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si dari regime Tama”, 
bahwa »Setiap tinda 

€wa, antaranja terma 
beslahan atas  perkebu- 

n hak milik telah diambil 

| para bangkir, kaum industria- 
is dan pemilik2' -tanah" dimuka di 
“Bursa Kairo berhubung dengan pe- 

  

  

   rajaan genap 15 tahun berdirinja, se 
4 “landjutnja menerangkan, bahwa pe: 
“ya m€rintahnja akan melindungi modal 

dan kaum modal dengan tiada per- 
bedaan,.bila tiba masa baru “untuk 
pembangunan kembali pertanian 
dan perindustrian. Diterangkan, bhw 
revolusi Mesir didasarkan kepada 
Sistim perekonomian jg bersih dan 
kapitalisme jg sehat”. Presiden Na- 
djib achirnja berseru kepada kapital 
asing dan nasional supaja turut ser 
ta dalam rekonstruksi nasional dan | 

|Menteri2 Perekonomian, 

ib jg berbitjara dimuka perte 

Hapus? 
ANGGOTA PARLEMEN Siauw 

Giok Tjhan menerangkan, bahwa 
N Keuangan 
Yan Kesehatan, jaitu Mr. Iskag, 
Dr. Ong Eng Die dan Dr. Lie Kiat 

| Teng, telah menjatakan — kepada 
|Siaaw, bahwa Menteri2 itu sendiri 

inasi ,,asli”. dan ,,bukan asli”. 

|, Menteri2 Ong Eng Die dan Lie 
Kiat Teng menurut Siauw sudah 
'memperdjuangkan soal politik ,,asli” 
dalam kabinet, i 
itu telah menjatakan kepada Siauw, 
bahwa mulai sekarang politik ,,asli” 
'dan ,,bukan asli” akan ditiadakan. 
'Semua perusahaan jang  kapitalnja 
1007o dari. warganegara Indonesia, 

j meskipun bukan dari warganegara 
| asli", akan diperlakukan sebagai pe- 
rusahaan nasional. (Ant.-Kp:). 

  

BERIBU2 TON ROTAN 
MUSNA, “ 

“Hari Sabtu mulai djam 17.06 
hingga djam 19.30 terdjadi keba 
karan besar di Bandjarmasin di- 
sebuah gudang rotan kepunjaan 
sIoternatio” jang terletak di Kam 
(pung Bagau. Beribu2 ton rotan 
musna dimakan api, sehingga ke- 
rugian ditaksir - Rp. 850.000,—. 
Berapa buah gudang “-kepunjaan 
Maatschappij lainnja ng terisi 
karet dan rotan, begitu djuga ru- 
mah2 penduduk disekitarnja da- 
pat tertolong karena disamping 
letaknja dekat dengan sungai 
tjil, pun pertolongan pompa le- 
kas datang. Sebab?nja kebakaran 
tersebut masih dalam penjelidi- 
kan. : 

Es 

Konp4 -Besar 
Di Berlin 

Dimulai Tg 5-6 Dja-   memperkokoh perekonomian nasio- 
nal, sedang pemerintah akan men 
djamin, bahwa kepada mereka akan 
diberikan setiap bantuan dan perun- 
dangan. (Reuter): 

    

   
   
   

EISENHOWER AKAN UTJAP- 

PBB, Dag Hammarskjoeld, pre- 
siden Eisenhower dari Amerika 
akan mengutjapkan pidato di 

| PBB tentang bahaja atom jang 
tengantjam dunia, demikian: di- 

« beritakan malam Senin. Teks pi- 
|. Gdato itu telah disetudjui oleh 3 
“ Besar dan akan diutjapkan sete- 
"lah konperensi Bermuda berachir. 

. mengadakan konperensi 

nuari ? 

AMERIKA SERIKAT, Inggris 
dan Perantjis hari Minggu telah. 
mentjapai kata sepakat wvatuk 

ji 4-negara 
dengan Sovjet Uni di Berlin sele 
kas mungkin dan meminta perse 

HxKAN PIDATO DI PBB.” tudjuan perdana menteri Diggman hi eatas Tindangan” Sek" DE” Barat,” Konrad Adenauer, bagi |) 
keputusan itu. Delegasi Perantjis 
achirnja telah menjetudjui &&. 5 
atau 6 Djanuari 1954 sebagai 
tanggal diadakannja Mens! 
para menteri luar negeri :4-Besar 
itu, seperti diusulkan oleh pihak 
Amerika. Tetapi tanggal ini masih | 
harus disetudjui oleh 
Perantjis. (Antara) 
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mada Amerika Serikat bagian Lautan 

sekutu jang pekak dari be 

Mendjelang 
“ . t 

.. Asian Games 
Dari fihak Komite Olympiade Indo- 

nesia diumumkan, bahwa sebagai 
mana diketahui K.O.I. telah meng- 
ambil keputusan . untuk ikut serta 
dalam Aziade ke-II dan berhasrat 
untuk mengirimkan — rombongan 

g besar dan kuat. Pengiriman 
sebut sangat" tergantung pada 

ersiapan jang baik dalam lapa- 
gan technisch maupun financieel. 

ng persiapan jang bersifat tech- 
diserahkan — sepenuhnja pada 
ng2 top organisasi olahraga, 

dengan mengingat peraturan2 jang 
ikan ditetapkan lebih landjut oleh 
omite Olympiade. f 

. Selandjutnja pengumuman K.O.I. 
“itu djuga menjebut2, “bahwa diha- 
rapkan agar selekas mungkin ma- 
sing2 top organisasi olahraga meng- 
gerakkan — latihan-atihan — dikala- 

|.ngan para anggotanja agar wakil2- 
| nja jang akan dikirim ke Aziade 

“MH nanti dalam keadaan top conditie 
“pada se-waktu2 diperlukan. 

: Reaksi KOI mengenai be- 
rita keluarnja Aziade dari 
Olympiade belum ada. 

'“Selandjutnja pengumuman ter- 
“sebut  menjatakan, - berhubung 
Aziade M adalah organisasi re- 

. gional dari Olympiade maka se- 
| gala peraturan untuk Olympiade 
“berlaku untuk “Aziade ke II dju- | 
hm diantaranja jang patut men- 
“dapat perhatian jalah bahwa se- 

ua peserta harus 'berasal dari 
atuan Olahraga jang mendja 
nggota dari Federasi2 olahra- 

sedunia sedjenis. 3 
ngenai organisasi2 olahraga 
menggabungkan diri dalam 
si olahraga sedjenis jang 

internasional,  KOI me- 
tkan agar selekas. mung- 
anisasi2 tersebut berusa- 

ndjadi anggota. Ta 
'kenaan dengan berita2 jang 
| dari Singapura jang me- 
an bahwa ada suara2 jang 
takan bahwa Aziade akan 

arkan diri dari Olympia- 
ihak Komite Olympiade 
“belum terdapat reaksi   

Th. Sesudah Serangan 
Atas Pearli-Harbour 

Perbalikan 180 Neradjat Dalam Politik Persen- 

DJEPANG SEKARANG lagi mempersendjatai dirinja, jaitu 12 tahun 
setelah peristiwa Pearl Harbour. Akan tetapi pada dewasa ini Amerika 
Serikatlah jang mendorong persendjataan kembali Djepang, sedangkan 
Djepang sendiri menentang persendjataan tsb. Perobahan politik jang ber- 
putar 180 dradjat jang terdjadi 12 tahun setelah Djepang menjerang ar- 

tg. 7 Desember 1941 merupakan suatu peringatan bahwa Djepang adalah 
dunia demokrasi. 

Ipang jang telah menindjau Atjeh 

Djepang 

Teduh di Pearl Harbour pada 

Dunia merdeka dapat me- 
nganggap Djepang memainkan 

peranan jg. penting dalam mem- 
bela demokrasi terhadap komu- 
nisme di Timur Djauh akan te- 
tapi sedikit sekali orang2 Dje- 
pang jang berpendapat sedemi- 
kian. Pada. dewasa ini banjak 
penindjau berpendapat bahwa 

Djepang dapat dan akan men 

djadi sekutu jang kuat dikelak 
kemudian hari, djika negeri-ne- 
geri Barat merdeka memberi- 
kan kepadanja suatu kesempa- 

tan untuk mempersendjatai diri- 
aja sekuat2nja terhadap bahaja' 

N 

serangan komunis. Sekarang 
Djepang mempunjai pasukan | 
pokok, jaitu' ,pasukan keselama- 

tan nasional” sedangkan angka- 
tan lautnja dinamakan ,,pasukan 
keselamatan pantai” jang kini 
berdjumlah 8000 orang. 

Mereka in dipersendjatai dan 
dilatih oleh Amerika Serikat dan 
djumlahnja adalah  djauh ku- 
rang dari djumlah angkatan da- 
rat, laut dan udara sebelum pe- 
rang dunia ke 2, jaitu 1.000.000 
orang. Dalam usaha untuk me- 
laksanakan ini orang2 Djepang 
menentang usaha2 Amerika Se- 
rikat supaja djumlahnja angka- 
tan perangnja berdjumlah 
300.000 orang .dalam 5 tahun 
jad. Usul Djepang ialah mem- 
punjai djumlah sebesar 210.000 
orang sebagai angkatan perang- 
nja. (Antara). . 

SIMATUPANG PUAS DENGAN 
. HASIL USAHA ANGKATAN 

PERANG DI ATJEH. 
- Djenderal Major T.B. Simatu- 

4 hari lamanja, sebelum tg. 5 De- 
sember jang lalu bertolak kem- 
bali ke Djakarta menerangkan, 
ia boleh merasa bangga atas usa- 
ha2 Angkatan Perang untuk me- 
mulihkan keamanan dan keterti- 
ban umum di Atjeh, jang telah 
dikatjau oleh gerombolan-pembe- 
tontak Daud  Beureuh cs. Da- 
lam penindiauan tersebut KSAP 
telah mengundjungi Kota Radja 
dan daerah sekitarnja, Sigli, Ko- 

tak setudju dengan adanja diskrimi- 

dan ketiga Menteri | 
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Tampak pada gambar ni. Budiono menjerah 

AL Sebagaimana diketihui, 

pertama ketjakapan mengendarui sepeda moto 

"Pemenang 
'ekan La 

Ng 

      

u Lintas 

kan piala pada pemenang | 
r dalam pekan. lalu lintas 

selama minggu j.l. di Semarang telah diada- 

    

    

. 

E: 
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P Dalam bulin September 1953 jg 
lalu Overste Bachrun telah meneri- 
ma surat bersampul tertutup. Po- 
kok 'isi surat tadi “menjatakan teri- 
ma kasih ,,Negara Islam Indonesia” 
"kepada overste- Bachrun, atas, ban- 

kan Pekan Laiu Lintas 

1 
itu akan merupakan langkah perta- 

mia “daripada tidak 

karena menurut Aidit, PKI 
suk salah satu partai jg djumlah wa 
kilnja tidak ketjil 

| Djum'at dari London. 

  
Menurut Aidit Ada 

Jg Lebih 

P. K- L BERPENDAPAT, 
kekuatan jang ada sekarang, Pa 
sudah dilantik oleh Presiden tidak 
kan kepada pemerinia': pusat, su 
daerah dibentuk atas dasar jang 
tjerminkan perimbangan kekuata 
hendaki, supaja apa jang telah ter 
pembentukan Panitia2 Pemilihan 
sertanja satu orangpun dari PKI, 
didalam tiap2 panitia itu, harus 
lagi didaerah-daerah lain. 

sekretaris-djenderal CC PKI, kepa- 
da pers Senen pagi mengenai Pani. 
tya Pemilihan Indonesia. 

Oleh Aidit diterangkan, bahwa la 
ma sebelum Panitya Pemilihan Indo 
nesia “dibentuk dan dilantik oleh 
Presiden, PKI sudah  menjatakan, 
bahwa tidak diwakilinja PKI di da- 
am Panitya Pemilihan Indonesia 

demokratisnja pe 
N umum - nanti, 

terma- 

aksanaan pemiliha 

diparlemen dan 
mendjadi salah satu partai jg erat 
hubungannja dengan rakjat. 

Untuk tidak mengatjaukan kerdja 

PKI sengadja tidak 
protes. PKI menganggap kerdjasama 
antara: partai2 pemerintah perlu di 
pelihara. Mengingat ini semuanja, 
PKI terpaksa berpegang pada per- 
kataan Menteri Kehakiman, « Mr 
Djody Gondokusumo, jg ditudjukan 
kepada ketua fraksi PKI diparle- 
men, Ir. Sakirman, berupa djandji 
akan: memberi tempat kepada PKI 
didalam Panitya2 - Pemilihan  Duae- 
rah. Atas permintaan Menteri Ke- 
hakiman, nama2 tjalon PKI untuk 
Panitya Pemilihan Propinsi sudah 
diserahkan oleh PKI kepada Mente 
ri Kehakiman, sesuai dengan na- 
ma2 jg sudah diberikan kepada Gu 
bernur2. 

Selandjutnja oleh Aidit dike- 
mukakan, bahwa setelah Panitia 
Pemilihan Indonesia dilantik oleh 
Presiden, ada suara2 jang ma 
meng-amendemen fasal2 Undang 
undang Pemilihan Umum dengan 
maksud agar anggota Panitia Pe 
milihan Indonesia ditambah djum 
lahnja. : 

Aidit menarik kesimpulan dari 
adanja usaha2 ini, bahwa kini se 

ngatjaukan Panitia Pemilihan In- 
donesia dan dengan demikian me 
njebabkan persiapan2 pemilihan 
umum  mendjadi tidak lantjar. 
Demikian keterangan Aidit kepa 
da pers Senen pagi. (Antara) 

  

Pengetahuan 
Atoom Rusia 

Lebih Unggul Pari Ame- 
rika: USA Gagal Menakut 

Nakuti Dunia. 

SEORANG SARDJANA atom 
Djerman Timur hari Minggu kata 
kan, bahwa dalam lapangan tena 
ga atom Sovjet Uni kini lebih 
unggul dari pada Amerika Seri- 
kat. Sardiana itu adalah Robert 
Havemann dan mengutjapkan per 
njataan itu dalam pertjakapan de 
ngan kantor berita Dierman 
Timur ,,ADN”. « 

Dikatakan, bahwa Amerika 
kini telah menderita kegagalan 
dalam usahanja untuk menakut- 
nakuti peri-kemanusiaan melalui 
monopoli sendjata atom. (Antara) 

ANGG. PARLEMEN INGGRIS 
AKAN KUNDJUNGI 

INDONESIA. . 

Atas undangan parlemen Republik 
Indonesia dan. Birma beberap orang 
anggota madjelis tinggi dan rendah 
Inggris akan mengadakan kundjung 
an ke Djakarta dan Rangoon, demi 
kian menurut berita A.F.P. hari 

Rombongan 
anggota2 parlemen itu akan dipim- 
pin oleh Lord Rea, sedangkan selan 
djutnja akan “turut mengambil bagi 

  

  ta Bakti, Tangse, Bireuen dan da- 
erah sekitarnja ” serta Lhok Se- 
umawe. 

an Lord Wilmet of Selmeston, Sir 
Harold Roper, Peter Snitters, Wil- 
fred Palingd an J. A. Sparks, 

  

PKI Dan Panity Peri 
lihan Indonesia 

Demikian keterangan D.N. Aisi! 

dang dilakukan usaha2 untuk me, 

jang disertai dengan pelbagai perlombaan. 
(PPHO) TR 

Tanda2 Nari Usaha2 
Utk Mengatjaukan Pemilihan Indonesia— 
PKI Mengharap Agar Panitya2 Pemili- 

han Daerah Dibentuk Atas Dasar 
Demokratis 

bahwa berdasarkan perimbangan 
nitia Pemilihan Indonesia jang 
usah diubah lagi. Tetapi diharap 

paja mengawasi, agar “panitia? 
lebih demokratis dan lebih men 
n didalam masjarakat. PKI meng - 
djadi di Djakarta berkenaan aga 
- Kabupaten dengan tidak turut 
tetapi dengan orang2 Masjumi 1g 

dikoreksi dan tidak boleh diulangi . 

: BambangSugengTa- 
rik Kembali Permin- 

taan — Berhenti 
4 5 

1. Pd. KSAD KOLONEL Bam 
ibang Sugeng telah menarik kem 
ibali permintaannja untuk 
(takkan djabatannja, demikian wa 
ikil perdana menteri I, mr. Wong 
isonegoro, kepada PI-Aneta. Mr. 
i Wongsonegoro tambahkan, bah 
wa. pemerintah berkeberatan ter 
.hadap berhentinja kolonel Bam 
bang Sugeng djustru pada masa 
negara menghadapi pelbagai ma- 

pemerintah | sama antara partai2 pemerintah, Salah2 jang sukar. 
5 mengadjukan | Pemerintah telah membitjara- 

kan soal ini dengan presiden. 
:Mr. Wongsonegoro menerangkan 
pula, bahwa tidaklah benar bah 

:wa alasan permintaan berhenti 
koionel Bambang Sugeng itu ja- 
lah karena pengangkatan let.-kol. 
Zulkifli Lubis sebagar wakil 
KSAD, let.-kol. Sapari ' sebagai 
asisten I dan let.-kol. Abimanju 
sebagai asisten II. 

Menurut Wongsonegoro, kolo 
nel Bambang Sugeng telah sedjak 
lama minta berhenti dan pd. 
KSAD djuga memperingatkan 
pula pada pemerintah, bahwa ia 
dulu menerima djabatannja itu 
karena ,,dipaksa.” (Pia) 

2 

P. M. Vietnam 
Ho Chi Mi 

hari Minggu, ,,adalah suatu kesalah 

tiba di Saigon dari Paris dimana di 
dari Uni Prantjis, telah ditanjakan 

Nguyen Van Tan mengatakan, 
»Kita semua menghendaki per- 
damaian untuk mengachiri pepe- 
rangan jang sudah 7 tahun la- 
manja membawa banjak bentja- 
na bagi Vietnam dan banjak 
korban bagi Perantjis. ' SoaJnja 
bukanlah karena saja pertjaja 
sepenuhnja kepada Vietminh, 
saja Sendiri tidak dapat beladjar 
untuk mempertjajai Vietminh. 
Djika Vietminh betul2 menghen- 

daki perdamaian, maka Vietminh 
harus membuktikan ini. Maka 
itu saja kira, perundingan hanja 
dapat dilakukan djika diikatkan 
sjarat2 dan djaminan2 jg. sung- 
guh2. Maka njata sekali, kita 
tidak dapat  memperkenankan 
selama perundingan ini Vietminh 
diberikan kemungkinan “untuk 
membangun kekuatan pepera- 

Ingannja. 

Kesan2 jang saja dapat him- 
punkan di Perantjis adalah, dji- 
ka sebagian «, besar dari orang2 
Perantjis menghendaki perda- 
maian, maka mereka itu tidak 
boleh melaksanakan perdamaian 
jang pintjang, jaitu membiarkan 

| Vietnam dan orang2 Vietnam di- 
serahkan kepada orang2 komu- 
nis. Semua orang2 Perantjis dan 
Vietnam kini harus tetap ber- 
satu dalam perdjoangannja ber- 

sama melawan kegiatan2. kaum 
komunis jang  mengantjam ke- 
hantjurannja negeri. Orang2 
Vietnam harus berusaha seda- 
pat2nja supaja segera tertjapai 
kesatuan nasional dibawah pe- 
merintahan Bao Dai”. Demikian-   lah dikatakan oleh Perdana 
Menteri Vietnam, Nguyen Van 
Tan. (Antara). 

|rang”. Seterusnja 

lagar menghindari bahaja2 jg tak di 

mele kadakan 

Ikan uang jg katanja diberikan oleh 
Overste Bachrun kepada NII seba- 
njak Rp 10.000 dengan melalui se- 

lorang penghubung.  Dipudjinja tin- 
dakan overste Bachrun sebagai per- 
buatan seorang putera Islam jg se- 

djati ig achirnja kembali kepada dia 
lan Allah. Tapi dalam pada itu da- 
lam surat tadi pun  dinjatakan, hen- 
daknja seterusnja — overste Bachrun 

djangan tjuma memberi bantuan 
uang sadja, melainkan  djuga sudi, 
memberi sendjata. Bantuan sendja ' 

ta ini penting sebagai ,,Tanda Per-' 
pan NH untuk  wilajah Semax) 

pun ditekankan, ! 

inginkan, hendaknja hubungan Oover-, 
€ Bachrun dilakukan dengan dja- 

lan code serta melalui orang2 ter- 
tentu. 

Surat tsb tertanggal 15-9-53 dan | 
Iditanda tangani oleh seorang jg ber | 
nama Ali Murtadho, Selain itu pun | 
disertai sebuah lampiran siaran NII, 
(berisi  terdjemahan - dari tulisan jg 
dimuat dalam ' madjallah Amerika 
»Time” tertanggal 16 Pebruari 53, 
berkepala: ,,Perang jg tak diketa- 
ui”. Isinja tentang pertempuran an 

tara D.I. melawan RI, serta menge 
mai kekuatan Kartosuwirjo ig di ka 
Irakan sudah ada 10:000 orang ber- 
sendjata. Sekian tentang surat tsb. 

Provokasi dimaksud un- 
tuk djauhkan Bachrun 
dng opsir2 lainnja. 

Setelah menerima surat - tadi, 
segera operste Bachrun memberi 
|tahukan hal ini kepada fihak Staf 
Divisi. Dan memerintahkan meng 

engusutan, karena ternja 
ta, bahwa segala isi surat ini se 
muanja hanja- isapan diempol 
belaka. Dalam penjelidikan kemu ' 
dian dapat diketahui, bahwa se 
mula memang surat tadi dikirim ' 
kepada Panglima Divisi Dipone- 
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13   
18 MATA2 JG. DISELUNDUP- 
KAN OLEH SERIKAT ME- 
NJERAH KEPADA PI- 

HAK UTARA. ' ! 

Wartawan harian Partai Ko- ' 
munis Perantjis,' PHumanite, Wil 
ford Burchett dan Alan Winning- 
ton dari Daily Worker Inggris jg. 
kini berada di Korea katakan, ba- 
hwa 18 spion jang telah diselun- 
dupkan ke Korea Utara oleh Se- 
rekat telah menjerah kepada pi- 
hak Utara. Kedua wartawan ter- 
sebut njatakan kepada para war- 
tawan Barat, bahwa mata2 tadi 
telah menjerahkan dirinja sendi- 
ri selama waktu 10 hari baru2 ini | 
kepada para pembesar2 Korea ' 
Uu 2 

t   
Setudju Saran 
nh Tetapi... 

PERDANA MENTERI Vietnam Nguyen Van Tan, mengatakan 
an jang besar sekali djika usul pemim- 

pin Vietminh, Ho Chi Minh, jang ditudjukan kepada Prantjis ditolak se- 
fjara automatis, akan tetapi setiap perundingan dengan fihak Vietminh 
untuk mengachiri peperangan di Incotjina harus 
nan2 jang lebih sungguh2 lagi”, Perdana Menteri tsb, jang 

disertai dengan djami- 
1 Minggu pagi 

a mengundjungi sidang Dewan Tinggi 
pendapatnja oleh para wartawan me- 

ngenai interviu jang baru2 ini, jang diberikan oleh Ho Chi Minh kepada 
wartawan harian Swedia ,,Expressen' 

Makin Banjak 
Gerombolan 

Menjerah 
12.000 Di Sulawesi Sela- 
tan, Beribu-Ribu Lainnja 

Akan Menjusul 

MENURUT kawat jang diteri 
ma oleh Menteri Pertahanan dan 
lain2 instansi tertinggi di Djakar 
ta dari Territorium VII di Makas 
sar, pasukan Hamid Gali, Usman 
Balok dan Rasjid, pada tg. 30 
Nopember j.I. menjatakan tunduk 
pada perintah Panglima Terting- 
gi. Penjelesaiannja diatur sebagai 
berikut: 

Dari semua « pendjuru pasukan2 
mereka itu dikumpulkan ditiga tem: 
pat jaitu di Biladjeng, ' Malimpung 
dan Paberasan di Sulawesi Selatan 
untuk diadakan registrasi: jang da- 
tang dengan — sendjata dimasukkan 

| dalam benteng untuk diperiksa ba 
'dannja dan diudji untuk masuk da- 
lam Angkatan Perang dan sendja- 

|ta2 mereka semua diserahkan kepa- 
|da Angkatan Perang: smereka jang 
(datang dengan tidak bersendjata di 
selesaikan lebih — landjut. menurut 
instruksi Panglima Tertinggi. 

|. «Menurut kawat jang diterima ke- 
mudian, adapun pasukan2 jang su- 

(dah menjerah itu berdjumlah 
12.000 djiwa dari gerombolan Ha- 
(mid Gali cs dan ditaksir masih 
Lada 6.000 lagi jdig akan menje-' 
rah. Berapa djumlah sendjata jang 
mereka bawa masih belum diketa- 
hui. (Antara) 

  

  

  
  

Lembaga Kebudajaan 

  
»Kon, Bataviaasch Genootschap 
van Kunsten en Wetenschappen” 

Indonesia 

    

      

ternjata 

goro dengan pengharapan, agar 
jang membuka surat bukan over- 
ste Bachrun sendiri, tetapi ialah 
fihak Staf Divisi. Diharapkan, 
bahwa dengan adanja provokasi 
itu lalu timbul ketjurigaan fihak 
Staf terhadap Panglima Divisi, di 
kira panglima memang benar2 
memberi sokongan kepada »,NII” 
seperti jang tertera dalam surat 
tadi. Untung jang menerima surat 
tsb. ialah panglima sendiri, dan 
kemudian dengan terus terang 
memberi tahukannja kepada Staf. 
Sjukurlah provokasi tsb. achirnja 

  

tidak mempan dan mentjapai tu 
djuan jang diharapkan oleh pengi 
rimnja. Keutuhan dalam Divisi, 
Diponegoro tetap terpelihara. ' 

D.I. sendiri sudah ke 
walahan: 

Haag perbuatan ,,provokasi 
tingkat" tinggi” ini-sengadja dila 
kukan oleh fihak D.I. karena di 
kalangan mereka sendiri kini su 
dah merasa “adanja ,,tanda kelesu 
an”. Menurut dokumen terachir 
jang kini djatuh ketangan fihak 
resmi, Komandan Resimen TII 
diwilajah Brebes selatan, Muchji 
din, telah melaporkan kepada 
Panglima Divisi H TI, Mughny, 
mendesak supaja segera diberi 
persediaan peluru. ,,Kalau tidak, 

jkami tidak tahu apa jang harus 
kami perbuat,” demikian Muchji 
din menutup laporannja. Djelas 
sudah adanja usaha2 infiltran2 
D.I. jang mentjoba mengadakan 
perluasan ke daerah Timur (anta 
ranja jang ketangkap didekat Ka- 
libanteng dan Djatingaleh, Sema 
rang, baru-baru ini) semuanja ber 
maksud untuk mentjari supply 
dan untuk agak memulihkan mo 
ril anak buah TI sendiri jg sudah 
kehabisan peluru itu. 

»Kampanje surat-kaleng” 

Disamping itu menurut ketera 
ngan fihak jang mengetahui dan 
mendasarkan keterangannja itu 
pada dokumen2 jang telah diram 
pas, memang rupanja “fihak D.I. 
sudah mahir mempergunakan sia 
sat ,,perang surat kaleng”. Seba 
gaimana mungkin pembatja ma- 
sih ingat, dalam bulan Oktober 
1952 dulu, hampir semua Kepala? 
Djawatan Agama diseluruh Dja- 
wa Tengah dan sementara pemu 
ka2 Islam lainnja, telah menerima 
surat antjaman, jang memberolok 
olok Islam. Surat tsb. tertanda 
Komandan MMC Kompi Doso- 
muko. Ada djuga jang tertanda 
seorang jang menjebut dirinja 
Marxisto. Mula2 memang orang | 
mengira, surat2 tadi berasal dari 
fihak MMC. : 

Baru lama kemudian fihak res 
mi dapat mengetahuY kuntji raha 
sia surat kaleng ini. Sirat2 tsb. 

bukan berasal dari 
MMO, tetapi malahan dari fihak 
Dil. sendiri. Buktinja ketemu 
waktu ada penggerebegan di Solo 
dalam bulan Desember 1952 jang 
berhasil ditangkapnja komplotan 
pembunuh Kapten P.M. Mujjadi 
dan Major Basuno. Diantara do 
kumen2 jang diketemukan, terda 
pat djuga blanco surat2 antjaman 
jang tertanda MMC tadi, jang 
tinggal mengisi alamatnja sadja. 
Terang bahwa penjebaran surat2 
kaleng tadi dimaksud, pertama 
untuk menimbulkan panik, kedua 
untuk memperingatkan | orang2 
pada bahaja MMC dan sebagai 
kesimpulannja, supaja orang lalu 
makin mendekat pada D.I. 

Menurut penjelidikan fihak res 
mi, mungkin pembunuhan terha 
dap Hadji Zaeni Sjatibi, ketua 
Masjumi Tjilatjap dan kepala Dja 
watan Agama dikota tsb. pada 
tgl. 3 Desember 1953 jl., djuga 
tidak dilakukan oleh orang2 jang 
antidIslam. Petundjuk2 pertama 
mengatakan, bahwa memang pa 
da hari tsb. di Tjilatjap telah di- 
sinjalir datangnja 5 orang infil- 
tran D.I. dari Gemilir (sebelah 
timur Tjilatjap). “Tapi bukti te- 
rang belum 'ada dan pengusutan 
masih dilandjutkan. Demikian ke 
terangan2 jg diperoleh wartawan 
,Suara Merdeka” dari fihak jang 
mengetahui, 

“D.I. Berusaha Mendjauhkan Overste (“aris mna Ya 
, Bachrun Dari Perwira? Staf-nja 
| Nama Baik Bacbrun Di-Provoceer Seolah-Olah Ia Pernah 

2... Membantn D.I. Dengan Derma Rp 10.000. D.I. 
Mendjalankan Siasat »“urat-Kalengs 

(Oleh: Wartawan Kita Sendiri) 

.» SUATU USAHA ,,MENDJATUHKAN” nama overste Bachrun, 
:| baru2 ini telah dilantjarkan oleh sesuatu fihak. Selain untuk men djatu 
|. mata masjarakat, terutama dikalangan perwira2 sebawahnja, 
Po untuk menimbulkan, perpetjahan antara overste Bachrun disatu fihak dengan 

||.re dilain fihak. Pun bilamana usaha ,,provokasi” ini terdjadi, pasti soal tsb. ak « djang hingga. sampai ditingkatan pemerintahan pusat, bahkan bisa djadi akan me 
tahanan seluruhnja. Untung usaha memetjah belah ini bisa terbongkar se 

| akibat2 jang merugikan bagi negara. 

pun usaha tsb. terutama 

     

   

   

    

   

  

   
    
      

      

   

    

   
    

   

          

    

  

  

  

ngetjam Za- 
hedi 

Hubungan Diplomasi 
| Dgn Inggeris Ditjela 
| Sekeras-Kerasnja 
TENTANG demonstrasi2 jang 

menentang diperbaikinja kembali 
hubungan diplomatik antara Ing 
gris dan Iran, lebih landjut Uni- 
ted Press mengabarkan, bahwa 
Hussein Makki, bekas wakil per 
dana menteri dan ketua komisi 
nasionalisasi industri minjak Iran, 
menurut keterangannja kepada 
UP telah kirim surat kepada per 
dana menteri Fazlollah Zahedi, 
didalam surat mana ja mentjela 

- dengan sekerasikerasnia maksud 
Oom untuk memperbaiki kembali hu 

(bungan diplomatik dengan Ing- 
|gris dan memperingatkan, bahwa 
lia (Zahedi) akan diadili oleh rak 

panglima divisi Diponegoro, 
hkan martabat panglima di 

ditudjukan 
Staf Divisi Dinonego 

an berekor pan 
robah politik per 

belum menimbulkan   Parsons Meninggal 
Penjiap-PertamaDariB 
Atoom Je Didjatuhkan 

Di Hiroshima 

  

LAKSAMANA muda William 
S. Parsons, seorang ahli sendjata 
atom Amerika Serikat jang mem 
persiapkan bom atom jang didja 
tuhkan diatas Hiroshima dalam 
tahun 1945, pada hari Saptu telah 
meninggal dunia karena serangan 
djantung dalam usia 52 tahun 
dirumah sakit Betsheda,  Mary- 
land. Parsons adalah pemegang 
komando pusat pertjobaan2 atom 
Bikini dalam tahun 1946 dan m2 
mimpin pertjobabn jg diadakan 
di Eniwetok dalam tahun 1948. 

(Antara) 

Putusan? Kong- 
gres SSKDN 

Diantaranju Tuntut Pe- 
raturan Gadji Baru Dan, 
Undang2Sarekat Kerdja 

KONGRES Serikat: Sekerdja Ke- 
menterian Dalam Negeri jg. diada- 

kan di Bogor sedjak tgl. 3 Desem- 
ber jg lalu dan dihadiri oleh 294 

utusan, tengah malam  mendjelang 
Minggu jg lalu telah berhasil meng-! 

ambil keputusan2 mengenai soal2 
ekonomi,, nasib pegawai negeri dan 
otonomi. Antara lain diputuskan, 
mendesak kepada pemerintah supa- 
ja segera mengeluarkan undang2 Se 
rikat Sekerdja.dan ditetapkan serta 

dilaksanakannja peraturan gadji ba- 
ru. SS KDN' sebagai organisasi ti- 
dak .akan ikut. aktip dalam... pemili- 
han “umum anggota Konstituante 
dan DPR Pusat. 

jat atas perbaatannja itu karena 
tidak lebih dulu minta pendapat 
parlemen. 
Sementara itu duta Swiss di Tehe 

ran telah menemui menteri luar ne 
geri Iran, Nasrgllah Entezam, untuk 
menjampaikan sebuah nota Inggris 

jg menundjuk Arthur White sebagai 
kuasa usaha Inggris jg baru di Tes 
heran dan minta supaja pemerintah 
Iran menjetudjuinja, sebelum  Ing- 

gris dapat mengangkat seorang duta 
besar. 

Duta besar Amerika Serikat, Loy 
Henderson, . sementara 'itu terbang 
ke Karachi untuk kemudian kemba 
li bersama-sama dengan Wakil presi 
den Amerika Serikat, Richard Ni- 

ixon. (Antara). 

Demorstrasi pertama di 
Teheran dibubarkan. 

sukan pemerintah hari Senen telah 
membubarkan demonstrasi anti Ing- 
gris jg pertama semendjak pemuli- 
han hubungan diplomatik Iran 
Inggris diumumkan. 10 Kaum de- 
monstran jg  teriak2  ,,Hantjurlah 
Inggris!” telah ditangkap. . 

(Antara). 

Pelepasan 4 pegawai (tidak terke- 

muka) ,,Sticusa” (Stichting voor Cul 
turele” Samenwerking) telah menje- 
babkan timbulnja konflik antara or 

ganisasi buruh ,,Sticusa” dan: direk- 
turnja. Sesudah pengurus umum ,,Sti   cusa” memutuskan untuk menunda 
pelepasan itu, maka dalam suratnja 
kepada pengurus, para pegawai, .,Sti 
cusa” menamakan direkturnja tidak 
capabel untuk memimpin ,,Sticusa”. 
Pada tg. 19-12: Sticusa' akan meng 
adakan rapat pengurus lengkap. De 
mikian .,,Antara? Amsterdam. 

  

Ulama Besar Krueng Kale 
Peringatkan Rakjat Atjeh 
Djangan Terpedaja Oleh Sioran2 Pembrontak 
Jg Menggunakan Nama Baik Islam— Gerakan 

,TII” Memakai Politik ,,Adudomba" 
SEORANG ULAMA besar 

sedjak zaman Belanda, Djepang 
jang terkemuka didaerah Atjeh 
dan pemerintah Republik Indone 

sia, Tgk. H. Hasan Krueng Kale, melihat keadaan sekarang telah 
menjampaikan seruannja dan nasehat terhadav kaum muslimin 
dan muslimaat, chususnja rakjat Atjeh, supaja djangan sampai rak 
jat terperdaja dengan siaran2 dari kalangan pemberontak jg meng 
gunakan nama baik Islam, djuga disertakan dengan ajat Allah 
dan hadist Nabi s.a.w. Ulama besar Tgk. H. Hasan Krueng Kale, 
sedjak meletusnja peristiwa 20 
takan pernjataannja tetap berdiri 
Antara lain dinjatakannja dalam 

seruannja itu, bahwa sebelum peris- 
tiwa Daud Beurueh cs. terdjadi di 
Atjeh tidak ada pembunuhan dan 

pembakaran. Tetapi sewaktu timbul 
gerakan" mereka itu, kita lihat dgn. 
terang kezaliman? jg mengerikan. 

Berapa banjak orang ig telah di bu 
nuh dan berapa pula rumah jg sudah 
dibakar. 
Disamping itu dinjatakannja, bhw 

gerakan apa jg dikatakan TI itu, 
memakai politik adudomba,” me- 
nempelkan pamflet2 di pasar2 dan 
tempat orang lain. Setibanja alat ne 

gara mereka sudah lari, djustru alat 
negara menjangka jg menempel itu 
orang jg punja tempat itu. y 

Djuga mereka selalu mendjual na 
ma ulama2 besar di Atjeh ini, bo- 

rakan itu, ialah palsu, bohong, ber- 
dusta, tidak mereka ingat firman 
Tuhan: . .,Ketahuilah  Ja'nat Allah   atas orang jg berdusta”. 

Sekarang kenjataan la'nat telah 
tiba, antara Jain mereka: banjak jg 
telah menjerah dan kutjar “katjir. 

Tgk. Krueng Kale mengadjak rak 
jat Atjeh supaja insjaf dan untuk 
mentjapai tjita2 kita kearah Negara 
Islam, masih luas, jaitu ' pemilihan 
umum. Diandjurkan agar dalam pe- 
milihan umum nanti, supaja dipilih 

wakil2 untuk konstituante dan par- 
lemen orang2 jg mau memperdjuang 
kan Islam. Dengan djelas ditegas- 
kannja, bahwa kalau sematjam per- 

buatan jg dilakukan oleh golongan 
pemberontak itu dinamakan Islam, 

toch seluruh dunia orang akan ta- 
kut kepada Islam. 

Achirnja ia mfengandjurkan supaja 
sesama Islam hendaknja- hidup ru- 
kun dan damai serta berkasih-kasi- 
han. Antara kita sesama kita harus 
ada ikatan batin jg tidak akan pu- 
tus2, demikian antara lain: hadji 
Krueng Kale. 

Perlu ditambahkan, bahwa per- 
njataan jg disampaikan oleh ulama 
besar Atjeh ini memang  berpenga- 
ruh dengan kesan jg baik sekali, 

(Pia). 

BANTUAN MILITER Di 
ATJEH TIMUR 
DIHAPUSKAN, 

Berhubung dengan suasana ke- 
militeran didaerah Atjeh Timur 
sudah aman tenteram, maka mu- 
lai tg. 1 Desember 1953 bantuan 
militer (militaire-bijstand) untuk 
kabupaten Atjeh Timur tersebut 
dihapuskan. 

'jang-menjatakan seaksn-akan 

September di Atjeh, telah menja 
dan menjokong pemerintah. 

Razzia Djakarta 
Belum Djelas Mengenai 

Adanja Berita2 In- 
filtrasi DI 

MENGENAI razia2 jg diada- 
kan pada hari Rebp malam di 
Djakarta, Ph Aneta lebih landjut 
memperoleh kabar dari” KMK- 
BDR, bahwa razia2 ini dilandjut 
kan pada Kemis dan ' Djum'at 
malam. Bukannja tidak mungkin, 
bahwa razia2 masih akan diterus 
kan dalam beberapa hari ini, Ra 

er bapa TKaa Bea d zia-razia ini tidak terbatas pada Has "ueng Kale, s gz a aa : 6 
alat, mereka dalam melantjarkan ge suatu daerah jang Keren KTA 

meliputi seluruh kota. 

Sementara itu belum dapat di 
peroleh keterangan mengenai si- 
fat dan sebab jang sebenarnja di 
lakukannja razia ini. Pun berita2 

di 
ber 

belum 

pelbagai bagian kota telah 
sembunji angeota2 D.I. 
dapat dibenarkan. oleh ' sumber 
tsb. .KMKBDR menerangkan 
tidak dapat memberikan  ketera 
ngan lebih djauh selama pemerik 
saan ini masih berlangsung. Ke 
pala bagian reserse kriminil mene 
rangkan tidak mengetahui duduk 
nja persoalan jang . sebenarnja, 
akan tetapi menurut pendapatnja 
hanja mengenai pemeriksaan rou- 
tine jang “ berhubungan dengan 
berkurangnja keamanan diwaktu 
jang achir2 ini. (Pia) 

DAERAH MISSISIPI DISE- 
RANG ANGIN PUJUH. 

Jang sudah diketahui, sedikit 
dikitnja 22 orang tewas dan 200 
orang lainnja mendapat luka2 ke 
tika pada malam Saptu jl. terdja- 
di angni ribut didaerah Missisipi, 
jang dalam waktu 15 men't meru- 
sak 12 blok rumah2. Menurut 
tafsiran sementara,” kerusakan? 
jang ditimbulkan kira2 membawa 
kerugian sebesar 25 djuta dollar, 

.. Sementara itu telah diamunt- 
kan keadaan darurat: didaerah 
tersebut untuk mentjegah terdja- 
djnja perampokan2, 

8 Buah truck jg penuh dengan pa . 
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» Peratyphus A sisa dulu 16 orang, 

  

Acrobaat & Caba- 
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2. ret Hongkong 
E (Pertundjukan jg. bagus 

|. dan memuaskan 
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SIDANG ISTIMEWA. 
DPRDS KB. Semarang akan 

mengadakan sidang istimewa, pa| | 
da nanti hari Rebo tgl. 9 Desem- 

« 

   WA TENGAH 
KALI PASIR SELESAI DIPER 

    

DJOBJA 
  

MOBILISASI MODAL. 

ia 

- didaerah pegaraman rakjat kabu 

ber mulai djam 10 pagi, bertem- | 
pat diruangan sidang DPRDS 
KBS., Bodjong 148 Semg. Ada- 
pun atjaranja jalah:sAnggaran bi- 
aja pembikinan pasar Djohar Se 
latan, pasar Bulu, pasar Langgar 
dan Air Minum. Apabila tidak da 
pat selesai pada hari itu sidang | 
akan dilandjutkan pada malam 
dan hari2 berikutnja. 5 
PIHAK GUB RNU 
TENG MENJOKONG Rp. 7.500 
Untuk meringankan beban para: 

penderita bentjana angin taufan di 
daerah keresidenan Pati, pihak Gu-| 
bernuran Djawa Tengah bagian So| 
sial memberikan bantuan uang sebe| 
besar Rp. 7.500.— dengan maksud | 
sebagai tambahan untuk ongkos pem | 
bangunan kembali rumah2 jang ro-| 
boh dan rusak. Dalam pada itu pi 
hak Djawatan Kehutanan memberi- 
kan pertolongan kaju2  pembangu- 
nan dengan murah menurut harga 
pemerintah. Sementara itu Djawatan 
Sosial memberikan paku. 

Seperti dikabarkan, akibat bentja 
na nagin taufan jg. terdjadi pada-tg. 
16-11 j.l. itu mengakibatkan 408 ru 
mah roboh dan rusak jang kerugian 
nja ditaksir Lk. Rp. 300.000.—. Se- 
dang korban manusia ialah 4 orang 
mati dan 12 Juka2. 

R. T. PUSAT DGN PEMI- 
LIHAN UMUM. 

Pada tgl. 8, 9 dan 10 Desember 
“ diadakan pula untuk R.T./G.R.T. 
dan O.P.R. sbb.: 

tan, muka Geredja Blenduk): Balai 
Kota dan Ketjamatan Smg. Barat 
serta djam 16.00 — 8.00 di Kelu- 
rahan Krapjak dan Kelurahan Ta- 
wang (Smg. Barat). Penjelenggara- 
annja oleh R.T. Pusat, Pemerintah 
K.B.S., Djapen Kota dan Penmas 

. Kota. 

  

PEMUDA RAKJAT DI 
Kp. BEDAKAN. N 

Baru2 ini di Kp. Bedagan Se- 
marang telah dibentuk organisa- 
si Pemuda Rakjat dengan nama 
ranting DPR. Pemuda Rakjat 
Diponegoro. Adapun - susunan 
pengurusnja sekretaris umum sdr. 
Koesno, organisasi sdr. So'hoed 
dengan dibantu 4 orang lagi. 
DJATAH K.P.U. DJAWA- 

TENGAH. 
Untuk tahun 1954 Inspeksi 

Pendidikan Masjarakat Propinsi 
Djawa-Tengah mendapat pemba- | 
gian djatah K.P.U. sebagai beri- 

kut: ' 
K.P.U./A. 250, K.P.U./B. 10, 

ME PAT AND: , 

Wilajah2 jang mendapat bagi- 
.« an K.P.U.B. ialah: Kudus, Pema- 

lang, Purwokerto, Kebumen, Pur ' 
woredjo, Magelang, Solo dan Kla 
ten. 

K.P.U./C. 
“Kotabesar Surakarta 
ra 

diberikan kepada 
dan. Sema- 

ng. 
PERANGKO ,,HARI IBU” 
Berkenaan dengan peringatan” 25 

tahun uusianja. pergerakan wanita, 
jang tergabung dalam Konggres Wa- 
nita Indonesia, aka oleh fihak 
PTT pada tgl. 22 Desember j.a.d. 
(Hari Ibu), akan dikeluarkan pe- 
rangko peringatan jang dinamakan 
»Perangko Hari Ibu”.  Pendjualan 
perangko itu akan dimulai pada tgl. 
tsb. dengan harga Rp. 0,50 dan: ti- 
dak dengan harga tambahan. Pe- 
rangko ini dapat dipakai untuk pe- 
merangkoan kiriman? pos baik da- 
lam maupun luar negeri, dan akan 
didjual terus sampai habis. Batas 

waktu berlakunja akan diumumkan 
kelak. . 3 

BALAI PENGOBATAN LEM- 
BAGA PSYCHOLOGIE UMUM 

AKAN BERDIRI. 
. Menurut rentjana, tidak lama 
lagi di Semarang akan dibuka 

-Balai Pengobatan Lembaga Psv 
chologie Umum dibawah pimpi- | 
nan para-psycholoog Harto Dipo- 
negoro. 
Adapun LPU ini bertugas a.l. 

menjelenggarakan psychologis-di- 
agnostiek. untuk — menetapkan 
»School-dan beroepskeuze” dari 
anak2 dan tjalon pegawai, tem- 
pat pendidikan rochani bagi se- 
mua mahasiswa, mengkoordinasi 
antara perkumpulan? kebatinan, 
membaharui “kesenian asli untuk 
disesuaikan dengan aliran za- 
man, menjiapkah ,.goodwilt mis- 
sion” untuk dikirim keseluruh 
dunia d.L.l. 

Lembaga Serupa ini kabarnja 
telah ada di Bandung ialah Lem- 

' baga Psychologie Tentara jang 
bertugas menyelidiki djiwa para 
anggota militer dengan maksud' 
untuk ditempatkan jang sesuai 

. dengan bakatnja. 
PEMBIKINAN GARAM RAK- 
JAT DIPERPANDJANG SAM- 

.. PAI OKTOBER '54. 
Dari fihak resmi ,,Antara” Se 

marang terima berita, bahwa me- 
nurut surat keputusan dari Ke- 
menterian Keuangan tertanggal 
6/11 maka pembikinan garam 
rakjat diperpandjang sampai bu- 
lan Oktober 1954, dan waktu 
pendjualan  hasilnja  diperpan- 
djang sampai bulan Djanuari '55. 
Seperti diketahui dalam surat Ke 
menterian Keuangan jl. jang me- 
ngaktipir kembali peraturan mo- 
nopoli garam, maka pembikinan 
garam rakjat hanja diberi tempo 
sampai bulan April 1953. 

Lebih djauh dapat dikabarkan, 
bahwa oleh pihak Gubernuran 
Djawa Tengah ada dikandung 
niat untuk berusaha agar supaja 

paten Pati dan Rembang dapat 
diadakan verkoopcentrale setjara 
kooperatief, dengan lebih dulu di 
bantu keuangannja. 1 

| PENJAKIT MENULAR 
Keadaan penjakit menular menu- 

tut tjatatan Djawatan Kesehatan 
Kota dalam “minggu jang telah lalu 
adalah sbb: Typhus abdominalis si- ' 
sa dulu 32 orang, penjakit baru 10 
orang, sembuh 8 orang, meninggal 
1 orang, sisa achirminggu 33 orang. 

penjakit baru 5 orang, sembuh 3 
orang, sisa terachir 18 orang. Pa- 
ratyphus B tetap sisa dahulu 4 
orang.  Paratyphus CG djuta tetap 

“sisa dahulu 1 orang. Diphtherie si- 
sa dulu 3 orang, penjakit baru 1 

nj $ 
NURAN DJA-| 

Djam 19.00 — | 
21.00 di Djapen Kota (Purwodina- 

  

C— The Hula Girl — 

— Pukul rata pertusdjukan  ACRO- 
BAAT & CABARET HONGKONG 
Far East Travelling Troupe, jang se- 
djiak tanggal 4 hingga besuk 13 De- 
sember mengadakan pertundjukan 
di Gedung Kesenian Semarang ada- 
'lah suatu pertundjukan jang berhar- 
ga untuk dilihat. Seluruh sadjian jg. 
dihidangkan kepada penonton se- 
muanja mengagumkan. Ini terbukti 
dengan ,tepuk tangan meriah — dari 
publik tiap2 kali habis hidangan ba- 
ru. Tidak mengherankan, bahwa 
waktu di Djakarta, rombongan ini 
telah diperkenankan pula mengada- 

kan pertundjukan dalam Istana. Ne- 
gara dihadapan Presiden Sukarno 
dan lain2 pembesar. Antara atjara2 
jang dihidangkan, jang sungguh 
mengagumkan ialah kepandaian se- 

jorang gadis jang memutar 4 buah 
piring diatas tangkai kaju kefjil. 
Meski ia berdjungkir balik, piring? 
tetap berputar dengan selamat. Dju- 
ga nummer2 acrobatik, terutama jg. 
dilakukan diatas 5S buah kursi ber- 
susun diatas botol bier, benar? bi- 
kin hati penonton berdebar2. Ada 
lagi hidangan jang orisinil, ialah 
suatu ,,band” jang .tjuma terdiri dari 
satu orang tanpa alat2 musik, tapi 
bisa meniru suara2 saxophoon, trom 

ibone, trompet dsb. Bahkan meniru 
'suara sirene dan medan pertempuran 
pun mirip benar, Dan paling achir, 

itari2an Hula-Hula serta Tari Tabo 
Africa tanggung tidak kalah memu- 
askannja dari pada lain? hidangan. 
Menurut keterangan fihak manager, 
rombongan: ini dari Semarang akan 

terus ke Surabaja kemudian ke Ban- 
dung. Djadi bagi penduduk Djawa 
Tengah, kesempatan melihat rombo- 

'ngan luar negeri ini hanja ada di 
Semarang sadja. Untuk meluaskan 
kesempatan menonton, tiap malam 
ada 2 kali pertundjukan, ialah mulai 

idjam 19.00 dan 21.00 malam. 

P.P.S.S. BERTEMU L.M.P. 
Pada hari Minggu tgi. 25 Desem- 

ber j.a.d. beberapa rombongan dari 
PPSS akan mendjemput rombongan 
tamunja dari Ikatan Motor Priangan 
di, Pekalongan. IMP akan mengun- 

.djungi kota2 di Djawa Tengah hing- 
|ga tgl. 24 Des. Dan untuk mengada- 
kan perdjalanan keliling dikota Se- 
marang akan dilakukan pada tgl. 23 
Des. bersama2 
PPSS. 

| HASIL2 PERLOMBAAN 
| PEKAN LALU LINTAS. 
|(- Pekan Lalu Lintas jang . dimuiai 
sedjak tgl. 29 Nopember j.l. telah 

Giachiri “dengan malam perfemuan 
pada Minggu malam jbl. bertempat 

  
| 

digedung Stadstuin, Duwet. Smg. 
Pertemuan jang dikundjungi oleh 
semua peserta2 perlombaan selama 

Pekan Lalu Lintas itu, dihadliri dju- 
ga oleh para pembesar setempat. 

Setelah Ketua Panitya, - Koinisaris 
@olisi Johnny Anwar menguraikan 

esan2nja selama diadakannja pekan 
itu, kemudian sambutan? Giberikan 
oleh Gubernur Budiono, “ Waiikota 
|Hadisubeno dan Kepala Polisi Prop. 
|Djateng Achmad Bastari. Selandjut- 
'nja diumumkai nama2 pemerang 
Idalam perlombaan ' mengenai keso- 
panan lalu-lintas, dan hadiah2 dite- 
'rimakan kepada mereka oleh Ibu 
Budiono.. Adapun para pemenangnja 

sbb.: : 
Perlombaan sepeda. 

1. Ong Dhiam Tjoan start no. 28, 
2. B. De Hue (74): “3. G. F.. Her- 
mann (10) dan hadiah2 hiburan di- 
berikan pada: Sumardi (29), Soen- 
djojo (2), Sumadi (92), Budihardjo 

(8) dan Rustamadji (94). Hadiah 
istimewa diberikan pada seorang pe- 
serta jang tertua sendiri, berusia le- 
bih dari 40 tahun bernama  Kiem 

Goen Gwan (91). 

Perlombaan betjak. 
1. Irpan start no. (70): 2. Sarma- 

ni (18): 3. Dalimin (44), -4. Pawiro- 
redjo (51), 5. .Subarto (90). Hadiah 

ri (17). Jatim (22), Wiromartono (19) 
dan Tamso (27). 

“Lelaki: 1. Ong Yag Hwat (52), 
2. JM: Koster (31): 3. Yap Tiong 
Hoo (96) dag 4. Tan Tjoen Tjouw 
(99). Wanita: Tjioe Gwat Phik Nio 
(7), Treesje Tan (32) dan " Nancy 
"Hoo (49). Hadiah hiburan: Liem 
Soei Tien (S1), Goei Ing Hian (76), 
Goo Giok Hay (14), Oei Tjoen Hian 
(27) dan Tan King Boo (35). 

Ketangkasan sepeda motor 
1. Tan. Dhian Liep (100): 2. Oei 

Thwan Sioe (38): 3. Oei Tjing Lee 
(48): 4. Ang Tjing Tjiang (104). Da- 
pat ditambahkan, bahwa pemenang 
ke-3 adalah putranja pemenang ke- 
2. Hadiah hiburan: Yap Tiong Hoo 

(44). The Tong Yan (54), Jack Ar- 
gubi (7), Oei Tjong Aan (130), Liem 
Tjay Sing (40) dan Slamet Purbojo 

dari CPM (26). Hadiah istimewa di 

berikan kepada pemain acrobat se- 
peda motor Letnan II Satrijo, seba- 
gai penggantinja sdr. Meyer jang ti- 
dak djadi main karena berhalangan. 

Menghias @talage menurut 
Lalu Lintas. 1 

1. Toko Europa: 2. Toko Hien: 

3. Semarang Stores: 4. Toko Buku 
Kolff dan 5. Toko Buku Van Dorp. 
Kesemuanja di Bodjong. 

Adapun pemenang2 dari perlom- 
baan karang-mengarang telah kita 
muatkan kemaren, dan hadiah2nja 
telah diterimakan pada malam itu 
djuga, Dapat ditambahkan, bahwa 
idjazah2 tanda penghargaan dari Wa 
likota telah diberikan djuga pada 
wakil2 peladjar dari sekolah2 Mene- 
hgah Atas di Semarang, baik dari 
sekolah. Negeri,  Partikulir 'dan Ti- 
onghoa, serta kepada wakil2 perkum 
pulan peladjar. Djuga kepada Ketua 
IL.M.S. dan pemimpin technik jang   orang, sembuh 2xorang, sisa ter- 

ahir 2 orang, 
menjelenggarakan perlombaan?2 . ter- 
sebut diatas, 

dengan rombongan 

hiburan kepada: Sakjad ,59), Kastu- A 2 NO i 
' Buku2 jang terpilih itu akan ditje. 

Perlombaan bromfiets. | 

Dari kalangan pemerintah daerah 
|istimewa "Jogjakarta didapat kabar, 
“bahwa pemerintah daerah bermaksud 
hendak mengadakan ,,mobilisasi” mo 
dal nasional guna  penjelenggaraan 

jakarta, Maksud tersebut  berhubu- 
ngan pula dengan rentjana industria- 
Jisasi jang akan diselenggarakan oleh 
pemerintah daerah dan jang pelaksa 
naannja diserahkan kepada Badan 
Perentjana Perindustrian jang dike- 
tuai oleh Sultan Hamengku Buwono. 

SALATIGA 
2 Nat 

| MURID2 MEMBEAJAI PEN- 
DIRIAN GEDUNG2 SE- 

KOLAH. 

Menurut fihak resmi, di Sala- 
man telah dibentuk sebuah pani- 
tya jang diketuai oleh Muljore- 
djo jang maksudnja guna meren- 
tjanakan pendirian gedung S.M. 
P. partikelir. Rentana beaja sebe- 
sar Rp. 38.006.— tciah disang- 
gupi untuk diwudjudkan oleh rak 
jat serta para tjalon murid sendi- 
ri dengan menjokong rata2 Rp. 
100,—. 

TUIREBO 
KONPERENSI G.P. ANSOR. 
Pada. tg. 13 Des. '53, jang 

akan datang G.P. Ansor tiabang 
Tjirebon akan mengadakan kon- 
perensi tjabangnja. Dalam konpe 
rensi tsb. akan dibitjarakan anta- 
ra lan hal2 jang mengenai pemi- 
lihan umum dan soal stabilisasi 
organisasi kedalam. 
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PENJAKIT. 

Ini sungguh2 terdjadi di Solo, ku- 
rang lebih seminggu jang lalu. 

Pada suatu hari walikota Solo, 
panddjenengan Gus Raden Mohamad 

Saleh menindjau kampung Gandekan 
Tengah dalam kota Solo. 

Sebagai biasanja kalau ada penin- 
djauan2 begini ini, djuga kepala 
kampung Gandekan terus bikin la- 
poran. Dengan suara lantang, muka 

penuh kesungguhan bitjaralah . dia, 
lagaknja kaja tentara bikin laporan, 
tjekak aos: ,,Gandekan Tengah 
aman, beras tjukup, air tjukup, pen- 
duduk tjukup eh keliru......... , tju- 
kup tenang. Penduduk tjuma tjemas 
menghadapi gangguan Penjakit PBB!! 

kian! Laporan selesai!” 
Mendengar laporan ini, karuan sa- 

dja walikota djadi garuk-garuk ke- 
pala (kepalanja sendiri),  Mengira 
penduduk Gandekan sudah kemasu- 
kan dogma politik Anti Perserikatan 
Bangsa-Bangsa. : 5 

Melihat - keragu-raguan walikota, 
RK Gandekan terus mendjelaskan: 
.Jang dimaksud penjakit P.B.B. ia- 

“lah penjakit Patek, Belak dan Bu- 
bul!! Laporan Tutup!!! 
Walikota Panddjenengan Gus Ra- 

den Mohammad Saleh lega 

: Sir-pong. 

  
  

BURUH YAN DORP MOGOK. 
« Hari Senen ini, buruh pertjetakan 
Van Dorp di Semarang telah meng- 
“adakan pemogokan. Menurut kete- 
rangan hal ini disebabkan karena 
tuntutan perdjandjian kerdja jang 
meliputi beberapa pasal jang belum 
dapat dilaksanakan oleh pertjetakan 
tadi. 

SAJEMBARA 'MENGARANG 
BUKU KOPERASI UTK. 

KANAK2. 
Untuk menambah pengertian 

anak2 sekolah rakjat dan landjutan 
tentang. koperasi, oleh kementerian 
P.P. dan K. telah diadakan sajemba 
ra karang mengarang buku2 jang bi 
sa memberikan pengertian lebih da 
lam tentang arti dan manfaat berko 
perasi kepada rakjat. Buku2 jg akan 
diterima. menurut keputusan suatu 
panitia, kemudian akan disebarkan 
dikalangan sekolah2 rakjat dan Ian 
djutan, jang pada umumnja sangat 
'memerlukan peladjaran2 mengenai 
koperasi tersebut. Bagi pemenang2 
sajembara disediakan hadiah2, se- 
dang untuk penerbitan bukunja pe- 
menang tadi akan mendapat wang 
djasa. 

tak atas biaja pemerintah. 

S.R. TAMAN MALUKU DA- 
PAT GEDUNG BARU 

Gedung baru untuk S.R. di Ta- 
man Maluku Semarang pada tgl. 3 
Desember jbl. telah diresmikan 

'pembukaannja oleh — Kepala Insp. 
S.R. Djateng, Karim Moh. Durjat. 
Pengguntingan pita dilakukan oleh 

Inj. Suryahadi, anggauta DPD seksi 
Pendidikan Prop. Djateng. Upatja- 
ra peresmian 'ini disaksikan oleh 
Insp. PP & K Djateng dan semen- 
tara para undangan. Menurut kete- 
rangan, gedung S.R. Taman Malu- 
ku ini adalah jang terbagus pembi- 

'kinannja daripada  gedung2 S.R. 
jang telah dibuat sedjak tahun 1950 
'di Djawa Tengah. Adapun biaja 
'pembikinan gedung ini sebesar I.k. 
Rp. 300.000.-. Gedung S.R. baru 
jang akan segera selesai dibuat ja- 
lah gedung SR. Pekunden Sema- 
rang. 

MEMPERINGATI MAULUD 
NABI DAN ULANG TAHUN 

KE 8. 
Masjumi Tjb. Semarang pada hari / 

Minggu pagi jbl. telah mengadakan 
eringatan Maulud Nabi Besar Mo- | 1 : 

ata dan memperingati 1990.—. Uang tersebut diatas dida- chammad s.a.w. 

usaha2 pembangunan didaerah Jog- 

BAIKI DGN BEAJA 

Perbaikan Kali Pasir (K. Deng- 
keng) jang dimulai tahun 1951 hing 
ga tahun 1953 ini kini telah selesai 
dan menghabiskan beaja Rp. 3.000. f 
000.—. Seperti diketahui, Kali Pa- 
sir atau Kali Dengkeng jang mata- 
airnja berasal dari gunung Merapi 
dan mengalir serta melintasi daerah 
Klaten dan Sukohardjo, pada tiap2 
musim hudjan membawa  bentjana 

.air dan pasir jang merusak sawah 
(dan petegalan jang luasnja lebih da 
Iri 5.000.ha. disepandjang kali dan 
'anak2 kali tsb., didaerah Klaten dan 
Sukohardjo. Dgn. selesainja perbai- 
kan tsb., diharapkan dalam musim 

hudjan besar tahun ini dan selandjut 
Inja tidak terulang adanja bentjana2 

itu. T $ 

pekerdjaan perbaikan tsb tiap2 hari 
.nja mempergunakan tenaga manusia 
dari 2 4 3.000 orang. Dan untuk 

' menggali pasir jang lebarnja 35 m. 
pandjang 28 km. diantara daerah Sa 
piturang dan Simping menghabiskan 
beaja Rp. 1.000.000.—. 

PEMERINTAH DAERAH DAN 
TUGAS DJAWATAN 

SOSIAL. 
Pemerintah daerah kotabesar Sura 

Ikarta akan mendesak kepada .mente 
ri sosial supaja seluruh tugas djawa 
tan sosial kotabesar Surakarta dise- 
rahkan kepada pemerintah daerah 
dan buat penjerahan tugas itu supaja 
diberikan djuga beaja?nja dengan dja 

diterangkan oleh anggota DPD Sach 

ilan Rosjidi. Perlu diketahui, bahwa 
walau pada pemerintah daerah su- 
dah ada djawatan sosial kotabesar 
Surakarta, namun sebagian .besar 
tugas2nja masih bersifat vertikal se 
dangkan beaja2nja untuk tugas? itu 
masih tergantung pada pemberian 
uang dari kementerian Sosial. # 

IKAFO AKAN ADAKAN 
PEMOTRETAN DI IMOGIRI . 
Pada tanggal 20-12 jad. IKA- 

FO (Ikatan Amateur Fotograaf) 
di Solo akan mengadakan darma- 
wisata ke-Imogiri, Kota Gede Ta 
mansari Jogja, dan . “Prambanan, 
untuk membikin pemotretan? di- 
masing2 tempat itu. 

Darmawisata tsb. tidak hanja 
diperuntukkan bagi para anggau- 
ta Ikafo sadja, tetapi terbuka pu- 
la bagi para peminat fotografie 
jang bukan anggauta perkumpu- 
lan tsb. 

Hatsil2 pemotretan selama dar- 
mawisata itu akan di-diskusikan 
diantara para anggauta dalam 

sudahnja. naga 

MAGELANG 
yeee 

INSTRUKSI KEPADA PARA 
. GUBERNUR. 

menterian Dalam Negeri utk. meng- 
adakan kontak persoonlijk dengan 
bawahannja sampai ditempat? kawe 

danaan, pada tg 10-12 jad. Guber- 
nur Djawa Tengah Budiono akan da 

tang di Magelang, a.l. djuga untuk 
mengadakan penindjauan didaerah 
Merbabu-Merapi Kompleks dan Ke 
du Utara. Tempat? jang akan dikun 
djunginja ialah kawedanaan2  Gra- 
bag, Tegalredjo, Parakan, Sapuran. 
Kaliwiro dan Garung. 
Dapat ditjatat, bahwa menurut in 

'struksi, penindjauan para Residen ha 
'rus dilakukan sampai ketjamatan. 
Dalam waktu satu tahun paling se- 

dikit penindjauan itu sudah harus di 
lakukan satu kali dimasing2 daerah. 

| Bupati, Wedana dan tjamat diwadjib 
kan menindjau daerahnja sampai de 
sa2. 

RAKJAT MEMBANGUN SA- 
LURAN AIR MINUM. 

Untuk mengatasi kesukaran2 
dalam hal mendapatkan air mi- 
num terutama dimusim kemarau, 
maka oleh rakat Gunungsari 
(Magelang) dengan  gotong-ro- 
“jong telah dibuat saluran air de- 
ingan bambu jang pandjangnja 
“Ik. 6 km. Airnja diambilkan dari 
sebuah sumber didesa Tanggul- 
(anom daerah Temanggung. De- 
ingan selesainja pekerdjaan terse- 
'but, maka rakjat tidak usah 
' djauh2 dengan susah pajah men- 
tjari air bersih. : 

BERHAK DJUGA TERIMA 
PENSIUN. : 

Konperensi Wanita Demokrat Indo 
nesia seluruh Djateng di Purworedjo 
baru2 ini 4g. dikundjugngi oleh S7 
utusan dari pelbagai tjabang telah 
menjetudjuwi beleid pusat pimpinan 
Wanita Demokrat Indonesia, jaitu 
menuntut lekas ditjabutnja P.P. 19/ 

1952, mendesak kepada pemerintah 
agar batas umur perkawinan diper- 
tinggi dengan disertai sanctie, segera 
terlaksananja undang2 - perkawinan 
'dan memberikan kesempatan bagi pe 
gawai2 wanita untuk mendaftarkan 
suaminja sebagai penerima pensiun, 
djika pegawai itu telah meninggal du 
nia. 

Keputusan Jainnja menjempurnp- 
kan organisasi, menjelenggarakan 
kursus kader desa, menerbitkan ma 
djalah ",,Suara Wanita Demokrat In 
donesia” dan memilih pengurus ko 
misariat Wanita Demokrat Indonesia 
buat Djawa Tengah jang baru dng 
diketuai oleh Njonjah Sadono Dibjo 
wirojo berkedudukan di Semarang. 

KUDUS 
MASDJID WAKAF. 

Atas usaha para alim ulama dide 

  

  
sa Padurenan — Kudus, kini telah 
selesai dibangun sebuah mesdjid wa 
kaf dengan biaja sebesar Rp. 30. 

“djuga hari ulang tahunnja jang ke-8,'pat selain dari sokongan para alim 

bertempat digedung Gris Bodjong ' ulama sekitar desa Padurenan, djuga 
Smg. Peringatan tsb. dihadliri oleh |dilakukan usaha2 jang sjah. Pemba 
segenap anggautanja dan sementara |ngunan mesdjid dimulai pada tang: 

para undangan.  Pembitjara dalam | gal 18-8-1953 dan selesai dalam per 

pertemuan itu jalah Kijahi Chuzjai | mulaan bulan Desember 1953, se- 
jang menguraikan sekitar 
Nabi, sdr. Balja Umar Wk. Ketua 
Masjumi Wilajah Djateng jang mem 
bentangkan soal2 mengenai kebati- 
nan. 
mulai dan diachiri dengan pembatija- ' 
an Kitab Al Our'an dan berlangsung 
hingga siang hari, : 

Pertemuan peringatan ini di-'renan tsb. 

Maulud |dangkan pembukaan peresmian di- 
lakukan pada tanggal & Desember 
1953. 4 

Perlu diketahui, bahwa desa Padu 
adalah salah satu desa 

ig. besar dan banjak alim ulamanja 
sedang pondoknja pun tersohor dila 
in2 daerah, 

Menurut keterangan jang diterima 

lan menambah besarnja subsidi ke-j 
pada pemerintah daerah, demikian| 

lada satu kelas lebih tinggi, 

printcritic jang akan diadakan se: 

pak. 

: Untuk. mendjalaknan instruksi Kes) 

  

dang mempersembahkan Album 

- da hari Sabtu sore, Minggu pagi 
gas Semarang dengan kedatanga 
tian tjukup baik, sekalipun tidak 

kan blindendarm-ontsteking wa 

Pertandingan tennis jang -belang- 
sung pada hari Sabtu sore, ialah 
men's single antara J. Arkinstall dan 

|Gan Koen Hie jang dimenangkan 
loleh J.. Arkinstall dengan angka 6 
— 4, 6 — 4. Dalam pertandingan 
tsb nampak tegas, bahwa Arkinstall 

sekali- 
pun perlawanan jang diberikan oleh 

Gan ada bagus. Backhand maupun 
forehand drive Arkinstall tjukup bi 
kin Gan sampai tumpah2, karena di 

suruh lari. Terutama didepan djaring 
Arkinstall memperlihatkan permai- 
nan volley jang bagus. Balcontroie 
dan reaksi jang dipunjai tjukup ku 
at. Double antara J. Arkinstall dan 
Lonosuprodjo lawan Tan Liep  Tji 
auw/Panarto dimenangkan oleh pa- 
sangan jang tersebut belakangan de 
ngan angka 11—9, 7—5, Angka 

ini tjukup menundjukkan kesan, bah 
wa langsungnja pertandingan itu ada 
seru. Tan Liep Tjiauw kelihatan ma 
dju sedikit, sedangkan Panarto mes 
kipun djarang berlatih pun main 
'baik. Lonosuprodjo bermain. disam 
pingnja Arkinstall tjukup memuas- 
kan, tetapi perlawanannja tidak bisa 
lebih baik dari pada apa jang tertam 

J. Arkinstall — Tar 
Liep Tjiauw. 

Pertandingan mer's single antara 
(IN. Arkinstall dan Tan Liep: Tjiauw 

pada hari Minggu pagi berachir 9 — 
17, 3 — 6, 7 — S-untuk kemenangan 
nja Arkinstall. Dalam pertandingan 
ini dapat dilihat keunggulannja. Ar- 
kinstall, terutama didepan djaring 
dan backhand drive jang mematikan 
lawannja. Teamingnja memukul bola 
bagus. Set pertama berdjalan 0 — 1, 
1—1,2— 1,2 — 203 — 2, 4 — 
LK RA — MA SAI 5, 
36, 6—, 6, 7—7 dan 8—7 
dan achirnja 9 — 7 untuk Arkinstall. 
Setvkedua Liep telah ketinggalan 3 
— Ox tefapi setjara terus menerus 
achirnja dimenangkan oleh  Liep 

Tjiauw. 6 — 3. Finale set berlang- 
'sung paling ramai. Liep Tjiauw me 
nundjukkan permainan jang bagus. 
Sekalipun ia banjak lari, tetapi la- 
wannja pun dapat disuruh lari. Ke 
tika game stand menundjuk 3 — 2 
untuk- Arkinstall, Liep Tjiauw main 
bagus dan Arkinstall “pun  menun- 
djukkan fighting spirit. Beberapa ka 

li terdjadi deuce. Achirnja game ini 

  

    

Bandung Jg 
Lagi Sial 

Baru Seminggu Dapat 
Aliran Listrik Leluasa 
Sekarang Diadakan Pem- 
batasan Lagi Jg Malahan 
Lebih Keras Dari Jang 

Sudah-sudah 
Setelah melakukan pertjobaan 

seminggu untuk mengembalikan 
»keadaan Bandung diwaktu ma 
lam” . dengan tidak membatasi 
pembagian aliran listrik, kini ter 
njata Panitia Pembagi Daja Lis- 
trik malam harus mengambil tin 
dakan lebih keras lagi. 

Mulai hari Minggu pemadaman 
lampu untuk seluruh sektor dila 
kukan mulai djam 22.00 jang ber 
arti diadjukan dua djam daripada 
penetapan semula, dan baru mu- 
lai djam 07.00 aliran didjalankan 
lagi sampai djam 14.00. 

S€lain itu, ditetapkan pula, bahwa 
mulai hari Minggu setiap dua hari 
sekali, masing2. sektor. ditutup dari 
aliran ligtrik sama-sekali, sehingga 
sektor itu diwaktu malam samaseka 
li tidak mendapat aliran listrik. Me 
nurut -pihak Panitia. Pembagi Daja 
Listrik Priangan, sebabnja tidak le- 
bih keras ini diambil ialah karena 
sumbangan “aliran dari Djakarta su 
dah tidak dapat diharapkan lagi dan 
keadaan air didanau2 kembali men 
djadi sangat mengchawatirkan. Da- 

'Ilam pada itu dikabarkan, bahwa su 
i|dah lebih seminggu ini hudjan tidak 

turun di Bandung dan sekitarnja. (An 
tara). 

1 
  

MENTJUKUPI TENAGA 
AHLI KEUANGAN 

dikatakan, bahwa dalam tahun 1954 
ig akan datang ini, akan diadakan 
lagi kursus keuangan untuk daerah 
Djawa Tengah. Maksudnja ialah 
untuk mentjukupi kebutuhan tena- 
ga2 ahli keuangan didaerah-daerah 

Djawa Tengah jg pada waktu ini, 
masih belum lagi sebagaimana di 
harapkan. 

Kalau tenaga2 ahli keuangan ini 
telah dapat dididik sebagaimana 
mestinja, maka pekerdjaan CKC di   
daerah Djawa Tengah akan dapat 
berdjalan lebih lantjar lagi, 

  

'Gambar kenang2an Cabaret Hongkong jang kini main di Semarang 

waktu mengadakan pertundjukan di Istana Merdeka dihadapan Presiden 

“dan lain2 pembesur. Tampak seorang anggauta Hongkong Show ini se- 

dan Bu Karno. 

Demonstra 
Arkinstall Lebih Unggul Satu Kelas— 

Arkinstall lawan Liep Tjiauw 
9—1, 3-6, 1—5 

DEMONSTRASI TENNIS untuk amal jang berlangsung pa- 

kin disebabkan, karena B. Green tidak dapat 

da hari Sabtu pagi, ia mesti terbang ke Djakarta dan kemudian 
meneruskan perdjaianannja ke Australia. Dengan demikian, maka 
atjara dari S.T.C, mendjadi berobah. 

Kenang-Kenangan” kepada Presiden 

2 

“Tennis si 

dan Minggu sore dilapangan Mu- 
nnja J. Arkinstall mendapat. perha- 
dapat dikata besar. Hal ini mung- 

bermain  disebab- 
ktu datang di Semarang hingga pa- 

"dimenangkan oleh Liep Tjiauw dan 
game stand mendjadi 3 — 3. Game 
ke-7 dan ke-9 dimenangkan oleh 
Liep Tjiauw, hingga game stand me 
nundjuk 4 — 5. Game ke 10 dime 

nangkan oleh Arkinstall. Dalam me 
rebut game ke 11, kembali kedua be 
lah pihak main bagus. Tetapi Arkin 
stall jang memang unggul sedikit da 
ri Liep Tjiauw achirnja menangkan 
finale set itu dengan angka 7—5. 

Pertandingan double antara J. Ar 
kiristall/Gan Khoen Siang — Ko 
|Tjing An/Panarto dimenangkan 6 — 
2, 6 — 4 oleh Ko cs. Dalam pertan 
dingan ini Gan main dibawah vorm, 
hingga didjatuhkan lawannja. 

Pertandingan pada hari Minggu so 

re diberi ekstra, jaitu 1 set men's 
single antara J. Arkinstall dan Ko 
Tjing An jang diachiri dengan. ang- 
ka 6 — 0. Sekalipun Ko main baik, 
tetapi memang kalah 1 kelas, maka 
ia mesti menjerah. Pertandingan 
men's double antara Arkinstall/Liep 
Tjiauw — Ko Tjing An/Panarto ber 
achir 6 — 2, 6 — 1. Pasangan dou 
ble jang terkuat di Djawa Tengah 
pun tidak dapat melawan pasangan 
Arkinstall dan Liep Tjiauw jg mem 
perlihatkan keunggulannja. Dengan 
Demikian berachirlah — demonstrasi 
tennis tadi jang tjukup memberi ke 
san baik, terutama bagi para pemu- 
da jang ingin madju dalam gelang- 
gang main tennis. 

“ 

Kongres Pe- 

Pasaran In 
Lebih 

Oleh: Pembantu 

EKSPORT DARI BULAN 

sebanjak 3246. Melihat angka2 
pada seluruh lapangan produksi 
giatan jang lebih besar. 

Tetapi ternjata dugaan ini meleset 

Gambaran  keseluruhannja adalah 
bahwa pada setengah golongan eks- 
port, produksi telah meningkat, se- 
dangkan pada jang lain terlihat ke- 
munduran sedikit. Pada angka ang 
ka ini belum nampak hasil2 dari tin 
dakan2 ekonomi jang terachir, apa 
kah sistim indusemen dapat mendo 
rong kearah perbaikan eksport? Ha 
siI2 ini dapat diketahui pada achir 
th. 1953 ini. : 

Hasil tambang. 

Kemadjuah eksport jang besar 
itu terutama disebabkan karena ke- 
naikan sebanjak kira2 4296 dari 
hasil2 tambang,  chususnja minjejk 
tanah dan bahan2  minjak tanah, 
jang mentjapai kenaikan 404. Se- 
bagai diketahui  penerimaan2 dari 
eksport bahan2 ini tidak langsung 
mengalir ke kas devisen negara. Te- 
tapi jang didapat negara adalah pe- 
nerimaan tidak langsung, jaitu pem- 
belian uang rupiah dengan valuta 
asing oleh maskapai2 minjak tanah 
untuk membajar gadji2, upah dan 
pembelian2 dalam negeri. Meski- 
pun penerimaan? ini besar 'artinja 
bagi negara, kedudukan minjak ta- 
nah dalam paket eksport adalah 
berlainan daripada bahan2 lainnja. 
Hasil2 tambang  lainnja jang ada 
artinja eksport adalah timah, bau- 

memperlihatkan suatu kemadjuan dibandingkan 
jang sama th. 1952. Volume eksport seluruhnja | 
hampir 6 ton mendjadi kira2 712 ton, jang berarti suatu kenaikan 

ternasional 

Stabil 
Volume Eksport Djanuari- Agustus Naik 

Ekonomi Kita 

DJANUARI s/d Augustus 1953 
dengan periode 
telah naik dari 

ini, orang mudah mengira bahwa 
eksport telah berlaku suatu ke- 

  

DJALAN PERTANDINGAN 
HARIMAU — GARUDA. 

pertandingan 
PSSI jang dilangsungkan Sabtu sore 

Landjutan seleksi 

di Stadion Sriwedari antara Kes. 
Harimau melawan Kes. Garuda ber- 
achir 5—1 untuk kemenangan Kes. 
Harimau. Djalannja pertandingan 
berat sebelah karena pemain2 Kes. 
Garuda jang dalam pertandingan 
hari pertama, menderita kekalahan 
6—4 melawan Kes. Banteng sudah 
kelihatan sangat letih. Sampai turun 
minum keadaan 3—0 untuk keme- 
nangan Harimau. Dalam babak ke- 
dua setelah Harimau dapat menam- 

bah kemenangannja mendjadi 5—6 

baru Garuda dapat membuat goal 
pembalasan jang terdjadi dari bunuh 
diri (zelfmoord) dari back Kes. Ha- 
rimau Rasjid. Dari pemain2 jang 
bermain sangat baiknja ditjatat Sian 
Liong dan keeper Parenkuan kedua- 
nja dari Kes. Garuda. Dari Kes. 
Harimau jang bermain luar biasa 
jalah kanan luar Sjamsuddin sedang 
lain-lainnja bermain sedang.   xiet dan batubara untuk kapal. 

Eksport bahan2 ini selama Djanu- 
ari — Agustus tidak ada kemadju- 
annja. 

Hasil Agraria. 

Sebaliknja dari kesan pertama2 da 
ri kemadjuan eksport tadi, eksport 
daripada hasil2 agraria pada umum- 
nja telah mundur. Djika kita teliti 
satu persatu, maka kita dapati bah 

wa produksi perkebunan? telah na- 
ik. Dibandingkan dengan tahun j.l., 
tahun ini (Djan — Aug) telah diek- 
sport 1499 lebih banjak. 

Dari kenaikan produksi ini tempat 
terbesar diduduki oleh karet perke- 
bunan, sedangkan tanaman2 perda- 
gangan besar lainnja tidak memper 
lihatkan “kemadjuan pesat. Dalam 
sektor kedua, jaitu bahan eksport da 
ri penduduk, terlihat suatu garis jg 
sangat menurun. 

Djuga disini sebab jang paling be 
sar terletak pada karet. Sebaliknja 
dalam tahun ini terdapat lebih ba- 
njak kaju untuk eksport: dibanding- 

kan dengan tahun jang lampau telah 
dieksport 896 lebih banjak. 

Djuga hasil2 hutan rupanja men- 
dapat" perhatian jang lebih besar: ti 
dak kurang dari kenaikan sebesar 
3490 telah tertjatat dalam eksport 

bahan2 pengumpulan ini. Sebab ke 
naikan ini dapat kita tjari pada ber 
kuranghia kemungkinan mentjari 
penghidupan di daerah-daerah ka- 
ret. Banjak dari para penjedap, di- 
samping mengerdjakan pertanian ba 
han makanan, telah lebih giat dalam   muda Islam 

Djum'at malam jl. mulai djam 
20.00 bertempat digedung Adhuc 
Stat Taman Surapati Djakarta, 
telah dimulai Kongres Pemuda 
Islam Seluruh Indonesia. Kongres 
ini dihadiri oleh pimpinan2 pusat 
dari organisasi2 pemuda Islam di 
seluruh Indonesia, jang meliputi 
Pemuda Massa, Mahasiswa, Pela 
djar dan Bekas Pedjoang, jang 
terdiri dari: GPII, GPII Puteri, 
HMI, PII, Pemuda Muslimin In- 
donesia, GP Ansor, Al Irsjad, 
Pemuda Muhammadijah, Fatajat 
NU, BPII, Persatuan Bekas Pe- 
djoang Islam Indonesia Jogjakar 
ta, Perpiindo, Pemuda Al Djami- 
jatul Waslijah, Pemuda Persis, 
Angkatan Muda Islam. 

Sebagai diketahui, kongres dimak- 
sudkan untuk menggalang persatu- 
an dikalangan pemuda Islam, dan 
membitjarakan masalah? — pemuda 

pada umumnja. 
Pada malam sidang pertama itu, 

telah selesai dibitjarakan soal2 jang 

berkenaan dengan  atjara kongres, 
pimpinan kongres, dan tatatertib 
kongres. 

Kongres dihadiri oleh sedjumlah 

115 utusan serta penindjau. Demi- 
kian berita dari Panitia Penjeleng- 
gara Kongres. (Antara) 

IRADIO 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 

Semarang, 8 Des. 1953: 

  

Djam 06.10 Piano medley's, 06.45 
Suara Carujati, Herijati dll.: 07.15 
Serbaneka lagu2 ketimuran, 07.45 
George Guetary, 12.05 Bunga Ram- 
pai, 12.45 Desi Arnez dan George 
Boulanger: 13.15 Dendang Malaya, 
13.40 Konsert siang: 17.05 Hiburan 
sore oleh O.K. Tjahaja Bulan, 17.45 
Hiburan sore (landjutan), 18.00 
Serba-serbi A.P.: 18.15 Samba dan 
Tango, 18.30 Hidangan Irama A.D.: 

119.15 Dunia olah raga: 19.30 Se- 
kuntum Melati oleh Carry dan ka- 
wan2nja, 20.30 Orkes Andre Koste- 
lanetz: 21.15 Ketoprak Mataram 
oleh Keluarga Kesenian Djawa Stu: 
dio, 22.20 Ketoprak Mataram (lai- 
djutan): 24.00 Tutup. 

Surakarta, 8 Des. 1953: 
Djam 06.03-— 06.45 — 07.15 -— 

  
Dari Malaya: . 13.15 Musik swing: 
13.45 Rajuan siang oleh O.K. Tie 
paka Putih: 17.05 Dunia kanak2: 
17.45 Varia Djawa Tengah: 17.55 
Ruangan Pemuda Pemudi: 18.20 

Pak Wignjosoemarsono dengan do- 
ngengannja: 18.30 Irama Maluku 

oleh Suara Maluku: 19.15 Kontak 
dengan pendengar: 19.30 Pilihan 
pendengar: 20.30 Indra dengan te- 
man2nja: 20.45 Usaha sosial: 21.20 
Klenengan Manasuka: 22.15 Kle- 
nengan Manasuka (landjutan), 24.00 

$ Tutup. 

  

meng-umpulkan hasil2 hutan dan ka 
ju N 

! Bila kita ambil seluruh produksi 
agraria. dan membandingkannja dgn 
eksport 1952, maka kita dapati ke- 
munduran sebanjak 575 dalam volu 

me eksport tahun ini. Inipun .ti- 
dak banjak, tetapi hal ini menundjuk 

tkan pada gedjala jang berbahaja. De 
ngan lebih dibutuhkannja  devisen 
dan dengan penurunan tingkat harga 
dipasar dunia, sebenarnja tidak sam 
pai boleh terdjadi bahwa volume 
eksport berkurang. 

Pasaran, 

Afzet untuk banjak eksport seka 
rang adalah sangat sukar, karena 
permintaan pasar dunia berkurang. 

Istimewa — pada bulan2 belakangan 
ini keadaan. pasar internasional sa- 

ngat merugikan Indonesia. Selama 
beberapa waktu terachir dalam tuli- 
san mengenai keadaan ekonomi da- 
lam suratkabar ini kerapkali ditun- 
djukkan telah tertjapainja titik teren 
dah dalam tingkat harga sesuatu: ba 
han eksport kita. U 

Dewasa ini pada beberapa sektor 
timbul. kelapangan nafas. Beberapa 
harga agak menetap, sedangkan pa 
saran tampaknja tidak begitu labil 
lagi. Meskipun demikian belum ho- 
leh diharapkan bahwa keadaan akan 
berbaik kembali. 

Sebab tidak djarang ,,kuat”- 
nja sesuatu barang pada suatu 
waktu itu adalah didorong kare- 
na  pertimbangan2 spekulatif, 
Achir2 ini dalam pers tersiar be- 
rita2 mengenai perkembangan pa 
da politik karet Amerika Serikat, 
al. mengenai kemungkinan bah- 
wa industri karet disana tidak 
akan terikat lagi pada keharusan 
mengolah sedjumlah karet synte- 
tis jang sudah ditetapkan. 

Baru2 ini pemerintah A.S. me- 
njetudjui pula untuk.. mengada- 
kan penindjauan kembali pada 
situasi pasar karet dan sistim rou 
lering disana. Ditambah Jagi de- 
ngan desakan dan usaha bebera- 
pa negara untuk meluaskan per- 
dagangannja dengan R.R.T., du- 
nia perdagangan sekarang lebih 
bersedia untuk menanggung ke- 
mungkinan risiko. 

  

Jogjakarta, 8 Des. 1953: 

Djam 06.10 “Hiasan pagi hari, 
06.40 Gong dan Angklung Bali: 
07.10 Dupa Nirmala dll.: 07.30 Ar- 
tis Shaw Glen Miller: 12.05 Overture 

  
Dalam keterangan pihak C.K.C. 07.45 Genderan pagi: 12.03 Dari la- | Othello” tjipt. Dvara dan Der Freit- 
Djawa Tengah kepada P.I. Aneta, jar putih: 12.45 Irama Sunda: 13.00: schutz (Weber): 12.30. Lambaian 

Hawaii: 13.10 Hidangan Kulintang 
(berupa Rajuan bersama: 13.45 In- 
'strumentalia, 14.00 Rajuan Penghi- 
(bur lara: 17.00 Genderan sore, 17.30 
'Genderan sore (landjutan): 18.10 
Mengiringi sang Surja terbenam: 

118.15 Siaran untuk A.P.: 19.15 Mim 
(bar Seni Sastera, 19.40 Hidangan 
| Rombongan tak bernama: 20.15 
Hembusan angin Malam: 20.40 Rin- 
tisan sastera, 21.15 Obrolan pak Be- 
sut: 21.30 Konsert malam oleh ORJ: 
2215 Bisikan malam oleh Carry: 
22.45 Sebelum tidur, 23,00 Tutup, 

| Harimau — Banteng 3—2 

Pertandingan antara Kes. Harimau 
melawan Kes. Banteng, untuk meng- 
achiri seleksi Kes. Nasional gelom- 
bang pertama jang diselenggarakan 
Minggu sore oleh PSSI, telah ber- 
langsung dengan memperoleh per- 
hatian jang sangat memuaskan dari 
penonton. Dengan sambutan - jang 
riuh gemuruh pada setiap pertandi- 
ngan mentjapai klimaks jang me- 
nentukan. 

Sukar untuk dapat dikatakan bah- 
wa permainan kedua fihak agak ku- 
rang seimbang oleh karena memang 
dalam kedua kesebelasan tersebut te- 
lah termasuk tokoh2 sepakbola di 

Indonesia jang tjukup terkenal, dan 
mempunjai kapasitet jang boleh di- 
anggap kuat. Hanja jang terpaksa 
harus mengakui mengalami kekala- 
han adalah Kes. Banteng jang da- 

'pat diterkam oleh Kes. Harimau de- 
ngan 3—2. Sedangkan 1 gol jang 

Idiperoleh Kes. Banteng adalah dari 
hasif tendangan penalty jang -dila- 
kukan oleh- Djamiat, jang oleh ka- 

renanja dapat ditipiskan kekalahan 
jang harus diderita oleh Kes. Ban- 

(teng. 

Dersonelia: 
NN LA TAN ADA 

ROESLAN ABDULGANI TIBA 
DI NEW DELHI. 

  
| 

Sekretaris Djenderal Kementerian 
Penerangan Roeslan Abdulgani te 
lah tiba di New Delhi dari Pakix 
bang oleh pembesar2 dari Ambasa- 
de Indonesia. Roesian  Abdulgani 
bermaksud . menemui P.M. Nehru, 
Menteri Penerangan dan Siaran Ra- 
dio Dr. B. V. Keskar dan Menteri 
Perentjana Negara Mr. G. L. Nan- 

da. Roeslan Abdulgani pun akan 
mempeladjari soal2 penerangan di 
India dan akan kembali ke Indo- 
nesia melalui Rangoon. 

' Sebagaimana diketahui, Roeslan 
Abdulgani adalah dalam perdjala- 
nan diluar negeri dan telah me- 
ngundjungi Inggeris, Perantjis, 
Djerman, Nederland, Italia dan 
Mesir. 

DUA PEGAWAI TINGGI 
KEM. P.P. DAN K. DiI- 
BEBASKAN DARI DJA- 

BATANNJA. 
Berdasarkan pemeriksaan tingkat 

pertama, jang telah dilakukan oleh 
panitia penjelidik kedjudjuran pega- 
wai2 kementerian PP dan K diba- 
wah pimpinan mr. Sudardjat, maka 
menteri PP dan K baru2 ini telah 
membebaskan dua orang pegawai 
tinggi kementeriannja dari djabatan- 
nja, ialah A dan M.J.S. dari djawa- 
tan perlengkapan dan bangunan. Ki 
ni kedua pegawai tinggi tersebut un 
tuk sementara waktu dipekerdjakan 

selandjutnja terhadap mereka akan 

stansi keuangan negara. 

EKONOMI 
HARGA MAS DI SMG. 

Semarang: 7 Desember: 
24 karaat: djual ...... Rp. 37,30 
an Ti benua 3 37, — 

araat: djual ...... 36,— 
Me. 34,50 

OBLIGASI R.I. 

Djakarta 7 Desember: 
30 Obl. RI 19350 (coup. besar) 

53-14 dd/tdpb. 
|. 390 Obi. RI 1950 (coup. ketjil) 
|52-4 dd/tdpb. 

PERSEDIAAN BERAS UTK 
ASIA TENGGARA 
Kementerian pertanian Amerika 

Serikat pada hari Minggu menerang 
kan, bahwa Asia Tenggara untuk ta 
hun 1954 akan mempunjai persedia 
an2 beras untuk eksport ,,jg akan 
djauh diatas persediaan2 tahun jg 
lalu dan akan lebih besar dari ta- 
hun manapun djuga sebelum perang 
dunia ke-II. Kementerian meramal- 
kan, bahwa Birma, Thai dan Indo- 
China akan mempunjai persediaan? 
untuk eksport. 
Menurut dugaan Djepang dalam 

tahun depan (antara tahun pasaran 
Nopember 1953 hingga Oktober 
1954) akan mengimport 1.600.000 
ton metrik, (Pia),   

pada bagian perundang-undangan ke” 
menterian PP dan K. Pemeriksaan 

dilakukan oleh pihak kedjaksaan im 
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— Ekstreem-K 

PONDEN HARIAN 

    

  

eperti djuga sebelum 

, dalah memudja-mudja Kaisar 
semangat patriot jang lebih h 

an. 

Kembali Di 

an, mengabarkan bahwa ka 
ang sudah memperlihatkan - 

san ini mengandjurkan: ,,Asia bagi bangsa Asia”, 
embali Djepang dan pemulihan hak2 istimewa 

perang, kaum ultra-nasionalis Dje- 
sekarangpun pada hakekatnja mempunjai tudjuan jang sa- 

   
Djepang—Kaum 

Inggris ,,Manchester Guardian” 
| ultra-nasio - 

tanda2 bangkit 

dan negara, dan pembangkitan 
sei 1 hangat, chusus untuk kepentingan? 
Djepang sendiri. Tetapi kaum extrim kanan pada saat ini tidak 
penang kedudukannja djika dipandang.. dari sudut politik, kata 

  

  

    

    

                

      

    
   

  

    

    

   

   

  

      
      
    

India Tak A Lu Adakan 
Persekutaan Dengan 

Sovjet Atau RRT 
| Biarpun Pakistavs Adakan Persekutuan 

Militer Dengan Amerika 
INDIA TIDAK AKAN mentjari persekutuan dengan USSR 

Idan- RRT. apabila Pakistan dan Amerika Serikat mengadakan sua 
'tu persekutuan militer, demikian diterangkan oleh P.K. Guha, 'in-. 

formation officer dari perwakilan pemerintah India di Singapura. 
Keterangan jitu diberikan berhubung tersiarnja berita dari korespon 

| den istimewa harian ,,Nan Yang 
| wa apabila Amerika dan Pakistan 
India akan terpaksa melepaskan 

atan dari negara tetangganja.” 

Walaupun sautu persetudjuan mi- 

  

Sedikit demi sedikit, 'sifat2 lama 
mereka, jang bertjorak mystik dan 
buruk itu, berkembang lagi, tapi 

| dengan satu perbedaan penting, di- 
zaman sekarang kaum sipil-lah jang 
menguasai negara,  bersendjatakan 
undang2 dasar baru, kata Tiltman 

bar Gandeng 
PARA AHLI bedah pada ru- 

mahsakit Hammersmith, Lon- 
| ton, hari Kamis jl. telah berha- 
| sil” memisahkan 

  

: Varia Anak?- Kem-     

  

IHiter antara Pakistan dan - Amerika 

Jadaan jang genting dibagian Asia jg 
bersangkutan itu, serta akan mem ' 
pengaruhi keamanan India — setjara 
langsung dan tidak langsung, kata 
Guha, namun ,adalah salah sama | 

sekali untuk mengira bahwa dalam 

Serikat tentu akan menimbulkan  ke- “. 
| 
4 

2 
3 

L
A
 

AM
 
Da
na
ng
” 

Im
a 

we
ar

 
B2
 
M
a
a
 

PN 
Ba
 

" 

   

— pentjipta filsafah  pemudjaan Kai- 
Near Nu Ke aa 

' Acthur”, dalam pemilihan j.l. ini 

1 
AR 

: 
P
E
 

oi
 

| kas ,,otak tentara Djepang”. 

& Amerika dan anti Yoshida. Walau- 
pun pada waktu ini kedudukan me- 

oreka tidak penting, namun — menu 

| ini sedikit djumlahnja, namun ,,keja 

| pai ,.kedjadjaan Dai Nippon jang le 

Sedjak pemilihan umum jang pa- 
ling belakang, apa jang disebut 
»patriot dubbe?” itu muntjul kem- 
bali, walaupun dalam djumlah sa- 
ngat ketjil, ,,patriot2  dubbel” ini 
dizaman sebelum perang mentjari 
ilham dari Djenderal Sadao Araki, | 

Setelah menempuh ..tahun2 Mac 

ada kira2 60 tjalon dari kaum 
extrim kanan, jang total mendapat 
1.300.000 suara, 14 orang diantara 
mereka terpilih (untuk duduk da- 
lam parlemen), diantaranja Kimura 
dan Kolonel, Masanobu Tsuji, be- 

. Kedua orang ini, Kimura dan Tsu 
ji, adalah pemimpin? ,,Tao Renmai 
Doshi Kai”, suatu golongan ultra-na 
sionalis jang aktif, jang bersifat anti 

rut Tiltman — ,,filsafah memudja Kai 
sar dan ,,Blut und Boden (nasionalis- 
me sempit dan berkelebih-lebihan) 
serta semangat berkorban itu lebih 
tjotjok dengan alam fikiran bangsa 
Djepang, daripada teori2 kaum extrim 
kiri jang tjenderung kepada interna- 
sionalisme”. 
Walaupun kaum patriot dobel” 

kinan Yamato”nja kuat, dan kaum 
ini tidak menetapkan batas2 waktu 
bagi usaha2 mereka untuk mentja- 

bih mulia, jang tachtanja berusia sa 
ma dengan langit dan bumi, dari 
abad ke-abad sampai achir zaman”. 
Demikianlah tulis ,,Manchester 

Lg sepasang baji 
sembar jang melekat (.,kembar 
Siam”), akan tetapi jang seorang 
meninggal karena operasi tadi. 
Satu2nja, jang dapat diselamat- 
kan, hari Sabtu keadaannja ber- 
tambah baik. Baji kembar ini 
adalah anak2 seorang bangsa 
Afrika dari Nigeria bernama Da- 
vies, jang seorang bernama Wari 
(jang tinggal hidup), lainnja ber- 
nama Tumnotanye. : 
Siang-malam para dokter dan 

djururawat mendjaga2 anak pe- 
tempuan ketjil jang baru sadja di 
pisahkan dari saudaranja itu. 

Di Nederland. 
. Sementara itu diwartakan dari 
Den Haag, Nederland, bahwa keti- 
ka tgl 9 November j.l. disebuah de- 
sa dekat  Leeuwarden telah lahir 
anak-kembar dempet pula, anak 
keluarga de Vries Klomstra. 

Keadaan mereka tetap memuas- 
kan, dan mereka terus-menerus ber- 
ada dibawah - pengawasan dokter. 
Menurut keterangan jang diperoleh 
dari sumber jang patut dipertjaja, 
dalam tempo satu tahun ini mere- 
ka belum akan dipisahkan, dengan 
djalan pembedahan. Nama mereka: 
Folkje dan Toitske. L 

Di Spanjol. 
Berita- dari Madrid mengatakan, 

bahwa Djum'at jl. disana telah ti- 
ba Philip Adams, seorang anak la- 
ki2 berumur 2 tahun, dengan pesa- 
wat terbang dari Roma.- Djuga 

anak ini bukan anak ,.biasa”. Phi- 

lip mula2 adalah salah seorang an- 
tara 2 anak kembar dempet pula, 
lalu dioperasi. Saudara-kembarnja, 

seorang anak laki? pula, tidak da- 
pat mengatasi pembedahan tadi Ia- 

ANDRE MENTEGA. Dewasa ini dipelbagai tempat di Djerman Timur 
sedang dilakukan pembagian muntega sebanjak kira-kira 24:000. pon jang 
berasal dari sumbangan sukarela dari rakjat Amerika kepada rakjat Djer- 
man. Tampak pada ganrbar orang-orang dengan sabar menunggu giliran 

1 didepan toko-toko distribusi. AA SA Pe AN 
  

Knowland: »Vnenehen 

2. .Di. Asia” Kana 
Kalau RRT Sampai Diterima Di PBB 

SENATOR WILIYAM F. Knowland, pem'mpin partai Re- 
publik dalam Senat Amerika, pada hari Sabtu menjatakan bahwa 
Konperensi Beimuda dan perte muan -4 Besar jang akan datang 
nanti akan memberi tanda jang djeias apakah RRT akan diteri 
ma dalam PBB, Dalam pidatonja jang diutjapkan dimuka rapat 
pertai Republik di Minncapolis, Knowland  menjatakan bahwa 
perkembangan demikian itu akan dianggap sebagai suatu ,,Miin 
chen di Timur Djauh”. ————— 

Persetudjuan Munchen ialah Setya 7 Graha 
perdjandjian .jang ditandatangani Sena 
pada bulan September  tahun' Akan Didjalankan Jagan 

Dea Cab Tete Sena | He Degan NN oa : : a mengenai pc 
njerahan  'Sudetenland Pora! CHEDDI JAGAN dan Burn- 

: / nan 15 Katat. O ham hari Sabtu menerangkan ke Djerman. Perdjandjian ini pelak- : 
sanaan dari politik ,,appease | peda pers di Kalkuta bahwa me : 
ment” atau politik mengalah, dan Teka akan mengadakan gerakan 
telah mendiadi lambang dari pe-' nOn-kooperasi setjara setia graha 
njerahan. Red.), dan suatu keme- | (tiada memakai kekerasan) ter- 
nangan besar bagi komunisme hadap pemerintah Guiana, bila 
internas'onal. Suatu  politk me- mereka kembali di Guiana. Dika- 
ngalah sekarang sebagai halnja takan oleh Jagan, bahwa gerakan 
dengan Miinchen itu bukanlah /itu akan menjontoh gerakan Ma 
merupakan djalan kearah perda-, hatma Gandhi. 

keadaan 

“balasan”. Dugaan2 demikian menu- 

|ialah 

  maian, melainkan hanja penjera-| Sebelum kembali ke Guiana, Ja- 
han, kata Knowland. — 'gan dan Burnham akan mengundju 

: ngi Pakistan, Lanka, Indonesia, Me- 
Dunia Barat harus kuat. 'sir dan Amerika Latin. Burnham me 

Menurut Knowland, djika perda- nerangkan, bahwa gerakan setia gra 
lu meninggal. Philip datang di Ro- 
ma untuk mengundjungi orang. tua- 
nja. (Antara) 5 

RADIA NORODOM SETJARA 
TIBA2 MENINGGALKAN 

PNOM PENH. 
“Radja Norodom  Sihanouk dari 

Guardian”. (Antara). 

Missi- Goodwill 

Korea-Selatan 

  

La.
   rika Serikat dan negara2 bebas lain- 

nja harus tetap merupakan suatu ke- 
kuatan jang dapat memberi pukulan 
(militer) jang menghantjurkan. Apa- 
bila negara2 Barat tidak mempunjai 
kekuatan jang djauh lebih besar di- 
udara, serta pertahanan jang tjukup 

maian hendak dipertahankan, Ame- ha itu mungkin akan dimulai dengan 
menolak membajar padfak. Mungkin 
sambutan perdana menteri Shri Neh. 
ru atas permintaan  supaja 
membantunja, dikatakan oleh Burn- 
ham bahwa pembitjaraanja dengan 
'Nehru adalah menjenangkan. (Anta- 
ra). : 23 

India | 202: pertambangan 
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Tidak Perlu Ke Indon: 
? Pnom Penh menudju ke Siem Reap.|nis akan dapat mempersendjatai diri F 

.Siem Reap sesuka hatinja di Eropa dan Asia”. 
:' Berbitjara mengenai bantuan Ame- g 

Knowland | Toli2, Saluga jang dikabarkan dapat | 
tidak ' menerima transmigran beribu2 orang | 

. Kata Kalangan Kemen- 

ngan ekonomi dan diplomatik un 

| sumber jang berkuasa di Seoul. 

Ke Asia-Tenggara 

terian: Luar Negeri: 

PEMERINTAH KOREA Se- 
latan dalam minggu ini akan me- 
ngambil langkah pertama untuk 
membentuk persekutuan dilapa- 

tuk menghadapi kominisme, de- 
mikian diperoleh keterangan dari 

.Kehendaknja .menudju 
telah diberitahukan. kepada kabinet- 

  Kambodja hari Saptu sore setjara ' 
mendadakan - telah ' meninggalkan | 

nja sewaktu “ia hendak berangkat. : 
Apa jang djadi sebab dari keberang 
katan itu, tidaklah diketahui. i 

-| 

Kare Iiab 

kuat didarat dan dilaut, kata Know- aa f 

land, maka akibatnja ,.pihak Komu-| TOLI2 DAPAT MENERIMA 
TRANSMIGRAN 

37.500 DJIWA. 
: Menjusul berita tentang dataran di 

riak kepada luar negeri, 
menjatakan bahwa Amerika 
mempunjai sumber2 kekajannja un- lebih djauh dapat diberitakan bah- 
tuk memberi bantuan kepada mere- | wa Juasnja dataran itu kurang 16.000 
ka jang hanja ingin duduk dipinggir ,ha dan menurut taksiran bisa mene 
gelanggang dan . melihat bagaimana rima 37.500 djiwa transmigran. 
pertarungan antara dunia bebas dan N 

demikian itu India akan | 
mentjari persekutuan dengan suatu 

hegara besar sebagai tindakan pem- 

rut” Guha -menundjukkan — bahwa 
orang tidak mengetahui politik luar 
negeri India, Menurut “kepertjajaan 
India satu2nja djaminan keamanan 

suatu perdamaian 'universeel, 
dan bahwa persekutuan2 militer ti- 
daklah mrupakan keuntungan2  ke- 
arah maksud tadi. 

Guha dalam pada itu mengemu- 
kakan kembali pada pidato perdana 
menteri India Nehru dalam parle- 
men baru2 ini mengenai: soal 'terse- 
but, dalam mana ia menjatakan bah 
wa pemerintah India merasa bahwa 
politik kenetralannja telah dibenar- 
kan dan diperkuat oleh perkemba- 
ngan2 jang serupa itu. Achirnja Gu- 
ha menerangkan bahwa suatu tawa- 
ran untuk memberi pangkalan? .-di 

Siang Pao” di New Delhi, bah- 
mengadakan suatu pakt militer, 
politik kenetralannja dan men- 

“jari persekutuan dengan USSR dan RRT guna menghadapi keku 

Pembom? Berat 
.Stratofortress” 

Lebih Tjepat Dari .Pem- 
bom2 Ukuran Sedang 

PEMBANTU menteri pertaha- 
nan Amerika Serikat, Boyer 
Kyes, menjatakan, bahwa pesa- 
wat pembom berat jet Amerika 
jang baru, jaitu pesawat B-6-52 

dari pada pesawat pembom me- 
dium B-6-47, jang menfjapai ke 
tjepatan 656 mil (1050 km) se- 
djam. Ini adalah keterangan per 
tama mengenai pembuatan pesa 
wat2 pembom berat baru jang se 
lama ini sangat dirahasiakan. 

Kyes menerangkan, bahwa pro- 
duksi pesawat2  stratofortress ini 
berdjalan dengan memuaskan, se- 
hingga model2 jang pertama sudah 
akan dapat diserahkan kepada ang- 
katan udara Amerika Serikat tahun 
depan ini. Pesawat B-52 tersebut 
kabarnja diperlengkapi dengan 8 
buah motor jet, jang masing2 da-   

Kashmir kepada Amerika Serikat 
akan merupakan pelanggaran terha- 
dap persetudjuan gentjatan sendjata 
dan harus dilaporkan kepada Dewan 
Keamanan PBB. Dikemukakan bah- 
wa Amerika Serikat adalah salah 
satu negara jang menjetudjui- reso- 
lusi dalam Dewan Keamanan untuk ' 

mengadakan gentjatan sendjata di 
Kashmir. (Antara). k 

  

“KONVENSI PERANTJIS — 
MULAI BERLAKU 

1-1-1954, 
Perdana Menteri Saar, Johannes 

Hoffman, Djum'at menerangkan bah 

wa Konvensi antara Perantjis dan 
Saar mulai berlaku "pada tgl. 1 Ja- 

puari jad. Konvensi ini a.l. memberi 
hak kepada buruh pertambangan 
Saar untuk ikut mengurus perusaha 

tempat mereka 
bekerdja. j 

28 DJANUARI DEWAN PER- 
: WAKILAN PBB BER 

SIDANG. 

Dewan Perwakilan PBB dalam si 
dangnja pada hari Djum'at telah me- 
mutuskan untuk mengadakan sidang 

nja- jang. kemudian pada tanggal.28 
Djanurai j.a.d. di New: York. Seperti 
diketahui,: Dewan Perwalian adalah 
sebwah organisasi tetap PBB, jg. ber- 
sidang 2 kali setiap tahunnja. Tiap2 
sidang berlangsung 6 minggu lama- 
nja. 

  

sistim totaliter komunis nanti akan 
berachir”. (Antara). Akan Didjual 

Ke RRT? 
ATAS PERTANJAAN ,,An- 

tara”, apakah dalam daftar per- 
4 dagangan dengan RRT jang per- 

2 Suatu goodwill-missi, dibawah pim nga Leg ag Wear ena pe & 6 . ' ni oleh Mr. Asmaun itu, dalam 
pinan bekas menteri pengadjaran L.' export Indonesia ke RRT akan 

Sae Ta akan melakukan PET- | termasuk timah dan karet, Men- 
jalanan ke Pilipina, Muang Thai, | teri Luar Negeri Sunario terang- 

Indonesia, Indo-Tjina dan “Taiwan. k h - 5, 
Salah seorang anggota missi ini fan, bahwa ia masih menungg 
ialah djenderal-major Choik Duk | '@poran lebih landjut. Ia tambah- 
Shin, jang dulu ambil bagian dalam Kan, bahwa disamping karet dan 

| delegasi Korea Selatan pada perun timah, ada djuga bahan2 Jainnja 
- dingan2 gentjatan sendjata di Panijang exportnja penting bagi Indo 
Mun Jom. Diduga, bahwa missie ini wesia, misalnja kopi, gula dan 
akan mendjeladjah sikap lain2 nega- lain2. Dalam pada itu Sunario 
ra Asia terhadap kominisme. menjatakan kegirangannja, bah- 

Misi Korea Selatan tak wa kini tampak ada tendens naik 
perlu ke Indonesia. Inja harga karet sebagaimana di- 

Berhubungan dengan berita jang |njatakan dalam berita2 baru2 ini, 
' menjatakan, bahwa menurut sumber | antaranja dari sumber Amerika 
kalangan jang berwadjib di Seoul, sendiri. Ke 
sebuah misi ,.good will” Korea Se- Tentang embargo Menteri Luar 
latan jang dipimpin oleh  bekas| Negeri menerangkan,  diharapkan- 

“ Menteri Pendidikan LL. George nja soal ini akan dapat diselesai- 
Paik akan mengadakan kundjungan kan. 5 

“ke negara2 Asia, diantaranja Indo-y Tentang persetudjuan dagang de- 
“ nesia, untuk menjelidiki bagaimana ngan RRT itu sendiri ia terangkin, 

kap negara2 Asia tersebut terha- bahwa ini masih memerlukan suatu 
. dap kominisme, kalangan Kemente- perundingan lagi lebih landjut. Pa- 
"3 an Luar Negeri menjatakan pen- da umumnja ia merasa senang de- 

patnja kepada ,,Antara”, bahwa ngan akan adanja perhubungan da- 
gi Indonesia tidak dilihat keper- gang dengan RRT ini, dan tegas- 
annja untuk menindjau ,,penting- kan, kini makin — banjak negara2 
” sesuatu misi sematjam jang lain atau pihak partikelir dari ne- 

|gara2 lain jang sudah - atau “ingin 
landjutkalangan tadi me- | mengadakan perhubungan dagang 

, bahwa kita (Indonesia) dengan "RRT,  misalnja Inggeris, 
mempunjai sesuatu hubungan Perantjis, Djepang, Ceylon, Thai, 

kepentingan dengan Korea Selatan. Belanda, bahkan  pedagang2 besar 
AL anp (Antara). Amerika sendiri. (Antara) 

Presiden Syngman Rhee telah 
membitjarakan persekutuan se- 
matjam itu dengan Chiang Kai 
Shek dari Taiwan ketika jang 
pertama minggu jang lalu me- 

0... ngundjungi pulau tersebut, demi- 
|. kian djurubitjara tersebut. 

    

    
     

   
    

      

     
    

   
   

    
   

    
     
   
     

   

   
     
      

    

       
    

     
     
     

   
   

   

                                

   

  

PENDAPATAN BARU 
Dalam 1 Djam Muda Kembali 

$ |. (Black Hair Oil) 
Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin kuat : 
rambutnja dim 1 djam rambut Putih mendjadi Item bagus, ti- 
dak Gatel tidak djatu lama-lama mendjad keriting gampang 
pakai 10096 Garansi tidak luntur harga 1 Botol Rp. 25.— 
HORMON Cream. Spesial Obat untuk Wanita, supaja 
Buah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50.— p: Doos. 
MOONLIGHT Cream Spesial buat ilangkan item2 Dja 
rawat Kukul kekolotan panu2 dan Muka bikin Tjantik, 
Laki2 Perempuan boleh pakai MOONLIGHT Cream 
harga Rp. 15.— 1 

RADIUM OIL. Obat Luar sanggup mengasih kesena 
ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUEE". antara 
Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20.— Per Botol (Persediaan 

- terbatas). 
Manufactured by : 

PENWAR MEDICAL HALL. 
| Bisa Dapat Beli Pada : | 

World Famous Tabib Fachrudin | 
14 Sawah Besar Djakarta Phone 3804 Gambir, 

Singapore.   
  

Ipun anggauta jang tidak 

BEKAS PRESIDEN CUBA DI- 
TANGKAP OLEH PEMBE- 

- SAR2 AMERIKA. 
Bekas presiden Cuba “Carlos 

Prio Soccarras pada hari. Djum- 
'at ditangkap oleh pembesar2 
Amerika di Miami atas tuduhan 
mengirim sendjata keluar wila- 
jah Amerika... Soccarras formil 
dipersalahkan melanggar ,,neu- 
trality act” Amerika jang mela- 
rang eksport sendjata kepada ne- 
gara2 asing. Bekas menteri dalam 
negeri Cuba Semundo Curti di- 
tangkap bersama2 dengan Soc- 

djarakan. 

Korea Sit Achirnja 
Setudju 

Negara2 Netral Dalam 
Kon-Pol 

SEORANG djurubitjara ke- 
menterian luar negeri Korea Se- 
latan pada hari Sabtu mengu- 
mumkan, bahwa pemerintah Ko- 
rea Selatan telah memutuskan ua 
tuk menjampingkan keberatannja 
terhadap ikut sertanja negara2 ne 
trail — negara2 jang tidak ikut 
berperang di Korea — pada kon 
ferensi politik, supaja dengan de- 
mikian dapat diatasi impasse jang 
sekarang membahajakan pembi- 
tjaraan2 persiapan. 

Djurubitjara ini dalam pada itu 

(menegaskan, bahwa pemerintahnja 
mengakui keharusan, bahwa Rusia 
akan ikut serta sebagai partner 

jang sederadjat dipihak Utara dan 
Itidak sebagai ,,anggauta netral atau 

mempu- 
njai hak suara”, karena Sovjet Uni 
harus djuga di-ikat - oleh sesuatu 
persetudjuan, jang akan  tertjapai 

Menetralisir Diratn “Arab 

carras dan keduanja kini dipen- | 

dalam konferensi politik itu. (AFP) | 

SUMBER2 JANG MENGE 
bahwa Mesir kini tjondong untuk 

Inggris maupun kepada AS, demi 

kut pautnja dengan masalah Te 

Djuga menteri pembimbing nasio- 
nal, Salah Salem, : jang dewasa ini 
sedang mempersiapkan suatu Kong- 
gres pan-Arab  Non-governmentai, 

telah menjatakan pendiriannja jang 
menjokong sikap netral sebagai tsb. 
diatas, demikian sumber2 tadi. 

Seterusnja dikatakan bahwa suatu 
Konperensi Nongovernmental adalah 
lebih mudah untuk dipengaruhi ka- 
rena beberapa pemerintah  mempu- 
njai berbagai-bagai ikatan resmi de- 
ngan Inggris, Perantjis dan Amerika 
Serikat. “Demikian sumber dratas. 
(Antara). 

Wakil-Presiden Amerika Serikat 

ninggalkan Pakistan,  menudju Ka- 
'bul, Afghanistan. Kepada pers di Pe 
shawar Nixon” mengatakan - bahwa 
Amerika-akan tetap ,,membantu ne 
geri2 merdeka seperti Pakistan, utk 
memadjukan perekonomian mereka.” 
(Antara). : & 

Dari Arus Perang-Dingin 

sud hendak menetralisasi dunia Arab dari perang dingin. 
Perdana menteri, Gamal Abdel Nasher, 
diatas dalam serangan2 jang baru2 ini 

an dengan dilakukannja Konperensi 3 Besar dewasa ini, dan sang 

Richard Nixon Djum'at telah me-' 

TAHUI hari Minggu mengatakan 
melakukan politik jang bermak- 

Wakil 
menjatakan keterangan 

dilemparkan baik kepada 
kian sumber2 tadi, jaitu berkena- 

rusan Suez. 

»Repulse” Dan 
“Prince Of Wales 
Maskapai Djepang Se- 

dia Mengangkatnja 

Y. Kuwabara, presiden kongsi 
Djepang ,,/Matsukura” jang  me- 
ngerdjakan - pengangkatan — kapal2 
jang sudah tenggelam, Djum'at me- 
nawarkan ' kesanggupan  kongsinja 
untuk mengangkat 2. buah kapal pe- 
nempur Inggris ,,Prince of Wales” 
dan' ,,Repulse”, jang ditenggelam- 
kan oleh pesawat2 terbang Djepang 
dekat pantai Malaya dalam tahun 
1941. Kedua kapal. ini berada dida- 
sar laut jang dalamnja- lebih dari 
160 meter. ' Kuwabara “berharap su- 
'paja pemerintah Inggris beri subsi- 
(di untuk usaha tadi. 

  
  

    

  

   
Kebumen.   Kepada para langganan diumumkan, bahwa 
mulai tgl. 7/12 1953 (Senen), agen SU ARA 
MERDEKA Kebumen pindah tempat ke 
DJL. MERDEKA No. 40. (muka S. M. P. Negeri| 

sd 

  

      
    

pat menghasilkan tenaga pendo- 
rong sebesar 10.000 pound setiap 
intji persegi. Seluruh beratnja bila 
diperlengkapi dan dimuati — untuk 
keperluan penerbangan adalah 
300.000 pound, sedangkan B-47 ha- 
nja 185.000 pound. Lebar sajapnja 
adalah 185 kaki ,dan  pandjangnja 
153 kaki. (Antara) 

IDaud Beuruh Cs 
Tinggal Main Tju- 

lik Sadja 

SEDJUMLAH 107 orang ta- 
hanan dari berbagai tempat di 
Atjeh Utara, diantaranja 6 orang 
dari Takengon telah sampai 
angkut oleh pihak kepolisian ke 
Medan Minggu pagi. Menurut ke 
pala kepolisian Atjeh Utara in- 
spektur I Amir Husin jg memim 
pin pengangkutan orang2 tahanan 
itu, masih ada sebagian lagi dian 
tara djumlah orang2 tahanan itu 
jg kini sedang dalam pemeriksa 
an dikabupatennja. 

di- 

Orang2 tahanan jang diangkut ke 
Medan dibawa dengan kapal ,,Tira 
bala”. Diantara para tahanan itu ter 
dapat seorang asisten wedana. Djum 

lah orang jang ditahan karena ditu 
duh tersangkut dalam peristiwa Da 
ud Beureueh cs menurut pihak kepo 
lisian lebih kurang kini 3.000 orang 
di Sumatera Utara. Menurut Amir 
Husin di Atjeh Utara kini pada 
umumnja sabotase2 sudah sangat ku 
rang dilakukan oleh pihak gerombo- 

lan, sedangkan serangan frontal su 
dah tidak ada sama sekali. Jang se 
ring dilakukan gerombolan ialah pen 
tjulikan2 terhadap rakjat, sebagai ba 
las dendam. Alat? negara kini meng 
adakan tindakan? dalam  usahanja 
'untuk membasmi pentjulikan2 jang 
dilakukan oleh pihak gerombolan. 
Demikian Inspektur — Amir Husin. 
(Antara). 

Sebagai akibat pernjataan Ho Chi 
Minh jang mengusulkan supaja di- 
adakan pembitjaraan guna mengada 

kan gentjatan sendjata di Indotjina 
kini dibitjarakan dalam konperensi 
diantara wakil2 sipil dan militer Ing 
grs, jang diadakan di Singapura, de 

mikian dinjatakan oleh kalangan jg 
berdekatan dengan pemerintah Ing 
gris. Kalangan tadi katakan, tidaklah 
mengherankan soal Indotjina masuk 
atjara dalam konperensi tsb., karena 
kemungkinan gentjatan sendjata di- 
sana akan besar pengaruhnja terha 
dap negara2 tetangganja seperti Ma 
laja, Muangthai dan Birma. 

  

L CAYU 

artinja ramalan ini ???), 
(Apakah ma'nanja ?)! —" 

mendirikan rumah, pin 

saia 

luas djelas. 

Badan Penerbit :       

3 MEP (ena 1 ank Mat     

stratofortress, adalah lebih tjepat | 

  
PERANG KOREA BERACHIR !? 
MESIR AKAN ADA APA ???! 

PERASGT 3 Baku 

SAPTA PUDJANGGA 
Ramalan 7 Pudjangga. Olth Sapphire. 

Isinja a.l. : 
djadi, baik mengenai dir 
gara dan Dunia umumnja (Macrocosm), — 

lan mulai : k 

lambang/Sindiran dzaman Djojobojo, a.l. ,,Wong agung kesing- 

5 gung, Wong ala kepudja — Orang agung tersinggung, Orang dja- 

5 hat 
sembogo artinja Dzaman Tersohor, banjak orang ditanah Djawa 

sama mengedjar ilmu pengetahuan...... 

# Ramalan Ronggowarsito, 5. 

Puspa Ragam, beraneka ilmu2 tua, pusaka ' Pudjangga2 Indo- 

i ilih hari terbaik dan saat tertepat guna ntj rka 

“ic Menag dah tempat/rumah, mentjari obat, bertjutjuk tanam, mentjari pen- 

tjuri, melihat nasib, watak dan kelakuan orang, — A 

kok akan orang mengetjap keberuntungan dalam Pertjintaan, I "8 

dan Kesehatan (Pedoman jang penting dalam penghidupan manusia 1), — 

donesia, mulai dzaman Purba, 

Kedatangan Kjai Dampo Awang, 
OCE a terusnja sehingga « : 

Be ri Sa br enja Impian, Sasmita Kedut dll. jang serba lengkap djangkap dan 

Pendek mempunjai sebuah buku Sapta Pudjangga 

Pudjangga, jang sewaktu-waktu dapat ditanja, 

taka dan menggunakan kese 

1 buku tebal, lengkap benar : 

bawa kemana Caja, bertamait karton doos dengan terhias gambar 

2 warna jang tjantik molik hanja............ 

Luar kota tambah ongkost kirim 1076, 

CF Persediaan terbatas. 1 orang hanja 1 buku sadja !) 

KWA GIOK DJING 
Djl. Kramat No. 2—4, — KUDUS. 

    

    
     

HILANG... 
PENJAKIT DEMAM 

   HILANG. 
PENJAKIT KEPALA 

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

PENJAKIT PILEK 
Dia sedar, berdasarkan 

selalu bersih dan kemandjurannja 
jang ta” kundjung padam. Tablet 
ini ta” pernah mengetjewakan ! 

     

  

   

    

N.V., 

  

” mma ca 

Sdr. ingin beladjar sendiri dengan tenang ? 

Ikutilah 'KURSUS TERTULIS S. M. P.: 
jang diselenggarakan oleh 

Jajasan Masjarakat tromol pos. 131. Semarang 
Uang kursus Rp. 15,— tiap bulan, dan uang pangkal Rp. 5.— 

IN 

  

TELP TO OOP Oo LoL oo0ooeO 
o Fikih (esa anga 2 
O 1 AN TT » MN, ro oLIJAPAN TERIMA KASIH 
O Dengan perantaraan seputjuk surat ini, kami mengutjap- O: 
Oo kan Sjukur Alhamdulillah, kepada Tuhan Allah jang Maha Oo 

Esa, Pemurah dan Penjajang, jang dengan perantaraan per- 
O tolongan Tuan Tabib Wahid Mawn, penjakit saja jang de- 
orita 2 bulan, telah sembuh sama sekali dalam tempo bebe- g 

rapa hari sadja, setelah berobat pada : o 
Oo FE 2 u . 

o Tuan Tabib Wahid Mawn 
Oo TAMBLONG 49 — BANDUNG. 2 
O Atas pertolongan Tuan Tabib Wahid Mawn jang telah o 

O mengobati penjakit kami itu,. kami utjapkan diperbanjak O 

O terima kasih. : Oo 

R. B. PRAJOGO S.     
  

Oo Oo 
o Staf Bataljon ,,A” R.I. II o 

Tjililin (Batudjadjar) 
G5 o 
DO O00O0O0000000000 000 0000 AAN 3 

  

  

NO WOMAN LOVES A WEAKLING. 

II NN 
"BG PHARMA" 

  

    
Tak usah didjelaskan kesusahan hati dan kesedihan laki-laki itu jang su- 
dah hilang atau kurang tenaga laki-laki (sjahwat)nja. Mereka tahu sen- 
diri bahwa KEKUATAN SJAHWAT semakin hari mulai semakin ku- 
rang, tidak merasa puas. " 

Kekuatan laki-laki itu bersangkutan pula dengan kesehatan otak (urat- 

urat sjaraf), buah pinggang, djantung dan perut, maka kelemahan sjah- 
wat atjapkali menimbulkan/rupa2 penjakit lain dari zenuwen (neurasthe- 

nie) djantung berdebar-debar, pujang, kaki-tangan dingin, lekas tjapai 
dan djengkel, pusing dan lekas suka marah. Semangat kerdja hilang, 
malas dan kusut pikirannja. 
PIL SEXANOL mandjur buat menambahkan tenaga laki-laki untuk se- 

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

rang darah dan keputihan. Sebotol Rp. 20.—. 

APHRODIN untuk lelaki. Obat pelesir Rp. 10.—. 
PREGNOL Obat hamil untuk dapat anak Rp. 25.-—. 
ATOM HAIRDYE untuk bikin hitam rambut putih Rp. 10 Rp. '15.— 

dan Rp. 25.—, 
Harus tambah 154 ongkos kirim ,,DC PHARMA” PRODUCTS 

BANDUNG. 
Agen2: Semarang Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101, Magelang 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat ,KARUHUN” Djokja dan 
Pekalongan: Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, Djokja: Toko Obat 
Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Agotheek Selama 
Tjirebon. , 

    

Wait and see! 

« Ilmu2 akan mengetahui apa jang sudah/akan ter- 
diri perseorangan (Microcosm) maupun Ne- 

t  Djojobojo, rama- 
dzaman Purba sehingga kelak kiamat Kubra, — “ Per 

terangkat.” — “  Kupasan Djojobojo, a.l.: ,,Dzaman Kolo- 

» (Sudahkah kini dzaman . Kolosembogo ?): 
.Saiki tjelengan wesi, mengko tjelengan gaib”. (Apakah 

separan-paran...” # Sjair Ronggowarsito, a.l: Keong lurik 

mentjari Djodo, Perkawinan 

# Astrologie & Horoscope, kuntji po- 
Pergaulan,  Penghidupan 

dzaman Hindu, Prabu Djojobojo, Singosari, Modjopahit, 

Keradjaan Bintara (Demak), Padjang, Mataram, Dza- 
Indonesia Merdeka dan Berdaulat jang sekarang ini! 

berarti mempunjai 7 orang 
hingga orang dapat mengelakkan malape- 

mpatan sewaktu redzekinja berkembang | 1! 

Rp. 20.- tkuran saku jang mungil, mudah di- 

“ Sedjarah In- e 

  
  

tg 
2 

   



    

  

   

  

     

  

the famous new 

eey're here 
but they will 

Has. 

  

  

. 

factory-built steel cabin 

150 x 20 - 10 ply tires 

delivery from stock 
t 

     

  

PAN 

“sold out guickly . 

INTERNATIONAL TRUCKS R162 
@ 108 hp - 6 cylinder valve-in-head engine 

enlarged tropical cooling system 

, LINDETEVES N.V. 
     

SEMARANG MOTORS 

Bodjong 50 Semarang 
RODA TERBANG 

Palembang 

Djakarta - Surabaja - Semarang - Medan - Makassar - Palembang 
Bandung - Pontianak - Bandjermasin - Tjirebon - Menado - Djember 

BAN HONG LIONG 
Makassar 

99 

  

  

Atraba 5 
#.. WAJANG ORANG ,,NGES- 

TI PANDOWO” £ 
4 “SANDIWARA 1 

p # AKROBAT DARI TIONG- Wi 
— KOK ,,SHANTUNG WU SU 3 

   
    

  

  
  

TUAN? 
“ LUDRUK SURABAJA » MECHANISATIK 
:  TONG SETAN , daa 

4 :  DAGELAN MATARAM K Sg Naa 1 EN 

LATAR ANN Tdp nu 
ISTIMEWA PA Nota DIM Kundjungilah ! 

: 

      
En 

PERSATUAN DEMOBILISAN PELADJAR 
SU ON 

  

  

Exposisi: 
€ DJAWATAN2 

4 PERUSAHAAN 

“. PERINDUSTRIAN 

£. PETERNAKAN 

    

  

Inna Lillahi Wa Inna Illaibi Rodjiun 
Pada hari Rabu tg. 2-12- '53 djam 9.10 pagi di Jogjakarta 
telah pulang ke-Rachmatulah anak/istri kami: 

NJ. MOERSILAH PRAWIROWIRJANA. 
(Nj. Soeparman) 

Kepada para tamu, Sdr.? jang telah memberikan sumba- 
.HiBi ngan baik moreel maupun materieel, pula kepada Dr. Oen 

' Boen Ing, Dr. Prabawa, Dr. Soetjipta jg telah merawat sela- 
ma sakitnja, dng. ini kami mengutjapkan beribu trima kasih. 

Segala kesalahan serta kechilafan marhumah dengan ini 
kami mohonkan ma'af lahir batin. 3 

Semoga Tuhan menerima arwah anak/istri kami jang 

tertjinta. Jang berduka tjita: 

Kel.: WIRJADARSANA 
1 Kel.: PRAWIROWIADHI 

Kel.: SOEPARMAN 
PRAWIROWIRJANA. 

  

BARU TERIMA LAGI: 

Sepeda Motor Djerman jang terkenal 

1 » 
Merk ,,DURKOPP 

# Model MD-150, De Luxe 150 cc., 7,5 PK 
2 knalpot, koppelingvrije kickstarter, 
Model MD-200, De Luxe 200 cc., 10.2 PK. 
2 knalpot, depan/belakang dengan telescoop, 
dan diperlengk api oleh koppelingvrije kick- 

& starter. 
Dapat dibeli menurut Harga Pemerintah. Persediaan terba- 
tas. Mintalah brochurenja ! 

DISTRIBUTEURS : 

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

| & 

  

  

PEMBERI TAHUAN 
Mulai tg. 7 Desember 1953, Merk TJIN EK — TAN GIE 

. HOO PINDAH TEMPAT dari Beteng 23 — Felf. 513 . ke 

“- BETENG 21 Telf. 513 — SEMARANG 
Harep para lengganan dan jang berkepentingan maklum ada     - 

  

    
   

    
     
   

  

Tiap hari   SDR2 BELUM MENJAKSIKAN ? ? ? ! 

Harga tempat 

DJANGAN SAMPAI KETINGGALAN. 

'Acrobaat & Cabaret Hongkong 
— Far East Travelling Troupe — 

Main di Gedung Kesenian Gris Bodjong Semarang 
Mulai Tg. 4 DESEMBER S/D. 13 DES. 1953, 

lebih heibat dan 

main mulai djam: Ke I — 19.00 

Ini Malam Diadakan Perobahan Atjara Pertundjukan 
Lebih menarik, 

. Saksikanlat dan buktikanlah 
: Harap diingat: Hari Saptu dan Ming 

mengagumkan 

. Pertundjukan jang djarang kita Jihat - 
gu tidak djadi diadakan Extra pertundjukan (matinee). 

Ke U — 
a tempat: LOGE Rp. 25.— — KL. I.Rp. 20— — KL. HI Rp. 15— Pendjualan dimuka (voorverkoop) dari djam 10,— 3 

21.00 

KL. HI Rp. 10.— 
— A2— di Gedung GRIS. 

| Batulah : 

    

     

    
   

jap tahun Indonesia bertambah 

Mengolah tanah kosong mendjadi     Pena bana 
Lyn 

  

   

    
   

    

   
    

    

   

   
       
     

p Ini malam d.m.b. Metropote 5.00 7.00 9.00 OT in) 

REX 

"MG.M:s Colo 
Djalagan 

Besok malam 

    

KEB 

INI MALAM 

D.M.B. 

5,00 - 7.00 - 9.00 
(47 tah) 

Pesan tempat: 

pagi: 

9.00 — 12.00 

Tjerita jang betul kedyadian, dimana 
satu orang dapat hukuman 
achirnja ia terus berdaja sehingga 

tak berdosa! 

Ini malam pengab.: 
5.00 7.00 9.09 (seg. um.) 

. Mario Lanza — Doretta Morrow 

“BECAUSE YOU'RE MINE" 

Ini malam pengab.: 

Pe Yang —.Thao Chin — Lu Wen 

HO CHU'AN (Korban adat kuno) 

  

  

HOTEL OEWA & ASIA 

   

    

  

  
PONTJOL (.- TELP 

    

M. S. Rahat 
TABIB 

. Seteran 109 — Semarang. 

Specialist untuk WASIR (Ambeien) 
ASTHMA, KEPUTIHAN, .IMPO- 
TENTIE dan lain-lain penjakit. 

» Djam bitjara: 9—12 pagi 

21 s0re 

tetapi 

(Ma Fa aa 

Djangan Putus Pengharapan. 

A. WAHID 
ASTROLOOGI 

Njang sudah sepuluh tahun ber- 
praktek di Indonesia. 
Hal bisa menerangkan soal Peng- 

r by Technicolor 

7.00 -9.00 17 tah.) 

: 7.00 9.00 (43 th.) 

! Kesehatan dsb. 
Consult Rp. 15.— 
Plampitan 39 — Semarang. 

Pagi, djam 9-12. Sore djam 5-7 
MANTAN, 

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

Toko Djohar: 
Duwet 60 - Semarang - Tel. 1943 

mba 

  

  
  

E SARAN dan KEMEGAHAN JG. TAK DAPAT 
PS NILUPAKAN 1171 
PA 55 2 AAN     
   

     2 ia 

He Fit Gea Noer Patin Lali 
Pa — LA 

La ara LAN 

    

kn 
  

BERHUBU 

      
NG SUCCTS BESAR MULAI BESOK MALAM 

BERBARENG DNG. ,R EX” 515 — 715 — 23 

hidupan, Pertjintaan, Perkawinan, | 

  

Utjapan Terima Kasih 
Telah pulang ke Rachmattul- 
lah pada hari. Saptu tgl.. 5 
“Desember 1953 suami/ bapak 
kami : 

WakininGondowinarnof 
Dengan ini 

paikan 

hormatan 

Kel. BASRI. 
Kel. MARGONO. ' 

Pemeliharaan 

haji 
ja senantiasa Li 

nee) 

BEDAK DAN BALSEM 

PUROL 

    

k oy. Rogers 13 

| IF WERE GOIN' TO GET A SCOWLOAD OF 

TOM PINES! 

waktunja untuk 
— Engkau jang mengepaiat, Stumpy. Pekerdjaan ini jang penuh maka mesin itu 

terima-kasih kepada 
Bapak2 pimpinan Kantorbe- 
sar Pos dan Telegrap Sema- 
rang dan Saudara2 
atas pernjataan ikut dukatjita 
dan memberikan 
berupa tenaga, fikiran 
alat2 dalam memberikan peng 

terachir 
suami/ bapak. kami. 

Jang berduka-tjita : 

NJ. WAKININ . h 
GONDOWINARNO 

|.—— Roy, engkau harus hekerdja presis apa jang saja ka , 

kita hendak menggergadji kaju dan mengambangkannja disungai pada menggerakkan 

       
    

   
   

ratnja sedang. 

      

Saksikanlah sendiri dan 

N.V. New : kami menjam- 

sekalian 

| Pa Mel Me — | 

DEMONSTRASI PENTRAKTORAN 

dan tjara2 tehnik jang modern, menurut 

tiap negeri agraria jang kepadatan penduduk. 

Eastern 

Motorvehicles and tractor dealers-Automotive parts and technical importers. 

BODJONG 90—92 — 

nja. , : 
: z : Hormat kami, 

Merk TJIN EK — TAN GIE HOO 
Beteng 21 - Teilf. 513 - Semarang.       

  

y na 

FERGUSON SYSTEM 

esok Selasa tg. 8 Des. di-Lapangan Pertjobaan Djawatan Pertanian Pudakpajung Ungaran, djam 8 pagi. 

Pari 2 Tractor Ferguson, lengkap dgn. implement (alat2 besar). 

  

dgn. 1.200.000 djiwa. 
sawah, mengintensivisir pemakaian tanah, membuka hutan dgn. alat2 

Ferguson System” harus mendapat perhatian sepenuhnja dari 

Bab alah K2 Tiba 

Ferguson Tractor tjotjok sekali untuk Petani dan Tanah Indonesia. 

Luku/implement digandeng setjara sederhana dengan tractor. 

IDigerakkan dengan mudah dan setjara harmonis oleh sistim hydraulis. 

ngkos pemeliharaan rendah dan tak ada bahaja untuk: si-pengemudi. 

meminta-lah keterangan pada : 

IMPORTERS: C!/T.C. DJAKARTA 
Trust Motor Company 

PHONE 401. 

   
SEMARANG — 

     

    

  
  sumbangan 

dan 

kepada 

  

    
“ROY, YOU GOT TO DO EKACTLY AS IL SAY YYOUIRE THE B055, 

STUMPY! THIS 
/ LOGGING BUSINESS TIMBER SAWED AND DOWN THE RIVEK IN 51 , IGIWAY OFF MY TIME TO HELP 

  

membantu Tom. Pines. 

dengan rintangan adalah diluar kemampuan saja. 

    

    
Ditains Yes 

Preryela 

  

A product of Raleigh Ondietrian Ltd 

Dea AR 

ee Kes Aan ate - T TH'-- 
IT GOOD, ITILL MAKE THEY/YE ONLY ja | 
SAUSAGE MEAT OF | BEEN IN THE MILL 
BOTM OF 'EM!  “/ FOR A COUPLE OF 
EN EA & MINUTES! yg 

SOMETHING'S WKONG ! 

    

  

    
N 2G DX 4 - 

— Mengapa mereka tidak mulai — Berilah pisau gergadji itu 
mesin gergadji itu? tjukup renggang, Roy. Sekarang 

Djika engkau betul2 dapat merusak, 
dapat '.membiki 

kita mulai: Ada apa'.........? Se- 
suatu ada jang rusak. 

sausis dari daging mereka berdua. 
— Sabarlah, Caulks. Mereka baru 

dida- sadja beberapa menit berada 
lam pabrik. f 

    

    
  

  

  

Bukan pantun, sembarang pantun 
Pantun gubahan pudjangga kelana 

Bukan sabun, sembarang sabun 

Sabun Colibrita, pudjaan wanita. D 

Bukan djarum, sembarang djarum 
Djarum emas berbenang sutera 4 

7 Bukan harum, sembarang harum 1 
y Harum meresap sampai kesukma. 

KAN BASA, 
#9) $ COLIBRITA 

Tolt€Er ben 

9 sabun wangi penawan hati! 

      

    

PIL INGA GK ILY LP     

  

  

BARU TERIMA PARTIJ KETIJIL 

-Band2 Import untuk Consul 
Zephyr Six , 29 29 

Ukuran: 590 X 13 
640 X 13 

Sedialah lebih dulu sebelum kehabisan ! 
Persediaan terbatas ! . 

N. V. Handel Mij. HIN YOE 
BODJONG 27 — TELF. 264— SEMARANG. 

  
  

  

  

  

PEMBERI TAHUAN 
Berhubung dengan hari nikahnja saudara kami pada hari 

Selasa tanggal 8-12-1953 Toko, 

DOK SING "001 
SEMARANG JOGJAKARTA. 

Pada tanggal tersebut ditutup satu hari. 
Hendaknja para lengganan mendapat tau, adanja. 

Hormat kami. 
LIEM HAN TJING. 

(Pemilik) 

— CliY CONCERN CINEMAS — 
LUX 

Juwelier       

        

5.00 7.009.090 INI MALAM PREMIERE (u. 13tah) 

3. Arthur Rank Grganisation presents 
A MICHAEL BALCON PRODUCTION 

ALEC GUINNESS 
JOAN GREENWOOD 

CECIL PARKE     Omeeres 8x Atoxawoen moreoaex MADE AT EALING STUDIOS (X9 
aa genpne 1enp rr enpenerrrren ce nenenemmn temenan 

(ITU ORANG LELAKI BERPAKAIAN PUTIH!) 

INI MALAM D.M. B. 
(au. 17 tahun) 

INDRA 

berbareng 

R O Y A L 5.30 7.30 9.30 

THE LOVES OF CLEOPATRA 

  

Giropatra 
DECEITFUL.., 
DESIRABLE... 

   5.00 7.06 9.06    
  

  

Kissah Roman dari Ratu Cleopatra 

dengan pertjintaannja! 

Memikat dan Menggemparkan.     

INI MALAM D.M.B, 1 

(3. 17 tah.) 3 ga 5 

GRAND 
5.00 7.00. 9.00 

Film Malaya berbahasa 
Indonesia penuh Tari2an 
dan Njanjian2 jang 
menarik dan merdu! 

Tan NG 

Osman 
Baen HA"     

     
  

  

HO YA INI MALAM PREMIERE 

7.00 -— 9.00 Film Tiongkok penuh sensatie! 

Nan Yang Siao Chieh” : 
(HONOUR & SIN) 

(u. 17 tahun) 

Gerakan dibawah tanah! 

Type Pertj.: ,SEMARANG”, Ka


