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& sa : pai 20 Desember 1953 bertempat 
|. di Karanganjar, Kepanduan Pu- 

     
    

      

€hurchi!! 

nota Sovjet dan tidak jg dimuat oleh 

  

  

     
  

  

ang pembe 
Dikatakan 

Adalah perkemba 
an perundingan se 

oh antara presiden 
er, perdana — menteri 

Li dan perdana menteri 
Laniel. Seperti diketahui, pema 

   

2-1 kaian sendjata atom oleh NATO 
telah ditawarkan oleh Amerika. 

(Antara) 

Antibiotika Ma- 

de fa Japan 
Didjual Setjara Barter 

Kpd RRT 

Djepang telah mengadakan perdjan- 
djian pendjualan obat2 antibiotika 
seharga 43.000 pound kepada RRT, 
demikian diumumkan di Tokyo pa- 
da hari Selasa. ' Perdjandjian ini te- 
lah ditjapai oleh Tokyo Boeki Sho- 
kai dengan suatu kontrak barter de 
ngan gabungan eksport import di Pe 
king seharga 23.000 pound jg kirim 
menurut kontrak terdahulu.  Kon- 
trak baru itu mengenai 210.000 vial 

streptomycin, 100.000 vial pennicik- 
lin, dan 3000 kilogram sulf diazine 
jg akan dikirim oleh perusahaan di 
Tokyo. tadi. Pu 

d Be LA 

Pembitjaraan Ma- 
lenkov-Hayter 

Mempengaruhi Konpe- 
rensi Bermuda 

HARIAN Inggris ,,Sunday Ex- 
press” hari Minggu beritakan bah 
wa pembifiaraan antara perdana 
menteri Sovjet Malenkov dan 
guta besar Inggris di Moskow, 
Sir William Hayter, adalah salah 

satu fakior terpenting jang mem 
| pengaruhi konperensi Bermuda 
“untuk menerima baik k onperersi 
4-negara besar di Berlin. 

Tetapi harian tsb tidak mendjelas 
kan, apa jg sebenarnja telah dikata- 
kan oleh Malenkov kepada Hayter. 
Menurut ,Sunday Express” dalam 
pembitjaraan jg diadakan pekan jg 
lalu itu, Malenkov telah menerang- 
kan djuga bahwa nota Sovjet perta- 
ma telah salah dibatja oleh Barat 
dan minta negara2 Barat supaja 
membatja kata? jg dimuat dalam 

surat? kabar. (Antara). 

     Harga Lengganan (bajar 
Adu. kp. 0:80 Ka Sean tol. Harga 

“| Senen dar 

| 
. SUATU PERUSAHAAN dagang 

PERDIANDJIAN RRT KOREA 

k 
Non berita Rusia resmi Tass jang 

  

.30 utk. meteral” 
60 seo per lembar 

  

|lemma Dim 
Kalau Tak Beri 

" Akan Dap 
WARTAWAN AEP Michel 

i Washington bahwa pe 
»Gedung Putih” maupun dikala 
sekarang ialah bahwa undang2 
tukaran keterangan mengenai pe 
Kalangan kaum sardjana di Was 
undang jang sudah berumur 7 ta 
Garipada menguntungkan. 

Bahaja terbesar terletak 
mendjaga rahasia2 atom terlampau 
keras karena  Sovjet Uni mungkin 
lala mengambil untung dari tak ada 
nja koordinasi jg kini terdapat anta 
ra pelbagai program atom dari. ,.du 
nia merdeka” dan mendapat kema- 
djuan lebih besar daripada negara? 
Barat dalam lapangan ini. Para pe- 
nindjau di Washington mengemuka 
kan kedudukan jg mengherankan 
dari negara seperti Belgia jg tak di 
inkan turut serta dalam pertuka- 

ran keterangan? technologis dengan 
A.S. walaupun Belgia memberikan 
sebagian besar dari. uranium jg di 
pakai dalam paberik2 atom di A.S. 
Karena keadaan paradoxaal ini pro 
gram atom Belgia, jg menurut ke 

inginan banjak ahli Belgia hendak- 
nja diarahkan ke pemakaian tenaga 
atom dalam industri, kini tertahan. 

dalam 

  Para penindjau  selandjutnja me- 
ngatakan bahwa A.S. pada suatu ha 
ri akan menghadapi dilemma jg su 
lit: tak ada keterangan, tak ada 
Uranium. Sedjak tahun 1945 antara 
A.S., Kanada, dan Inggris, ja'ni ne' 
gara2 jg mengerdjakan program2 
atom militer, diadakan sistim pertu 
karan keterangan jg terbatas. Regu? | 

tenaga ahli dari ketiga negara tsb 
kini bekerdja bersama di Washing:- : 

ton. Tetapi, terutama bagi wakil2 
A.S. adalah sangat sulit untuk mem 
bitjarakan dengan rekan2 mereka 
dari Inggris dan Kanada beberapa 
soal baru jg tertentu. Dalam waktu | 
7 tahun persediaan sendjata- atom 
A.S. telah mentjapai kemadjuan ig ' 
mengagumkan. Dalam tahan 1946 
umum belum pernah mendengar na | 
ma ,,bom zat air”. Maka dari itu sej 
karang menarik perhatian apakah 
undang2 MacMahon djuga menge- | 

nai bom-H itu. Terutama-hal ini di 
anggap sebagai salah satu alasan 
bahwa dibutuhkan amandemen? dan 
beberapa penetapan baru. Demiki- 
an Leleu. (Antara). : 

  

UTARA DIRATIFISIR. 

Parlemen Korea ' Utara di 
Pyongyang pada hari Minggu te- 
lah meratifisir perdjandjian RRT 
Korea Utara jang beberapa wak- 
tu berselang ditanda tangani di 
Peking.. Perdjandjian itu meliputi 
perhubungan perdagangan dan 
ebudajaan, demikian siaran kan- 

Gitangkap di Paris. 
  

Pd KSAD Djelaskan Si- 
| kapnja Kepada Para 

Pang 
TENTANG PERTEMUAN 

jang dilangsungkan dari djam 10.30 hingga djam 13.00 siang hari 
Senin, kepala penerangan Angka 
Senin malam memberikan pendje 
njaknja tersiar berita2 jang dim 
permintaan berhenti jang diadju 
Kambang Sugeng pada pemerin 
perlu untuk memanggil semua 

hk 2 
ma 
Panglima2 seluruh Territorium 

| Darat major Imam Sukarto 
lasan sbb.: Berhubung dengan ba- 
uat dalam surat2 kabar tentang 
kan oleh pendjabat KSAD kol. 
tah, maka pd. KSAD pandang 
Panglima2 Territorium ke Dja- 

ia menerangkan kepada para ma 

| Ali dan hari Rebo ini ia bertolak 

  

   

Soal Atoom 
Keterangan, Tak 

at Uranium 

Leleu mewartakan pada hari 
ndapat para pembesar baik di 
ngan Panitia Tenaga Atom A.S. 
MacMahon jang mengawasi per 
njelidikan atom harus diperbaiki. 
hington berpendapat bhw undang 
hun itu sekarang lebih merugikan     

    

! 
l 
1 Perekonomi- 
an Pakistan 
Akan Diperkuat Dgu 

Bantuan Amerika 

    

| WAKIL PRESIDEN Richard 
Nixon hari Selasa mendjandjikan, 
bahwa dalam tahun2 jang akan 
Gatang Amerika Serikat akan me 
rasa bangga untuk mendampingi 
Pakistan dalam ' membangunkan 
industrinja, dan mempertahankan 
Pakistan terhadap kekuatan2, jang 
hendak menghanfjurkannja. Ni- 
xon tidak mendjelaskan lebih 
Jandjut keterangan2-nja tadi akan 

| tetapi pelbagai kalangan Pakistan 
menjatakan keterangan2-nja itu 
sebagai suatu tanda akan didapat 
nja bantuan militer Amerika da 
lam waktu tidak lama lagi, soal 
mana dewasa ini mendjadi masa 
lah hangat di Pakistan. 

Nixon memudji kemadjuan indus- 

tri negara jg masih muda ini, dan 
mengandjurkan agar meneruskan hu 
bungan harmonis antara kaum. bu- 
ruh dan pimpinan. 

Imirza Akhadar, sekretaris djende 
ral gabungan serikat buruh Pakistan 
Barat menerangkan “kepada Nixon, 
bahwa ada kemungkinan . golongan 
komunis merebut negara, terketjuali 
djikalau Amerika Serikat memper- 
kuat ekonomi Pakistan. 

Setelah mengadakan 
an2 dengan perdana menteri Pakis- 

tan. Mohammad Ali selama satu 
djam, Nixon menindjau pabrik2 ka 

pas dan wol. Mengenai pembitjara- 
an kedua pemimpin itu tidak dite- ! 
rangkan lebih Jandjut akan tetapi 
diduga, bahwa dalam ' pembitjaraan 
itu telah dirundingkan bantuan mi- 
liter kepada Pakistan. 

. Kemudian -Nixon- mengundju- 
ngi universiteit Karachi, dimana 

pembitjara- 

hasiswa, bahwa ia pertjaja, bhw. 
kominisme akan kalah dalam per 
djuangan ideologi.  Diterangkan, 
bahwa ia tidak sadja mempunjai 
kepertjajaan akan hari kemudian 
Pakistan dan Amerika Serikat, 
akan tetapi djuga dari seluruh 
dunia merdeka. 

Hari Selasa Nixon mengadakan 
pembitjaraan2 dengan beberapa 
pembesar kabinet ' Mohammad 

» 
ke Teheran. (UP) 

USUL MOSI Mr. TAN PO 
GOAN CS. DITOLAK DGN. | 

SUARA 76 LAWAN 4i 1 

Usul mosi Tan Po Goan cs. 
jang meminta ditjabutnja surat 
Djaksa Agung kepada PWI kring 
Djakarta ditolak oleh sidang Par 
lemen pleno terbuka hari Selasa 
dengan suara 76 lawan 41. Jang 
menjetudjui fraksi2 PSI dan Ma- 
sjumi, beberapa anggota abstain. | 

(Menurut Algadri Me- 

berikan "nama kepada kapal se, lang,, KONPRENSI NSI 4 NEGARA DI 

karta guna diberi pendjelasan tentang duduk perkaranja jang se- 
benarnja. Pada hari Senin diruangan rapat Staf Umum Angka- 
tan Darat diadakan pertemuan antara pd. KSAD kolonel Bambang 

3 

—Hanja 
Pe “Mana 

AN 

23 antara 5-Besar, 
: da" (Antara), 

Sugeng dengan ke tudjuh Pangli 
itu oleh pd. KSAD diberikan pen 
hentinja. 

  

33 4 ke 5 - Besar 
konp5-Besar Dim 

Ikut RRT Bisa 
edakan Ketegangan 

— Internasional 
HARIAN PARTAI Komunis 

Sovjet ,.Pravda” pada har! Sean 
menjatakan bahwa konperensi an- 
tara menfer'2 'uar neceri 4-Besor 
jarg akan datang dc 
murgkin dapat men 
gas mencachiri pera 
dan sekali Tagi menjerukas : 
ta diadakan konperensi 
jeng meliputi RRT. ,,Hanja | 
ikut sertanja semua negara 
dengan tidak ada ketjual'nja, m- 
salah jang terpenting jaitu ' me- 
nguraingi ketegangan internas'o- 
nal akan dapat  diselesaik 
kata Pravda. AA £- 

. Dalam sebuah tulisan  pandjan 
lebar oleh komentator I. Piisheveko, 
Pravda mengatakan bahwa jang ,di 
ketjualikan dalam konperensi di Ber- 
lin j.a.d. itu ialah RRT”, Dikatakan 
bahwa keketjualian itu adalah hasil 
dari sikap tak masuk akal dalam 
diplomasi Amerika”.  Sidah tentu 
Konperensi 4-Besar itu akan mem- 
punjai arti penting sekali, ' bahkan 
mungkin diuga akan dapat menentu- 

“kan masalah Djerman, tetapi walau- 
pun demikian, konperensi ini tidak 
dapat menggantikan suatu konperen- 

i demikian ,,Prav- 

    

    

       

   
     

   

Ms. Besuk pada tanggal 19 sam 

tera Indonesia Tjabang Solo akan 
mengadakan Konferentie jang ke 

iga) kalinja, 

| gang pemerintahan, 

. Angkatan Darat. 

n 

ma territorium. Dalam pertemuan 
djelasan tentang permintaan ber- 

kolonel Sebagaimana diketahui, 
Bambang Sugeng diangkat sebagai | 
pendjabat KSAD. Ia oleh kabinet 

Subandrio : 
Konp. Bermuda Seka- 
rang Tentu Lain Berhu- 
bung Adanja Nota 

Russia 

. DUTA BESAR INDONESIA   Wilopo diberi tugas pula ' memakai 
kebidjaksanaannja untuk memulihkan 
keutuhan Angkatan Darat jang telah 

retak akibat terdjadinja peristiwa 17 
“Oktober 1952, Kebidjaksanaan jang 
dianut oleh pemerintah diwaktu itu 
ialah memungkinkan Djaksa Agung 
untuk dapat mengusahakan penyjele- 
saian peristiwa 17 Oktober tadi. de- 
ngan adil dar menurut saluran2 hu- 
kum. Agar supaja Djaksa Agung 
dapat mendjalankan tugas jang di- 
berikan padanja dengan” tidak ter- 
ganggu, pd. KSAD memandang be- 
Jum perlu untuk mengadakan mu- 
tasi2 atau perobahan?2 besar dalam : 
kalangan Angkatan Darat. 

Setelah kabinet Ali-Wongso meme- 
kebidjaksanaan 

terhadap pd. KSAD sama dengan 
sa. jang diberikan oleh kabinet Wilopo 

KSAD melan- 

sebelum 
dahulu, maka pd. 
djutkan kebidfaksanaannja . 
soal peristiwa 17 Oktober ada pe- 
njelesaian dari pemerintah, tidak 
akan mengadakan  perubahan2 di 

Pada belakangan 
ini terdjadi perubahan2 besar, dima- 

sky, na pd. KSAD sebagai pendjabat jg. 
bersangkutan tidak merasa dimintai 
pertimbangan terlebih dahulu,  se- 
hingga - menimbulkan kegontjangan 
dalam kalangan Angkatan Darat jg. 
selandjutnja mengakibatkan permin 
taan berhenti pd. KSAD itu. Oleh 
karena sikap pd. KSAD ini akan 
membawa akibat tidak ketjil, baik 
diluar maupun didalam — Angkatan 
Darat sendiri, maka Panglima2 teri- | 
torium perlu diberi tahu soal jang 
sebenarnja, demikian major Imam 

Sukarto. (Antara). 

Beum tarik kembali 
Sementara itu didapat ketera- 

ngan oleh P, I. Aneta dari fihak 
militer jang boleh d'pertjaja, bah 
wa kolonci Bambang Sugeng sam- 
pai berachirnja rapat, para pang- 
Ema itu masih, belum menari 
kembali permintaannja utk ber- 
hent:, 

di Inggeris dr. Subandrio Senin pa 
gi dengan pesawat terbang tiba di 
Djakarta. Tentang maksud keda- 
tangannja dr. Subandrijo hanja 
mengatakan kepada pers bahwa 
ia d'panggil oleh pemerintah. Atas 
pertanjaan mengenai konperensi 
Bermuda, Subandrijo kemukakan 
konperensi Bermuda saat ini su- 
dah pasti telah berobah keadaan- 
ria herhubung dengan adanja nota 
Soviet dan adjakan berdamai da 
ri Ho Chi Minh. 

     
       

| Hasil Panitya 

muaskan 

   

| facifinding Indonesia ke Djepai 

      

tara”, hasil2 tadi dikajakan tidak- 
|lah menge.jewakan, Mengenai si- 
|kap Indonesia selandjuinja, bah- 
wa perdjandjian perdamaian bila- 
teral dengan Djepang dikemudi- 
jan hari mungkin akan diperbin- 

suatu ,/overall agreement”. Per- 
djandjian2 Se rzaupun. 
tentang pelandjutan perhubungan: 

diplomatik jara normal, dengan. 
sendirinja akan menjusu!, demi-. 
kian ke.ua seksi luar negeri par- 
“Ilemen. 

Djikalau perdjandjian perdamaiar 
bilateral ita sudah akan  tertjapai 
maka dengan sendirinja tak akan: 
ada persoalan mengenai kelandjutan 
perdamaian Djepang di San Fran- 
cisco. j 

Ditanja mengenai garis2 perbata- 
san menangkap ikan dalam perairan 
Indonesia dan usaha2 penangkapan 
ikan di Indonesia dalam. hubungan 
dengan Djepang dikemudian hari 
menjatakan, bahwa politik pemerin- 
tah Indonesia sekarang jalah, meng- 
adakan peraturan2 jang bisa men- 
djamin keamanan dalam perairan 
Indonesia. Penangkapan ikan dalam 
perairan kita hanja akan diperboleh- 
kan untuk bangsa Indonesia.  Me- 
ngenai soal ini djikalau perlu, mung- 
kin kelak akan diadakan pembitja- 
raan2 lebih landjut dengan Djepang. 
(Pia). 

Nautilus 
Kapal Selam Atoom 

« 

   

  

    

    

   

    

    

    

   
   

  

    
MENGENAI HASIL2 missi-| 

dibawah pimpinan dr. Sudarsono, | 

tjangkan, djikalau sudah tertjapai 

   
| ANGGAUTA S. P. 5, 
MEANtabangamaaNOwaN PengganNaN Men enapannan 

. Kumpulan 

Hukuman 

  
| ketua seksi luar negeri parlemen, arang menurut pasal 169 Kitab . e 

Hr. Ham gadrie, menjatakan | "gantjam dengan hukuman setiap orang jg memberi 
| sebagai pendapafnja pribadi, bah- kepada KN itu. Rentjana undang2 itu isinja dalam pa- 
Iwa sebagai ,persetudjuan semen | “Sal 1 sbb.: 

  

: Pen jelesaian 
17 Oktober 
| Dititikberatkan Kpd 
“Keutuhan ALP. 

merintah, didalam waktu jang 

Gapat mengumumkan tindakannja 
bagi penjelesaian Peristiwa 17 Ok 
tober itu. Pada pokoknja. tinda- 
kan pemerintah itu akan dititik 
beratkan kepada usaha untuk me 
negakkan kembali kesatuan dan 
menanamkan tucht dan disiplin 
dalam angk. perang untuk: meme 
Hhara keutuhannja. Maka itu tin 
yakan setjara hukum jang akan. 
diambil, hanja akan terbatas ke 
pada. mereka jang djelas ternjata 
ada terbukti bersangkut-paut dgn 
peristiwa 17 Oktober itu. 

(Antara) 

Soal Sugeng Masih 
Ramai Diperbin- 

tjangkan 
PEMANGKU DJABATAN 

(K.S.A.D. Kol. Bambang Sugeng 
Senin siang telah mengadakan 
pembitjaraan2 dengan kedua wa- 
kil Perdana Menteri Mr. Wong- 
sonegoro dan Z. Arifin di Pe- 
djambon. Sesudah pembitjaraan2 
tersebut selesai, kemudian kedua   

Pertama Mendekati 

potret dari kapal selam “atom A.S. 
jg pertama dan jg seperti diketahui 
akan bernama ,Nautilus”. "Potret2: 
itu menundjukkan bahwa pembuatan 
»Nautilus” di Groton (Connecticut) 
kini hampir selesai. Upatjara mem- 

itu akan “diadakan pada tgl. 27 Dja 
nuari j.a.d. dan akan dipimpin oleh 
njonja. Eisenhower, - isteri presiden 

A.S. Kapal tadi akan merupakan ka 
pal selam jg pertama di dunia meng 
gunakan tenaga atom dan ketjepa- 
tannja dibawah permukaan laut di 
duga akan lebih dari 20 knot. 

? (Antara). 

"Ali Sastroamidjojo. Tidak didapat 
Penjelesaiannja 

ANGKATAN LAUT A.S. pada 
hari Senen mengeluarkan 4 buah. 

wakil PM tersebut menemui Mr. 

keterangan mengenai apa jang di- 
bitjarakan — didalam pertemuan2 
itu, akan tetapi diduga ada sang- 
ikut pautnja dengan persoalan 
kolonel Bambang Sugeng seka- 
rang, jang seperti diketahui te- 
dah minta berhenti dari djabatan- 
nja (Antara). 

1 

BERLIN TANGGAL 4 
DJANUARI. 

Tanggai konperensi para men- 
“teri luar negeri 4 negara di Berlin 
telah ditentukan 4 Dianner' ja.d., 
Rem'ikian diberitakan oleh kala- 
ngan jang lajak dipertjaja di Ber 
muda. 

  

Chou En Lai Tud 

perensi 

fienderal PBB Dag Hammarskjo 
Pp “ 

Menurut Chou keadaan di Ko 
:rea kini telah berkembang men 
| diadi suatu tingkat jang krtik. 
Demikan siaran 
pada hari Senin. 

Chou menjatakan bahwa pen 
dielasan2 kepada hampir 23.000 
tawanan Korea Utara dan Tiong 
hoa baru dilakukan selama 7 ha 
ri dan bahwa tanja-djawab2 den 
tawanan2 itu telah diputuskan 20 
hari jang lalu. Dengan in” perse 
tudjuan mengenai repatriasi tawa- 
nanrtawanan rrang sebagai di- 
tentukan dalam verdjand'tan gen. 
t'aton cendjata dengan terang2an 
telah dilanggar, kata Chou. 

Radio Peking 

Dikatakan se'andjutnja bahwa 
menurut perintah2 rahasa jg de: 
sat d'atuh ditangan pasukan. 
vend'aga. India, Amerika Serikat 
telah memerintahkan ' kenadau 
gen2 idtimewa “Syngman Rhee 

Lian Ch ang Kai Shek supaia ms   Sebagaimana diketahui nota So- 
vjet Rusia itu disampaikan pada fi 
hak Barat ialah mengenai kemung:- , 
kinan diadakannja konperensi em- 
pat besar untuk bitjarakan masalah ' 
Djerman dan Austria dan. nota Ho 
Chi. Minh mengenai ' kemungkinan 
rundingan dengan fihak Perantjis. 
Menurut Subandrijo  masalah2 Ti- 
mur Djauh djadi masalah hangat pa 
da konperensi Bermuda itu. Ten- 
tang persekutuan anti komunis da- ' 
lam Bermuda ia belum dapat mem 
berikan keterangan. Ia hanja kemu 
kakan dunia ini tidak dapat diperin 
tah oleh segala matjam  persekutu-. 
an bagaimanapun  tjoraknja. Atas 
pertanjaan bagaimana  pendapatnja 
mengenai kemungkinan  konperensi 
5 Besar Subandrijo djawab hal itu 
kemungkinannja masih lama. Di Ia 
pangan terbang Subandrijo di sam- 
but pembesar2 Kem. Luar Negeri 
dan Kem. Penerangan. (Antara). 

WAKIL -PRESIDEN “A.S., Ri- 

chard Nixon, diduga akan membitja- 

takan soal bantuan militer Amerika 
dengan pembesar2 Pakistan, demi- 

kian dikabarkan pada hari Senen. 
Nixon, jang tiba di Karashi pada 
hari Minggu ditengah2 spekulasi jg. 
makin terderigar tentang adanja pe- 
rundingan militer A.S.-Pakistan, tak ' 

bahwa keputusan terachir belum ter- 

reka menggagalkan pendjelasan2 
dengan po'itk terror jang tidak 
kenal peri-kemanusiaan.” 

Chov menuduh bahwa tawanan2 
perang Korea Utara dan Tionghoa 
dihalang-halangi agar mereka tidak 
minta dipufangkan, dengan maksud 
untuk menggagalkan  djalannja pen- 
djelasan2 dan dengan kekerasan me- 
nahan tawanan2 itu dipihak PBB. 

Chou kemudian mengulangi tudu- 
han2 pihak Utara baru2 ini bahwa 
pihak komisi negara2 netral urusan 
repatriasi tidak mau membuat per- 
kemahan2 tersendiri untuk memi- 
sah2kan antara tawanan2 jang sudah 
diberi pendjelasan dan mereka jang 
belum, dengan akibat bahwa pendje- 
lasan2 itu dihentikan. Dikemukakan 
oleh Chou bahwa pendjelasan2 oleh 
pihak PBB sebaliknja dapat berdja- 
lan lantjar karena pihak Korea Uta- 
ra dan Tionghoa menjediakan tem- 

bersedia - memberikan  komentarnja 
tentang masalah tersebut, jang telah 
menimbulkan protes keras dari Ru- 
sia di India. Tetapi suatu sumber 
Amerika jang berkedudukan tinggi 
membenarkan, bahwa soal bantuan 
militer itu sedang dipertimbangkan 
di Washington. Ditambahkannja, 

tjapai, asasi bm wet 

  

Lartaa Ketua 00tann 0 

Kam Tebar an
a 

| ee Konsen an Mabansaha 

aon Pe maeepanan banana 

Keadaan Korea Genting 

Menepati Persetudjuan Repatriasi Dan 
Mempersukar Terlaksananja Kon- 

PERDANA MENTERI merangkap menteri luar negeri RRT 
Chou En Lai pada hari Senin memperingatkan bahwa keadaan di 
Korea kini telah mentjapai tingkat jang genting, ..dan ia dalam 
pada itu menuduh bahwa pelanggaran besar telah dilakukan ter- 
hadap persetudjuan gentjatan sen''ata jang mengenai soal repatr'a- 
si tawanan2 perang. Pern'ataan Chou En Lai itu disampaikan ke- 
pada Madiel's Umum PBB de» dialamatkan 

    

   

        

Barang Siapa Membantunja Diantjam 

| KEPADA PARLEMEN Pemerintah 
| 'RUU tentang menundjuk gerombolan2 sebagai perkumpulan ter 

$$ MENURUT suatu kalangan pe | 

dekat ini pemerintah akan sudah | 
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Gerombolan? Bersendjata Dinjatakan| T 
“Terlarang 

6 Tahun 

telah  menjampaikan 

Undang2 Hukum Pidana dan me 
pertolongan 

Menundjuk  gerombolan-gerombo- 
lan bersendjata jg tsb dibawah “ini 
sebagai perkumpulan terlarang: 

Darul Islam  Kartosuwirjo, 
Brigade Tjitarum: 

Divisi Bambu Runrjing: 

Angkatan Perang Ratu Adil: 
5. Bataljon Arends atau Bat-Aren 

atau Bat ,,White Eagle”: 
6. Republik — Maluku 

(R.M,S): ! 
7. Gerombolan: P.U.S.A. 

pin oleh Daud Beureueh: 
8, Gerombolan Kahar Muzakkar: 
9. NL.G.O. (Nederlandsch-Indi- 

sche Gerilja Organisatie): 

10. B.S.H. (Barisan Sakit, Hati): 
11. Gerombolan Merapi Merbabu 

Complex: 
12. Tentara Rakjat: 
13. Gerombolan Ibnu Hadjar — 

K.RJI.T- dengan semua neven 

dan suborganisasi-organisasinja, baik 
militer maupun sipil. 

Barang siapa jg dengan sengadja 

memberi pertolongan kepada per- 
kumpulan terlarang tsb atau meru- 
gikan negara untuk keuntungan per 
kumpulan itu, dihukum dengan hu- 
kuman — pendjara — selama-lamanja 
enam tahun. 

Rantjangan ' Undang-undang 
dibentuk untuk melaksanakan 
jg telah diuraikan dalam ketera- 
ngan Pemerintah dimuka Dewan 
Perwakilan Rakjat tentang program 
nja mengenai pengembalian keama- 
nan dan ketertiban umum setjepat- 
tjepatnja. 

Salah suatu langkah - kedjurusan 
itu jg dianggap sangat penting ialah 
menundjuk beberapa gerombolan jg 
bersendjata sebagai perkumpulan jg 
terlarang pasal t69 KUHP dengan 
menghukum setiap orang jg membe 
ri pertolongan kepada gerombolan- 
gerombolan itu. (Antara). 

Pasukan? Por- 

tugis Di Goa 
Diperkuat 

PASUKAN2 Portugal didaerah 
djadjahan Portugal di India ka- 
barnja telah diperkuat dengan per 
lengkapan2 sebagai tank2 dan 
meriam2, demikian diumumkan 
oleh sekretaris perdana menteri 
India, Sadat Ali Khan. (Dalam 
bulan September perdana menteri 

a. 
& 
ai 

Selatan 

ig dipim 

tsb 

apa 

  
uh Amerika Tidak 

Politik 

kepada sekretaris 
3d dan ketua  Madjelis Umur 

pat untuk memisah2kan itu sesuai 
dengan peraturan2 jang telah disetu- 
djui mengenai djalannja pendjelasan2 
kepada tawanan2 perang. . 

Konperensi politik. 
Berbitjara mengenai pembitjaraan2 

pendahuluan di. Panmunjom,  P.M. 
Chou En Lai menjatakan bahwa pa- 
da. waktu ini ,,belum lagi tampak 
suatu penjelesaian untuk .mengada- 
kan Konperensi Politik”. Dikemuka- 
kan oleh Chou bahwa susul2 jang 
»adil dan lajak” dari pihak Utara 
untuk mengadakan konperensi per- 
damaian tadi telah disambut oleh 
pihak “Amerika dengan ,,perscalan2 
jang tidak perlu”. Dikatakar bahwa 
wakil Amerika telah menolak ren- 
tjana Utara karena Sovjet Rusia 
akan diundang untuk menghadliri 
Konperensi Politik sebaga! suatu ne- 
gara jang tidak mempunjai — tang- 
gung-djawab: dalam perang Korea. | 

Menurut Chou, - wakil Amerika 
»dengan sengadja tidak mau menge- 
nal kenjataan bahwa Sovjet Uni se-, 
nantiasa telah "mempertahankan ke- 
dudukan netralnja - selama perang 
Korea, dan telah memberi sumba- 

ngan2 jang besar kearah mewudjud- 
kan perletakan sendjata di Korea”, 

  
Chou dalam pada itu menuduh 

bahwa pemerintah Amerika tidak 
mempunjai maksud “untuk melaksa- 
nakan Konperensi Politik Korea gu- 
na mendjamin penjelesaian “ damai 
dalam masalah Korea”. Dituduhnja 
bahwa Amerika kini sedang berusa- 
ha menunda2 konperensi perdamai- 
ah itu agar dengan ,.paksaan” dapat 
menahan  tawanan2 perang Korea 
Utara dan Tionghoa jang berada di- 
tangan mereka, Nasib tawanan2 ini 
harus diputuskan oleh Konperensi 
Politik, jang kini hendak ditunda 
pelaksanaannja oleh Amerika. 
Demikian a.l. 

RRT Chou En Lai. (Antara), 

1 

Nixon sendiri dalam keterangannja 
minggu jang lalu sebelum ia berto- 
lak ke India menjatakan, bahwa se- ! 
waktu ja meninggalkan A.S. ia tak 
tak tahu menahu tentang adanja pe- 
rundingan militer itu. Tetapi ada 
Suatu pernjataan dari Nixon jang 
mempunjai arti penting, jakni, bah- 
wa ia mendjamin pemimpin2 India, 

ak ada suatu bantuan dari, 

SPAN 

    

tjukur Pakistan pada hari Senen me 

yani rambutnja dipotong oleh tukang2 

“njampaikan kawat kepada Nixon jg 

jang sedikit djumlahnja akan tetapi 
setiap tahun 
djumlah 

perdana menteri land atau kl. 
USA. (Antara). 

Nixon Rundingkan Bantuan MiliterUSA Kpd Pakistan ? 

India telah menerangkan, bahwa 
India tidak akan membiarkan ne 
gara2 asing mempunjai kedudu- 
kan kuat didaerah India. 

Dua bulan terlebih dahulu per 
dana menteri Portugal telah me 
nerangkan, bahwa Portugal tidak 
akan mengadakan perundingan2 
mengenai penjerahan -,,daerah na 
sionalnja.”) 

Ali Khan mendjawab pertanja 
an2 di madjelis rendah India, 

Ce 

      

. 

  

hanks-giving 
Day ai 

  

  

»Thanksgiving Day” sedikit diadjukan. Frances, Ps Boltoti (kiri), “se: 
orang anggauta wanita partai republikein Congres dari Oto, "pada "tang 
gal 24 November, djadi sebelum heri perajaan sebenarnja, mengadakan 
suatu djamuan malam, berkenaan dengan »Thanksgiving Day". Tampuk 
digambar Njonja rumah ditengah2 tetamu wanita “ terkemuka di Was 
hington. Dari kiri ke kanan: Anggauta kongres njonja Bolton, njonja 
Vijaya Laksmi Pandit, ketua sidang umum PBB: njonja FA. Novikoya 
dari republik Sovjetr Byelo Rusia: dr.Laili Roesad dari Indonesia, njonja 
E£. Emmet dari negeri Inggeris dan njonja Minerva Bernadino dari xre- 
publik Dominikan. .   
  

Awaslah Pada Tjinta Jg 
Sokonjong-Konjong Da- 

tang Dari Amerika 
Harian Sosialis Belgia Peringatkan 

lndonesia 
t HARIAN »YVOLKSGAZET ", jaitu suatu harian sosialis Bel 

Sia jang mempunjai opsaag ter besar di Belgia dan terbit di Ant. 
werpen dalam induk-karangannja mengenai poi:tik Amerika Se. 
rikat terhadap i,:donesiz menga takan, bahwa dalam kegiatan jg 
keterlaiuan dari pem mpin2 Par tai Republik di Amerika Serikat 
untuk bertindak sebaga: pelopor dari gerakan  anti-komunisme,. 
mereka rupa2nja serng tupa, bahwa tindakan jang logis dari sua-' 
tu negeri djika mendapat serang aa dark luar ialah, meminta buk 
ti2 soiidaritet dari negara2 ang-wuta dari PRB dan tidaklah me. 
minta bantuan dari suatu phsk dari kedua kekuasaan besar din 
dunia sekarang ini, 

Tindakan jang demikian itu 'a 
lah sesuai dengan pontk dari 
Presiden Sukarno dan para pei 
dana menterinja hingga sekarang 
ini. jang menjesuaikan politk neu- 
tralismenja..dengan ss kap Peak 
perdana “mehter! Nzhru. Masih Dirahasiakan: 

Pemerintah jang sekarang: ini! : 2 : ' 
d! Indonesia jang dipimpin oleh! Akan Ada Pengumu- 
P. M. Ali Sastroam dio,o. rupw | man2 Jg Menggem- 
nja memang lebih neutralistis pen! parkan At 
diriann'a daripada  psmerintah2 
Indonesia jang 'telah lalu. Perda- 
aa Menteri tersebut telah mele-j Dari pihak KMKBDR diper- 
paskan dri dari bantuan - Pariai oleh kabar, bahwa dalam waktu 
Masjumi jang mempunjai aliran jang smgkat komando TT INI Dja 
kanan dalam par'emen dan ia, wa Barat akan mengeluarkan pe 
sekarang melakukan " pemerinta- | psumuman mengenai razia2 jang 
hannja dengan bantuan dari pat- | dilakukan dihari-hari ini di Dja 
la2 nasionalistis dan parta-2 k-| karta. Sementara razia2 tersebut 
ri. belum selesai, pihak fsb. '” belum 

bersedia memberikan keterangan 
mengenai hasil2-nja. 

Hasil? Razzia 
Djakarta 

  

darij 

   

   

telah membe- 

rikan' persetudjuannja untuk - dapat 
dibukanja kedutaan Sovjet Unie di 
Djakarta sebelum achir tahun ini, 
dan kini pemerintah Ali telah me- 

ngirimkan missinja ke Peking untuk 
mentjari pasar. baru ' guna - bahan2 

Ali Sastroamidjojo 

Latuharhary :       apakah benar, bahwa pasukan2 
Portugal di Goa dalam beberapa 
bulan terachir telah sangat diper 
kuat. Goa jang terletak dipantai , 
barat India, telah dikuasai oleh 
Portugal dalam tahun 1510, dan 
kini terdiri atas daerah jang luas 
nja 1537 mil persegi dan mempu 
njai djumlah penduduk 600.000 
orang lebih. 

| 

Nixon Diminta | 
Tjukur-Rambut 

Di Karachi 
. KETUA GABUNGAN tukang2 

nawarkan untuk memotong rambut 
wakil presiden , Richard M. Nixon 
ig kini ada di Karachi. Kabarnja, di 
Peshawar Nixon ' pernah. mengata- 
kan, bahwa'ia ingin sekali mengala 

tjukur Pakistan. Kemudian ketua ga 
bungan tukang2  tjukur telah me- 

berbunji: Djikalau kita mendapat ke 
hormatan untuk melajani wakil pre- 
siden Amerika Serikat, akan men- 

djadi kedjadian jg bersedjarahlah ke 
djadian itu. . 

Hingga kini belum didapat kabar, 
bagaimana Nixon menentukan sikap 
nja terhadap undangan ini. 

Banjak Tikus 

“Di Nederland 
Tiap Penduduk 1 Tikus 

DI NEDERLAND setiap orang 
penduduk mempunjai seekor tikus. 
Demikianlah pendapat tafsiran. dari 
kementerian pertanian ' Nederland. 
Djumlah tikus jang terdapat di Ne- 
derland adalah kurang lebih 10.000. 
000 kor sedangkan setiap tikus se-'! 
tiap hari menjebabkan "kerusakan 

kerusakan . tsb. ber- 
35.000.000. Rupiah. Neder- 

10.000.000 Dollar 

A.S. dimanapun djuga jang diper- 
gunakan untuk keperluan agressi. 
Nehru dalam protesnja mengata- 

kan, bahwa suatu persekutuan mili- 
ter A.S.-Pakistan akan merubah im- 
bangan jang netral antara India dan 
Pakistan dan akan membahajakan 
gentjatan sendjata didaerah sengketa 
Kashmir, djika A.S. membuat pang- 
kalan2 disana. (Antara). 

  
Kanak Serba at 

mentah hasil Indonesia, diantaranja 
karet jang kini terdesak oleh politik 
karet jang didjalankan oleh Ameri- 

ka Serikat. 1 an 
Kata harian Volksgazet selandjut- 

nja: ,,Djika kami mendjadi Presiden Nederland 
Sukarno, maka kami akan lebih 2 : 

hati-hati lagi terhadap perhatian jg. |. GUBERNUR MALUKU MR. 
tiba2 jg. ditudjukkan oleh Wushing- | Latuharhary ig. kini ada di Djakar- 
ton terhadap Indonesia — daripada, ta utk urusan dinas, atas pertanja- 

Hendaknja Indonesia 
Terima Orang2 Ambon 
Jg Sekarang Ada Di   

kepada bahaja agressi komunis jang | am ,,Antara” tentang kemungkinan 

  

kini sukar diketahui. Anehnja ialah, 
bahwa wakil presiden Nixon merasa 
mengetdhui bahaja adanja agressi ko 

munis pada waktu Indonesia kim 
menjediakan bahan2 jang dihasilkan 
nja kepada negeri2 jang kini tidak 
disukai oleh pemimpin Partai Repti- 
blik di Amerika Serikat. 

Serator Amerika Serikat jang 
sangat reaks'oner, Knowiand, ig 
mempunjai nama “djcek karena 
ia mempunjal , hubungan jne 
sangat rapat engan Tjiang Kai 
Shek dan Svngman Rhee, baru2 
ini mengusulkan supaja di Asta 
d bentuk Persetudjuan  Kerma 
ran (Ve gheidspact) untuk Asa 
dengan tdak diikutkan ' negeri2 
Inda, Brma dan Indones'a. Se. 
rert' kebetulan iing disebut 
Krow'and tersebat jaiah t'ga nc- 
gr. G'mana tita2 sosials s”- 
pgat kuat atau dimana  kedu- 
dukan presiden ' afau perdana 
menteri dipegang oleh seorang 

socatis, : 2 : 
Mungkin djuga tindakan jang di- 

tindjukkan oleh Kementerian Luar 
Negeri ' Amerika Serikat terhadap 
Indonesia sebagai jang dikabarkan 
pers dunia baru2 ini | adalah untuk 
menghalang2i offensief jang dari 20- 
longan extreem kanan di Arnerika 
Serikat. Mungkin menurut pendapat 
John Foster Dulles  afleidingsma- 
noeuvre jang paling baik didjalankan 
terhadap Knowland “ialah .membe- 
lokkan perhatian kepada Indonesia, 
Bagaimanapun djuga, baik sekali ka- 
lau Presiden Sukarno dan perdana 
menterinja sekarang ini sangat ber- 
hati2. Ketjintaan jang ,,spontaan' 

jang ditundjukkan dengan tiba2 oleh 
pemimpin2 Partai Republik terhadap 
Indonesia bukanlah suatu soal jang 
dapat memberikan ketenangan pada 
setiap orang terhadap maksud jang 
senjatanja dari State Department di, 
Washington. Demikian Volksgazet. 
(Antara). 

Pada malam Selasa telah sampai | 
Fritz Lip-' di Stockholm. professor 

man untuk menghadiri - upatjara 
pemberian hadiah Nobel jg akan di 
adakan pada hari Kemis. Seperti di 
ketahui professor Lipman jig beker- 
dja di Boston (A.S.) bersama dengan 
professor Krobs dari Inggris telah 
memilih sebagai pemenang2 hadiah 
Nobel untuk ilmu kedokteran. 

kembalian orang suku Arebon dari 
pegeri Belanda ke Indonesia me- 
njatakzn, soal terpenting jang ha 
rus diusahakan ialah menginsjaf- 
kan mereka itu bahwa Indonesia 
edalah tanah airnja sendiri. Mr. ' 
Latuharhary menjatakan penda- 
patnja persoonlijk sebagai orang2 
Indonesia sudah selajaknja kalau 
pemerintah Indonesia terima me- 
reka kembali. Tapi dalam pada itu 
mr. Latuharhary dengan tegas ka 
takan untuk mendjaga timbulnja 
berbagai kemungkinan maka sebe 
jum mereka itu kembali ke Indone 
sia terlebih dulu mereka harus in- 
sjaf terhadap keadaan sekarang 
ini. : 

Mr. Latuharhary “anggap apa ig 
sudah dilakukan pem. Belanda “utk: 
kembalikan orang2 suku Ambon itu 
suatu tindakan bersifat sungguh? 
akan tetapi sangat disesalkan masih 

djuga ada orang2 atau golongan? di 
negeri Belanda jg sengadja' mem- 
buat orang2 suku Ambor itu seba- 
gai permainan terhadap Rep. Indo- 
nesia dan hasut2 mereka untuk. ke- 
pentingan Belanda. Latuharhary me 
njatakan kedatangan Wairisal PM 
RMS”, di Indonesia batu2 ini adalah 
suatu perbuatan dapat dihargai. Ke 
datangannja itu dapat dianggap se- 
bagai tindakan kearah keinsjafan se 
bah, demikian — Latuharhary, kalau 
tidak tentunja Wairisal- akan ikuti 
pemberontak2 ,,RMS” lainnja kene: 
geri Belanda untuk meneruskan per 
musuhannja terhadap R.I. Mr. Latu 
harhary sementara itu harapkan ki- 
ranja terhadap Wairisal jg sudah per 
lihatkan tanda2 keinsjafan tidak di 
djatuhi hukuman dengan ukuran di 
pakai terhadap mereka jg tidak me 
njerah dengan kemauannja “sendiri, 

(Antara), 

| 
(Rp. 25.000 UNTUK PRAHOTO 

SAMPAH, 
Untuk mempertjepat dan meng- 

hemat pengangkutan pembuangan 
sampah di Djember, tjikar jang 
biasanja dipergunakan untuk itu 
mulai tahun 1954 akan diganti 
dengan prahoto. Untuk keperlu- 
an itu pekerdjaan umum kabupa- 
ten telah  menjediakan — biaja 
Rp. 45.000.- 
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   &  MILIHAN UMUM. 

Oleh R.T. Pusat, Pemerintah K. 
B.S. Djapen Kota dan Penmas Kota, 
nanti tgl. 8, 9. dan» 10 Desember: 
akan diadakan Kursus Pemilihan U-' 
mum untuk R.T.AG.R.T, dan OP R. 

Pada djam 19.00 — 21.00 kursus 
tsb. akan diadakan di Djapen Kota 
(Purwodinatan muka geredja blen- 
duk), Balai Kota dan Smg. Barat, 

' Sedang pada djam 16.00 — 18.00 di 
Kelurahan Krapjak dan kelurahan 
Tawang. Segala undangan telah dia 
tur oleh R.T. Pusat Semarang. ' 

ACTIVERING PANTI 

Selama tahun 1953 
awal Desember 1953 telah didja- 
lankan activering Panti Pemuda 
di 8 tempat-talah: 0." Wa 

Purbolinggo, Purworedjo, Wo- 
nosobo, Rembang, Klaten, Sra- 
gen, Pemalang, Pati. 

Maksud aactivering ini untuk 
menggiatkan Panti Pemuda ditem 
pat tersebut, agar kegiatan Panti 
Pemuda dapat. disalurkan kearah 
sosial paedagogisch constructief. 

HATSIL SAJEMBARA DJAMU 
NJONJA MENEER. . 

Hasil sajembara jang diselenggara- 
kan oleh Agen Djamu Tjap Potret 
Njonja Meneer, dil. Mataram 414 
jang dibuka pada tgl. 5 Des. 1953 
sbb.: Isi didalam stopfles 134 bung- 
kus dan jang menebak djitu 15 
orang. Sisa hadiah diundi antara pe 
nebak jang terdekat, jaitu penebak 
133 dan 135 bungkus jang hatsilnja 
sebagian sbb.: 1 Radio, djatuh Soe- 
giri, Pendrikan Lor 1/35: 1 sepeda 
djatuh Kiem Soei - Liong, Karang- 
kebun kidul 243: 1 arlodji djatuh 
J.O. Soedibjo, Darat Tompel 204: 
1 thermos djatuh Waridjan, Guti- 
tan 58: 1 thermos djatuh Tan Giok 
Kiem, Seraju IV/34. Lain2 nomer! 
jang dapat hadiah “ialah: 14304, 
10103, 14625, 16325, 15440, 11850, 
13813, 13531, 14780, 11655, 12658, 
10929, 15183, 15248, 17771, 15059, 
15441, 11852, 11598, 17892, 12078. 

Hadiah2 dapat diambil  didjalan 
Mataram 414 dengan menjerahkan 
bukti2. . 

PENTJURI ULUNG 
TERTANGKAP 

Seorang pentjuri ulung jang sering 
memegang rol dalam aksi pentjuri- 
an didaerah Pelabuhan Smg. baru? 
ini telah tertangkap. Pentjuri itu ber- 
nama Kantjil dan telah lama men- 
djadi kedjaran fihak jang berwadjib. 

31 “ . 1 2 

AL 

  

R.T. PUSAT DENGAN PE- 

  

TANDA MATA. 
Itu miljuner Aga Khan - memang || 

jorang jang dilahirkan dibawah bin- | 
tang terang. : Dg 

la meradjai suatu suku bangsa di 
Pakistan, jang sangat fanatik dan 

Aga Khan pengikut2nja tadi selalu 

mempersembahkan tanda mata ber- 
harga jang ditimbang dengan berat 
badannja. 

Tahun 1945 ia menerima 
mata emas seberat badannja: talun 

1946 dapat emas, djuga beberapa 

Khan gemuk mblender kaja gadjah 
abuh, beratnja tanggung lebih sete- 
ngah kwintal. 

Tahun ini, kabarnja Aga Khan ba- 
kal terima tanda mata jang lebih 
hebat lagi. Ialah berupa platina jang 
djuga beberapa puluh kilo baniak- Na 

Pemberian platina ini disesuaikan 

setia padanja. Tiap hari ulang tahun | 

tanda | 

puluh kilogram. Maklum badan Aga | 

  

: DIPINDAH. 
Kini didapat kepastian, bahwa ' 

(pada nanti tg. 10/12 jad., Kepa- 
la Kepolisian Daerah Istimewa 
Jogjakarta, R. Sudjono Hadipra- 
|noto akan dipindah ke Djawa Ti- 
mur dengan berkedudukan di Su- | 
rabaja. Selandjutnja “ didapat ke- 
terangan, bahwa sebagai peng- 
gantinja adalah Soemarsono, kini 
Kepala Kepolisian Madiun. Pada | 
tanggal tsb. diatas dengan bertem 
pat digedung Negara akan dilang 
sungkan upatjara perpsahan de- 
ngan semua instansi jang ada di 
Jogjakarta. 2 

KEPUTUSAN KONPERENIF.    

ANEKADIRUA TENGAH 

sebagai anggauta. | 
| 2) Menjetudjui rentjana kerdja 

  

PUTUSAN2 KONGRES P.S.S.I. 

Kongres ke-XVI jang diseleng- 

  

garakan oleh P.S.S.L: tg: 3—6 De' Ng 
sember 1953 di Solo antaranja 
telah mengambil putusan? sbb: 

1) Menjetudjui terbentuknja Pa 
nitya Wasit sebagai hatsil Kon- 
gres Wasit jang dilangsungkan di 
Solo pada tanggal 5 dan 6 De- 
sember jl. dengan susunan: 

Suwandito dari Solo selaku 
Ketua: Mardanung dari Solo se- 
laku Penulis, Koentadi dari Se- 
marang, Moerdijat dari Surabaja, 
dan P. Hutagalung dari Malang 

dari Panitya Wasit jang bertudju- 

|Khan bisa glegeken 

(dengan ulang tahun platina — Aga 
Khan jang berusia 70 tahun. 

| Sir-pong takut, nanti kalau Aga 
Khan sudah berusia 75 nanti, peng- 
ikutnja bingung tjari logam jang ie- 
bih berharga dari platina, lalu pilih 
sadj 5 gel&k gang Lombck. 

Kalau sampai begitu, kan ja Aga 

PARINDRA SELURUH 
|. DIATENG. 5 

Konperensi Parindra seluruh Dja 
wa Tengah jang diadakan di Jogja 
tanggal 5 dan 6/12 dan dikundjungi 
oleh ketua Pengurus Besar Parindra 
R.P. Suroso (menteri Sosial) telah 
mendesak kepada pemerintah pusat 
di Djakarta, supaja pengungsi? di- 
daerah2, terutama di karesidenan Ba 
njumas dan Pekalongan 
bantuan berupa uang, dan diatur se 
demikian rupa, sehingga dapat disa 
lurkan kepada pekerdjaan jang telah 
direntjanakan oleh daerah itu. De- 
ngan demikian bukan sadja penghi- 
dupan para pengungsi dapat terto- 
long, tetapi pemerintahpun dapat me 
narik keuntungan jang tidak sedikit 

   
  

PERINGATAN MAULUD 

diberikan | 

jan membantu P.B. P.S.S.I. dalarn 
usahanja mempertinggi mutu ke- 
iwasitan dengan djalan: 

va. agar P.B. segera memberi- 
kan tafsiran2 mengenai peratu- 
ran permainan jang telah dilaku- 
kan oleh. P.S.S.I. hingga dapat 
mempertjepat - adanja uniformi- 
teit. 

b. agar P.B. dan Corps Wasit 
didaerah2 lebih memperluas usa- 
hanja dalam memasukkan penger 
tian tentang Peraturan Permiai- 
nan kepada umum d/p Pers. 

3). menjetudjui usul Magelang 
untuk menetapkan waktu pertan- 
dingan P.S.S.I. 2 X 45 menit jg. 

   
   

Pa Na PL 

« 

Gambar dari udara pabrik ban Goodyear di Bogor. Menurut keterangan 
in. S. Kafer, Managing Director oj the Goodyear Tire & Rubber Co Ltd. 'se- 
telah kembali dari perdjalanan dinas ke Amerika Serikat selama 6 ming- 
gu, kini telah diselesaikan rentjana2 untuk memperbesar kekuatan pro- 
duksi dari Pabrik Goodvear di Bogor. Menurut rentjana dengan adanja 
perluasan itu maka preduksi tiar tahunnja dapat diperbesar sbb.» pem- 
buatan ban luar untuk mobil penumpang sebanjak 190.000, 173.000 ban 
luar untuk truck, 328.000 bar dalam untuk mobil penumpang dan truck, 
2.600.000 ban luar dan 2.100.000 ban dalam untuk sepeda. Selain pro- 
duksi ban2 tadi, pun dihasilkan bahan2 untuk membetulkan segala ma- 
tjam kerusakan van2 dan ban gerobak jang dapat mentjukupi kebutuhan 
dalam negeri. Untuk melaksanakan rentjana perluasan. tadi, kini telah 

dipesan mesin2 jang dibutuhkan dan disamping itu pabrik Goodyear kini 
mulai memperbesar ruangan2nja. Selain diperbesar, pun kini sedang di 
lakukan rentjana modernisasi pabrik Goodyear Bogor dengan mengganti 
mesin2 jang telah tua dengan mesin2 baru jang dapat mentjetak dan 
mengepres ban jang “dapat menghasilkan rautan type “baru pada ban2 
luar serta memungkinkan “dibiatnja ban2 dalam ukuran baru. Segala 
rentjana perluasan ini diharapkan dapat berwudjud dalam bulan Dia- 

| nuari 1955 j.a.d. Dengan adanja perluasan ini, maka pabrik ban Good- 
- year Bogor akan sedjadjar dengan pabrik2 ban dilain negeri. 

  

Solo Akan Didjadikan 
Pusat RC Se-Indonesia 

   

    

DAN CHITANAN " 
Party Nahdlatul Ulama bersama? 

dengan G.P. Ansor Tjb. Semarang 
pada Sabtu malam jbl. telah meraja 
'kan peringatan Maulud Nabi Besar 
Mochammad s.a.w., bertempat di 
S.R. Islam  Pungkuran Semarang. 
Selandjutnja pada Minggu pagi tgl. 
6 Des. telah dichitankan anak2 fa- 
kir miskin. sedjumlah 27 orang 
anak. Tiap2 anak mendapat bantu- 
an pakaian lengkap dan uang saku 
Rp 10—. Kemudian pada malam 
harinja djam 19 Pandu Ansor meng 
adakan api unggun dihalaman Kabu 
paten Semarang. 

LELANG BESAR2AN DI 
SEMARANG. 

Tg. 7/12 di Semarang oleh Lands- 
venducecommissionair Djawa Tengah 
telah dilelang 3 matjam mobil, speda 
mctor, 7 mesin-tutis dll. milik peme 
rintah jang semuanja itu sudah ru- 
Isak/hantjur sebagai akibat ketjelaka 
an dsbnja. Sebuah rosokan mobil jg 
ditawarkan mulai Rp. 500— bisa la 
ku sampai Rp. 3.000—. Lebih lan-   Ketika akan dilakukan penangkapan 

pada tengah malam, Kantjil terdiun 
kedalam sungai dimuka Kantor Fac- 
torij Smg. dan terus masuk kedalam 
isaluran air dibawah tanah jang me- | 
nudju kedjurusan sungai dimuka 
Kantor KMKB. Tetapi fihak polisi 
tidak kehabisan akal, dan achirnja 
Kantjil dapat dibekuk. Dapat ditairi- | 
bahkan, bahwa kawan? Kantjil te- tsb ditimbun tetapi menurut ketera. bekas? pedjoang Islam: Siruktir or- | “lah dapat ditangkap « lebih dahulu, 

1 up berita terachir menjatakan bah- 
. wa 2 orang lagi komplotan Kantjil. 

masing2 bernama N. dan S. djuga j 
telah tertangkap, dan kini mereka 
menunggu perhitungan lebih djauh. 

DPP SEBDA BERUNDING DE 
NGAN MENTERI DALAM 

. NEGERI. 
Pada tgi. 7 Desember 1953 telah 

berangkat dari Semarang ke Dja- 
karta delegasi DPP SEBDA jg ter- 
diri dari sdr2 S. Haryawisastra dan 
Suwandi Martosewojo guna meng- 
adakan perundingan pada tgl. 8 De 
sember dengan Menteri Dalam Ne-j 
geri untuk menjelesaikan- masalah 
aksi SEBDA Djateng. Seperti di ke- 
tahui, aksi SEBDA tadi mengakibat 

ikan dipetjatnja Ik. 4700 orang bu- 
ruh di Djateng. Pada delegasi tadi 
ikut pemimpin dari SB SOBSI. 

KAMPANJE PENERANGAN | 
PEMILIHAN UMUM | 

Atjara kampanje penerangan ten- 
tang pemilihan umum dalam ming-' 
gu ini sbb: Tgl. 8 Des. di Kl. Bong 
sari djam 16, di KI. Djagalan bertem 
pat di Balai Kampung djam 17 Tgl. 
9 Des. di Bulu-Stalan djam 16. di | 
Kl. Sukolilo bertempat digedung 
Hwa Yoe djam 17, di Kl. Lamper- 
kidul djam 19. Tgl. 10 Des. di KI. 

Barusari , djam 16, di Kl. Kebon 
Agung bertempat di Djl. Mataram 
232 djam 16. Tgl. 11 Des. di Kl. Le 
mahgempal djam 16 dan di Kelurah 
an Gandekpuspa djam 19.30. Tgl. 

.12 Des. di KI. Pendrikan Kidul djam 
16 dan di Kelurahan Gabahan djam 
18.00. 

PAMERAN ANGKATAN 
DARAT. 

Berbeda dengan rentjana semula, 
kini,telah dipastikan bahwa Pameran 
Angkatan Darat jang sedianja dilang 
sungkan mulai 22-12 untuk selama 
sepekan dibeberapa tempat di Dja- 
wa Tengah dimadjukan sbb: Tg. 13 
s/d 16/12 di Semarang, 19 s/d 21 
di Solo dan 24 s/d 25/12 di Mage- 
lang. 

Pameran jang baru kali ini diada- 
kan terutama dimaksudkan untuk 
mengadjak para peladjar mengenal 
tentara dengan  peralatannja agar 
mendjadi ,,military-minded”. 
Adapun bagian2 jang akan ikut 

mengadakan pameran ini ialah In- 
fanteri, Kavaleri, Artilleri, genie-pio 
nier, genie-bangunan, Perhubungan, 
CIAD dan LPPU. 

1 

djut oleh Commissionair tsb pada 
21/12 di Semarang akan dilangsung 
kan lelang besar2an atas Ik 20 ton 
benang dari pelbagai matjam. Be- 
nang tsb beberapa waktu. berselang 
didatangkan dari Europa untuk ke- 
pentingan Koperasi dari Djawatan 
Perikanan Darat tetapi hingga kini 
masih tertimbun. 

Tidak diketahui apa sebab barang2 

ngan selain Semarang benang serupa 
terdapat digudang2 jang berwadjib 
di Jogja, Muntilan dar Banten. - 

Djumlah harga jang ada di Sema- 
rang itu sebesar Rp.1 .500.000.—, 

PANDU ISLAM. 
Dalam rapatnja pengurus baru? ini 

telah dibentuk susunan pengurus pim 
pinan Pandu Islam tjb. Semarang jg 
diketuai sdr. Me. Badrus' Firdansy, 
wakil ketua sdr. Ali Baswedan dng. 
dibantu beberapa orang lagi, b#ik 
untuk komisaris tjabang putera dan 
puteri. Alamat pengurus didjalan Da 
rat 57, Semarang. 

PENGURUS P.P.T.S. 
Sesuai dengan pergantian tahun pe 

.tadjaran, maka Pemuda Peladjar Ta | Penulis I 
man Siswa Tjb. Smg. telah memben 
tuk pengurus baru jang susunannja 

sbb: Ketua Umum dan Wakilnja: 
Djokorijojod an Sri Suprapti: Szkre 
taris I dan Il: Beny Gunawan dan 
Widyartis Bendahara I dan Il: Suto 
wo dan Endrowidodo. Dand ibantu 
oleh pengurus2 bagian Kesenian, Ke 
budajaan, Usaha, Olah Raga, Kepu 

trian dan Sosial. Alamatnja di Djl. 
Lontar no. 1 Semarang. 5 

MEMBAGI2KAN RADIO 
RIMBU : 

Oleh Djwt. Pendidikan Masjara- 
kat Pusat telah dibagikan radio rim 
bu kepada Kabupaten Semarang se 

buah, Kab. Bojolali 2 buah, Kab. 
Purworedjo 3 buah sebagai tanda ma 
ta/kenang2an kepada tempat2 jang 

mendjadi objek waktu “ penindjauan 
konperensi berkeliling para. Inspek- 
tur Pendidikan Masjarakat . seluruh 

Indonesia jang djuga diikuti oleh se 
mua wakil Kementerian2 dan Unes- 
co pada bulan Oktober jbl. 

PEMBUKAAN “K.P.U./A. 
Kursus Perigetahuan Umum ting- 

kat A didaerah Semarang II kini 
sudah dapat menerima siswa baru 
dengan sjarat lulusan S.R. VI Pela- 
djaran jg diberikan jalah: Sedjarah, 
Tata Negara, Kesehatan, Perekono-' 
miap dll. Pendaftaran untuk Sema- 

akan dimulai dengan pertandi- 
ngan2 pendahuluan kedjuaraan 
P.S.S.I. tahun 1954. 

dalam usahanja untuk — menambah 
kemakmuran rakjat didaerah tsb. 
Mengenai masalah ekonomi dikata- 
kan, bahwa konperensi mendesak ke 
pada pemerintah, agar tidak sadja 
memberjkan bantuan moril dan ma 
terieel kepada perusahaan? milik 
warga negara Indonesia. Disamping 
itu supaja memberikan perlindungan, 

:sehingga maksud pemerintah dalam 
tusahanja merobah struktuur ekono- 
.mie kolonial mendjadi struktuur eko 
nomie nasional segera dapat diwu- 
djutkan. « 

Keputusan lainnja ialah, menetap- 
kan tjalon2 anggauta DPR dan Kon 

stituante dan mengandjurkan kepa- 
da tjabang?nja seluruh Djawa Te- 
ngah, supaja berusaha dapat mereda 
kan perselisihan? diantara partai sa 
tu dengan lainnja agar dapat mewu 
djutkan persatuan nasional ig kuat. 

ibagai Ketua P.B. P.S.S.L untuk 
itahun 1954/1955 dan menerima 
| penetapan: : 

Kasimoen selaku Komisaris 
(| Djawa Tengah, Moerdijat selaku 
Komisaris Djawa Timur: K. 
Panggabean selaku Komisaris 
Sumatra “Utara, Sinaga selaku 

  
Komisaris dari Sulawesi, Maluku, 
Sunda Ketjil, Sumatra Tengah, 
Sumatra Selatan, dan Djawa Ba- 
rat, setelah menerima penetapan | 

' dari daerah masing2. 

SALATIGA 
KURSUS TANI DESA. |   

AKAN KE KONGRES B.P.LI. Kursus Tani Desa (K.T.D) jg dise 
lenggarakan oleh Djawatan Pertani 
an di Suruh, Tegalwaton, Kesongo, 
,Ungaran dan Gunungpati, nampak- 
nja dalam tahun ini lebih madju da 
ri tahun jang lampau, terbukti pula 
.adanja permintaan dari beberapa tem 
pat lainnja mitsalnja Bringin dan Sa 
latiga untuk mengadakan kursus, se 
matjam itu. K.T.D. bertudjuan di- 
samping memberi pengadjaran theo 
rie dan praktijk kepada kaum petani 
dalam tjara mengerdjakan tanah dan 
menanam padi, palawidja, sajuran 

ganisasi dan rentjana pekerdjaan me dan buah-buahan, disesuaikan dengan | 

    Konggres BPII di Djakarta akan 
berlangsung pada tgl 9 s/d 13 Des. 
1953. Utusan2 dari tjabang di Sema 
rang dan Kom. Djateng jang akan 
berangkat ke konggres ialah sauda- 
ra2 Mohd. Muslich, - Imam Sudiai, 
R.F. Imam Siswojo, A. Karnani. Me 
reka akan berangkat dengan lain2 
utusan ke Djakarta pada tgl. 8 De- 
sember jad. Dalam konggres tsb a.l. 
jang akan dibitjarakan ialah status 

4). menundjuk sdr. Maladi se- | 

Ah 

Pelatjur' Je Kawia Dapat Rumah Dan 
2 H.A. Tanah Diluar Djawa 

(Oleh: Wartawan Kita) 

DALAM KONPESENSI pers hari Djum'at jl. di Hotel Dana 
Solo Menteri Sosial R.P.Suroso, menjatakan bahwa maksud kun- 
djungannja ke Solo tanggal 3 dan 4-12 jl. adalah untuk memper- 
baiki pekerdjaan2 sosial di Solo, karena di Solo terdapat object2 

.sosial jang tidak terdapat dilain2 negara, jang keadaannja 
Komisaris Kalimantan, dan lain2 | diperhatikan oleh pemerintah. 

Di So!o ada Rehabilitasi Centrum untuk para penderita 
fjad, jang telah dipelopori oleh 
haraan Anak2 Tjatjad jang diselenggarakan oleh para ibu, 
kedua-duanja perlu mendapat bantuan dan perhatian dari 
rintah. 

IwacELang 2 

  

70 BUAH DJEMBATAN SELE- 
SAI DIBANGUN. 

Dari sebanjak 85 buah djemba 
tan diseluruh daerah karesidenan 
Kedu jang telah rusak akibat bu- 
mi-hangus selama clash ke-Il jl. 
70 buah sampai kini sudah sele- 
sai dibangun oleh fihak pekerdja- 
an umum Djawa Tengah daerah 
Kedu. Djembatan2 tersebut mem 
punjai ukuran pandjang antara 6 
hingga 120 meter. Dapat dika- 
barkan, bahwa djembatan Blong- 
keng terletak didekat Muntilan   nampung dan merehabilitir para be- suasana iklim, djuga hendak: mem- 

kas pedioang pada umumnja. Kabar bentuk golongan tani jang modern 
nja J.M. Wakil P.M. II Z. Arifin dan dapat melopori kaum tani lain 
akan memberi prae-advies pada kong nja. Jang diperbolehkan ikut pada , 
gres tersebut. kursus tersebut jalah mereka jg tidak 

! 

KONSULAT PANDU 
DJATENG. 

Baru2 ini oleh Pimpinan Pandu 
Islam dikota Semarang telah diada- 
kan usaha pertemuan membentuk 
(ang Pandu Islam Djateng de- 
Ingan beberapa pentjinta Pandu Is- 
lam. Pada tg. 1 Des. jbl. dapat diben- 
tuk susunan Kondjateng sbb.: Ketua: 
|Dr. Sjamsoespusponoto, Wkl. 1 A. 
| Azis Lubis (Guru S.G.A.) Wkl. Ke- 

'tua Il: Moh. Sahid Hadiwardojo, 
dan II: sdr2 Djokosudibjo 

!no dan Sudjadi, Bendahara: Suroko. 
pembantu2 sdr. M. Arifain dll. Ala- 
'matnja: d/a Mohd. Sahid Dj. Tlogo 
bajem no. 750 Semarang. 

' Menurut keterangan Konsulaat tsb Belanda. » 5 akan diresmikan pada tgl 25 Des. jad.' Dinjatakan, bahwa pertjobaan bi 
Pada dewasa ini diseluruh Djawa bit ini adalah jang pertama kali di Tengah terdapat 15 tempat Tjabang2 tanam didaerah karesidenan Kedu. 

nja. Bila hasilnja baik, maka ini berarti 
ipenambah hasil rakjat didaerah ka 
| bupaten Wonosobo. Selandjutnja “di 
terangkan, bahwa selain kentang dje 
nis Noran, oleh rakjat di Kedu Uta 
ra sudah dilakukan penanaman ken- 
tang Bevenlander dan  Eigenheimer 
jang luasnja tidak kurang dari 200 
ha dan jang terbanjak didaerah Wo 
nosobo. 

TEG-L 
PELANTIKAN PANDU2 K.B.Il. 

ISLAM ihun dan mengerdjakan tanah beik- 
pun kepunjaan sendiri atau “Jain 
“orang. Lamanja kursus satu tahun: 

WONOSOBO 
| PERTJOBAAN MENANAM 

KENTANG DJENIS 
:NORAN. 

  

dh 
1 

Dari kalangan Djawatan Pertanian 
Rakjat daerah Kedu mendapat kete 
rangan, bahwa kini di Kedjadjar ka 
bupaten Wonosobo sedang dilakukan 
pertjobaan menanam kentang djenis 
Noran jang didatangkan dari negeri   

BANTUAN UANG. 
Pemerintah Daerah KB. Semarang 

pada permulaan bulan ini telah me- 
ngeluarkan uang sedjumlah Rp. 30. 
000.—, jang diberikan kepada ba- 
dan2 sosial, pendidikan dan penga- 
djaran di Semg, dengan  perintjian 
sbb: Muhamadijah bag. Rumah Ja- 
tim, Pengadjaran dan PKU Pp. 
6000,—: N.U. bag. pendidikan Rp. 
2.500,—: Badan Wakaf Rp. 1500.— 
Jajasan Pendidikan Islam Rp. 1500.- 
Gabungan  Pengadjian Islam Rp. 
1000,—: PSII bag. pendidikan Rp, 
1.500—: Al Irsjad bag. pendidikan 
Rp. 1000,—: Rumah Jatim Katolik 
Rp. 7.500. Rumah Jatim Protes- 
tan Rp. 4.500: CHTH bag. Sosial & 
pendidikan Rp. 2.250.-— dan Leger 
des Heils Rp. 750,—, Uang sedjum 
lah tsb. adalah Hasil padjak jang di 
peruntukkan bagi fakir miskin. 

BURUH SARBUPRI DIHU- 

  

Dengan disaksikan oleh penasehat 
K.B.I. Tegal, Walikota Suputro, ba 
ru-baru ini dengan bertempat dihala 
man muka S.R. no. 8, telah diada- 
kan upatjara pelantikan terhadap” 
kl. 73 orang pandu terdiri dari 20 
kurtjatji, 15 pandu-muda, 17 perin- 
tis-putera, 11 perintis-puteri dan” 10 
orang pandu Pemimpin dari Kelom 
pok Balapulang. : 

Pelantikan ini adalah ke-2 kalinja 

  

buta-huruf, berumur sedikitnja 18-ta 

ng menghubungkan djalan be- 
sar antara Magelang “dan Jogja- 
karta pembangunannja kini su- 
dah selesai dengan memakan bia- 
ja sebesar Rp. 361.000. Pandjang 
djembatan 1.k. 40 meter dan pem 
bukaannja masih menunggu sele- 
sainja pembongkaran djembatan 
darurat. 

Djuga djembatan Brodjonalan 
diatas kali Progo jang menghu- 
bungkan djalan antara Mendut 
dan Borobudur kini hampir sele- Yad : C L 
sai dibangun dan rentjana biaja- | YU Jang telah minta diadakannja 

2 | Undang2 Rehabilitasi, karena un- nja Lk. Rp.-281.000.— 

Tempat Belan- 
dja Di Bawah 

Tanah 
BIRO BANGUNAN di Tokyo. : . 7 

' Mengenai pemberantasan pela- menerangkan bahwa perhatian kaum 
pedagang untuk membuka sebuah 
pusat belandja dibawah tanah telah 
banjak sekali setelah kepada biro ter- 
sebut diberikan idjin. untuk memba- 
ngun pusat belandja demikian  di- 
bawah kota Asakusa, sebuah dae- 
rah ,,entertainments” (hiburan). 

Jang kini telah direntjanakan oleh 
biro tersebut jalah membuat djalan2, 
toko2 dan tempat2 pemberhentian 
kendaraan dibawah tanah. 

| PELAKSANAAN KEKUASAAN 
MILITER DI TERR. IV. 

Pada tgl. 4 Desember 1953, Pang- 
lima Tentara & Terr. IV/Divisi P. 
Diponegoro telah mengluarkan peng- 
umuman jang a.l. disebut demikian: 

Menurut keputusan Presiden R.I. 
no. 174.th. 1952 daerah Terr. IV 
jang semula dinjatakan dalam ke- 
adaan darurat perang beralih masih 
dinjatakan dalam keadaan perang, 
hingga Peraturan SOB setelah ditam- 
bah dan dirobah masih tetap berla- 

rang Utara kepada S. Hadiwidjojo, '.KUM PENDJARA KARENA 
Sekolah Kartijso Taman Progo, LANGGAR UNDANG2 
tiap hari djam 16.00 — 18.00. Utk. | — DARURAT. : 
Semarang Tengah di Ketjamatan Dalam sidangnja hari Sabtu jl. Pe 
Semarang Tengah. Atau untuk ke- ngadilan Negeri di Kendal (Sema- 
dua2nja dapat mendaftarkan di rang) telah mendjatuhkan hukuman 
Insp. Pendidikan Masjarakat KB Se pendjara masing2 30 hari kepada 7 
marang,  Purwodinatan 23 pada orang pemimpin buruh ,,Sarbupri” 
tiap2 hari kerdja. Pendaftaran di didaerah kabupaten Kendal. Sebelum 
achiri pada tgl. 25 Desember 1953. itu Djaksa telah memintakan huku- 

man masing2 2 bulan 10 hari pendja 
  

  

    

    

   

Diminta untuk segera dipekerd 
di Djawa Barat : 

dengan pengalaman praktek B 
Penglamaran2 ditulis sendiri dit 

Kantor Ingenieur- 
Dj. 

    

' Dokter Sartono 
Djl. Balapan No. 112— SOLO 

Mulai tg. 6 sampai dgn tg. 12 Desember1953 | | 

1 TIDAK BERPRAKTIJK 

“Perusahaan Listrik Gebeo, N. V. 

PEMEGANG BUKU J 

Tjikapundung Barat 2 di Bandung. 

'ra dengan pertjobaan 6 bulan, se- 
.dang pembela terdakwa Mr. Abdul- 
madjid minta bebas dari semua tun 
tutan karena apa jagg dituduhkan 

litu tiada beralasan. 
Menurut hakim, terdakwa ditun- 

ku. Dalam usaha mengembalikan 
keamanan dan ketertiban umum, 
Angkatan Perangpun mendapat be- 
ban: tanggung “djawab . disamping 
alat2 kekuasaan Pemerintah. jang 
lain. Untuk ini, maka Menteri Per- 
tahanan sebagai Pemegang kekuasaan 
militer melimpahkan kekuasaannja 
ikepada Panglima Territorium seba- 

sedjak lahirnja pandu K.B.I. dikota 
Tegal pada bulan Oktober '53. Djum 
lah pandu2 K.B.I. jg sudah dilantik 
sampai sekarang djadi kl. 81, sedang 
ig masih menunggu dilantik kl. ada 
20 orang pandu putera dan puteri. 

  

'diwara   tut karena telah melakukan 2 pelang 
,garan Undang2 Darurat (Menteri Te 
'djosukmono. Red. Ant.) jalah perta ' 
'ma tidak tunduk pada putusan PAP | 
jang mengikat, dan dianggap berten ' 
tangan dengan putusan tsb., telah me 
lakukan pemogokan pada tg. 15 dan, 
17/9 jl. dan kedua mengadakan in 

f 

mogokan dengan tidak memberitahu 
"kan 3 minggu s@belumnja kepada P4 
D. Hakim achirnja menjatakan, wa | 
laupun UU Darurat belum pernah 
diadjukan dan disjahkan oleh DPR, | 

"tetapi ternjata selama Ik. 2 tahun, | 
ibelum pernah ada reaksi dari Parle 
men dari sebab itu, UU Darurat 16 
tersebut bisa berlaku. Dan berdasar ' 
kan pelanggaran atas kedua pasal da 
ri UUD itulah maka  didjatuhkan 
keputusan tsb diatas jang berarti un 
tuk masing2 pasal dikenakan 15 hari 
pendjara, (Antara), 

jakan untuk perusahaannja 

ANG BERIDJAZAH 

    

, Kebangsaan apa sadja: 

udjukan kepada: 

Administrateur, 
    

KEN ANGROK DAN 
J KEN DEDES. 
Untuk menjongsong Hari Ibu 

tanggal 22 Desember, maka be- 
suk tanggal 19 Des. di Semarang - 
akan diadakan pertundjukan san- 

klassiek buah tjiptaan 
menteri PP & K mr. Mohamad 
Yamin drama 3 babak: .,Ken 
Angrok dan Ken Dedes”. Pe- 
main2 sandiwara ini  seluruhnja 
dilakukan oleh  pemudi-pemudi 
siswa Sekolah Pendidikan Kema- 
sjarakatan Semarang. 

KHONG KAUW HWEE. 
Atjara pertemuan untuk umum 

jang diadakan oleh Pegujuban 
Khong Kauw Hwee di Gg. Lom- 
bok pada tiap2 “Minggu sore, ! 
djam 16.30 — 18.30 dalam bu- : 
lan Desember ini sbb.: 

Tg 13 soal tanja djawab dipim- 
pin Lie Ping Lien, tgl. 20 tjera- 

i 

mah tentang napas (hawa) oleh 
Kwee Ik Hoo, tgl. 27 tjeramah 
tentang. "takdir dan nasib oleh 
Lie Ping An dan tentang bathin 
oleh Tan Ngo Siang. 

Pa 

gai Pemegang kekuasaan Militer un- 
tuk daerah kekuasaan masing2. Ke- 
kuasaan militer jang berlaku untuk 
daerah jang dinjatakan dalam ke- 
adaan perang, ialah seperti tersebut 
dalam fatsal2 5 sampai dengan 33 
Bab II Peraturan SOB sebagai jang 
telah ditambah dan dirobah, dianta-'! 
ranja ialah kekuasaan mengatur: 

dan pertjetakan, sensur, berburu bi- 
natang,  menjelidiki rumah2 kedia- 
man penduduk, djam malam,  me- 
nangkap dan menahan atau meng- 
asingkan orang2 jang - ditjurigai 
mengganggu keamanan dan lain se- 

bagainja, Dari antara sekian banjak 
kekuasaan militer jang ada ditangan 
dan dapat didjalankan oleh Pangli- 
ma Terr. dalam memikul tugas tang 
gung djawab mendjaga keamanan 
dan ketertiban umum, hanjalah di- 
djalankan bilamana perlu dan jang 
melulu guna . mengatasi gangguan 
keamanan dan ketertiban umum, 
lepas dari soal2 jang mengatur ma- 
salah politik, ekonomi dan sosial js, mang besar sekali, 
kekuasaannja 

“pil, 

iso menjatakan, 

|ganegara aseli dan bukan 

|tentang Atjeh, hanja 

perlu 

tja- 
Dr. Suharso dan Jajasan Pemeli- 

jang 
Peme- 

Mengenai usaha2 jg telah diseleng 
garakan di R.C. Surakarta, Menteri 
memandang sungguh. ,,imponerend”, 
sekalipun masih mengalami kekura- 
ngan2, baik jg mengenai alat2 mau- 
pun perlengkapan2 lainnja. Menteri 
berpendapat bahwa R.C. itu perlu 
diusahakan untuk diperluas dan di 
besarkan serta disempurnakan, agar 
dapat memberikan hatsil2 jg lebih 

besar dari sekarang ini. Menteri ber 
maksud mengusahakan supaja R.C. 

di Solo itu dapat didjadikan suatu 
Pusat Rehabilitasi Centrum ig besar 
untuk para penderita. tjatjad seluruh 
Indonesia. Kemungkinan2 perluasan 
itu kini sedang dalam tindjauan pe- 
merintah. Dalam hubungan itu kini 
akan diusahakan agar status dari 
R.C. tsb dapat ditegaskan supaja di 
urus hanja oleh satu kementerian 
sadja,  jalah . Kementerian Sosial. 
Hingga "sekarang ini R.C. tsb belum 

mempunjai status jg terang karena 
diurus oleh 3 kementerian, jalah Ke 
menterian2 Kesehatan, Sosial dan 
Pertahanan, hal mana sudah barang 

tentu atjap kali membawa kurang 
kelantjaran didalam pekerdjaan. 

Atas pertanjaan Menteri menja 
takan, bahwa Menteri pada prin- 
sipnja dapat menjetudjui tuntut- 
an Kongres Ikatan Penderita Tja- 
tjad Indonesia di Medan baru2 

dang2 jang dimaksudkan itu akan 
memberikan djaminan2 jang le- 
bih 'njata bagi para penderita 
tjatjad. 

Selandjutnja Menteri njatakan, 
bahwa usaha Pemerintah Balai- 

kota Surakarta mengadakan Balai 
Pemeliharaan Baji Terlantar ada 
lah suatu idee jang baik, “jang 
perlu mendapat perhatian sepe- 
nuhnja dari pemerintah. 

tjuran Menteri menjatakan, bah- 
wa hingga sekarang Pemerintah 
masih belum dapat memetjahkan 
masaalah itu sebaik-baiknja. Pe- 
merintah kini sedang mentjari 
djalan kearah pemetjahan masa- 

jalah pelatjuran itu dengan sebaik 
baiknja. 

Salah satu tjara jang kini telah 
didjalankan oleh Djawatan Sosi- 
al Surakarta, jalah dengan tjara 
mengawinkan para perempuan 
latjur jang telah dididik untuk se 
mentara waktu lamanja, 
orang laki2 dari Perawatan Sosi- 
al "Pamardi Karjo”, dan sesudah 
itu mengirimkan mereka itu kelu- 
ar Djawa. Sewaktu Menteri ber- 
kundjung ke Solo telah dikawin- 
kan pula 27 pasang mempelai se- 
matjam itu dan tak lama lagi me 
reka itu akan ditransmigreer ke- 
luar Djawa. Ditempatnja jg. baru 
itu tiap pasang mempelai diberi 2 
Ha tanah jang telah ”plantklaar” 
(siap untuk ditanami), dan sebu- 
ah rumah seharga Ik. R.1.000. 
Menurut pengalaman, mereka jg. 

/telah dikirim keluar Djawa de- 
ngan tjara demikian itu, dapat hi 
dup dengan baik dan senang. 
Hingga kini jang telah dikawin- 
kan sematjam itu telah ada 92 pa 
sang mempelai. 
"Atas pertanjaan Menteri Suro- 

bahwa dalam 
memberi bantuan kepada badan2 
sosial, Pemerintah sama sekali ti 
dak membeda?kan antara war- 

aseli, 
semuanja dianggap sama. Semua 
badan sosial jang benar2 kekura- 

sendjata api, rapat dan pawai, lalu ' Ngan dan meminta bantuan dari lintas, pos-telegrap-telepon, penjiaran ! Kementerian Sosial, dapat TAG Pa bantuan dari Pemerin- 
tah. Demikian Menteri Suroso. 

  
  

ANGGOXA KABINET PER- 
DANA MENTERI KE 

ATJEH., 
Baru2 ini telah datang ke Atjeh 2 

“orang dari kabinet perdana menteri, 

sdr2 Sunarto dan Danuatmadja. Atas 
pertanjaan PI. Aneta, sdr. Sunarto ' 
tidak bersedia menjatakan kesan2nja 

menegaskan, 
bahwa ia datang hanja untuk me- 
'nindjau sadja. Dalam pada itu dite 
|rangkannja, bahwa perhatian kabi- 
net terhadap persoalan di Atjeh. me 

Sementara itu 
ada pada instansi si-| rombongan Sunarto terbang kembalinannja ke Negeri Belanda untuk ke 

ke Djakarta. 

Kapa'' Tenggelam .Jang : 
Akan Diangkat Oleh 

: Djepang 
Djumlah 60 Buah: Ukuran Totaal 150.000 Ton : 

Beaja 6 1» Djuta Dollar Amerika 

KABINET TELAH menjetu djui untuk menandatangani per- 
djandjian pengangkatan kapal dengan Djepang.. Ketua misi fact- 
finding dr. Soedarsono, pada hari Rabu akan berangkat ke Dje- 
pang dengan hak kekuasaan dari pemerintah untuk menandata- 
ngani perdjandjian itu. Dr. Soed arsono menerangkan, bahwa ia 
akan disertai oleh mr. Besar, sekretaris dienderal kementerian ke 
“hakiman. Ia menerangkan, bahwa pada umumnja kabinet. dan 
fraksi2 pemerintah telah dapat menjetudjui - naskah persetudjuan 
tentang pengangkatan kapal2 jang tenggelam diperairan teritorial 
Indonesia, jang dibawa olehnja dari Djepang. 

  Dikemudian hari  pembesar2 
dari kedua negara akan menga- 
dakan pembitjaraan2 dari penje- 
lenggaraan pengangkatan kapal2 
jang tenggelam itu. Hal ini akan 
dilakukan bilamana perdjandjian 
itu sudah berlaku. Menurut Dr. 
Soedarsono perdjandjian itu akan 
berlaku, bilamana semua prose- 
dur hukum dari kedua negara 
(seperti misalnja  ratifikasi oleh 
parlemen) sudah dilalui. 

Ditambahkannja, bahwa bila- 
mana nanti perdjandiian itu su- 
dah berlaku, akan dilakukan pe- 
njelidikan mengenai. keadaan ka- 
pal2 jang tenggelam itu, seperti 
dimana letaknja, berapa besarnja 
dan lain2. 

E Prinsip2. 

Prinsip2 — daripada  perdjandjian 
pengangkatan kapal2 tenggelam ig 
akan ditanda-tangani itu menurut     dr. Soedarsono adalah sebagai beri- 
kut: 

Jg akan diangkat itu ada 60 buah 
kapal. Beaja pengangkatan jg. diper- 
lukan jg akan dikeluarkan oleh Dje- 

    
'gai kapat?” dan tidak sebagai scrap 
|dan bisa dibetulkan 
:darsono menerangkan, bahwa ia ti- 
'dak mengetahui tentang adanja mas 

|dalam salah sebuah kapal ig tengge 

dengan 

pang ialah sedjumlah 2.340 yen atau 
652 djuta dollar Amerika Serikat. 

Jg diperlukan segera untuk diangkat 
ialah bangkai2 kapal jg mengha- 
langi lalu-lintas kapal di pelabu- 
han2. 

Djumlah tonnage bruto kapal2 ig 
tenggelam itu menurut taksiran ada 
150.000 ton. 409c Dari djumlah ini 
akan dapat didjual sebagai scrap, ja 
itu 60.000 ton. Scrap ini akan da- 
pat menghasilkan devisen  sebanjak 
2 djuta dollar Amerika. Ia mene- 
rangkan djuga, bahwa ada beberapa 

buah kapal jg dapat diangkat ,,seba 

  
.PANTJALOMBA INTERNA- 

SIONAL TLH DIBUKA 
OLEH PRESIDEN CHILI. 

Presiden Chili telah berkenaan 

membuka pantjalomba internasional 
jang dilangsungkan dinegerinja, ming 
gu malam. Ikut hadir dalam upatjara 
tersebut Ketua Badan Pekerdja dan 
Menteri Pertahanan Chili, dan ang 
gota dari Badan Pekerdja dari Persa 
tuan Pantjalomba Internasional. De 

legasi dari 9 negeri jang ikut hadir, 
adalah dari Argentinia, Brazilia, Chi 

li, Amerika Sreikat, Inggris, Swiss, 
Hongaria, Swedia dan Uruguai. Sela 
ma pertandingan ini akan berkibar 

lagi. Dr. Soe- 

lam, sebagaimana jg dikabarkan bendera dari 9 negeri tersebut, dan 
oleh surat2 kabar. lagu nasional masing2 akan dinjanji 

kan. 
Wajima akan datang lagi. 

Eiji Wajima pada achir bulan 
Desember ini ditunggu kedatang- 
annja di Indonesia sebagai ,,duta 
istimewa jang berkundjung” un- 
tuk membitjarakan dengan peme- 
rintah Indonesia, hal2 jang ber- 
hubungan dengan pembajaran ke- 
rugian perang dan perhubungan 
normal dengan Indonesia. Ir. Soe- 
darsono tidak dapat  menerang- 
kan berapa djumlah kerugian pe-j 
rang jang akan dituntut oleh In- : 

  

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 

Semarang, 9 Des. 1953: 

Djam . 06.10. Musik Kulintang, 
06.45 Sudharnoto (piano): 07.15 
Anekawarna barat: 07.45 Suara Mo- 

i 'ranta ke. MO, 12.05 Gamelan Studio Djakar- 

Peng anna gp Ne ta, 12.45 Piano duet dan Kwintet: 

Di Papa Soedarsono | 13-15 Njanjian Nien: 13.40 The Sxy- 
akan tinggal satu li aa rockets: 14.00 Radio Orkes Surakar- 

j : Seu laMa- Isa: 17.05 Taman Kusuma: 17.45 Ge- 

aja. KPA) “Iraldo: 18.15 Irama Krontjong, 18.30 
Lagu2 hid. Staf Musik T.T. IV: 19.15 
Siaran Penerangan: 19.30 Dendang 
Teruna: 20.30 Indonesia Menjanji, 
21.15 Lagu2 Gambus hid. Orkes 
Gambus Al-Widad: 22.20 Hiburan 
Malam hid. O.K. Pantja Ragam Bu- 

rung Kenari, 23:00 Tutup. 

PASUKAN2 ITALIA MENDA- 
PAT PERINTAH MUNDUR. 

Kantor berita Italia hari Ming 
gu mengawatkan dari Udine, ba- 
hwa pasukan2 Italia pada tapal 
batas dengan Jugoslavia pada ha- 
ri Minggu telah menerima perin- 
tah untuk mundur. Menurut be- 
rita tsb. penarikan mundur pasu- 
kan2 itu akan memakan waktu 
Ik. dua minggu, Sementara itu sa 
tuan2 pertama sudah: mulai me- 
lakukan gerakan2 mundur dari 
daerah2 keamanan, dimana mere 
ka untuk hampir dua bulan telah 
dipusatkan. 

Surakarta, 9 Des. 1953:     Diam 06.03 The Milis Brothers 
dan The Tanner Sisters: 06.15 Rua- 
ngan gerak badan: 06.45 Bing Sla- 

met, Ratna dan Annie Landouw, 
07.15 Dari Tapanuli dan Minangka- 
bau: 07.45 Permainan orgel, 12.03 

— 1245 — 13.45 Klenengan dari 
Puro: 17.05 Bu Nies dengan anak2- 
njas 17.45 Varia Djawa Tengah, 

17,55 Sendja gembira: 18.05 Ruang 
tanja-djawab: 18.15 Seni Karawitan, 

“19.15 Mimbar Budaja: 19.30 Alber 
W. Ketelbey dengan orkesnja: 19.45 
Timbangan film: 20.30 Irama gem- 

E RUuANG MI 

: bira oleh Dendang Teruna: 21.20 
Aneka warna oleh Orkes Bunga Ma- 

HARGA MAS DI SEMARANG war: 22.15 Aneka warna (landjutan): 
23.00 Tutup. 

Semarang 8 Desember. 
24 karat: djual ...... Rp. 37,25 Jogjakarta, 9 Des. 1953. 

r. bet. — : 
22 karaat: djual ...... 5 35,50 Djam 06.10 Bonangan pagi oleh 

| bel bh » 34,— Langen Budojo: 06.40 Tjlempungan 
pagi oleh Langen Budojo: 07.10 
Tjlempungan. pagi (landjutan), 12.15 
Puspa Suara Barat, 13.10 Bing Sla- 
met meraju, 13.40 Orkes siang oleh 
O.K. Lukisan Irama: 17.00 Taman 

OBLIGASI R. I. 

, Djakarta 8 Des.: 
32 Obi. RI 1950 (coup besar) 

54 dd/tdpb , 1 i . Kepanduan: 17.45 Gema sore hari 
37 Obi. RI 1950 (coup ketjil) ech Lima Serangkai: 18.10 Pendidi- 

53 dd/tdpb kan agama: 18.30 Peladjaran lagu, 
iDjawa, 19.40 Krontjong aseli oleh 

' PRODUKSI GULA DJATENG 
NAIK. 

Menurut tjatatan, selama 8 bulan 
jang achir2 ini hasil gula dari 13 pa 
berik gula jang ada di Djawa Te- 
ngah tertjatat 1.585.700 kwintal. Ha 
sil gula selama tahun 1952 hanja 1. 
258.200 kwintal sehingga selama 8 
bulan dalam tahun ini hasil gula na 
ik Ik. 327.500 kwintal. 
Dalam tahun 1954 diharapkan ha 

sil gula itu bertambah naik karena 
dalam tahun itu paberik gula Tjepi- 

ring (Kendal) jang beberapa tahun 
jl. sudah mulai dibangun akan mulai 
giling. Menurut rentjana, luas tana 
man2 tebu di Tjepiring 650 ha. dan 
akan menghasilkan 120 kwintal. 

ngan Djapendi: 21.30 Ketoprak Mar 
taram tjer.: LABUH ING BENER 
(Seri kedua): 22.5 Ketoprak Mata- 
ram (landjutan): 24.00 Tutup. 

POLISI BRISBANE (AUS- 
TRALIA) mentjari seseorang jg 
mengirim seekor sular hidup me- 
lalui pos kepada seorang pemuda 
di Nambour, kira2 100 kilometer 
diutara Brisbane pada minggu jg 
lalu, demikian diterangkan hari DULLAH HARA- Ir. TARIP ABD Senin di Brisbane, HAP KE PERANTIJIS 

Berhubung. dengan tawaran Peme 
rintah Perkncis Pena Kepala Ba-|, Mervyn Aldrich berusia 25 th 
gian Penerbangan Sipil Kementeri- Jang bekerdja selaku pembantu 
an Perhubungan untuk memperda- ' disebuah toko menerima sebuah 
lam pengetahuan dalam soal tech- bungkusan melalui pos. Ketika 
nik penerbangan dan technik lapa- bungkusan itu dibukanja . seekor 
ngan terbang, maka Kementerian ular dari 19 inchi keluar dari da- 
Perhubungan telah memerintahkan lem bungkusan tadi dan membe- 
Ir. Tarip Abdullah Harahap gelar lit tangan pemuda tedi. Ia segera 
Sutan Barat Muda, Pegawai Tinggi membanting ular ita ketanah se- jg ditempatkan di Bagian Penerba- belum binatang berbisa tadi meng ngan Sipil Kementerian Perhubu- gigit dia, 
ngan, untuk memenuhi tawaran Pe- 2 Be aa 
merintah Perantjis tsb. | Ular itu kini dibawa ke Bris- 

    Ia akan berangkat dalam bulan bane untuk diperiksa. — Apabila 
ini djuga. . penjelidikan membuktikan bah- 

Setelah selesai tugasnja di Peran- wa ular itu berbisa, maka sema- 
kin kuat dugaan, bahwa pergirim 
jang tidak dikenal itu bermaksud 
membunuh pemuda tadi, 

tjis ia akan melandjutkan perdjala- | 

perluatt jg Sama, 

     

1 

'Irama Murni: 20.15 Holberg Suites, 
20.30 Lagu2 Tionghoa: 21.15 Ruas 
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datang ini Madjelis Nasional Perantjis akan menentukan 

| Tpada ,,Midi Sosialiste” 
"3 nerbitan dari partai Sosialis Peran- 

: . His Selatan jg berpusat di “Jaures. 
   

  

  
FP enjesuaikan — hidupnja, 

Perantjis Auriol Di Istana Elysee— 
uu Nanti Auriol Tidak Kepilih Lagi 

Presiden Lebih Suka Kembali 
“Ke Desanja Lagi 

dukan Djerman Berdjualan Buah- 

Nanti Aur 

Djadi 
v aktu Pe 

    

    
| PRESIDEN PERANTJIS A 

untuk mendjabat Presiden. 

tanggal untuk melangsungkan 
nal dan Madjelis Tinggi Perantjis 
Vincent Auriol adalah presiden : 
publik Perantjis pada tahun 1871. 
orang presiden Republik Peran 
Sadi Carnot dan Paul Doumer 
telah meletakkan djabatan na 
diantaranja berhenti karena 

Vincent  Auriol sedjak — mudanja 
terhitung pedjoang - dari Partai So- ' 
sialis Perantjis. Perdjoangannja di 
mulai sedjak masih mahasiswa. Dia 
pun mempunjai bakat2 ke-wartawa- 
nan dan pernah pula mempraktsk 
ikan bakatnja itu selaku  redacteur 

sebuah pe- 

Pada suatu hari, Vincent Auriol 
seorang adpokat-wartawan putera 
dari keluarga pekerdja” kebun itu 
berdjumpa dengan sahabat karib- 
nja, jakni seorang pekerdja pengem- 
bus katja di Jawies, jg mempunjai 

rang puteri jg pada waktu itu 
erumur 16 tahun. Michella, demi- 

kian nama puteri tadi. Pertemuan 

  

— Presiden Auriol -— 

antara sahabat dengan sahabat itu 
berachir dengan kasih-sajang Vincen 
Auriol dan achirnja Michelle men- 
djadi isteri Auriol. 
Sepasang suami isteri jg “dapat 
P bekerdja- 

“5. sama dalam mendjalankan tugasnja 
ka 

3 
- 

  

   

  

     

    

     

  

' hidupnja malahan djustru 

| intan permata, bagaimana saja me- 

“sebagai putera Perantfis. Djika Vin- 
“cent pergi untuk melakukan kampa 
nje pemilihan, maka Michelle tam- 
pak duduk dibelakang setir mobiek- 
nja jg ketjil mungil. Mereka berdua 
bersama2 membatja, bersama2  be- 
kerdja dan bersama-sama merentja- 
nakan serta meleksanakan  rentja- 
na2 jg “dibuatnja. 5 : 

Tuhan mengeruniai seorang anak 
lelaki pada keluarga Vincent. Mere 
ka mengetahui akan keindahan hi- 
dup untuk keluarganja, ditjiptakan- 

nja suasana jg menggembirakan, de 
ngan tidak melupakan bantuan ke- 

ME MOANAN 3 Me 
Lamardier: Chusus .Suara Merdeka") 

kan istaza Elysee dikota Paris, djika ia tidak dipilih lagi 
Karena dalam beberapa hari jg akar 

rapat bersama dari Madjelis Nasio 

jang ke-17 sedjak berdirinja Re 

tjis 
— jang mati terbunuh. Seorang 

aSan-alasan politik. 

    
& 

     
i Menjampi ngi Presi- 

“ 

URIOL tidak lama lagi akan me 

jg akan 
suatu 

guna memilih Presiden baru. 

Sebagaimana diketahui, dari 17 
terdapat “2 orang — jakni 

kesehatannja terganggu dan 5 

Seorang wanita jang 
berani berdjoang. 

'Bagi Michelle sendiri, terdjalin 
'kissah hidup jang sangat menarik. 
Semendjak dia mendjadi isteri 
Auriol, terus berusaha dgn giat- 
nja untuk menolong teman2-nja 

. mendirikan sebuah organisasi wa 
'nita didesa Muret. Selain giat da 
lara perhimpunan, njonjah Auriol 
giat pula beladjar. Ia menuntut 
kuliah2 di sekolah2 tinggi, me- 

  

Nabi Sulaiman 
».. SEORANG LHLI sedjarah dari Afrika Selatan mengumum- 
kan bahwa ia dapat dipermudah dalam menjelidiki teka-teki” 
kekajaan nabi Sulaiman jang bernilai emas tak terhingga banjak- 
nja. Ahli sedjarah itu dipermudah oleh sebuah arsip Portugis tua 
jang diduga telah berumur 401 tahun. : AN Dan TUNa 

00 Dr. Wilham Punt dari Pretoria jang telah mengadakan pe- 
— njelidikan di Rhodesia Selatan. telah berhasil mempeladjari pene-. 
..muan jang telah diadakan dalam tahun 1452 tentang kota Zim- 

bawe sebuah kota jang misterieus ditengah rimba' raja Afrika, 
" sekalipun sisa kota tersebut hanja berupa puing belaka. 2 S4 

$ Menurut Dr. William Punt kota Zimbawe' akan merupakan 
“pedoman baginja dalam penjelidikan2 selandjutnja menudju tem- 

pat metropolis nabi Suleiman. Punt pertiaja bahwa bekas bandar 
Arab di Sofala jaitu 300 mil dari Zimbawe telah merupakan tem- 
pat hamba nabi Sulaiman memberikan supply emas sedang bebe- 
rapa teoretikus dalam penjelidikan kekajaan nabi Sulaiman itu 
mengatakan bahwa kekajaan jang mungkin ada dalam perbatasan 
kota Zimbawe itu merupakan harta kekajaan ratu ' Sheba sedang 
setengahnja  menjarakan kalau kota itu didirikan dalam periode 
Nasrani dan telah diketemukan oleh pionir2 Portegis dalam ta- 
hun 1452 jaitu kl. 40 tahun sebelum Columbus menemukan be- 
nua hitam itu. : : " Si Sean 

ta
 

OR   

    »Sopir 

  

Sebab2 Je Memenangkan Magsaysay Dalam 
Pemilihan Presiden Pilipina 

(Oleh - Seorang Pembantu) 

: Prahoto 
o Kini Mendiami Malacanan 

    

    

Dari Zambales” 

istana Malacanan....... 
Sedjak Magsaysay tidak djadi Men 

teri Pertahanan, hidupnja sangat 

melarat. Rumafpun, andaikata ti: 
dak dipindjami oleh sehabatnja, ti- 
daklah mempunjai. Dia bersama is- 
teri dan 2 anaknja sekarang tinggal 

  

  

. jang 

pemilihan . presiden 
Simpatik .serta selerhana itu, 

Pemilihan Presiden Pilipina telah lama "selesai. Djustru karena itu, kiranja sangat  interes- 
sant bagi para pem atja ,,Suara Merdeka” untuk mengetahui latar-belakang dari pemilihan 

tadi. Untuk menenangkan pemilihan, para tjalon2 tidak segan-segan melemparkan kam 

panje tjatjian2 jg tidak enak. Ada djuga jang mendjalankan intrigues2 litjin, 
suapan2 dsb. Te'api ada djuga jang mendjalankan kampanje pemilihannja dengan djudjur, 
bersih,- dengan djandji2 jang masuk akal jang bisa diterima oleh rakjat djelata Pilipina 

umumnja sangat melarat itu. Djandji sematjam 'ni-lah, serta peribadi Magsaysay jg 
jang achirnja memungkinkan ia merebut kemenangan dim 

Pilipina. 

|dirumah jg dipindjamkan itu. Atjap 
Ikali dia bertemu muka dengan rak 
jat. Sering .djuga mobielnja dihenti- 
kan orang dan segera ia dikerumuni. 

Kalau dikatakan bahwa sebagian 

besar rakjat Pilipina- jg djumlahnja 
120 djuta itu mengharap2kan agar 
Magsaysay dipilih djadi Presiden, 

|itulah benar!! Kehidupannja jg me- 

'arat itu mendjadi kepertjajaan rak- 
Hat, djika dia (Magsaysay) jg berkua: 

antjaman2 

    
Pres. | Serukan Pemuda 

Untuk Mentjapai Apa Jang 
Oleh Al Gur'an 

PRESIDEN SUKARNO dalam amanatnja jang diutjapkan pada upa- 
tjara resepsi penutupan Kongres Pemuda Islam Seluruh Indonesia di Ge- 
dung Pertemuan Umum Djakarta Senen tadi mengandjurkan kepada se- 
luruh pemuda/pemudi Islam supaja ,,beridjtihad”, berusaha sekeras2aja 
untuk mendapatkan apa jang dimaksudkan dalam ajat2 Kitab “Sutji Al | 

Diadjarkan 

Pemudilslam Spj Idjtihad| 

hun 1940 

Perantjis sangat mentjintainja. 

. mimpin. 

ngembangkan bakat seninja. Oleh 
karena sifat2-nja jang demikian 
itu, walaupun Michelle hidup ter 
asing didalam istana Elysee sege 
ra dapat teman2 disekelilingnja 
dan mentjiptakan suasana gembi | 
ra dalam keluarganja. Dia se- 
orang jg pandai bergaul, ditjintai 
rakjatnja. 

Demikianlah, setelah keadaan Pe- 
rantjis keruh, jakni kira2 setelah ta 

(pendudukan  Djerman) 
tiba saat baginja untuk menjingsing 

kan lengan  badjunja.  Dipetiknja 
buah2an perzik jg didapat didesa 
Muret untuk dibawanja dengan me- 
ngendarai sepeda kekota Toulouse | 
Diserahkannja kepada pembeli2 ki: 
ra2 pada djam 4 dan 5 pagi. Pada 
waktu itu, Presiden Vincent Aurio! 

sudah dapat melarikan diri ke. Al- 
geria. Setelah njonjah Auriol. men- 
dapatkan djalan jg baik, ditjobanja- 
lah melarikan diri menudju ke Lyon 
dan disana menggabungkan diri pa- 
da gerakan anti Derman. Di dalam 
gerakan ini njonjah Auriol diserahi 
pekerdjaan jg tidak ringan. Ia di 
serahi terdjemahan code2 jg diteri- 
ma atau dikirimkan ke atau dari ibu 
keta Inggris dan Algeria: — Djasa- 

djasanja selama bergerak dalam .or- 
ganisasi anti Djerman itu di horma- era i 
ti hingga. saat Perantjis dimerdeka- 
kan kembali dari. genggaman 
Djerman. : 

Mendiang Eva Peron.isteri kepala 
negara Argentina djuga memegang 
peranan penting dalam usaha2 sua- 

minja. Didalam pemilihan umum, 
isterinja ' memegang peranan pen- 
ting, Rakjatnja sangat “— mentjintai: 

Demikian djuga halnja' dengan” rna- 
dame Ia Presidente  Auriol, aa 

@- 

hingga pernah dikatakan, bahwa ke 
giatan Auriol sendiri belum mendja 
min dapat terpilihnja mendjadi Pre 

Nazi 
“- 

siden. Ini menundjukkan betapa pen, 
tingnja kedudukan seorang isteri pe 

Ingin pulang kedesa Muret | 
Tiap2 njonjah Auriol  ditanja 

oleh sahabat2-nja, selalu mengata" 
kan, diika datang kesempatan jg 
baik, ia ingin kembali kekampung 
halamannja, jakni desa Muret. 

tu 

  

  

     

    

   

  

Michelle Auriol melakukan tu- 
sosialnja . dengan mengundjungi 

pasien2 dirumah-sakit. 

pada suaminja dalam menunaikan 
tugas untuk Negaranja. 

| Pada waktu Vincent Auriol ter 
pilih mendjadi Presiden Republik 
erantjis, bagi Vincent adalah 

suatu lapangan jang luas dimuka 
umum. Tetapi bagi | 1 ant 

   

   

  

ini adalah suatu djalan hidi 
tersembunji didalam istana Elysee 
“dikota Paris. Sekalipun orang me 
lihat bahwa segala sesuatu i 
ag Paris itu diselimuti kemewa (sekarang ini masing-masing 

han dan keindahan, nan 
uu 3 — bagi 

Michelle soal-soal 1 
mendjadi titik 
laupun dalam hal ini keseder 
hanaan dalam ukuran Paris. 

“Madame la Presidente Auriol se- 
orang ig tidak mempunjai gelar. Dia 
berasal dari desa. Kesederhanaan 

menarik 
perhatian. Sehingga orang2  Peran- 
tjis tidak mendapatkan kata2 untuk 
mentjelanja. Keadaan demikian sam 
pai ada ,,anecdote” jg mengatakan: 
Pada waktu njonjah  Auriol akan 
menemani suaminja untuk  berkun- 
djung ke London,  berkatalah  tu- 
kang2 intan di Place Vendome, bah 
wa madame la Presidente Auriol me 
makai intan permata jg tak ternilai 
harganja. ' ,,Saja tidak ' mempunjai 

Idengan 

ke: ed ri ka. 2 | 

perhatiannia. Wa | 

Sekalipun istana Elysee suasana 
nja Pe 3 disederhanakan, ramun 

njonjah Auriol masih sangat me 

rindukan desanja. Kalau 4 andai 

kata dalam pemilihan residen 

Perantjis jang akan datang ini, 

Auriol tidak terpilih, nistjaja ista 

ya Etysee dan kota Paris akan me 

rindukan. ks An 

Pada saat2 kesibukan politik di 

Perantjis seperti sekarang ini, 

gang. 

  djutnja, tjara2  kebidjaksanaan per- 

lami, kurang adanja 
!dan karenanja diandjurkan - supaja 
para  pemuda/pemudi 

| .beridjtihad” dengan sesungguh2nja 
juntuk tertjapainja maksud itu. Sebe- 
lum itu, pada permulaan amanatnja, 
Presiden Sukarno sesudah mengu- 
tjapkan, salamnja kepada segenap 
hadirin, mengatakan, bahwa putusan2 
jang telah diambil dalam Kongres 
emuda Islam Seluruh Indonesia itu 

merupakan satu kebidjaksanaan jang 
dapat dibanggakan. 

Mengenai pidato pembitjara terda- 
hulu, jaitu Harsono Tjokroaminoto 
jang antara lain mengandjurkan su- 
paja para pemuda Islam dapat me- 
rintis djalan sebagaimana jang ter- 
tera dalam ajat Al @ur'an jang mak- 
sudnja bersikap tegas, keras dan po 
sitip terhadap kaum kuffar, dan se- 
baliknja supaja bersikap ramah-ta- 
mah terhadap sesama ummat Islam. 

sidjtihad” kita, 

: oleh Presiden dikatakan, bahwa djus- 
tru itulah jang pada waktu sekarang 
ini mendjadi - persoalan, dan ditam 
bahkan, bahwa untuk mengetahui 
soal kufur dsb.nja itulah periu kita 
sberidjtihad”, berusaha sekeras2nja. 

Presiden Sukarno dalam amanat- 
nja jang, diutjapkan Senen malam itu 
juga menguraikan keadaan dunia 

Islam dahulu, jang karena adanja 
»idjtihad', mentjapai puntjak kedja 
jaan, tetapi kemudian mendjadi surut 
dan mundur sewaktu ,.idjtihad” tidak 
didjalankan. 

irnja oleh Presiden di- 
“ulangi lagi amanat jang pernak: 
diutjapkannja beberapa malan 
jl. pada waktu resepsi Mukta: 
mar Djamiatul Gurro Wal Hutf- 
faz, jaitu supaja masjarakat Is 
lam mengembalikan api Islam, 
mewarisi njalanja api Islam itu, 
djangan pelitanja, demikian Pre- 
siden Sukarno. 

Upatjara resepsi penutupan 
Kongres Pemuda Islam Seluruh 
Indonesia malam itu, ketjuali di- 
hadiri oleh Presiden Sukarno dar 
njonja, djuga oleh Menteri? Pe- 

  

Perotes Chou 
Mengenai ,,Keganasan2” 
Jg Katanja Dilakukan 
Oleh Pasukan2 Korea- 

Utara/RRT 

PERDANA MENTERI me- 
rangkap menteri luar negeri RRT, 
Chou En Lai, dalam suatu state 
ment hari Senen telah memprotes 
resolusi jg telah disetudjui PBB. 
Resolusi itu adalah tentang ,,ke- 
ganasan” jang katanja dilakukan 
Korea Utara terhadap para tawa 
nan perang, Dalam statement itu 
jang disiarkan oleh radio Peking, 
Chou selandjutnja menuduh, bah 
wa Amerika sedang berusaha. 
menghambat konperensi perda- 
maian tentang Korea jang hendak 
diadakan itu supaja keadaan di 
Timur 'Djauh dan Asia tetap te 

Yawanan perang PBB 
diperlakukan dgn baik. 

Menurut Chou, tawanan perang 
PBB sendiri dapat memberi ketera- 
ngan bahwa mereka mendapat per- 
lakuan baik di Korea. Utara. Hal 
ini telah. diketahui djuga oleh du- 
nia. Banjak tawanan perang. PBB 
jg telah dikembalikan, kata Chou, 
telah memberikan kesaksian tentang 
perlakuan jg baik itu dengan 'keada 
ran kesehatan badan mereka jg baik 
dan utjapan terima kasih mereka ke 
'pada Korea Utara jig telah memper 
lakukan para tawanan lebih baik 
“dari pada ketentuan2 Konvensi Dje-: 
neva, demikian Chou. 
Menurut Chou, maksud laporan   ajonjah Auriol tidak menampak 

kan kegiatan seperti pada waktu 

kampanje pemilihan Presiden jg 

terdahulu: — melainkan atjapkati 

ajonjah Auriol tampak bersama2 

dengan dua orang tjutjunja jang 
ber 

'umur 13 dan 10 tahun. 

Wanita pertama” dari 

: | Perantjis. : 
Ketika beberapa tahun ig lalu 

nama njonjah Auriol diumumkan 
sebagai ,,wanita pertama” bagi 
seluruh Perantjis, baginja diang- 
gap suatu pengumuman jang di 
rasakan sangat berat. Tetapi bagi 
rakjat Perantjis sendiri mengang 
gap sudah sewadjarnja. Orang Pe 
tantjis sendiri kalau ditanja akan 
mengatakan, bahwa sukar untuk 

| membitjarakan njonjah — Auriol. 
Tetapi tjukup dikatakan: Tidak- 

(Jah ada seorang isteri Presiden jg 
iseperti njonjah- Auriol. | 
Memang! Lebih menarik lagi 

adalah, bahwa sedjarah njonjah 
'Auriol merupakan tjerita 1001   

— makainja?” Kata njonja Auriol.....i. 
malam jang diliputi - keindahan 
serta keanehan. Dia,” Michelle, 

Amerika tentang ,,keganasan” itu 
adalah untuk menghambat konperen 
si politik tentang Korea memperbe- 
sar persendjataan kembali Djepang 
dan memperluas pangkalan2 militer 

.nja di Asia. 
Achirnja  dinjatakan oleh Chou, 

(bahaya pemernitah RRT telah mem 
beri kekuasaan- kepadanja untuk 

|mentjela tindakan PBB itu jg telah 
Imenjetudjui resolusi tsb tadi. . 
| Pemerintah dan rakjat Tiongkok 
kini siap sedia untuk bekerdja ber- 
sama-sama dengan semua  pemerin- 
tah dan rakjat jg menjinta akan per 
damajan untuk menentang usaha jg 
bertudjuan merobah PBB mendjadi 
alat guna melaksanakan politik pe- 
rang Amerika dan untuk mengem- 
balikan PBB kepada  tempatnja se- 
perti ditentukan oleh piagamnja, de 
mikian Chou. (Antara). 

  

adalah...... seorang wanita, pute 
ri dari seorang pekerdja pengem 
bus katja, wanita dari desa jang 
mendiami istana Elysee. “Tetapi 
sifat2 tjongkak atau sombong, 
tidak terdapat padanja, 

  

Islam benar2 

  

Gur'an, dan selandjutnja diandjurkan supaja ,,beridjtihad” diatas lapangan 
tjaranja menjelenggarakan masjarakat Islam. £ . 1 

Menurut Presiden Sukarno selan-ngadjaran dan Agama, Ketua 
Parlemen Mr. Sartono, pemuka2. 

djuangan itulah jang kurang kita se-| Masjumi seperti Mr. Moh. Rum,| 
Sjafruddin Parwiranegara, d.lI. 

' Pidato2 sambutan lainnja ber- 
turut2 telah diutjapkan pula oleh 
menteri Pendidikan,  Pengadja- 
ran dan Kebudajaan Mr. Moh| 
Yamin, Harsono Tjokroaminoto 

dan Mr. Moh Rum, serta Hadji 
Timur Djaelani selaku wakil da- 
ri organisasi2 Islam seluruh 
Indonesia jang menghadiri kong- 
res tersebut. Kongres ' Pemuda 

Islam Seluruh Indonesia dilang- 
isungkan di Djakarta selama. ti- 

sa hari, dari tg. 4 sampai dengan 
1 Desember 1953, dihadiri oleh 
15 organisasi pemuda Islam se- 
luruh Indonesia dan telah me- 
ngambil keputusan2 mengenai 
program kerdja, persatuan per-| 
Ijuangan, program-dasar, sosial- 
2konomi, pendidikan dan kebu- | 
lajaan, hubungan dengan luar 
regeri, dll. : 
Keputusan2 

sbb.: 

Membentuk Badan Kerdjasama 

itu “al. “adalah 

»rganisasi2 pemuda Islam jang |: 
linamakan ,,Perserikatan Orga- 
nisasi2 Pemuda Islam Seluruh In: 

donesia”, disingkat ,,Porpisi” (All 
Indonesian Youth . Federation). 
Berdasar Islam dan bermaksud 
nempersatukan dan mengada- 
an kerdjasama antara pemuda 
slam di Indonesia didalam satu: 
jusunan satu organisasi. 

Meneruskan perdjuangan um- 
|,nat Islam chususnja dan bangsa 
ndonesia...umumnja - bagi. keba- 
'agiaan negara dan rakjat In- 
lonesia serta ummat manusia 
seluruhnja. : 

Berusaha mengadakan organi- 
sasipemuda Islam sedunia. 

Mengirimkan . perutusan ke 
Kongres 

Islam Seluruh Dunia jang akan 
liselenggarakan dalam bulan 
April 1954 di Cairo. 
Memilih sekretariat 

jang terdiri dari: 
Anshor dan P.LI. 

Putusan2 selandjutnja adalah: 

Mengusahakan  kerdja-sama 
intuk kemenangan ummat Islam 
dan pemilihan umum. 

Mengadakan aksi 

»Porpisi” 
GPII, G.P. 

Serentak 
apabila dipandang perlu sebagai 

Sangat menarik perhatian. 

Dan djika waktu pemilihan jg 
baru lalu itu sudah ada jg menga 
takan, bahwa seluruh  Pilipina 
akan terdjadi pertumpahan darah 
djikalau Elpidio Ouirino dapat 
terpilih lagi, maka kita ingat in- 
teryiew wartawan Manuel P. Ma 
nahan dari harian ,,Bagong Bu- 
hay” (2 Djuli 1950) dengan pe- 
mimpin Hukbalahap Luis Tarue 
jang antara lain menjatakan bhw 
dibawah pemerintahan jang seka 
tang (jang dimaksud pemerintah 
Ouirino), mustahil bisa — diharap 
kan pemilihan jang djudjur. 

Rasanja akan terlalu - banjak 
memakan tempat djika kita mesti 
membahas bagaimana hebatnja 
rebutan pengaruh di Pilipina se 
mendjak perang dunia ke II. 

Jang terang, rakjat pada umum 
nja berpendapat, bahwa korupsi 
meradjalela selama pemerintahan 
Ouirino. Uang dihambur-hambur 

PEMILIHAN PRESIDEN di Pilipina jang telah langsung dengan kemenangan  Magsaysay 
Djustru dalam pers beberapa waktu sebelum 

telah disebut2, bahwa “mungkin sekali akan terdjadi sesuatu jang mengerikan. 
hari sebelumnja salah seorang pengikut Magsaysay telah ada jang terbunuh, 

berlangsung, . seolah-olah seluruh Pilipina 
tjetusnja bedil dan granat. Peristiwa demikian, kita teringat pemilihan Presiden Pilipina th. 1946. 
Dimana dikatakan bahwa pengikut2 tjalon presiden Roxas telah melepaskan peluru mitraljur- 
nja terhadap golongan jang mela kukan anti-propaganda. 

berada dalam revolusi 

napa bukan djago2 politik jang 
sudah tua jang menjaingi Ouiri- 
no? Misalnja: Laurel, Claro Rec- 
to-atau Carlos Romulo? Magsay 
say sendiri sekarang kira-kira ber 
umur 46 tahun (Ouirino 64 th.) 

Sedjak  ketjilnja — Magsaysay 
suka sekali pada pekerdjaan per 
tukangan, membongkar dan mem 
perbaiki mesin. Dia pernah djuga 
mendjadi sopir prahoto dan achir 
nja dapat mendjadi engineer. Se 
telah perang dunia kedua, dia 
mendjadi Gubernur militer didae 
rah Zambales, dua kali mendjadi 
anggauta Congress mewakili par 
tai Liberal dan kemudian mendja 
di Menteri Pertahanan. 
$ Perselisihan Ouirino — 

Magsaysay 
Sesudah Magsaysay mendjadi 

Menteri Pertahanan, djarang be- 
nar dia dikantor. Atjapkali berke 
Iiling keseluruh daerah, bahkan 
sampai kegaris jang terdepan. Di 
perbaiki moraal tentaranja dgn 
mengadakan pembersihan dikala- 
ngan tentara dan opsir2 jang ku- 
rang baik. Seringkali kelihatan 
Magsaysay makan dan minum ber 
sama-sama dengan serdadunja. 
Kedjudjuran Magsaysay jang de 
mikian itu, ditambah dengan kese 
derhanaan -hidupnja, dia dapat 
mentjuri hati sebagian banjak rak 
jat Pilipina jang menderita. Nama 

'Inja sangat populer, dari penghuni 
gedung2 di ibukota sampai peng 
huni gubuk didesa-desa. 

Ouirino jg tidak suka melihat 
orang bawahannja populer itu, sen- 
dirinja timbul perselisihan. 

Masih terbajang dipelupuk mata,   
  

i Magsaysay jang sederhana ia tak | 
Pendahuluan Pemuda f malu-malu makan seada-adanja sa- 

dja diwarung dan minum dari botol.! 

kan. Nasib rakjat jang tinggal di | 
gubuk2 jang terbikin dari daun 
nipah itu tetap menderita. Keada : 
an 'sosial jang buruk itulah men 
djadi salah satu faktor jang ter 
penting bagi lawan Ouirino (Mag 
saysay) dalam pemilihan Presiden 
jang telah langsung itu. Sedemi 
kian hebatnja pertarungan antara 
para tjalon itu, tidak usah meng   rasil persetudjuan bersama un- 

"uk kepentingan ummat Islam 
didalam dan diluar negeri. 

Berusaha tertjapainja Organi- 

sasi Persatuan Pemuda Islam 
Sedunia. f 

Tukar-menukar pemuda /pela- 
ljar /mahasiswa Indonesia dengan 
semuda/peladjar /mahasiswa luar 
negeri. $ 

Memperdjuangkan. dan mem- 

bela kepentingan2 pemuda2 ter- 
1tama pemuda2 Islam dengan 
Ijalan mendirikan Jajasan Ke- 
sedjahteraan Pemuda dan per- 
kampungan2/asrama2  peladjar/ 
mahasiswa. 5 

Mengusahakan penjelidikan 
»engetahuan ke-Islamaan. (An- 
tara), 

GANDUM AMEKIKA UNTUK 
JORDANIA, 

Duta besar Amerika Serikat di 
Amman, Lester Malloy, pada ha- 
1 Minggu  menjerahkan “10.000 
ton gandum. kepada pemerintah 
Yordania sebagai pemberian dari 
rakjat Amerika Serikat. Penjera- 
han dilakukan dalam suatu upa- 
'jara resmi jang dilangsungkan di 
kapal pengangkut ,,Albion” jang 
kini sedang berlabuh dipelabuhan/ 
Aguba. , 

YUKUMAN MATI AKAN DI- 
ADAKAN LAGI DI AUSTRIA. 

Menteri negara urusan dalam- 
regeri Austria, Ferdinand Graf 
menjatakan. pada hari Minggu, 
sahwa parlemen Austria tidak la- 
mna lagi akan minta diadakannja 
agi hukuman mati, jang telah di- 
Jlapuskan sedjak perang. berachir. 
Diterangkannja, bahwa hukuman 
mati itu dalam pada itu hanja 
'kan diantjamkan kepada kedja- 
hatan2 jang berupa pembunuhan, 
uatu djenis kedjahatan jang pa- 
la waktu jang achir2 ini makin 
neningkat di Austria, terutama 
sekali .pembunuhan anak dan 
sembunuhan orang tua. (Ant.) 

BEN GURION MINTA BER- 
HENTI SETJARA RESMI 
Perdana menteri Israel David 

3en Gurion hari Minggu membe- 
“1 tahu dimuka sidang kabinetnja 
setjara resmi, bahwa ia mau me- 
1jampaikan permintaan berhenti. 

Peletakan djabatannja itu akan 
nulai berlaku pada hari Selasa 
'akni dengan dioperkannja djaba 
tan perdana menteri kepada men 
"eri luar negeri sekarang. Moshe 
Sharett. Sebagai menteri luar ne- 
geri, untuk menggantikan Moshe 

herankan. djika selama kampanje 
pemilihan itu berlangsung, banjak 
terdjadi pentjulikan dan pembu 
nuhan. 

2 Tjalon jg paling giat 
berusaha menduduki is- 
tana Malacanan. 

Dua tokoh jang tampak paling 
giat untuk dapat merebut kedudu 
kan Presiden di Pilipina. Mereka 
itu sebagai pembatja maklum, 
adalah Elpidio Ouirino dan Ra- 
mon Magsaysay. 

Elpidio Ouirino adalah Presi- 
den Pilipina semendjak th. 1948, 
jakni setelah Presiden Roxas: (jg 
terpilih tgl. 23 April 1946) dgn 
tiba-tiba meninggal dunia pada 
tg. 15 April 1948. Sebagaimana 

Idiketahui, Presiden Obirino per 
nah berkundjung ke Indonesia se” 
bagai kundjungan balasan 
kundjungan Presiden Indonesia ke 
Philipina. Semendjak Elpidio Oui 
rino mendjabat Presiden, tertjatat 
dalam sedjarah, bahwa pemimpin 
Huk — Luis Taruc datang 
kembali kekota Manila dari hutan 
hutan dimana dia memimpin ge- 
rilja. 

Taruc kembali menduduki kor 
sinja dalam dewan perwakilan. | 
Tetapi tidak lama kemudian Ta-j 
ruc: kembali. kehutan lagi dan ' 
menjatakan bahwa pemerintah ' 
Ouirino tidak menepati  djandji- 
nja. Jakni tidak mengadakan pem - 
baruan pembagian tanah, -tidak 
mentjoret perdjandjian paritet an 
tara “Amerika-Pilipina, tentara 
Amerika tidak ditarik dari Pilipi 
na dan perdagangan dgn. Djepang 
tidak dihapuskan. Sebaliknja, dari 
fihak Ouirino djuga dikeluarkan 
tuduhan, bahwa Taruc kurang sa 
bar dan mempergunakan waktu 
gentjatan sendjata untuk memper 
kuat dirinja. Begitulah, achirnja 
pada achir tahun 1948 pertempu 
ran2 terdjadi lagi. 

Tidak ada habis2-nja kritik jg 
ditudjukan kepada pem. OGuirino, 
bahwa pemerintahannja korrup. 
Jang sering disebut2 adalah per 
kara pendjualan barang surplus 
tentara Amerika jg ditaksir sehar 
za 300 miljun dollar, tetapi jang 
dilihat oleh kas negara hanja 43 
miljun dollar...... , 

Tokoh jang lain, djuga pemba 
tja sudah maklum, adalah Ramon 
Magsaysay. Dia bekas - Menteri 
Pertahanan dalam pemerintahan 
Ouirino. Nama Ramon Magsay- 
say setjara mendadak menondjol 
kedepan, tentu sangat menta'- 
adjubkan bagi orang jang tidak   Sharett akan diangkat menteri 

negara Pinecas Lavon, 
begitu tahu latar belakangnja. Ja, 
betapa tidak akan terkedjut, Ke 

'seakan2 kita menghadapi surat ka- 
bar jg memuat berita jg mengatakan 
perselisihan jg pertama kali antara 
Ouirino dan Magsaysay. Jakni pada 
waktu Menteri Pertahanan Magsay: 
say. hendak Tmemadjukan Lacson. gu 

“bernur di Negros Occidental (negros 
Barat) kedepan hakim (tahun 1951). 
Peristiwa itu disebabkan adanja se- 

orang bernama Moises Padilla jg be 
rani mentjalonkan diri sebagai tja- 
lon dalam pemilihan gubernur (dja 
di lawan Lacson) dan achirnja di 
ketemukan  Moises - Padila  ma- 
ti terbunuh. Selain luka pe- 
luru, djuga lidahnja dipotong dan 
matanja dikorek. Tidak ada se- 
orang dokter di Negros Occidental 
jg berani memeriksa untuk membe 
'rikan keterangan tentang kematian- 
'nja. Karena Lacson terkenal mem- 
punjai tukang kepruk. 

Begitu Magsaysay mendengar per 

istiwa itu, segera dia memerintah- 
kan pilootnja untuk membawa ter- 
bang ke Negros Occidental. Dan 
Magsaysay datang kerumah Moises 
Padilla. Didalam pangkuan Magsay- 
say sendiri, majat Moises Padilla di 
bawa ke Manilla untuk  diperiksa- 
“kan dokter. 

Soalnja lantas dibitjarakan sam- 

pai beberapa hari dengan Ouirino. 
Tapi njata, dalam  pembitjarakan 
itu Ouirino berfihak pada Lacson, 
karena memang orangnja Ouirino. 
Disinilah timbulnja konflik jg per- 
tama. 1 

Selubung Malacanan 
terbongkar. 

Njata bahwa suap-suapan ter 
djadi dilingkungan istana Malaca 
nan, dapat diketahui sendiri oleh 
Magsaysay. Begitulah pada suatu 
malam ketika Magsaysay dengan 
gelap telah dihentikan oleh adik 
nja Presiden Ouirino, jakni Tony 

Mosaddegh 
Maki' Rajabi 
BEBERAPA bekas anggota ka 

binet pada dua hari belakangan 
ini telah muntjul dimuka penga- 
dilan jang sedang mengadili per 
kara Mossadeg untuk memberi 
keterangan sebagai saksi. Mereka 

atas”. 
  

“semua menerangkan tidak tahu- 
menahu tentang peristiwa2 jang 
terdjadi antara 16—19 Agustus 
j-, jakni selama Shah meninggal 
kan Iran dan Mossadeg diturun 
Kan dari djabatannja sebagai per 
dana menteri. Sebelumnja  Mos 
sadeg tetap menegaskan, bahwa 
sekalipun andaikata ia jakin akan 
kesungguhan dekrit keradjaan itu, 
ia tidak akan menurutinja, karena 
dekrit itu bertentangan dengan 
undang2 dasar negara. 

Salah seorang saksi Rajabi jg 
sedianja mendjabat menteri dgn 
tiada portofolio, menerangkan, 
bahwa ia sekarang menjesal telah 
turut duduk dalam salah satu ka 
binet Mossadeg. Keterangan ini 
merupakan alasan bagi Mossadeg 
untuk berkata2: ,,Rajabi adalah 
salah seorang pengemis jg paling 
keras supaja diberi kursi, jang 
pernah saja djumpai.” 

Atas pertanjaan djaksa agung 
apakah keterangan ini harus di- 
perhitungkan dengan keterangan 
pembela  Mossadeg,. ' Mossadeg 
mendjawab: ,,tidak”. — Mossadeg 
tetap menghendaki, bahwa ia 
akan melakukan pembelaan sendi 
ri dan, bahwa hanja keterangan 

jia sendirilah jang harus mendja 
di pertimbangan pengadilan. 

(AFP) 

  

Isa, nistjaja akan dapat memperbaiki 
'keadaan sosial jg sangat buruk itu. 

langsungnja pemilihan Satu hal jg sangat menarik perhati- 
Bahkan beberapa an adalah, bahwa rakjat Pilipina se 

Sebelum - pemilihan karang ini mempunjai njanjian tjip- 
taan baru jg mempunjai tendens po 
litik. Njanjian mana bukan hanja 

.mendjadi siulan orang2 dikota, me- 

|lainkan sampai “penggembala2 he- 
Tx $ 2 i wan sewaktu bersenandung kebanja 

o. Tony tz t ap 2 e Ouirin ony Ouirino minta ke kan memilih lagu itu djuga. pada Magsaysay supaja Gopak, “.— Hak mUp 
seorang milioner Tionghoa jang ' aa en 43 An uan akan dikelyarkan dari Pilipina ka 81, Mambo”, Tera srang Sati rena membantu RRT, djangan di 3 SL ARP Ih 3 

SA Sa ame a bo. Ian kata2 itu. Tetapi refreim dari 
Dena 3 Daran, Ne enda padanja adalah berbunji: Mambo 
PTS RC TIONEONS. alau  SUKa Magsaysay, Mambo Mabuhay. y 

sosial jang tinggal menanti men 

    

  

memenuhi permintaan itu, Gopak Democracy will die without Mag- 

akan memberi uang setengah dju saysay. (Hidup "Magsaysay, Hidup 
ta pesos. Magsaysay tidak men- Pilipina. Tanpa Magsaysay, demo: " 
djawab. Tony didorong dari mo 
bielnja dan-malam itu djuga Mag 
saysay mengadjak 3 orang warta 
wan naik pesawat terbang. Baru 
sesudah dalam pesawat terbang 
3 wartawan itu tahu akan menu 
dju ke Taiwan dan membawa Go 
pak. Sesudah peristiwa ini ditjeri 
takan dalam pers, Tony Ouirino 
mobielnja meninggalkan istana 

Walau pemilihan Presiden Pilipina 
i-b.l. ini, boleh dikata ,,bersih?, tapi 

terror masih djuga dilakukan Cesaro 
Garawan, pemimpin Partai Nasio- 

nalis dari “distrik Bacoor, telah di- 
bunuh oleh pengikut2 Ouirino. 

  

krasi akan mati). . 
Dalam kampanje pemilihan di Pi 

lipina jg baru selesai itu, ada lagi 
satu hal jg menarik perhatian. Se- 
orang wanita jg tjantik-djelita dan 
sangat kaja, sangat giat turut mela- 
kukan kampanje - pemilihan untuk 
menjokong Magsaysay. Bukan ha- 
nja tenaganja, bahkan  uangnjapun 
disediakan untuk keperluan itu. Apa 
kah ini suatu usaha untuk menjela- 
matkan kekajaan? Ataukah ada lain 
maksud? 

Tjoba kita lihat. Wanita aju jg 
giat itu adalah puteri dari Vicente 
Madrigal, seorang milioner jg mem 

punjai saham2 dalam pelbagai pe- 

  
Malacanan, setibanja ditempat jg 
bersama dengan Elpidio Guirino 
sukar / sekali . menjembunjikan 
mukanja. 

Lebih memuntjak lagi perseli 
sihan antara Ouirino dengan Mag 
saysay adalah karena Ouirino me 
nerima kedatangan Hadji: Kamlon 
di istana tanpa lebih dulu mem 
beritahu kepada Magsaysay. 

Selandjutnja Magsaysay pernah 
dikatakan oleh Ouirino ,.The 
truckdriver from Zambales” (so- 
pir prahoto dari Zambales), jakni 
ketika Magsaysay diminta oleh 
Ouirino. untuk mentjalonkan diri ' 
selaku. wakil Presiden, sedangkan 
Ouirino mentjalonkan diri seba 
gai Presiden dalam pemilihan. 
Waktu itu Magsaysay menolak 
dan mengatakan: Saja sedia men 
djadi tukang membersihkan tem 
pat sampah, tetapi tempat sam- 
pah jang dimaksud itu adalah 

  

  
Hadji Kamlon, pemberontak ' dari 
suku Moro, jang setjara diam2 di- 
terima oleh Ouirino diistana. Mala- 
canan dan menimbulkan keregangan 

antara Ouirino - Magsaysay. 

kan penuh air mata. 

  
nonton. 

nerbitan surat kabar dan mempu- 

njai perusahaan  surat-kabar. Dia 
mempunjai 2 orang puteri. Seorang 

:diantaranja seperti kita sebutkan di 

atas, membantu Magsaysay. Djum- 
lah uang jg disediakan untuk kam- 
panje pemilihan itu 3 djuta pesos. 

|. Seorang puterinja jg lain lagi, dju 
ga giat mendjalankan kampanje pe- 
milihan.  Menjokong......... Ouiri- 

Ino: dengan menjediakan uang 3 dju 
ita pesos djuga!! 
| Dengan demikian, apakah : usaha 

wanita tjantik itu untuk menjela 
matkan kekajaan keluarga  Madri- 
gal? 

Semua kemungkinan bisa terdjadi. 
Jg terang, hal ini menundjukkan 
bahwa 2 djago itu dalam pemilihan 
saling berdaja sekuat-kuatnja. 

Matjam2 kemungkinan. 
| Lazimnja, djika dalam sesuatu 
| Denata sedang berlangsung sesua 
Itu pemilihan, orang tentu akan 
| bertanja: Djika Magsaysay jang - 
menang, apakah Pilipina akan 

| tjondong ke blok Sovjet? Ataukah 
| sebaliknja? 

Jang terang, djika Ouirino jg 
| menang, Pilipina oleh biok Komu 
ia tidak akan diharap mendjadi 
..Sobat baiknja.” 

|. Tetapi, keadaan demikian itu 
belum mempunjai arti bahwa dji 
ka Magsaysay menang lantas poli 
tik luar negeri Pilipina akan ber 
balik dari keadaan sekarang. Se- 
bab, Magsaysay ketika mendjadi 

. Menteri Pertahanan Pilipina dju 
ga sudah terkenal anti-Komunis. 
Bukankah pembersihan jg dilaku 

.kan di Pilipina didjalankan atas 
perintah Magsaysay? 

Dan bagaimanakah kegiatan 
' Hukbalahap? Untuk mendjawab 
soal ini masih sangat sulit. Sebab, 
djika Hukbalahap hanja  berpen 
dirian pada segi komunisme, nis 
tjaja tidak bisa diharapkan bahwa 
dia akan menjokong Magsaysay. 
Apalagi terhadap Guirino. Tetapi 
kalay Hukbalahap hanja menjan 
darkan pada tuntutannja jg aseli, 
jakni jg menghendaki perbaikan 
nasib rakjat dan soal pembagian 
tanah, maka Hukbalahap lebih 
dekat kepada MagSaysay daripa" 
da kepada Ouirino. 

(AAA BTN ORA ROG MR RAN tone 

Jo Sepele? Sadja!! 
SEPATU DAN KWATI. 

Saja suka sekali pada: tontonan. 
utama saja gemar sekali melihat gambar hidup. Baik jang tjeritanja 

serem2 penuh djotosan dan dar-der-dor, maupun tjerita2 jang” mengharu- 

Segala matjam pertundjukan, Ter- 

Beberapa hari jung lalu saja menonton film. Tieritanja mengharu- 
kan: pertjakapan berisi barjak tamsil2 ibarat penghidupan jang dapat kita 
pergunakan sebagai bahan pereaungan dan peladjaran, 

Sebetulnja saja bisa asjik menikmati kedalam tjerita ini, 
sangat mendongkol, bahwa pikiran saja (mungkin djuga lain2 penonton) 
selalu diganggu oleh suara ,,kletak-kletik”-nja orang 

Belum tjukup dengan adania gangguan” ini, tiba2 masuk dua orang 
penonton terlambat: Pakainja sepatu booth, dan suaranja, T 
prak, prak, prak, kaja sedang berbaris sadia. 

Ini soal sepele, tapi terang bisa mengganggu 

tetapi saja 

makan kwatji. 

aduuuuhhhh: 

keasjikan lain2 pe- 

Ki Boko Suto, 
PARA ON ANANDA AAN ADIRA AAA 
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Us spek ajak Naga “ega     

VERSTELBARE RUIMERS . 
—. SNIJGEREEDSCHAP 

VELTSCHIJVEN 
VACUUM-METER 

MANOMETER 

N. V. INGTRACO 
BODIONG 2 — TELP. 264 — SEMARANG. 

  

I LE LANG KAJU 
- Pada He SENEN, Ae 14 dan hari RABU tanggal 16” 
DESEMBER 1953 akan diadakan lelang besar untuk umum. 
Lelang dimulai pada Gdjam 9 pagi dan bertempat di : 

GEDUNG 
maa No. 116 

| Adapun jang dilelangkan ialah berak kaju2 djati-pertuka- 
ngan jang terletak dipenim bunan2 dari Daerah2 Hutan se- 
perti tersebut dibawah ini : 

Pada hari SENEN, tanggal 

Daerah2 Hutar: INSPEK SI III, 
MANTINGAN dan TJEPU. 

Pada hari RABU, tanggal 16 DESEMBER 1953 dari 
Daerah2 Hutan: BLORA, KEBONHARDJO, KENDAL, 

: SEMARA NG dan RANDUBLATUNG. 

Daftar kapling dapat diperoleh di Kantor2 Daerah Hutan 
jang bersangkutan. 

“Kantor Insp. Djawatan Kehutanan Bag. I. di 

» ». ,». 

», , ” 

. Besar Ea 

  

G.R.LS. 
— SEMARANG 

14 DESEMBER 1953 dari 

PURWODADI, PATI, 

Bandung, 

aa » II di Semarang, 

5 as IV di Surabaja, 

sa 1 di Djakarta.   
  

  

THEATRE — SOLO 
Ura Patria 

    

Dokter 

Pandanaran 66 tilp. Smg. 2229. 
  

“A Gaucho never 

surrenders what 

is his!” ae 
            
       

     

      

   
   
   

    

  

kitearo BOONE - musa  MARLOWE » » KEKAIT sbg 

' Memeriksa wanita hamil 
Menolong wanita bersalin dan 
Praktek umum. 

Djam bitjara : 
Rumah: djam 7.00— 9.30 

ai 

Djika Tuan/Njonja 
akan terdjadi. dike 

kan. Periksakanlah djika kau hen 

# dupan. Segala hal dirahasiakan. 

M.S. Rahat 

R. V. Soedjito 

djam 4.30— 6.30 sore 
“2 R.S. Elisabeth 10.30—11.30 

Uu apakah 
dian hari, 

entulah banjak Halangan2 dan 
Kesukaran2 bisa dapat disingkir- 

. dak memetjah kesulitan2 penghi- 

  

My baby's comin' 

LES BAXTER 

Gigi — 1 love Paris 

INAT ,,KING” COLE 

Pretend — Dont | 
| GI SELE MACKENZIE 

L. Friend of the famih 
TENNESSEE ERNIE & 

We're growin'up 
: Blackbarry boogie 
JUNE CHRISTY 

My heart belon 
HANK THOMPSO! 

Rub adub-dub 
KAY STARR 

JANE FROMAN 

MOLLY BEE 
Tennessee tango — 

HARRY KARI 

TOKO PI   
Adios — I didn't wantto love you 

IMOLLY SEE 
HEY, MR. Cotton aka 

ngs to only you 

GANG BARU No. 18 — SEMARANG. 

BARU TERIMA : 

CAPITOL RECORD € 
LES PAUL & MARY FORD 

Vaya con dios — Johnny ' 
Take me in your arms and hold me 

home 
Sugar sweet — Lady of spain 

April in portugal — Suddenly 

BOB ATCHER & DOLORES DINNING 
Blue christmas — Christmas Island 

Can't I — Blue gardenia 
Return to paradise — Angel eyes 

yO ur eyes 

Ylk sign my heart away 
t 

Allez yous en — Half a photograph : 

I believe — The ang of a Tose 

The kids who pay 

Yes sir that's my baby 
Yokohama mama, d.l.I. 

Datanglah sekarang Ka Una 

RINGAN HITAM 

   
   

  

   
   
    

                    

     

   

                    

     

  

  

Selaku Sedia: 

    

  

Mesin Motor Compleet: Short Block: Radiator: 
Roda Velg: Veer2 dil. 
JEEP dil. — 

Kruk As: 

dari DODGE — CHEVR OLET — 

Toko , SSELECTAs 
. BODJONG 80- P TEta 594— SEMARANG 

  

. Bila Dokter    

    

  OCCULI sr 
Seteran 169 — Semarang 

'Djam bitjara: 9—12 pagi 
5— 7 sore | 

  

kantulch: 

M. 1. 
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tidak memberikan 
peraturan lain 3 X 
sehari | - 2 tablet. 

KANTOR - PENDIUI 
HOPPENSTEDT F 2 

Obat jang kami andjurkan 
untuk 

2» Amoebe Dysenterie 
@  Medjan 
e Buang? air. 

ENTERO-VIOFORM 

cor Dua 
Sekarang terdapat pula 

dalam sampul 

berisi 2 tabl. 

. arga 

4 sampula 2tabl.:Rp.0.75 
$ tabung 320tabl : Rp. 7. 

# 

ALAN CIBA 

2-1p/ev.-303 TS 
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LELANG ! 111 

  
  

    

INI MATAN PREMIERE 
DJAGALAN - 

2 Ta T HAGGIAG Y      

      

Tjerita jang terhebat, difilm seluruh- 
nja di Venice e jang aseli! 

Metropole Ji: Ta 13 | 
James Stewart — Jean Hagen 

M.6. Ms ,,CaxBINE W Lii ms" 
Riwajat tentang tenggelamnja kapal 
» Titanic” jang menggemparkan dan 

mengerikan seluruh dunia! 

pe. Membaha Aang 

7.00-9.00 (17 th.) 

  

  
Mag Mt RK .. 

Pasanglah 
ADPERTENSI 

«- dalam si 

Suara Merdeka 
CL LL LL La   Segera Datang 

  

  

BERBARENG 

ORION 
5.00 - 7.00 - 9.00 

REX 
5.15 7.5 915 
(17 th.) 

Pesan tempat : 

Pagi : 9. — 12,- 

  

   

        
ko Siti! Pitt Lia Tiiiten/, 

     

      PBB!“ ——   
KEBESARAN dari KEMEGAHAN melulu M.G.M. jg dapat membikingjai 
#nndmnssan 

N Ki SINULIG KA Ta 
"NN 

THAT'S WHY THEN 
“SAW WOULDN'T 
WORK! CAN YOU 
FIX 2 Ka 

PAD BLAST THE LUCK, 
ROY! THIS STEAM Pipe MM 
1S BLOWED WIDEP 
mt OPEN! yg 

  

   
NO! GOT TO NTHAT MEANS 
GIT. REPAIR DELAY IN 
PARTS ALL TH! 
WAY FROM 

   
   
   

   
      

  

— Waduh, 

ka lebar. 
— Itulah sebabnja, 

Sau. gergadji itu tidak suka bekeraja. 
membikin Dapatkah engkau 

itu, Stumpy? 

tjelaka, Roy. 
stoom ini: telah meledak dan terbu- 

Pipa 

mengambangkannja 
ngai. 

GETTING THE 
TIMBER SAWED 

KIND DOWN THE 

  

     

          
MORE 

— Tidak. Untuk menda- 
patkan semua bagianZ on- 
derdeel - harus didatangkan 

mengapa pi- dari kota. 
— Itu berarti 

betui lambatan 
oleh. kaju tergergadji dan 

disu- 
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Tanah | Rubber Ga (Indonesia) Ltd. 

  

  

  

  
  

LELANG ag 
Pada tanggal 18 DESEMBER 1953 akan diadakan LELANG 

BESAR di halaman KARANGTEMPEL 232 — SEMARANG. 
Barang2” jang akan dilelangkan seperti tersebut dibawah ini : 

Satu partij alat pemadam Api: satu partij serok, satu partij palu: 

satu partij gaas kawat, satu partij tong air kaju 'besar dan ketjil: 

satu partij papan, satu partij fitting listrik: satu partij asbes: satu 

partij kabel: satu partij pipa besi, satu partij boor, satu partij 

kampak, satu partij babit metaal: satu partij engsel besar dan ke- 
tjis satu partij kunfji Inggris dan kuntji pas besar dan ketjil, satu 

partij beitels satu partij lampu gelas satu partij sok snij besar, 
satu partij kipas angin: satu partij peti2 kosong dan lain2 barang 

jang susah disebut satu per satu. 

| HARI LIHAT: 17 Desember 1953. Pagi djam 9 — 12. 
Sore djam 4 — S5“ 

“Balai Lelang CENTRUM - 
Kr, Te -$Semaryug, 

Nafsu Doni Tenaga Kurang! 
ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 

Penjakit JIRIAN (Spermatorehoca) IMPOTENTIE. Tanda-tanda Pe- 
njakit Selalu Marah-marah Muka Putjat, Makanan Kurang Hantjur, Pe- 
rut Kembung, Kepala Pusing2, Lekas Tjape, Tidak bisa Tidur, kaki ta- 
ngan dingin, Semut-semutan, pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung 
berdebar-debar, selalu mimpi-mimpi, untuk itu semuanja kami sediakan 
OBAT JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA ,JARIANOL”. 
Special Buat Laki2 harga per botol ...iooooocoodWocoo. Wo. cor. Rp. 20.— 
»OVUM TAZOL” Special buat Perempuan harga per botol » 235 — 
"Obat Minjak Surga Dunia” Buat Laki2 .......iooooooo. 10.— 
»BEACK HAIR DYE” Obat HITAM RAMBUT 10075 tidak luntur. 
Garansi Harga Rp. 5.—, Rp. 10.—, Rp. 15.—, Rp. 20.—, Rp. 30.— dan 
Rp. 50.— per botolnja. 
Zalf Face Cream ,,TJAHAJA YUSUF” Buat hilangkan Item2 Djera- 
wat, Kukul dan Kekolotan di Muka Laki2 atau Perempuan Harga 
Rp. 25.—, No. 2 Rp. 10.—. ,,SULFAN OIL” Obat Gatel, Kudis Koreng 
dil. Rp. 5.— per botol. ,,GALINUS” Special buat Batuk T.B.C. harga 
Rp. 25.—. satu botol dan Batuk Kering. ,,KATHRAH-I-NOOR” Special 
Obat buat Mata, Kurang Terang, Lihat Putih2 dan putih di dalam Mata 
Kelihatan seperti Asep, dil. Harga Rp. 15.—. Obat-Obat dikirim di- 
seluruh INDONESIA. Wang di muka. Tambah Ongkos 1076. Untuk 
mengobati segala penjakit luar atau dalam. Sakit MATA, sakit berbahaja 
(atk. Keturunan), Mati Badan Linu2, BENGEK (ASTHMA), Sakit Gin- 
djel, Sakit T.B.C., Perempuan tidak Accoord Bulanan atau keputihan, 
WASIR (Aambeien) di djamin 10 hari sembuh dan keluar Akar2nja tidak 
dengan Operasi (POTONG). Semua! penjakit di Obatin sampai baik. 
(Sedia obat orang jang kepingin punja anak). 
AKRHEMPIL. Buat Rheumatiek sakit tulang2, entjok, linu dll. Rp. :30.— 
AKSATAPIL. Buat bengek, sesak napas (Asthma) 

  

AKSOZA sakit berbahaja untuk keturunan ........... sa...» 100:— 
Me RR na AN PA ha Repot Ye Nae Ana » 50.— 

SALPWASIER. Berentikan darah mengketjilkan wasier ...... ». 15— 
NOHAIR. Obat hilangkan trambut “..o.cooooo@oco oo... 10.— 
HOME DOCTOR REAMADY, istimewa obat untuk Laki2, Perempuan 
dan anak ketjil, buat minum dan pakai luar. Amat mandjur p. botol 
Rp. 10.—. 
WORLD FAMOUS Prof, TABIB FACHRUDIN No. 14 Sawah 
Besar — Phone 3804 G. — Djakarta. Prof, TABIB G. A. FACHRUDIN 
Sa Dji. Tepekong No. 3, Medan. 127 Seranggoon Road SINGA- 
POR 8 1 
A gen2: Fatehudin, Toko Punjab, Djl. Pasar 45, Djember, ,,PUNJAB 
STORES” P. Besi 2 — Tilp. 4177: Gbr.: Djakarta: Toko FATEH, Pang- 
gung 79, Surabaja, Toko Manis, Oro-oro-Dowo No. 2 Malang: Toko ASIA 
BARU, Kebun Sajur, Balikpapan: Toko FATEH, Djl. Kemakmuran, Ma- 
kassar: Tabib GASITA, Ondomohen 24, Surabaja: ZINDABAD HOUSE, 
Nonongan 77, Solo, Toko MURAH, Djl. Margao Genung, Ambarawa: 
M.A. MIRZA, Pontjol No. 40 Semarang: Toko- PAKISTAN, Teluk Be- 
tung (Lampung): A. LATIF PAKISTANI, Tangabatu Muaradua (Palem- 
bang): Perusahaan Mesin Tek, Djil Setasion, Purwakarta” MOHAMED 
AMIN & CO., Samarinda: Toko' PAKISTAN, Alon2 Selatan 3, Ma- 
dien, “ B.H. DAWOOD BILAY, Den Pasar, Bali: S. H. HAMDUL- 
AZIZ, Kaprabon Wetan 23, Solos  KHAIRUDDIN & SONS,  Dja- 
lan Guntur 30-32, Djakarta: “Toko PAKISTAN, Djl. Raya No. 203 B, 
Sukabumi: ' SINGH STORE, Gang C. No. 21-23, 'Tandjong Priok: 
Toko PAKISTAN, Djalan Pasar Wetan F 16, "Tasik: M. ALI 
SPORTS, Djl. Polisi 30, Pontianak, Toko PADANG, Djl. Djawa-Pa- 
dang M, Toko KALIMANTAN, Djl. Lengkas, Tarakan: Toko PAKIS- 

. TAN, Bima: Toko PAKISTAN AHMED BAX, Endeh-Flores, Djl. Pa- 
sar Baru No. 238 (Keb. Suklat), Bandung. 

Tana “Roy Rovers 14 tah” 

MARY! YOU DO 1T-- 
I'LL GIT BACK A8 

SOON ASI CAN! 
ve AG Li 

  

  

  

sampai 
kepada Mary. 
berbuat demikian. 

banjak ke- gra kembali sedapat mungkin. 
untuk. memper- — Itu tugas bagus 

kan kepada saja. 

    — Saja mangan dan saja tidak 
hati mentjeriterakan im 

Engkau hendaknja 
Saja akan se- 

DEIMETILAFA Ikth.. Ios sonata na 
— Mereka tidak mempunjai ke- 

sempatan untuk mempergunakan 
pisau gergadji jang saja rusak itu. 
Ada lain lagi berdjalan salah. 
— Stumpy Cane telah pergi de- 

ngan kereta dan cowboy itu masih 

menunggunja. 

jang diserah- 

  

    

ToT HP PA RTM tin SET Ka Mon An at patah "ON TP 

    

  

Tokyo Senpaku Kabushiki Kaisha 

(Pe SK Ra 
(Tokyo Shipping Company) 

  

Dengan ini kami maklumkan, bahwa ke-agenan kami untuk 
Indonesia, kami serahkan (transfer) dari ROYAL INTER- 
OCEAN LINES (K.J.€E.P.L) kepada INTERNATIONAL 
SHIPPING AND TRANSPORT AGENCIES (STA) N.V. 
mulai dengan tibanja kapal mv. ,,KYOTO MARU” di Se- 
marang (pada/antara 15 Djanuari 1954) 

Selandjutnja bantuan dari para pengirim dan penerima2 
muatan dalam perdagangan Djepang/Indonesia p.p. tetap 
kami harapkan. 

Tokyo Senpaku Kabushiki Kaisha (T.S.K.K.) 
(Tokyo Shipping Company) 

Royal Interocean Lines (K.J.C.P.L) 
and 

International Shipping and Trans- 
port Agencies (ISTYA) N.V. 

Dengan ini mengumumkan bahwa, mulai dengan tibanja ka- 

pal mv. ,KYOTO MARU” di 

Djanuari 1954) keagenan dari Tokyo Senpaku Kabushiki 

Semarang (pada/antara 15 

Kaisha (Tokyo Shipping Company) untuk Indonesia akan 

diserahkan (transfer) dari Royal Interocean Lines kepada 

International Shipping and Transport Agencies (ISTA) N.V. 

Royal Interocean Lines International Shipping 
K. JI. C. PL.) & 

Agents : K.P.M, Lines Transport Agencies (ISTA) N.V. 
Purwodinatan Barat Nv.1 Purwodinatan 3 

Semarang Semarang 

  

  

KODRAT ALAM 
Apakah itu ?     

  

  

  

ANGGUR K OLESUM tjap S1. Roda djaman 
berputar terus banjak anggur kuat didjual 
orang, akan tetapi hanja ANGGUR KOLE- 
SUM tjap S1 merupakan suatu pendapatan 
terbesar dalam tahun 1951. ANGGUR KO- 
LESUM tjap 51 sangat mustadjab untuk me- 
mulihkan kelemahan2 kaum laki2. Anggur ini 
dapat memberi tenaga baru, menguatkan gin- 
djal, menambah semangat dan menjegarkan 
tubuh bagi orang jang kaki tangannja linu dan 
tak bertenaga bermuka putjat kurus kering 
kurang darah dan sebagainjaa — ANGGUR 
KOLESUM tjap 51 dengan pasti akan me- 
ngembalikan kesehatannja kepadanja. Telah ba- 
njak dokter2 dimana2 memperkenalkan ANG- 
GUR KOLESUM tjap Sl kepada para pasien- 
nja dengan hasil-hasil jg gilang-gemilang mem- 
buktikan 1 dengan djelas bahwa anggur ini lain 
daripada jang lain. 

  

Agen Semarang: 

Toko Hway An Tong 
Gang Warung 3 

Pusat Pendjual: Toko Obat SIN BAN SAN. 

Dil. Songojudan 14 - telp. 2028 U - Surabaja.     
  

      
  

— CIIY CONCERN CINEMAS — 
  

LUX INI MALAM PENGHABISAN (u. 13 tah. 
5.00 -7.00 - 9.00 2 Ta — JOAN GREENWOOD 

sIHE MAN rx: WHITE SUIT” 
(ORANG LELAKI BERPAKAIAN PUTIH). 

Akan datang: Ng DUFF — HELENE STANLEY 

SROAR tur CROWDS ciri 
The smasning — Crashing Indianapolis Thrill Motor-race! 

Heibat dan. menggemparkan! 

INI MALAM D.M.B. 

  

  

(u. 17 tahun) d (LEOPATRA 

INDRA 5.00 7.06 9.06 DECEITFUL... 
DESIRABLE... 

berbareng DEAD 

R Oo Y A L 5.30 7.30 9.30 

THE LOVES OF CLEOPATRA 
  

Kissah Roman dari Ratu Cleopatra 

dengan pertjintaannja! 

Memikat dan Menggemparkan. set FLEMING - LUNDIGAN 

Akan datang. KICHARD GREENE — LEONORA AMAR 

INURA CAPTAIN SCARLETT” 
He's the boldest oravest rogue'ihat ever crossed swords with adventure!! 

Color by 'Technicolor. 

Akandatang: | A. HAMID ARIF — E. ZAENAH — UDJANG 

ROYAL ,TUGAS HIDUP”? 
Banjak Nyanjian2 dan Yari2an jang merdu dan indah! 

INI MALAM 

(u. 17 tah.) 

GRAND 
5.00 7.00 9.00 

1 

Akan datang: JOHNNY WEISSMULLER as Jungle Jim in 

,SAVAGE MUTINY" 
ROXY INI MALAM PREMIERE (u. segala umur) 
7.00: — 9.00 Film Tiongkok penuh pertempuran silat! 

.N U Pp I A U W hai Z ks Djago silat 
perempuan! ! 

  

NADA 
, garang BEN AA 

  

  

Jungle sensatis 

Menggemparkan! 
    Type Perti.: »SEMARANG”, 

   

    

     

   
      

     
   

   

       
       

        

     

       


