melihat gedung 
»Malenkov Government Building” 
jang tingginja 171 meter dan mer 
punjai 27 tingkatan. Gedung ini di- 
pergunakan untuk Kementerian Luar 
Negeri USSR. Djuga Kremlin saja 
tak lupakan mengundjunginja. Dar! 
luar tampak gedung ini serem, se- 

atau rumah 
hantu”... Bentuknja, tua, dikeniingi 

dilapis emas. Dari dalam gedung ini 
diolah politik Sovjet, apa2 jang akan 
dipantjarkan keluar. Gedung ini di- 
'djaga keras oleh tentara bersendjata. 
.Orang masuk Kremlin tidak mudah 
| begitu sadja, sebelumnja harus ada 
idjin dari jang berwadjib. 

. Rombongan delegasi Indonesia 
jg mendjadi tamu dari pemuda2 
Sovjet mendapat kesempatan dju 

|ga untuk masuk Kremlin. Dida 
lam Kremlin banjak terlihat pe- 
ninggalan2 lama dari djamannja 
Tsaar seperti misalnja pakaian2 
radja dan 'kursi2, kereta2 djaman 
dulu jang dihias dengan berlian 
dan mas. Saja djuga masuk .di 
ruangan sidang Tertinggi Sovjet, 
ruangan sidang Partai Komunis. 
Ruangan ini kelihatan sangat me 
wahnja, mempunjai 2000 kursi 
komplit dengan  kop-teleponnja. 
Seperti djuga di RRT, Moskow 
pun memelihara  peninggalan2 
lama. Di Moskow 'peninggalan2 
djaman feodal ternjata tetap di 
pelihara, disimpannja baik2 kare 
na dirasa perlu barangkali oleh 
mereka untuk pemeliharaan sedja 
yah mereka. ' 

  
Memang, Moskow gedung2-nja 

umum jaebanlah dibing Pa 
kemewahannja pun tak “dapat di 
lupakan. Kalau ada orang bilang 
Moskow sederhana, hal ini tak 
dapat saja benarkan, karena apa 
jang saja lihat Moskow termasuk 
sebuah kota mewah didunia. Mo 
bielnja banjak mobiel lux matjam 
mobiel2 ' Amerika.  Wanita2-nja 
pakaiannja serba Jux, parfumnja 
mudah tertjium. Setiap kali saja 

  
ibersimpangan dengan wanita2 di | 
| sepandjang djalan di Moskow, se 

  

Djakarta memang belum aman 
pembatja. 
grombolan jang berhasil melem- 
parkan granat dikantor Kem. 
Kehakiman, djuga menurut tja- 

'tatan polisi kota, angka2 pentju- 
rian tambah meningkat. Selasa 
pagi sadja JFA “telah ketjurian 
barang2 seharga Rp. 19.000. 
HEK djuga penduduk Djakarta 
kena serobot Pick-Up-nja sehar- 
ga Rp. 50.000. Betul kemudian 
mobil ini ketemu, tapi sudah han- 
tjur — Tanggal 29 Nopember P. 
K.I. Serang bikin rapat, dihadliri 
oleh kurang lebih 500 orang. 
Waktu salah seorang pembitjara 

£ 

Selain baru2 ini ada" 

PKI-mengupas tentang diri bebe- 
rapa orang pemimpin Masjumi, 
hadlirin banjak jang berteriak : 
Bohong, minta bukti”. 
sadja rapat djadi katjau, tapi un- 
tung tidak sampai menimbulkan 

sember di Djakarta telah diben- 
tuk Jajasan Kesedjahteraan Wa- 
nita, diketuai oleh njonjah Noer- 
djanah Said Alwini. Maksud pen 
dirian Jajasan ini ialah guna me- 
njempurnakan usaha pemberian 
bantuan serta pimpinan pada ka- 
um wanita. ' — Wairisal, bekas 
apa jang disebut ,,perdana mer- 
teri RMS” jang kini ditahan di 
Djakarta bersama 7 orang ,,men- 

  
insiden2 — Mulai tanggal 1 De- 

U.P. (Antara). 

  

| teri RMS” segera akan diadili di- 
depan pengadilan tentara di Jog- 
ja — Dulu kekurangan, sekarang 

Karuan, kelebihan, telah dialami oleh pen- 
“duduk Makassar dalam soal gan- 
idum dan bahan2 textiel. Menurut 
tjatatan, harga kedua djenis ba- 
rang tadi kini tampak makin tu- 
run — Kabar dari luar negeri 
pertama-tama membawa berita jg 
enak didengar. Austria akan ku- 
rangi padjaknja sampai 6176 se- 
dang 5321 orang tawanan politik 
di Jugoslavia akan dapat pengam 
punan — Tapi berita dari Indo- 
China tetap meruntjing. Bao Dai 
hari Selasa telah menolak diada- 
kannja perundingan  gentjatan 

& 

sendjata berdasar sjarat2 jang di- 
adjukan oleh presiden Ho Chi 
Minh — Dulles, menteri luar ne- 
geri Amerika, hari Selasa mene- 
rangkan, bahwa untuk mengada- 
kan Konperensi Wina, 'paling 
tjotjok ialah dikota Wina. Usul 
Rusia untuk mengadakan. konp. 
4 Besar di Berlin kurang djelas, 
sebab Berlin dibagi djadi 2 zone. 

— Kiriman Emas dari Rusia te- 
lah tiba di London hari Senin. 
Menurut rentjana, emas ini akan 
ditukar dengan uang poundster- 
ling jang nantinja akan diguna-   

800 buah laboratorium.  Sajay 
'gota mendapat pembagian tanah se- 

put dan ketela. 

Untuk kebun buah2-an dipergu 
nakan tanah selebar 54 ha. Dida 
lam peternakan kolehos ini mem 
punjai lembu perahan sebanjak 
350 ekor. Babi 280 ekor, kam- 
bing 220 ekor, kelintji 50 ekor 
dan ajam serta bebek sebanjak 
1500 ekor. Usaha ini dalam satu 
tahunnjx bisa menghasilkan gan 
dum trigu tiap ha 26 kwintal. 
Kentang 200 s/d 250 kwintal, 
gabis 400 s/d 600 kwintal. Tiap 
lembu perahan dapat menghasil 
kan susu sebanjak 4171 liter (da 
lam tahun 1952). Djuga dalam 
tahun 1952 usaha ini telah meng 
hasilkan daging babi 25 ton, dan 
100 bidji telor ajam setiap ekor. 

Hasil seluruhnja dalam tahun 
1952 Kolchos ini adalah sebesar 3 
djuta rubel, dan dalam tahun 1953 
ini ditaksir akan mendapat hasil se- 
besar 312 djuta rubel. Dari hasil ini 
tiap anggota menurut ketuanja men- 
dapat hasil-setiap harinja 4 rubel di- 
tambah I5 kg. hasil pertanian. Da- 
lam pertanian kolektif ini dipergu- 
nakan alat2 machinaal dan masih 
djuga ada jang primitif. Setiap ang- 

banjak 4 ha. untuk ditraktor. Setiap 
anggota jang bekerdja baik dan ha- 
silnja bisa melebihi rentjana menda- 
pat. hadiah 25960 dari hasil kelebih- 
annja. Djuga untuk keperluan lapa- 
ngan kebudajaan setiap anggota se- 
tiap tahunnja dipungut 20Yo dari 
hasil, baik berupa wang maupun ba- 
han. 2 

Melihat2 pabrik pakaian 
dan kereta-api di bawah- 
tanah. 

Sebuah pabrik pakaian saja kun 
djungi djuga di Moskow, dimana se- 
bagian besar buruhnja terdiri dari 

kaum wanita, djumlahnja 1.500 
orang. Pabrik ini dipimpin oleh se- 
orang wanita pula. Umur kaum bu 
ruh dipabrik ini antara 16 tahun ke 
atas. Kebanjakan diantara mereka 
kalau malam masih bersekolah. Ga- 
dis2 muda banjak terdapat dipabrik 
ini, kebanjakan terdiri dari murid2 
SMP. Gadjih buruhnja setiap bulan 
rata2 700 rubel. Batas umur burun 
ialah sampai 58 tahun harus sudah 

Moskow Bukan Kota Sederhana 
Kemewahan Kehidupan Djelas Tampak —Mobik' Lux: 
(Gedung? Pentjakar - Langit: Universitet Jg Megah Dan 

Tjantik Jg Berbau Wangi—,,Awas, Tjopet!” 
Kissah Perdjalanan Oleh: Moeid Chandra 

: DALAM PERDJALANAN PULANG SAJA singgah satu minggu lamanja di Moskow, pusat 
| propaganda ,,perdamaian”, pusat keluarnja garis2 politik bagi kaum komunis. 

! dengan rombongan delegasi Indonesia mendapat penginapan di hotel intourist ,, Nasional” 
“pada tahun 1950 Sekdjen PBB Trygve Lie waktu mengundjungi Moskow djuga bermalam dihotel 

| tersebut. Di Hotel ini djuga pernah bermalam seorang wartawan Perantjis 
'| terkenal dengan bukunja ,,visa pour Moskow” 

| kow?. Rupanja memang hotel ,, Nasional” ini chusus untuk tamu2 luar negeri. 
| Kremlin. Sewa kamarnja setiap malam jang pakai kamar mandi 50 rubel, 
130 rubel. Saja sendiri dapat kamar tanpa kamar mandi ditingkatan 5. 

Di Moskow saja 
dimana 

Michel Gordey jang 
atau dalam bahasa Belandanja ,,Visum voor Mos- 

Letaknja didekat 
dan jang tidak pakai 

Satu minggu lamanja saja 
Pelajannja hampir seluruhnja wanita2, dan mendingan 

  

Warganega- 
ra Russia 

Sekarang Boleh Kawin 
Den Orang Asing 

PRESIDIUM Soviet Tertinggi 
Sovjet Uni telah . memutuskan 
untuk membolehkan lagi dilaku- 
kannja perkawinan antara warga 
negara Sovjet dan orang asing. 
Keputusan ini diambil pada tang- 
gal 26 Nopember jl. dan dengan 
keputusan baru ini keputusan 
presidium Sovjet Tertinggi. ter- 
tanggal 15 Pebruari 1947, jaitu 
jang melarang diadakannja perka 

dan orang asing, ditjabut kemba-   
propaganda itu Moskow me:rperku- 
at dan memperhebat persiapan2 pe- 

setali-tigawang dengan 

Satu hal jg perlu saja 'tuturkan dju 
ga tentang Moskow ialah masih ada 

nja tukang2 tjopet disepandjang dja 
lan Moskow. Hal ini terbukti dan.) 
peringatan “seorang polisi jg mene- 

gor saja waktu berdjalan-djalan, ka 
rena melihat wang saja  menondjol 
dari kantong. Dia memperingati pe- 
nulis agar berhati2 didjalan Mos- 
kow, karena disini masih banjak tu 
kang  tjopet. Tentang perkemba- 
ngan agama, setelah Stalin mening- 
gal rupanja Rusia memperbolelikan 

rakjatnja melakukan agamanja ma- 
Sing2, seperti misalnja bersembah- 
jang di geredja2 dan mesdjid2. 

Tetapi anehnja jg kelihatan aktiet 

beribadah adalah orang2 jg sudah 

tua sedangkan  pemuda2nja sedikit 
sekali, “kalau tidak mau dikatakan 

tidak ada sama sekali, seperti umpa 
manja jg kelihatan disebuahr mesdjit 
Islam di Moskow. 

Demikian Moskow, ibu kota ne- 
gara USSR, pusat Partai Komunis 
seluruh dunia jg selalu mendengung | 
kan ,.perdamaian dunia” tetapi dju | 
ga jg ditakuti oleh negara2 lainnja. | 

(Dikutip hanja se-izin I.P.S.) 

  

Gedung Universitet. Moskow jang | 
modern. Universitet ini tergolong jg. 

: | 
terbesar seluruh dunia. Lengkap 1 

ngan segala peralatan dan biblio | 
theeknja jang terdiri dari berribu- | 

ribu buku. | 

  

( oleh 

lam orgaan remi Soviet 
gi, ,Vedomosti”, jang terbit pada 
hari Selasa dan ditanda-tangani 

Klementi Y. Veroshilov, 
presiden presidium  Savjet Ter- 
tiiggi, dan Nikolai Pegov, sekre- 
taris presidium tersebut. : 
Dalam pengumuman itu antara 

lain dikatakan, bahwa keputusan pre 
sidium tertanggal 5 Pebruari 1947 

jang melarang perkawinan antara 
warga negara Sovjet dan orang asing 
kini ditjabut kembali dan bahwa pa- 

sal S dari undang? kewargaan nega- 
ra Sovjet tahun 1938 jang menjata- 

kan, bahwa warga negara Soviet jg. 
mengadakan “perkawinan sematjam 
itu tidak kehilangan kewargaan ne- 
garanja, kini berlaku lagi. : 
Pengumuman itu menjatakan pula, 

bahwa perkawinan antara warga nc- 
gara Sovjet, laki atau perempuan, 
dengan orang2 bukan warga negara 
Sovjet . tidak membawa 'sesuatu pe- 
robahan dalam  kewargaan negara. 

(Antara). 

KONGRES SERIKAT BURUH 
KERETA API INTERNA- 

SIONAL. 
Wakil-wakil lebih dari 60 pe- 

ngurus2 Kereta Api sedang berra 
pat dalam Kongres Serikat Bu- 
ruh Kereta Api Internasional di 
Paris. Djepang adalah -satu2nja 
negeri bukan-Eropa jang ikut ha- 
dlir. Wakilnja Djepang ialah Ka- 
aematsu, Wakil Direktur Djen- 
dral Djawatan Kereta Api Dje- 
pang. 

  

  

Untungkah Tu 

231641 
79100 

346896 
68871 
45598 

349023 
332344 
320761 
20419 

264833 
118696 
368495 
358628 
139358 
232155 
71817 
40596 

333387 
395742 
368236 
255670 

160760 
225164 
315431 
213095 
148568 
213747 
307534 
353049 
98608 

356557 
152278 
346017 
182131 
214767 
222369 
226776 
402343 
12625 

109056 
254051 
73850 

35088 
393825 
406148 
130472 
136579 
377224 
134507 
269762 
143888 
396136 
15315 

163417 
275433 
175048 
329506 
323617 
150087 
23262 
168668 
152697 
184286 

27846 
330464 
70249 

214610 
137603 
210623 
287180 
354654 
325914 
174502 
127718 
147210 
398258 
209424 
305255 
39074 
Fl 923 

217202, 
286421 
337543 
351966   pensiun. Pabrik ini adalah milik ne- 

gara, dan memang umumnja pabrik2 
di Rusia adalah dikuasai oleh ne- 
gara, sehingga tidak salah kalau ada 
orang Rusia sendiri jang mengata- 
kan bahwa di Rusia sekarang berla- 
ku staats-kapitalisme, bukan, volks- 
kapitalisme. Hal ini menjebabkan 
ada tendens kurang seneng - dikala- 
ngan pengusaha jang kini tak dapat 
berusaha setjara partikelir. | 

Djuga saja 31 ada melihat2 dan 
merasakan naik kereta api dibawah 
tanah di Moskow. Kereta api diba- 
wah tanah ini mulai dikerdjakan pada 
th. 1931 dimana 15.000 pemuda di 
kerahkan. Kereta api dibawah tanah 
ini menghubungkan distrik2 di Mos- 
kow sebanjak 17 s/d 25 buah. Paxn- 
djangnja 20 km. dan mempunjai 4? , 
setasiun. Besar kelilingnja adala» 55 
km. Setiap hari jang naik kurang !e- 
bih sebanjak 2 djuta penumpang, 
dan djumlah kereta -jang setiap ha- 
rinja adalah kurang lebi: sebanjak 
3000 buah. Ditiap2 setasiun dihias 
Aa lukisan2 dan patung2 jan 

dibikin oleh para senimar2 Rusia. 
Kelihatan sekali di setasiun2 ini ke-' 
mewahannja, karena bahan?nja me- | 
mang bahan2 jang mahai, 
misalnja marmar. Kalau orang baru 
naik kereta api dibawah tanah ini 
bisa kesasar, tidak tahu lagi djalan , 
keluar. Demikianlah gambaran se- 
dikit tentang setasiun bawah tanah 
di Moskow. 

ia? 

Membitjarakan — tentang masalah 
perdamaian, jang selalu didengung- 
kan oleh Moskow, memang kalau 
kita melihat dikota Moskow sendiri 
tampak suasana perdamaian, 
ikalau kita keluar dari Kota Moskow. 
maka tampak Rusia 

djagaan militer jang kuat. 
militer tampak diluar2 kota. Meli- 

nar2 Moskow: mengheridaki perda- 

maian dunia, atau apa hal ini tidak   kan Rusia untuk membeli uang 
dollar, 

hanja dipakai sebagat alat untuk 
propaganda melulu, dan diberakang    

Benarkah Moskow mem | 
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Jo Sepele? 

an SekaliIni? 
Rp. 250.— 
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(Akan disambung) 
seperti Laman age ni 

Sadja! 
PIT2-AN, BETJAK2-A N & MOBIL-MOBILAN. 

PENGANDAR sepeda, betjak ds 
Nan N sudah memberi tanda pelan2 kemudian dilanggar oleh mobiel. Djuga 

Pt perdamai- jau kalau waktu malam berpapasan dengan, mobil jang berlampu be- 
an dun 

b.nja merasa tidak ada harga kalau 

sar. Ini masuk diakal. Djuga pengandar mobiel sebenarnja ,,hilang hati- 
nja” kalau didepannja ada pengandar sepeda, betja dsb.-nja jang men- 

'dadak membelok menjeberang djalan 
Terus terang sadja, semua orang 

  

Kalau ada sepeda jang berdjeujer 4, 

tidak ingin tjelaka atau mentjelaka 
kan lain orang. Itulah sebabnya, semua orang jang menggunakan dijalan, 

! seharusnja mempergunakan KESOPANAN LALU-LINTAS. Kalau di 
Tetapi , Eropa Barat disebut dengan tepat sekali traffic politeness”. Misalnja: 

tentu menjukarkan lain kendaraan. 
memperkuat ' Kalau akan membelok, lihat dulu apakah dari. depan dan belakang vrij? 

pertahanan militernja. Disepandjang , Djuga kendaraan bermotor, tidak baik kalau mempergunakan lampu be- 
»Trans Siberie Trein” nampak peri-' sar hingga menjilaukan mata, tetapi tidak berarti bahwa sepeda2 lantas 

Kubu2 | petengan zonder lampu. Atau gegujon sambil pit-pitan. 
Pendeknja, tiap2 orang haras berpendirian, ketika didjalan — tidak 

pepatah ,tjinta tidak bisa timbul dar 

tidak bisa didjaga oleh satu fihak, 

  

t 

    

hat suasana jang demikian ini, pe-' perduli sedang nggendjot betjak atau njetir mobil — memikirkan kebu- 
(nulis masih sangsi, apa memang be- | tuhan lain orang terhadap kebutuhan lalu-lintas. Ini sama halnja dengan 

1 satu fihak”, djuga keselamatan: 

“Ki Bloko Suto. 
MENANAM tlg 

winan antara warga negara Sovjet 

li. Keputusan ini diumumkan da | 

204114 . 
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  KURSUS INDUSTRIE 
LA SN et 

. BONAFIDE - BANDUNG. 
(kotakpos 67) 

membuka djalan untuk mentjapai , 
tiita2 Tuan akan berusaha/ berdiri 
sendiri. Daftar kursus Gratis. - 

Atraksi : 
2 AS EL AE ANE Ba anna, 

      

  

      

Suatu penjelidikan pada tabeat | 
  

TI PANDOWO” 

    

  

". WAJANG ORANG ,,/NGES- 

BAK 
IP MOSUL NE IN LAND 

3 EN GA G P : 

    
Saat Sana Bear “SANDIWARA 
an peribadumu akan menerang- || - “  AKROBAT DARI TIONG- - kan kehidupanmu, tjara ag at aima “OI VU su na kau dapat PMN ada Pn HANIUNG WAN dukan persoonlijk dan penghidi is pan seluruhnja. Sepala hal din # LUDRUK SURABAJA 

siakan. #  TONG SETAN 
M.S. ahat “  DAGELAN MATARAM 

13 » 1: - an $ KERETA API HANTU 
Occultist.. Sa # DLL, PERTUNDJUKAN JG Seteran 109 — Semarang. ISTIMEWA 

Djam bitjara: ' 9—12 Pagi 
H3 Ag Sure AS 
Mi ma ae em ata 

  

at Na 
TN Lxposisi: 

"3 : DJAWATAN2 

.« PERUSAHAAN 5 
“ PERINDUSTRIAN 
« "PETERNAKAN 

«  MECHANISATIE 
#. DLL JG. BELUM PERNAH 

DIADAKAN TI 

Mulai tg. 4 Des. 

  

  SEGERA DATANG ' 
Main di Gedung Kesenian GRIS Bodjong Semarang 

Far East Travelling Troup 
s/d 13 Des 1953 

Pertundjukan jg menarik dan mengagumkan: 

| Aerobaat & Cabaret dari Hongkong 

al. Orang Terbang, Makan Api, Sunglap, 
Tari-Tarian Canton dil.-nja, 

Ke ma Ke | Gempar Ai     

  

    

aa Pabean . - ah — ge ERA Aman     

    

  
  

ZEP HYR SIX mendjadi DIUARA ALGE- 
MEEN KLASSEMENT' dim RALLY MONTE-CARLO '53 
Belilah Djuara Rally Monte Carlo 
Belilah sebuah - 

DU KERAYR..SIX 
Dapat dilever dalam 1 minggu. 

N. V. HANDEL MIJ, HIN YOE 
.. Forddealer Djawa Tengah & Cheribon 

Bodjong 76 — Telp. 2000 — Semarang. 
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City Concern Cinemas —.. 
INI MALAM PREMIERE 

(u. 17 tahun) 
n « 

LUX 
5.00 7.00 9.00 

  
  

  

Satu kedjadian diwaktu peperangan 

besar Inggeris/Djerman. 

    

Penuh sensatie — gempar! 

Akan datang: MARK STEVENS — DOROTHY MALONE 

sEGRPEDO ALLEY" 
GRAND INI MALAM PENGHABISAN (u. segala umur) 
5.00 7.00:9.00 LEX BAKKER — DOROTHY HART 

»larzan's Savage Fury 
Jungle sensatiz jang menggemparkan! 

Besok malam premiere b I A N” NORMADIAH — 
5.60 7.00 9.00 (17 tah.)"? OSMAN GUMANTI 

Film Singapura berbahasa Indonesia penuh njanjian2 merdu! 

IN DRA 5.00 7.00 9.00 
Film terbesar dalam berwarna penuh kemewahan! 

  

  

  

INI MALAM D.M.B. (a. 17 tah.) 

    
Ci EOPATRA! tie Srondow 
Her Passion Ruted The Glory That Was. Romel - 

In Exotic Color by TECHNICOLOR 

   

  

   

PA NN Na ta 

an    
starring 

Rhonda ELEMING : 

Wiliam | UNDIGAN 
. mi RAYMOND BURR 

  

, (THE LOVES OF CLEOPATRA) $ : 
Kissah Roman dari Rain Cleopatra dengan ketjantikannja! 2 

Memikat dan Menggemparkan. pertjintaannja! 

R Cc 3 A L INI MALAM PENGHABISAN (a. 17 tah) 

5.00 -7.00-9.00 GLYNIS JOHNS — NIGEL PATRICK 

  

Tjerita jang Memikat dan menggemparkan! 

BESOK MALAM PREMIERE D KA N ? NORMADIAH. — 
5 5.30 - 7.30.-9.30 (17 tah.)? OSMAN GUMANTI 

ROXY mein 
5.00 7.00 9.00 

“ta. 17 tah) 
PE Spa Ah 

(u- 17 tah.). 
  

  

Melingkan ini 
malam premiere 

   

  

Film Singapura berbahasa Indo- : 

"nesia penuh “njanjian menari 

dan merdu! 

  

Besok malam premiere PAT O'BRIEN — CAMERON MITCHELL 
, Fil 2 “ 

SEA WA Due terbenri 
    

| AAA TE LL TK 

(Akan Didjual 
: Lekas 

SATU RUMAH GEDUNG 
V5 batu terletak dan boleh diprik 
sa di Djl. Kendal no. 26 Sema- 
rang, kepada sdr. SUMARDJO.: 
—. 2 SL LL LK LN 

Roy Rogers 10 

ra
 

    

  

      

   

  

    

   
Ar me 
CABIN AND 
SAWMILL 

1 OWNEp BY 
"TOM AND 

MARY 
PINES... 

    

Senantiasa segar bus 

gar karena Puralim 
dalam Lifebuoy des 

ngan parfum harum 

semerbak    
Ye " dan perusahaan kaju' ,Larue”?           
  

i | 1122 A. dramatic highlight from 
: 9. : somerset Maugham! 

dan pertarungan anggar mati-rnalian!- 

  

    
  

  

  
N 1 ny 1), 
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(Oa. 

: : S o | e Agent ' 

  

Belhian Kis 
na PDA na 8 AN ? 25 “He 

  

    

  
  

  

  

  

  

IFOX 
4 TAK. PERSEDIAAN TERBATAS 

Karangtengah 19 

. 

SEKOLAH KLEERMAKER | 
Ih Kp. KELENGAN-KETJHIL No. 686 — SEMARANG. 

  

“ Berdiri sedjak tahun 1940. 
“ Peladjaran: Theorie - Praktijk dan Praktijk Umum. 
“ Systeem: Frans - Amerikaans. 
“ Pimpinan seorang Ahli jg beridjazah dan puluhan tahun 

berpengalaman dalam usaha kleermaker besar dan ketjil. 
Lebih landjut mintalah keterangan. : 
  

BESOK MALAM PREMIERE 
BESAR (17 th) 

ORION 
5.00 - 7.00 - 9.00 

& FG 

METROPCLE 
5.15 - 7115 “95 

   

  

PF BICGER THAN 
“THE THREE MUSKETEERS"! 

COLOR 81 
Tetpi AfcOtO Rafael Sabatini's 
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GRANGER - PARKER , 
Care  Fetel : 

LEIGH- FERRER 
“tn Henry Wilcoxon - Nina Foch 
«Lewis Stone - Richard Anderson ag 

-G:M Picture 
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KEBESARAN dan KEMEGAHAN tierita termasjur oleh Rafael Sabatini 
dihidupkan kembaii! 
Sepadan dengan ',,The Three Musketters” dan Captain Blood” jang 
menggemparkan! Gagah perkasa tempat dalam lajar putih. penuh asmara 

Sebuah film jang TERBESAR, melulu pembuat ,,9UA VADIS” dari   
17 STUMPV, WHATS TUE FIGHT N THE LARUE TIMBSR HOLDINGS ABOUT BETMEEN TOM PINES | SURROUND TOM'S PROPERTY: AND THE LARUE LUMBER Ne 

— Stumpy, apa jang mendjadi sebab perselisihan antara Tom. Pines 

— Milik kaju kepunjaan ,,Larue” mengelilingi miliknja. Tom, dan 
mereka tidak menghendaki saingan. j 

  M.G.M. jang dapat membikinnja ! ! ! ! 

     MAA 

      

IF THEY CAN KEEP HIM FROM 
GETTING HIS LUMBER OUT, 
THEY CAN MAKE HIM SELL — 

. AT THEIR PRICE! 

    

AND THEY DONIT LIKE» 
Ig COMPETITION! pik 

     
    

    

    

   

  

         

    

       
   

  

  

  
    — Dijika mereka dapat 

menghalang-halangi  kaju- 
nja Tom, sehingga tidak 

dapat keluar ke pasar, 
mereka dapat. memaksa 
mendjualnja dengan harga 
jang ditetapkan oleh mes 
reka. 

« » 

  

dan lain-lain SEPEDAMOTOR NS U, 
jang populer kuat hemat dan bersih. 

# 

. TETAP MASIN JANG PALING BERSIH, KUAT dan HEMAT 

Sole Importer: RAJA TRADING COY Djakarta — | 
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    Sementara itu, didalam rumah 
-—— Mary, 

luka2. Dia akan dirawat untuk wak- 
tu jang lama. 

— Oh, Tom. Apa jang akan kita 
perbuat? 5 ! 
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- Semarang 

ORION . Ini mala pengabisan 
5-7-9- 07th) 

Robert Stack — Joy Page 

nBULLFIGHTER & the LAOY" 

METROPOLE 5.-7-9. (17 tb.) 
Vauchin Monroe — Joan Leslie 

nTOUGHEST MAN in ARIZONA" 
(TRUCOLOR) 

BESOK MALAM PREMIERE 
REX & 5-1 9. (seg. umur) 

  

  

  

BECAUSE YOURE MINE 
DORET | A3 5 

MARIO LANZA, pemain .CARU- 
SO” biduan Agung dalam musik ig. 
menggemparkan seluruh dunia! Kini 
menjanji lagi dalam sebuah film Mu- 
sical-Romance jang selalu terkerang- 

kenang! 
Ini malam pengab.: 5.-7.-9.- (17th) 
Marilyn Monroe —- Joseph Cotten 
»NIAGARA" (Technicolor) 

: Ini Malam d.im.h. Djagalan Te 9- (LT th) 
Film Tiongkok paling baru dengan 

4 lagu2 jang modern. 
Auyang Safi — Lin Cheng 

,MU WANG CHIN SIAO" 
amankan | 

PLAN IMILE, INSISE THE CIEIN... 
ary, vol erorusas POM, TOM! LEG KAS GOY A BAD BREAK! 
HELL BE LAP UP FORA 

LONG TIME! 
    

WHAT ARE WE | 
GOING To DOE / 
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kaki 'kakakmu sangat 

        

        

   

  

   

  

AAA UJAN 
PA Pia Sela In Na ET Tai y 

? Obat 
      

   

Obat Kuat untuk Lelaki 

” GOLES Kidneying Tablets 
Kalau tuan? ingin senantiasa berbadan sehat dan kuat, supaja 

hidup selamanja enak dan santosa, djanganlah tuan? melupakan 
obat kuat untuk lelaki , GOLES KIDNEYING TABLETS” jang 
diperbuat istimewa buat menjehatkan dan menguatkan badan dan 
buah pinggang. 

Dengan selalu memakan obat kuat ini berpuluh? ribu lelaki 
telah mendapat kembali kesehatan dan kekuatan badan jang su- 
dah lama “hilang, selandjutnja, mendjadi senantiasa sehat dan kuat, 
serta hidupnjapun turut mendjadi enak dan berbagia. 

  

Pera Cree AR NY UN NINA ani      .$ KN ini ngu lu si 'chee. moi NT 

  

  

  

  

GOLES Sistering Tales : 
Obat kuat untuk menambahkan kesehatan dan ketjantikan 

     

wanita. Wanita? jang selalu pinggang pegal, datang bulan tiada 
ketentuan, muka putjat serta badannja kurus lemah tiada lagi ke- 
san ketjantikan jang lajak ada pada setiap wanita itu, haruslah me- 
reka selalu makan obat kuat ,,GOLES SISTERING TABLETS” 
jang terkenal diseluruh dunia sebab kemandjurannja jang amat 
adjaib supaja badannja mendjadi sehat dan kuat serta wadjahnja 
mendjadi tjantik manis kembali, 

  

  

GOLES Externaling 1 
(Nama Bahasa Tionghoa ,,Ngu Lu Si Chiong Shen Kow”) 

Perempuan adalah diumpamakan sebagai sekuntum bunga, ba- 
rang siapapun hendak memetiknja. Tetapi ,,Bunga” dan ,,Perem- 
puan” bukanlah suatu hal jang biasa, sebab jang ditjintai oleh 
Betina adalah berlainan sedikit. Jang disukainja ialah si-Djantan 
jang bertubuh kuat, dan tahan ,,berdjuang” dengan lama. lnilah 
jang disukainja. Kalau mau ketempat ,,Taman Bunga” pakailah 
sedikit obat ,,Goles Externaling”, tentulah memuaskan hawa-nap- 
su, tahan berdjuang selama-lamanja, supaja hati si-Betina merasa 
puas serta membilang: ,,Sesungguhnja seorang Djago, Abang ini”. 

s 

    

  
  

sembelit. 

  

      
    

Terkenal mutunja didunia. hari ini karena Chasiatnja jg adjaib un- 
tuk menjembuhkan sakit perut 

Sudah lebih 30 tahun lamanja obat ini telah tersebar diselu- 
ruh dunia dan telah diakui sebagai penawar istimewa untuk men 
tjernakan makanan. 

  

Manusia OTAK-lah jang terpenting sekali, ialah penerbit segala pikiran dan dju- ga penjimpan ingatan. Kepintaran atau kebodohan sesuatu orang itu sangat ber- sangkutan dengan otaknja. Kian sehat otaknja kian bidjaksana 
kian tadjam pikirannja. 

»GOLES BRAINER PILLS” 
untuk menjehatkan otak, menambahkan kepintaran dan pikiran, ingatan. Djika dibiasakan memakan obat ini otak senantiasa sehat, dan segala pe- njakit disebabkan oleh kelemahan otak tidak akan timbul lagi. 

Agent: FIE MIN YOK FONG G G. WARUNG No. 10 SEMARANG, 

GOLES Chonkiong Pills 
: (Obat Tonic) 

»GOLES CHONKIONG PILLS” ialah sedjenis, tonic jang mem- 

beri gaja lemah-lembut dan mengumpulkan kekuatan pada urat? 
jang lemah. Memulangkan kekuatan dan memberi ketjerdasan ba- 

      
Tahta 

  

» senak ulu hati penjakit angin dan 

  

GOLES Anmin Tablets 
Kekurangan tidur disebabkan oleh banjak fikiran dan peker- 

djaan bisa mendatangkan pelbagai penjakit. GOLES ANMIN 
TABLETS membantu supaja tjukup tidur sebab zat jang dikan- 

  

dunginja menjembuhkan penjakit resah dan risau dengan sekedjab   
mata, serta menguatkan perdjalanan darah waktu tidur. 

  

, (Obat Otak) 

ia mendjadi dan 

diperbuat dari ramuan? obat jang paling baik 
serta menguatkan 

     
Hway An Tong Gg. Warung no. 3 Semarang, 
Ngo Hok Tong Gg, Pinggir no. 1 Semarang, 
Eng Tay Hoo Dji. Pekodjan no. 101 Seraarang.       

        

      

        

   

  

     

      

        

          

        

      
      
     

       

  
          
                

       

   

       
    


