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        kan sesudahnja ada 
gentjatan sendjata. 

“luar negeri memberikan 
m ini berhubung dengan 

“usul dari fihak RRT su 

an dindjak turut serta dalam 
pengen politik itu djuga diba 
wa Indonesia. 

' Menteri menambahkan, bahwa Ir 
donesia- setudju akan pendirian agar 
supaja selairinja negara? jg tersang 
kut, djuga negara? netral lainnja jg 
mempunjai kepentingan, dibawa ser 
ta dalam Komperene SAB itu. 

Atas pertanjaan?2 menteri luar ne 
geri Sunarjo selandjutnja menerang 
kan. bahwa soal2 jg penting jg per 
lu didahulukan pada waktu ini ialah 
soal pembajaran kerugian perang 
Djepang dan hubungan normal dgn 
negeri itu, soal pembukaan keduta- 

an di Moskow dan soal Irian Barat 
serta penghapusan perhubungan 

Uni dengan Belanda. (Antara). 

INSIDEN DI PERBATESAN 
ISRAIL. : 

Dua insiden tembak-menembak di 
dengan Jordania 

dan Syria, malam Selasa telah dibe 
ritakan oleh djurubitjara militer Is- 
rael, Dikatakan, bahwa orang2 Syria 
telah menembakip etani2 Israel dari 
Onn di daerah demiliterisasi. Petani2 
ini ditembaki sewaktu sedang meluku 
tanahnja. 

PD perbatasan dengan Jordania pa- 
sukan Israel telah tembak-menembak 

dengan legiun Arab selama sedjam 
demikian djurubitjara militer Israel 
tadi. (Antara): 

R.R.T. MINTA INDIA TUTUP 
KONSULAT DJENDPRALNIA 
DI-IBU-KOTA SIN NG. 
Perdana menteri India, 

waharlal Nehru, pada hari Selasz 
menerangkan kepada parlemen 
bahwa pemerintah Republik Rak- 
jat Tiongkok telah m'nta kepada 
Ind'a snpaja menutup konsulat 
djenderal-nja di Kashgar, ibu-kotz 

tara negara2 netral jang | 

isa mengatakan bahwa kedjadian2 

“besaran. Menurut Harkov kekua 

y Ja-| 

   

ka Serikat akan ,,lebih daripada 
tjana2 untuk Na ola t 
tersebut mengatakan, ba 

Rentjana 4 fatsal. 
Rentjana tsb menurut  Eisenho- 

wer akan meliputi: 
ak 

meluas diseluruh dunia mengenai 

penggunaan jg paling . effektif dari 
bahan2 pemetjah itu dimasa damai. 
tk 2. Memulai menghantjurkan te- 

bunan2 atom didunia. 
ts 3. Memungkinkan semua bang 
sa melihat, bahwa. dalam abad: jg 

Tuduhan Ra- 
dio Moskow 
Amerika Memaksa Dje- 
pang Ke Djalan Perang 

VASSILI HARKOV,  djuru 
pembahas politik dari radio Mos 
kow, dalam siaran pada hari Sela 

  

baru2 ini di Timur Djauh terang 
menundjukkan bahwa A.S.” meng 
adakan tekanan kuat terhadap 
Djepang supaja kekuatan angka 
tan perang Djepang di Sar. 
Usaha persendjataan kembali Dje 
pang kini dilakukan setjara besar: 

tan tentara Djepang pada waktu 
mi kira-kira sama dengan dalam 
tahun 1931. “ 

Tentara Djepang kini menda- 
pat latihan menurut -tjara2 dan 
dibawah pengawasan A.S. Pabe 
rik2 mesiu Djepang kini bekerdja 
dengan kekuatan penuh dan meng 
hasilkan lebih banjak daripada 
antara tahun 1931 dan 1934.   propinsi Sinkiang. 

2 Dan. Ganti 
erugian Djepang 

Hendaknja Diutamakan 
Djasa2 Mengenai In: 

dustri Ketjil 

DEIP  BERPENDAPAT, bahwa 
dari Djepang terutama harus di da 
patkan djasa2 dan alat2 untuk pem 
bangunan industri2 ketjil dan se- 
dang, alat2 perkapalan dan pelaja- 
ran serta alat2 penangkapan . ikan 
dan lain2 hasil laut. Hal diatas ini 
diterangkan oleh DEIP dalam meng 
hadapi penjelesaian soal ganti keru 
gian perang oleh Djepang kepada 
Indonesia. 

DEIP berharap, bahwa  kedata- 

Djuga gelanggang2 kapal kini su 
dah membuat lagi kapal2 perang 
besar dan industri pesawat 
bang dalam musim semi tahun 
depan akan menghasilkan $ 
wat2 djet. Pangkalan2 dan 
agunan2 militer A.S. tersebar di 
seluruh Djepang. A.S. kini me 
maksa Djeparg menempuh dja- 
lan perang. Demikian Harkov. 

(Antara) 

   

  

    

  

RP 6.000 KEUNTUNGAN PER 
TUNDJUKAN ADUAN 

LEMBU. 
Berkat besarnja perhatan pen 

duduk terhadap pertundjukan ter 
hadap pertund'ukan aduan lembu 
'ang diadakan di Maiang, Diem- 
ber, dalam achir Nopember baru2 
'ni serama lima hari, maka pertun 
iukan ini. mendapatkan keun-| 
tungan bersih Rp. 6.000.—   ngan Eiji Wajima pada achir bulan 

Desember ini akan menghasilkan 
suatu perdjandjian sementara ten- 
tange pembajaran ganti kerugian pe- 
rang. (Antara). &, 

Selandjutnja, keuntungan ini di 
serahkan kepada Badan - Usaha, 
Pembangunan Ketiamatan . Ma- 
'ang, untuk beaja membangun de 

  

“ Teberan Genting Lagi 
Pasukan2 Pemerentah Berdjaga - Djaga Utk Melin- 

dungi Kantor K 
TRUCK2 JANG BERISI ser 2du2 .£ 

|. da hari Selasa mengambil kedudusan2 d dekat 
Inggris di Teheran, setelah pada 
oleh mahasiswa2 Univers'teit Tehe an 

hari Senin terdjadi demonstras 2 

edutaan Inggeris 
adu2 pasukan bermotor Iran pz- 

gedung kedutaan 

ternasional 4 fatsal, untuk menghilangkan bajangan2- 
an timbulnja persengketaan atom. 

ter 

   basi 

#mempunjai apa jg dikatakan 
monopoli atas tenaga atom, mono- 

“ bersedia” bekerdja dengan 
enaga atom bagi usaha2 da 

wa ia telah siap, hendak memadjukan kepada Kongres suatu rentjan: 
jang terdapat didunia mengenai kemungkin- 

"madju ini baik Timur maupun Ba- 
rat lebih menaruh perhatian terha- 

Idap aspirasi2 perikemanusiaan duri 
1. Memadjukan penjelidikan jg pada pembentukan persendjataan pe | 

rang. 4 
2, Membuka suatu saluran baru 
.untuk mengadakan perundingan2 se 
tjara damai dan setidak2nja memu- 

naga destruktif jg kuat dari penim- Vai dengan suatu usaha baru tentang 
|banjak soal2 sulit jg harus disetesai 

kan, baik setjara tak resmi maupun 
dalam. konperensi2 negara, djika du 
nia hendak melepaskan diri dari ke 
lesuan jg ditimbulkan oleh perasa- 
an takut dan mentjari  kemadjuan 
1g positif kearah perdamaian. 

Eisenhower — mengatakan, bahwa 
ia mempunjai penuh harapan, bah- 
wa rentjana tsb akan diterima bai 

toleh Kongres. 

Sudah tjapai status kon- 
yens:onil! 

Selandjutnja dikatakan, bahwa sen 
djata2 atom kini telah mentjapai 
status konvensionil dalam. angkatan 
bersendjata Amerika. Pada tgl. 16 
Djuli 1945, Amerika Serikat telah 
mengadakan pertjobaan pertama di 
dunia. dilapangan peledakan bom 
atom, dan sedjak itu Amerika telah 
melakukan 42 peledakan2. 
Bom2 atom dewasa ini adalah 25 

kali lebih kuat dari sendjata2 jg 
membuka abad atom, sedangkan 

sendjata2 zat air termasuk sendjata2 
jg mempunjai kekuatan berdjuta di- 
namit. 5 

Timbunan sendjata2 atom Ame 
rika jang dengan sendirinja ma 
kin“hari makin bertambah dan 
mempunjai tenaga peledak jang 
djauh melebihi djumlah semua 
bom dan semua granat jang dile 
paskan dariw tiap2 pesawat dan 
tiap2 sendjata ditiap2 daerah pe 
rang selama tahun? perang dunia 

" Selandjutnja Eisenhower  me- 
aka bahwa kemadjuan dari 
jat 

an rupa, hingga dapat dikatakan 
bahwa sendjata2 jtu telah mentja 
pai kedudukan konvensionil dim 
angkatan bersendjata — Amerika. 
Angkatan? darat, laut dan udara 
serta korps marine dewasa ini 
semuanja dapat mempergunakan 
sendjata ini untuk keperluan mi 
liter. 

Bukan monopoli Amerika 
Tetapi, demikian Eisenhower, 

rahasia dari atom itu tidaklah 
diketahui oleh Amerika sadja, te 
tapi dipunjai pula oleh Serikat2 
Amerika, jakni Inggris dan Kana 
da, jang penjelidikan2-nja mem . 
berikan bantuan jang besar kepa 
da apa jang telah diketemukan 
semula oleh Amerika serta kepa 
da tudjuan2 dari bom2 atom. 

Rahasia tsb. telah dipunjai pula 
oleh Sovjet Uni. Dalam  tahun2 
jang achir ini, Soviet Uni telah 
meledakkan sedjumlah bom atom, 
termasuk sekurang2-nja sebuah 
“jang mempunjai reaksi thermo 
nuclear. 

« Djika pada suatu ketika Amerixa 

poli tsb beberapa tahun jg lalu te- 
lah lenjap.  Karenanja,  kenjataan2   jang menentang d'bukanja atom dewasa ini mengandung 2 fak 

atom adalah sedemiki | 

suatu 
3 

   

  

    

  

uIs nhower Usulkan Pengawasan 
— Internasional Atas Atoom 

Russia Diadjak Supaja Mendjadi Peserta-Pengawas— Kisen-| 
hower Kemukakan 4 Pasal: Diantaranja Penghantjuran | 

| Segala Sendjata Atoom Di Dunia Ioi 

    
|. PRESIDEN EISENHOWER pada hari Selasa telah mengusulkan, pembentukan suatu badan 
inlernasional jang mengurus soal2 tenaga atom dengan Rusia sebagai salah satu dari negara2 peser-. 
ta, jang akan bertan, anggung UYA | ata Dengan ang: ang Kerak, terhadap penjimpanan serta panah 
si dari baktan2 jang dapat dipergunakan untuk pembuatan bom zat ar dan bom atom. Dalam 
pidatonja jang bersedjarah dimuka Madjelis Umum PBB, Eisenhower mengatakan, bahwa Ameri- 

damai. Dalam pada itu, presiden Amerika 
a in- 

| Pee up 

| Mosaddegh 
| Anti-Patung 
Dia Merasa Moslimien 

Jang Baik 

LIMA ORANG bekas anggau 
ta kabinet Mossadeg hari Selasa - 
telah dibebaskan dari tahanan. Di 
antaranja terdapat Ibrahim Ale- 
mi, Messi Radjabi, Abdel 

| Hassein Maleki dan Mobammad 
Ali Mebache. 

| Hari Selasa bekas perdana men 
teri Mossadeg dalam pemeriksa 
Lan mengenai penggulingan patung 
patung menerangkan kepada ha- 
kim: agama Islam melarang peni 
tuan roman muka umat manusia. 
Saja adalah seorang Muslimin jg 
Ieagke Ta nt Fa 

Oleh karena itu saja tak dapat 
menjetudjui adanja patung2. Ke 
tua mahkamah telah - menuduh 
Mossadeg memberikan perintah2 
untuk menggulingkan patung? 
Shah Iran. Tuduhan itu oleh Mos 
sadeg 'didjawab dengan tantangan 
agar ketua menundjukkan  kepa 
danja sesuatu fasal dalam kitab 
.undang2 hukum pidana jang me 
nentukan hukuman2 bagi .,se- 
orang sebagai saja jang tidak 

“bisa menjetudjui adanja patung- 
“patung.” 
) 

| IRRT, serta kegelisahan2 di Mos- 

Maa 
('Tiongkok—Rusia, tetapi ahli2 itu 
berpendapat bahwa dalam poros 

  

  

Russia Sia- 
Sia Sadja 

IDlm Usahanja mena- 
'rik Mao Tse Tung Ke 

Arah Kremlin    

AHLI2 INGGRIS urusan Ti- 
mur Djauh melihat adanja tan- 
da2 ,,kemerdekaan” baru dikala- 
ngan para pemimpin komunis 

kow teniang kemungkinan timbul 
uja penjimpangan2 di Peking. 
Meskipun berulang-ulang diada- 
, aga ramah-tamah da 

““ hubungan persahabatan 

prapto. Setelah sidang, perdana 
kut : 

bahwa dalam 
segala faktor 

akan dilakukan 

Dapat dipastikan, 
mempertimbangkan 
juridis dan politis 
kebidjaksanaan, jang menggalang 
suatu keadaan jang mendjernihkan 
suasana keragu-raguan dan menghi- 

langkan segala kegelisahan jang di- 
sebabkan karena ketidak-pastian. 
Didalam negara hukum ini, peme- 

rintah wadjib mempertahankan hu- 
kum serta bertindak terhadap siapa- 
pun jang melanggarnja, dan menin- 

djau pelanggaran? itu setjara objek- 
tif dengan menggunakan alat?nyja. 
Disamping itu pemerintah akan 

terus berdaja upaja memulihkan ke- 

utuhan angkatan perang pada umum 
nja, dan angkatan darat pada chu- 
susnja, dengan mentjurahkan penuh 

'Moskow-——Peking ada sesuatu jg 
kurang beres. 

Kegelisahan itu a.l. tersimpul di- 
'belakang penggantian setjara  seko- 
injong-konjong dari dutabesar Rusia 
untuk RRT, djabatan mana baru sa- 
dja di-isi beberapa bulan j.l. Lapor- 
lan2 diplomatik jang “diterima di 
London dari belakang Tirai Besi 
menjatakan bahwa Moskow sia2 
berusaha memikat Mao Tse Tung su- 

"paja menurut sadja kefihak Kremlin, 
jang kini sedang menggunakan tak- 
tik2 baru untuk dapat mengawasi 
lebih dekat RRT  dilapang politik. 
(AFP-Aneta). - : 

: perhatiannja pada perimbangan pi- 
IRAN MEMBENTUK PANI- |kiran2 jang ada pada angkatan pe- 
TIA 4 ORANG UNTUK BE- Irangnja, serta melandjutkan usaha 

RUNDING DGN. INGGRIS. 
PM Fazlollah Zahedi dari Iran 

telah memerintahkan sebuah pa- 
nitia jang terdiri dari 4 orang un- 

(tuk memulai mengadakan perun- 
(dingan2 guna menjelesaikan ma- 
salah minjak dengan Inggris. De- 
mikian dikatakan oleh sumber2 

.jang mengetahui hari Selasa. 

DITEMBAK MATI OLEH 
GEROMBOLAN B.R. 

: Pada tanggal 3-12-1953 djam 
09.15, seorang bernama Saari bin 
Holil penduduk kampung Tegal- 
lame, desa Pasiripis, ketjamatan 
Tjiratjap. kawedanan Djampang- 
kulon, Sukabumi telah ditembak 
mati oleh 15 orang gerombolan 
Bambu Runtjing jang dipimpin 
oleh Adsari. 

pembangunan angkatan perang guna 
mentjapai kesempurnaan. 

Di Moskow? 
Pertemuan Para Mente- 

ri2 Ln Blok Russia 
BIRO PENERANGAN Berlin 

Barat mengabarkan pada hari Se- 
jasa bahwa para menteri juar ne 

    
agadakan pertemuan di Moskou 
pada hari Djum'at jad. Biro ter- 
yut meriatakan, bahwa berita ini 
jiterimanja dari sumber2 dikemen 
'erjan luar neceri Djerman T mur. 
Dikatakan, bahwa konperensi itu 
akan dilangsungkan dibawah pim- 
pinan wakil menteri luar negeri 
Sovjet Uni, Andrei Gromyko, 

  

"Pravda" Tuduh Ba 

bahwa Kremlin tidak dengan su 
atu persetudjuan “tentang masal 

| pada itu suatu kalangan A.S. j 

rekan-nja dari Peranfjis dan In 

Selandjutnja para penindjau di 
| Washington djuga beranggapan 
bahwa dapat disetudjuinja nota 
djawaban Barat kepada Sovjet 
Uni jang mengandjurkan bahwa 
di Berlin nanti, setiap delegasi 
hendaknja diperbolehkan menge- 
mukakan pandangan2-nja sendiri 
mengenai diadakannja konperensi 
S-Besar adalah suatu konsesi dari 
fihak A.S. terhadap teori2 Inggris 
dan Perantjis. Dalam prinsipnja 
pemerintah A.S. sendiri masih te 
tap tidak setudju terhadap kon- 

“Iperensi sematjam itu. Dan dewa 
sa ini pemerintah A.S. masih te 

  

Amerika Tidak Gembira 
Mengenai Konp 4-Besar 
Di Bermuda Terpaksa : 
Jakin Atas Kesungguhan Russia—Sebaliknja 

Mengenai Soal Austria 
KALANGAN2 JANG BERKUASA di Washington ' Selasa 

malam tidak menundjukkan banjak kegembiraan terhadap akan 
diadakannja suatu Konperensi para menteri:4-Besar di Berlin pada 
tgi. 4 Djanuari jad. Katanja mereka itu masih terus berfikiran 

wa presiden Eisenhower dalam Konperensi Bermuda ' telah menja 
takan pandangannja mengenai hal ini demikian rupa sehingga para 

Nasionalisasi' GIA 

akan tetapi dimana Molotov-lah 
jang akan mengutjapkan pidato 
penting. Pidato Molotov itu kabar 
nja akan ber'si suatu seruan kepa- 
da dunia mengenai masalah-masa- 
lah Erova. 

Biro itu .selandjutnja menjata- 
Beri en ai B 1 “Ikan telah mendapat kabar dari 

» Ber Konsesi- | ElUM Isumber jang sama, bahwa ber- 
samaan dengan konperensi para 
menteri luar negeri itu, akan di 
langsungkan pula konperensi para 
menteri perdagangan luar negeri 
di Moskow, antara lain untuk 
membitjarakan perhubungan da- 
gang dengan negara2 Barat. Pem 
besar2 Djerman Barat sementara 
itu menjatakan pendapat mereka 
bahwa konperensi jang kedua ini 
diadakan berkenaan dengan ke- 
mungkinan dikendorkannja em- 
bargo atas export barang2 strate- 
gis ke Timur Djauh. (Antara). 

USUL MOSI PENTJABUTAN 
Pk IS, 

Dari kalangan2 parlemen PI. 
Aneta mendapat keterangan, bah 
wa dalam waktu jang singkat ini 
dapat diharapkan akan disdjukan 
suatu usul jang menuntut pentja- 
butan peraturan pemerintah No. 
35 mengenai reorganisasi kemen- 
.terian pertahanan, Kabarnja lima 
fraksi2, diantaranja fraksi2 opo- 
sisi, akan menjokong usul mosi 
itu. Ada kemungkinan, bahwa 
usul mosi itu sudah dimadjukan 
pada hari Kemis. 

KORBAN MANUSIA DAN KE- 
RUGIAN BENDA DI VICKS- 

BURG. 
Menurut tjatatan pada hari Senen 

maka korban angin pujuh jang me- 

cat Mau Ulur2 Sadja 

ngguh2 menginginkan  adanja su 
ah Djerman dan Australia. Dalam 
ang mengetahui mengatakar, bah 

ggris mendjadi -keheran-heranan, 

rus. 'menunggu adanja  isjarat 
,good faith” (jang menggembira 
kan) dari Peking dalam perundi 
ngan2 pendahuluan di Panmun- 
jom. 

Makin lama. makin -baniak ko 
mentator2 diplomatik di Washing 
ton jang kini mulai beranggapan 
bahwa keteguhan sikap RRT/ Ko- 
rea Utara di Panmunjom itu ada 
lah suatu "usaha untuk menekan 
kepada para utusan tihak PBB 
untuk menerima idee tentang sua 
tu Konperensi 5-Besar. 

Kalangan2 itu. terutama meli- 
hat bahwa dalam tidak mau mun 
durnja RRT/Korea Utara me: 
ngenai status Sovjet Uni dalam 
Konperensi Politik adalah suatu 
usaha untuk memasukkan masa- 
lah Korea dalam agenda pembi 

  
yeri negara2 biok Sovjet akan me- | 
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(|Hanja Beberapa Orang Sadja Jg Ter- 
|sangkut Soal17-Okt. Dapat Dipertim- 
bangkan Utk DituntutDimukaHakim 
Mutasi Dikalangan Angk. Darat Baru2 Ini. Ada Hubun 

nja Den Penjelesaian 17-Oktober ? 

PADA HARI SELASA malam dewan menteri telah bersidang lebih dari enam djam setengah, 
antara lain untuk membiijarakan soal permintaan berhenti kolonel Bambang Sugeng, disampingnja 
soal2 routine. Sidang kabinet itu djuga dihadiri untuk beberapa lamanja oleh djaksa agung Su- 

menteri Ali Sastroamidjojo mengeluarkan pengumuman jang beri- 

Didakam hubungan itulah, pe- 
merintah dapat memberitahukan 
bahwa pemeriksaan o:eh kedjaksa- 
an agung dalam penjelesaian per- 
istiwa 17 Oktober 1952 telah sam 
pai pada tingkatan, bahwa dar! pa- 
da orang2 jang telah d'periksa 
adalah hanja beberapa orang sa- 
dja jang dapat diperthnbangkan 
akan dituntut dimuka hak'm. 

Pemerintah selandjutrja berkeja- 
knan, bahwa penjelesaian per!s- 
tiwa tersebut diatas akan samvai 
kepada tingkatan achr demi ke- 

: » Dalam menjelesaikan peristiwa 17 Oktober 1952 jang oleh nemerintah telah diserahkan ke- 
pada djaksa agung, maka pemerintah mengetahui bahwa oleh kedjaksaan agung telah didjalankan . 
rentjana suatu usaha untuk mengatasi kesusitan technis-juridis dan polis. : 

2000 Tahanan 
PerkaraDaud 

Beureuh 
Kebanjakan Diantara 

Mereka? Orang2 
Penting   pentingan keadilan dan kesatuan 

nas ona)”. 
Demik'an pengumuman perda- 

na menteri Ali Sastroamidjojo.   Soal Bambang Sugeng. 
| Menurut keterangan? jang diper- 
oleh P.L-Aneta, pengumuman pem:- 
rintah tersebut diatas itu ada hubu- 

| ngannja dengan. permintaan berhen- 
ti dari kolonel Bambang Sugeng. Pa- 

(da hari Selasa siang kolonel Bam- 
bang Sugeng telah mengadakan pei- 
temuan dengan wakil P.M. I, mr. 

| Wongsonegoro digedung kabinet per 

dana menteri. Dalam pertemuan itu 
kabarnja kolonel Bambang Sugeng 
telah diminta untuk memberikan 
pendjelasan mengenai sikapnja, ver- 

kenaan dengan perkembangan? ter- 
'achir dalam angkatan darat. 

Dari kalangan2 jang berdekatan 
dengan pd. KSAD kolonel Bambang 
Sugeng didapat keterangan, bahwa 

i mutasi2 jang terachir ini dalam pim 
Ipinan staf umum angkatan darat, 
menurut pendapat pd. KSAD dapat 
merusakkan keutuhan dalam angka- 
tan darat, jang sedang  diusahakan- 
nja untuk diutuhkan kemoali, sesu- 

'dahnja mendjadi retak, berhubung 
dengan terdjadinja peristiwa 17 Ok- 
tober. 

Dalam ' sementara “kalangan dari 

angkatan darat mutasi2 itu  dipan- 
idang ada hubungannja dengan pe- 
njelesaian daripada peristiwa 17 Ok- 
tober.. Baik jang anti maupun jang | 
pro-peristiwa 174 Oktober dalam ang 
katan darat dahulu telah sama-sama 
bersetudju agar supaja penjelesaian 
peristiwa itu dilakukan dengan me- 
lalui saluran2 hukum seperti kedjak- 
saan agung dsb. 

| Ketika kolonel Bambang Sugeng 
menerima djabatannja dahulu selaku 
pd. KSAD “antara lain telah adu ka- 
ta sepakat dengan pemerintah, bah- 
wa tidak akan diadakan mutasi2 di 
antara mereka jang tersangkut dalam 
peristiwa 17 Oktober itu, sebelum 
ada. penjelesaian hakim. Demikian 
keterangan2 jang diperoleh dari fi- 

hak jang berdekatan dengan kolonel 
Bambang Sugeng. | 

Menteri penerangan - dr. Tobing, 
ketika ditanja bagaimana soalnja de- 

ngan permintaan berhenti  kolonel 
Bambang Sugeng itu, menerangkan, | 
bahwa pemerintah tetap berkebera- | 
tan terhadap “perletakan  djabatan ! 
dari pada kolonel Bambang Sugeng. 
(Pia). 

  

WARTAWAN ,,Antara” men 
dapat kabar, bahwa untuk mela 
kukan pemeriksaan terhadap 
orang2 jang ditahan -atas instruksi 
Djaksa Agung karena dituduh ter 
sangkut dalam peristiwa pembe- 
rontakan Daud  Beureueh di 
Atjeh, pihak Kedjaksaan Agung 
telah mengerahkan tenaga2 Djak 
sa dan polisi dari lain2 daerah, 
jang sedjak beberapa waktu jang 
lalu sampai sekarang masih sibuk 
mendjalankan tugasnja. 

Dikabarkan, bahwa dari lebih ku 
rang 3.000 orang jg ditahan karena 
dituduh mempunjai sangkut-paut de 
ngan peristiwa pemberontakan Daud 
Beureueh itu, kini hanja tinggal Ja- 
gi lebih kurang 2.000 orang. Seba- 

gian dari orang2 tahanan tsb sesu- 
dah diperiksa dan ternjata tidax ada 
bukti dan alasan ditahan lebih la- 
ma lagi, telah dimerdekakan kemba 
li, tetapi terhadap orang2 jg ditju- 
rigai dan belum selesai diperiksa, 
masih tetap terus ditahan. Diantara 

orang2 jg sudah dimerdekakan, me 
nurut keterangan, ada jg ditahan Ia 
gi guna keperluan pemeriksaan se- 
landjutnja. 

Tak Ada Bahaja Se- 
rangan Dari Utara 

gan- 

“ 

DJENDERAL Dej Pradiyuth, 
Pangi ma Angkatan Darat Muang 
Yha, mengatakan hari Selasa, bah 
wa da tidak mempunjai pendapat, 
kaum komunis akan melakukan 
serangan terhadap Muang Thai 
dari djurusan utara selama musim 
panas pada dewasa ini. Demik'an- 
lah ia memberikan komentar terka 
an ber'ta2 iang tersiar di Bang- 
kok, jaitu bahwa serangan komu- 
nS akan dilakukan dari tapal ba- 
tas dsebelah utara sebelum achir 
tahun ini. 

Djerderal Pradiyuth  mengata- 
kan bahwa tanda2 bahaja ig se- 
dem kian itu samz sekali tidak ada. 
Ia selandjatnja menambahkan bsh 
wa pertahanan Muang Thai tetap 
s'ap sedia untuk menentang tiap2 
serangan (Antara). 

  

Utk Memulihkan Perda- 
maian Di Indo-China 

Perantjis Tidak Akan Menolak Saran 
Penjelesaian Den Tidak Mempe- 

  

    

  

Panitya Ad Hoc Adju: 
kan Hasil- Pekerdjaan.- 
nja Kepada Kabinet 

(tor jg penting: Pan 

t-I. Pengetahuan atom jg dimiliki 
Loleh 4- negara dewasa ini mungkin 
lakan dimiliki . pula oleh lain2 ne- 
' gara. 

  

tjaraan Konperensi 5-Besar jang 
kini sedang diusulkan. Demikian 
pula halnja dengan masalah Ti- 
mur. Djauh lainnja. 

kembaii hubungan diplomat'k an'ara Iran dan Inggr's. Pada hari 
Selasa perguruan tinggi tersebut "apat d'katakan tutup sama seka: 

“Wi, karena dibo'kot oleh mahas's 22 ,,komunis” dari partai Tudeh 
| jang dilarang itu sebagai protes te hadap penembakan2 jang dilaku- 

ihimpa daerah Vicksburg di A.S. pa 
da hari Sabtu jbl. berdjumlah 28 
'orang tewas. Kerugian benda menu 
rut perkiraan resmi meliputi djumlah 
sebesar $ 25.000.000. Lebih dari 230 

ladjarinja Terlebih Dahulu 
KOMISARIS DJENDERAL Perantj's untuk Indo China Mau- 

rce Dejean pada hari Selasa menjatakan bahwa Perantfjis ,,tdak £ 'dak dadar An na 5 MENURUT keterangan jang akan menolak dengan fdak memoeradjari leb h dulu setiap penjele- 
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. Golongan Nasional Inggris dari 
Interparlementer — ditunggu | 

an mahasiswa2 tadi. 

4 1 ! 

taljon Sukarela 
natra Tengah? 

Ming u jd, dengan ka 
“berangkat me- 

elegasi . Kesatuan 
8 Sumatera - Tengah, 

1g F Malilit Alam 
untuk membitjar emungkinan 

daerah Sumatera Tengah 
akan diselesaikan - pula urusan2 jz | 
bersangkutan dengan organisasi bc- | 

legasi itu diduga djuga merie- 
mui perdana menteri, menteri perta 
hanan, menteri dalam negeri untuk 
membitjarakan maksudnja tsb, demi 
kian kalangan tsb menerangkan ke 

3 pada PI.- Aneta. Nang 
ke Pa aa ena TG € MINANG Sr SN 

» 

DELEGASI GOLONGAN NA- ' 
SIONAL INGGRIS TG. 20-1 
KUNDJUNGI INDONESIA. | 
Didapat kabar, bahwa delegasi 

Uni : 
kedatangannja di Indonesia pada 
tg. 20-1-1954 jang akan datang. 
dipimpin oleh Lord Rea. Anggota 
anggotanja terdiri atas Lord Wil 
mot, Sir Harold Roper, Peter 
H-B.O. Smithers, Wilfrid Paling 
dan J.A. Sparks. 

Mereka bermaksud akan ting- 
gal di Indonesia sampai 30-1, dan 
sebagaimana diketahui,  kundju- 
ngan itu adalah balasan dari kun 
djungan misi Golongan Nasional 
Indonesia ke Inggris pada tahun 
A 

1 belum sengketa minjak antara 

  

oleh serdadu2 pemer ntah terradap dua orang demonstran d- | 

Pasukan2 pemerintah dikirim  ke- 
gedung kedutaan Inggris setelah gu- 
bernur militer Teheran dan pembe- 
sar2 pemerintah Jainnja menerima 
kabar2 bahwa demonstrasi2 — anti- 
Inggris kini sedang direntjanakan 
oleh mahasiswa2 komunis dan peng- 
anut2 dari Ayatollah Kashani, jaitu 
pemimpin keagamaan Iran jang sa- 
ngat besar pengaruhnja. ' 

Sebagai diketahui Kashani menen- 

tang keras dibukanja kembali hubu- 

ngan2 diplomatik dengan Inggris # 
AG 

dua negeri itu diselesaikan. - 
Lagi seorang mahasiswa 
tewas. 

Seorang mahasiswa telah tewas 

lagi di Teheran pada hari Selasa 

sebagai akibat perkelahian2 dengan 

pasukan2 pemerintah jang terdjadi 

di Teheran pada hari Senen jl. 
Mahasiswa ini mendapat luka parah 

sewaktu pasukan polisi dan tentara 

mentjoba menindas demonstrasi2 
anti diperbaikinja kembali perhubu- 

ngan diplomatik dengan Inggris de- 

ingan kekerasan. Dengan ini, maka 

'djumlah mahasiswa jang tewas s2- 

'bagai akibat perkelahian? itu men- 
djadi 3 orang. : 
'Sementara itu para mahasiswa 

Idari Universitet Teheran. dalam ya: 

patnja pada Selasa pagi telah mes 
mutuskan untuk mengadakan pemo- 

2. Sekalipun ada suatu kelebihan 
jg besar dalam djumlah atom, ke- 
mampuan untuk mengadakan pem- 
balasan jg memusnahkan: -bukanlah 
merupakan. pentjegah “ terhadap ke- 
rusakan materieel serta korban ma 
nusia jg dapat ditimbulkan oleh sua 
tu serangan jg mendadak. 

Djanganlah hendaknja ada se 
orangpun jang berpendapat, bah 
wa pengeluaran uang dalam djum 
lah jang besar untuk membuat 
sendjata2 serta sisteem2 pertaha 
nan dapat memberi djaminan ke 
amanan jang mutlak bagi kota2 
serta penduduk dari sesuatu ne- 
gara. 

Achirnja Eisenhower mengusul 
kan, supaja dibentuk suatu badan 
internasional jang mengurus soal 
soal tenaga atom dengan Rusia 
sebagai salah satu dari negara2 
peserta, jang akan bertanggung 
djawab atas pengawasan jg keras 
terhadap penjimpanan serta pro- 
teksi dari bahan2 jang dapat di 
pergunakan untuk pembuatan 
bom zat-air dan bom atom itu. 

(Antara) 

Reaksi2 terhadap pida- 
to Eisenhower 

Ditanja tentang kesan2-nja ter   gokan sebagai protes. Dalam nubu 
ngan ini wakil gubernur militer dan 

pemuka2 Universitet Teheran meng- 

adakan pertemuan untuk mempelu- 
djari keadaan berkenaan dengan ter 

djadinja insiden2 pada hari Senen. 
Sementara itu pemerintah Iran pa- 

da hari Selasa mentjabut kembali ia- 
tangan terbit jang dikenakan kepada | 

.5 harian dan 1 madjallah berkenaan 
dengan insiden2 pada hari Senen itu. 
(Antara). 

hadap pidato. Eisenhower, " wakil 
Sovjet di PBB Andrei Vishinsky 
mengatakan, bahwa ia belum da 
pat memberikan reaksinja dan 
akan mempeladjari pidato itu dgn 
Lsaksama. Wakil India, Krishna 
|Menon, mengatakan, bahwa pida 
to Eisenhower itu sesuai dengan 
pendapatnja sendiri, mengenai 
perlunja sekretaris djenderal PBB 

| mengemukakan bahaja2 atom ke 
pada seluruh dunia, 

didapat ,,Antara”, panitia ad hoc 
kabinet jang diberi tugas untuk 
menjusun naskah perdjandjian pe 
rubahan kontrak antara pemerin 
tah Indonesia dengan KLM me 
ngenai GIA dan kontrak antara 
KLM dan GIA sudah selesai dgn 
pekerdjaannja. Selama ini panitia 
tsb. telah empat kali mengadakan 
pertemuan sedang hasil pekerdja 
annja-itu sudah disampaikan ke 
pada Perdana Menteri dan segera 
kabinet akan  membitjarakannja. 
Perundingan dengan pihak KLM 
tentang nasionalisasi GIA itu 
masih menunggu ketetapan kabi 
net dan belum mungkin dilaku- 
kan dalam bulan ini seperti jang 
direntjanakan semula. : 

Dari - Kementerian  Perhubu- 
'ngan didapat kabar selandjutnja, 
'bahwa “panitia “ad hoc kabinet 
“berpendapat djuga, bahwa kon- 
:trak antara KLM dan pemerintah 
| Indonesia untuk mendirikan per 
usahaan tjampuran GIA akan di 

'tiadakan oleh sebab seluruh GIA 
akan dibeli dan dimiliki oleh pe 

    
merintah Indonesia. “ 

| Kontrak antara GIA dan KLM 
djuga akan dihapuskan oleh ka 
rena direksi GIA jang  tadinja 
dipegang oleh KLM akan dioper 
seluruhnja oleh pemerintah. Se 
perti diketahui, didalam perundi 
'ngan antara pemerintah Indone- 
sia dan pihak KLM beberapa wak 
tmn iang lalu, pada prinsipnja 
KLM telah menjetudjui seluruh 
saham dibeli oleh pemerintah In- 
donesia dengan beberapa  sjarat 
antara lain, bahwa KLM meng 
hendaki  djuga  ,.medezeggen- 
schap” didalam direksi. (Antara) 

: Kena Ka 

san Batan 

Hai 

| 
| 

benak mkibetnaMpayann 

dk .. X 
sarah Man 0 adan 

ram Kunsten on W ateoseba sa” 
at 

orang telah mendapat luka2 dan ki 

ra2 12.000 orang kehilangan rumah. 
aa “ 

DKA Inggeris 
Terantjam Pe- 
mogokanUmum 

Negar42. Barat menga- 
rahkan penjelesaian soal 
Austria menemui djalan 
buntu. 

. Dalam pada itu harian Sovjet 
,Pravda” pada hari Selasa menge 
mukakan tuduhan bahwa negara2 
Barat kini mengarahkan usaha pe 
njelesaian soal Austria supaja 
menemui djalan buntu, demikian 
menurut siaran radio Moskow. 
Dikatakan bahwa taktik meng- | 
ulur2 “dan menunda penjelesaian 
soal Austria berhubungan erat 
dengan politik Atlantik memilite- 
risir negara2 Eropa Barat. 

Salah satu pendjelmaan . dari 
politik ini ialah rentjana ,,per- 
djandjian jang dipersingkat” jang 
berlawanan dengan kepentingan2 
vital rakjat Austria. 

DJAWATAN KERETA api Ing- 
gris jg telah “dinasionalisasikan Sela 
Sa malam telah diantjam oleh suatu 
pemogokan umum sesudah dikemu- 
kakan usul untuk menaikkan ga: 

shilling seminggu ' oleh  sudtu De- 
wan Arbitrase. Kaum buruh itu tun 
tutan mereka ialah kenaikan gadjih 
1590 atau lebih dari 1 sampai 2.8 

idollar - seminggunja. Para. anggauta 
Serekat-buruh — mengatakan mereka 
sama sekali tak dapat  menjetudjui 
usul kompromi Dewan Arbitrase di 
atas. (Antara). 

Anak Bunuh Anak 

  
Pravda selandjutnja  'mengemuka- 

kan bahwa politik Rusia terhadap 
Austria ditentukan ,,aleh sikap per: 
sahabatan jg tak berobah terhadap 
rakjat Austria, oleh keinginan men 
djamin pemulihan negara Austria 
1g sungguh2 merdeka dan demokra- 
tis dan oleh kehendak mentjegah ba 
haja bahwa Austria  mendjadi em- 
bel2 pelbagai golongan militer jg 

  
| MALAM DJUM'AT j.l. di te- agresif.” Selandjutnja dikemukakan ' gah-te k bahwa negara2 Barat mengadjukan tilabran Pamtanak) toa Tetataat 
suatu ,,perdjandjian jg dipersingkat” £ : Hah $ 
sedangkan ini melanggar persetudju- Suatu Ma Aa das KN 
an2 jg sudah tertjapai antara 4-Be: ' NBCTI 15 menjedihkan. | Imben 
sar mengenai Austria. Tindakan ne Aluu 18 tahun ditikam- oleh 
gara2 Barat itu hanja dapat mem-| Aliuddin umur 14 tahun pada ba 
persulit  soalnja dan menimbulkan hagian lehernja dgn pisau lipat 
suatu impasse. Tidak setjara kebe-| hingga luka sedalam 4 cm. Sebe 
tulan bahwa ,,perdjandjian jg diper 

singkat” itu tidak memuat pendhtu- 
an jg melindungi Austria terhadap 
pentjaplokan oleh ,,kalangan2 agre- 
sif Djerman Barat”, Demikian Prav 
da, (Antara), 

. 

ben mati ditengah djalan. Sebab2 
pembunuhan belum diketahui, se 
dangkan Aliuddin bersama 
orang kawannja jang sebaja telah 
ditahan untuk diperiksa. 

   

  

djih kaum buruh K.A. sebanjak 4, 

lum diangkut kerumah sakit, Im- 

14 har', 

Akan tetapi Dejean dlm pada itu 
menambahkan bahwa penjelesaian 
demikian itu harus menudju perda- 
maian .dan memberi kemerdekaan 
dan kebebasan kepada negara2 ba- 
gian Indo China termasuk semua 
djaminan jang tidak dapat dilepas- 
kannja. Dikatakan selandjutnja bah- 
wa pemerintah Perantjis ,,tidak da- 
pat melupakan pengorbanan2 jang 
telah diberikan oleh pasukan2  Pe- 
rantjis di Indo China dan oleh pa- 
sukan2 nasional Vietnam, dan tidak 
dapat pula melupakan soal keaman- 
an penduudk.Perantjis dan  rakjat 
Vietnam jang tetap setia kepada pe- 
merintahan jang sjah”. 

Dejean kemudian menjatakan ke- 
pertjajaannja bahwa, ,,harapan2 akan 
dipertahankannja pasukan2 Perantiis, 
diperkuatnja pasukan2 nasional Viet 
nam bersamaan dengan pemberian 
kemerdekaan kepada negeri itu akan 

| annaja kearah berachjinja  pepe- 
rangan di Indo China sesuai dengan 
tjita2 rakjat Vietnam, .kepentingan2 

| Perantjis dan pertahanan dunia be- 
“bas”, 

  
  

Supaja Bao Dai berunding 
langsung dengan Ho. 

Di Pnompenh, ibukota Kambodja, 
pemimpin politik 'Pham Cong Sen 
jang mewakili setengah djuta orang 
kelahiran Vietnam di Kambodja da- 
lam Kongres Nasional Vietnam di 
Saigon baru2 ini, pada hari Selasa 
menjerukan supaja Bao Dai dan Ho 
Chi Minh mengadakan perundingan2 
| langsung sebagai satu2nja djalan un- 
tuk memetjahkan masalah Indo 

! 

tiga | China. Menurut keterangannja jang | menjiarkan 
AFP 

antara pe- | 
diberikan kepada wartawan 

pembitjaraan2 langsung 

. 

sajian jang dapat memulihkan per r'em3ian d Indo China setjara ic- 
b'h tjepat dan lebih ringan perongkosannja daripada dengan dijalan 
mil'ter.” Keterangan itu diberikan o'eh Dejean d lapangan terbang 
Saigon setelah 4 kembali dari Perantjis dimana ia tinggal selama 

merintah' Perantjis dan Ho Chi Minh 
atau putusan2 jang mungkin diam- 
bil dalam suatu konperensi 5-Besar 
akan berarti bahwa salah satu dari 
kedua pihak jang berhadapan itu 
akan dikorbankan. Pham Cong Sen 
menambahkan bahwa arbitrase oleh 
Perantjis hendaknja dipakai sebagai 
stjadangan” andaikata perundingan? 
langsung antara Bao Dai dan Ho 
Chi Minh: jang dimaksudkannja itu 
sampai gagal. 

Komentar Radio Viet- 
minh. 

Radio Vietminh dalam komen- 
tarnja mengenai tanja-djawab Ho 
Chi Minh dengan harian Swedia - 
»Expressen” baru2 ini, sementa- 
ra itu menjatakan bahwa dua ma 
salah jang sulit kini dihadapi 
oleh pemerintah Perantjis apabila 
perundingan2 hendak diadakan 
untuk mengadakan gentjatan sen 
djata di Indo China, Dua masa- 
lah ini menurut siaran tersebut 
ialah pertama, bagaimana me- 
mungkinkan ikut sertanja negara 
negara bagian Indo China dalam 
perundingan2 mengingat: bahwa 
Ho Chi Minh tidak mengakui ada 
nja negeri2 itu: dan kedua, bagai 
mana mengadakan langkah per- 
tama kearah perundingan? demi 
kian itu jang diminta oleh Ho: 
Chi Minh dengan tidak ,,kehila- 
ingan muka” di Timur Djauh. 

Komentar ini disusun oleh per 
utusan Vietminh di Rangoon jg 

bulletin penerangan 
dalam bahasa Inggris untuk Ti- 
mur Djauh, (Antara)  



  

   

       

    

— TT —— Sudah setahun tebih angkatan perang kita masih me- | rasakan ,.naween” dari peristiwa 17-Oktober. Dan peristiwa ini, adalah sedemikian, sumpit” (teer) sekali, karena didalamnja tersangkut petjah atau utuhnja A-P. kitas maka sudah semestinjalah penjelesaiannja harus dilakukan setjara hati-hati dan dengan kebidjaksanaan. 1 

  

— — — — — Peristiwa permintaan berhenti pd. KSAD baru? ini, 
dengan sekonjong-konjong membangkitkan lagi soal 17-Oktober jang 
hingga kini tampaknja sudah "mulai terdiam dan tampaknja djuga akan: 
diselesaikan sctjara ,,terdiam” djuga. Dengan tjara “demikian ini pula, lambat-laun tampaknja keutuhan A.P. kita mulai bisa dipulihkan. 

—- — Tetapi sekonjong:xonjong lagi, kini dinjatakan oleh 
P.M, Ali, bahwa penjelidikan mengenai  17-Oktober sudah sedemikian 
madjunja, hingga bisa diharapkan nanti Orang-orang jang sangat terkena 00 dengan 17-Oktober tadi akan dituntut dimuka hakim. Jang demikian ini 

Sudah barang semestinja. Hukum harus berdjalan. Tetapi disamping itu,djus- 
.tru mengingat tudjuan kita semula, ialah mengutuhkan A.P.: apakah tidak 

"“ “ada bahajanja, bahwa bila nanti jang terkena 17-Oktober itu dimadju- 
kan didepan hakim, dan disitu mengadjukan . pembelaan-pembelaannja 
Jang tentunja akan mengemukakan argumentasi-argumentasi dan mem- 
buka-buka soai jang sebenarnja sudah reda, dan dengan demikian sen- 
dirinja akan membangkit-bangkitkan lagi faham pro dan kontra 17-Ok- 
tober djuga dikalangan A.P. sendiri apakah jang demikian tadi sudah 
diuga. difikirkan bahajanja djustru mengenai soal keutuhan jang sangat 
kita utamakan Hu? 

ama Haa mena 
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Baru Terima 
Tambur en Trompet, Sabuk, 
Pisau untuk Pandu. 2 
Swimring, Swimball, Swim. 
Goggle, Ara an Ear drum, 
Swimbruk, Volley ball, Basket, 
Football, Football costeam dil. 
alat olah raga. 
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2 

SOAL BERBURU. : 
Komandan Komando Militer Ko- 

ta Besar Semarang mengumumkan: 
Terhitung mulai  dikeluarkannja 

pengumuman ini tgl. 3 Des. 1953, 
di-izinkan kembali kepada Umum, 
civiel maupun militer untuk berbu- 
ru dihutan2 dalam daerah ketjama- 
tan2 Mranggen, Genuk dan Sajung 
dengan sjarat2 sebagaimana termak 
tub dalam peraturan untuk berburu 
dari Plm. Div. Diponegoro, tgl. 10 
Agustus 1951. : 

APOTHEEK PETANG HARI. 
“Hari ini Apotheek Rathkamp 
Pekodjan 19 dan V. Gorkom Bo- 
djong 135 dibuka hingga djam 20 

DEMONSTRASI ,,FERGUSON” 
orang mengerdjakan tanah kosong 

untuk, didjadikan sawah atau ladang 
untuk pelbagai tanaman, bila diper- 
gunakan alat2 tehnik jang modern 
menurut ,,Ferguson Sistim”. Hal ini 
telah dibuktikan dalam demonstrasi 
mempergunakan traktor ,,Ferguson”, 
dilapangan pertjobaan Djwt. Perta- 
nian di Pudakpajung, Ungaran, pada 
hari Selasa jbl. Demonstrasi ini di- 
kundjungi oleh para pembesar dari 
Semarang dan Ungaran serta para 
peminat lain2nja jang djumlahnja 
ratusan orang. Dalam demonstrasi 
telah dipertundjukkan bermatjam2 
Uara mengerdjakan tanah, dan jang 
menarik perhatian a.l. jalahs tjara 
membikin lobang (mengebor) tanah 
hingga beberapa meter dalamnja un- 
tuk tempat memindahkan tanaman 
jang agak besar. dan tjaranja men- 
tiabut akar2 pohon jang terpendam 
dalam tanah. Traktor ,,Ferguson” 
jang mempunjai kekuatan 3? P.K. 
itu, dapat djuga dipergunakan untuk 

  

  # Lebih Halus 
« Lebih Mustadjab   

AYEERNER EK KE nana ana 

1 lot Rp 18— 15 Rp. Il. 
Y4 Rp 7.— Trekkl. Porto VRIJ. 
SINAMON  (SCHOONHEIDS- 
PILLEN) Bikin badan sehat, sing 
set, perut kentjeng, tidak kendor, 
kulit muka halus tidak lekas 
keruten, tangg. memuaskan 1 stel 
Rp. 60.— 14 stel. Rp. 35,— 
BUAH DADA LEMBEK ? BUS- 
TERIN-PILL: bisa bikin seger, 
kentjeng, montok Rp 20.— BUS- 
TERIN EXTRA STERK Rp 75. 
Sakit gula, nier, eiwit??? SUI- 
RINE PILL. tangg. lekas bikin 
baik Rp. 20.— VITANOL: ba- 
dan lembek, dingin Rp. 20.— 
EXTRA KERAS Rp 60.- RENA 
Datengbulan tidak beres Rp 58.- 
PUISJERIN-PILL.: Obat koekoel 
1 stel Rp 25— Porto Rp 3.— 
Prijsc. gratis. 

Toko Obat 

    
PABRIK DJAMI TJAP POTRET 

AN Tian 
PN an 

NN ca 

Toko Pedamaran 90, Telp. 900, 
Semarang. 

He A 
Agen” Djokja: Petjinan 78, 

Tugu Kidul 7, Ketandan 4, 
 Lempujanganwangi 80, Keme- 

tiran Kidul 18a, Kintelan 94, 
Tugu Kulon 54. 

Agen” Solo: Tjojudan 141, Nga 
peman 15, Djl. Slamat Rijadi 
394, Pasar Nusukan 4, Pasar 
Kliwon 142, Widuran 67, Me- 
sen 177, Gading Kidul 170. 

Agen” Magelamg: Dji. Tidar 
2, Petjinan 96, Djl. Raya 13. 

SNNNKAN KAI | 

  
Gang Tengah 22 — Semarang. 

SEEEEEEER KE EA 
LARI 

Ditjari dengan Segera 

5 1 Kinderjuffrouw 
bangsa Indonesia umur kira2 35 tahun keatas jang sudah - 
berpengalaman untuk merawat baji. 
Pelamar boleh data ng sendiri di : 

GG. BESEN No. 32 A — SEMARANG 
BEE KIA EA IRI KEKE KE MKAKAN 
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Undian Ua ng Besar! 
Pesanlah mulai sekarang surat Undian Uang Besar 

untuk bulan DJANUARI 1954 pada BANK RAKJAT IN- 
DONESIA SEMARANG. 

  

Seseorang dan sealamat dapat pesan 10 lembar surat Undi- 
an dengan djalan kirim Poswesel sebesar Rp. 110,— (terhi- 
tung ongkos administrasi). 

5 DIANGAN SAMPAI KETINGGALAN ! 
| ae d PERSEDIAAN TERBATAS ! 
      

P
R
 Ditjari : 

“Tenaga Teknik 
Untuk mengawasi pekerdjaan pembangunan. 

5 Surat2 lamaran disertai riwajat. bekerdja dan 

gadji jang diinginkan harap dialamatkan kepada S. k. ini di- 

bawah No. 4/3491.   

  

  

  

Baru Terbit: ” 
| “ Bulughul Maram Tardjamah Indonesia 

: “ Kitab Fikih jang berdasarkan Hadits Nabi s.a.w. djilid ke I, uk.: 
16 X 2415 cm., teb.: 164 halaman. Kertas halus, tjetakan terang. 

: Djilid dengan karton dihias dengan tinta mas, harga ... Rp. 17,50 
Tag Perlu djuga tuan pesan : : : 

: "OUR-AN TARDJAMAH INDONESIA .......L HL, HI, Chatam. 
OUR-AN TARDJAMAH DJAWA anta, 1, If, NT, Chatam. 
OUR-AN TARDJAMAH SUNDA ok. I, II, HI, Chatam. 

Uk.: 16.X 245 cm. Teb.: satu Chatam 1184 halaman | 
Harga satu djilid Rp. 35.— satu Chatam Rp. 125.— 

Hadits Bughari Tardjamah Indonesia 
Diterdjemahkan dari Zabidi, dua djilid chatam. Uk.: 16 X 

24”2 cm., teb.: satu chatam 1252 halaman. Harga satu djilid 
Rp. 62.50, saju chatam Rp. 125.— 

Hadits Muslim Tardjamah Indonesia 
Diterdjemahkan dari sjarh Nawawi. Baru sedia 1 djilid. 2 
Uk.: 16 X 2415 cm. Teb.: 612 halaman. Harga satu djilid 

Rp. 60.— 
Pesanan diharap sertakan harganja, tambah ongkos kirim 546 

dan Rp. 1.— bea tertjatat. 

PENJIARAN ISLaM 

- 1x 5 
I,THIO GIOK GIEM” 

'narkan, bahwa murid djururawat jg. 

“Injataan menjebabkan dilepasnja mu- 

  

— Inilah mesin ,,Ferguson” — 

menggergadji kaju, memompa dan 
menjalurkan air, dan lain2 jang ber- 
djumlah 12 matjam. Alat2 untuk pe- 

kerdjaan jang dibutuhkan, dapat di- 
pasang dengan tjara jang sangat mu- 
dah pada traktor tsb. 

Traktor ,.Ferguson” adalah bikin- 

an dari Inggris, dan menurut kete- 
rangan telah banjak dipergunakan 
untuk pekerdjaan pembangunan di 
Kalimantan. Bagi pembeli traktor 
tsb. diberikan didikan  setjukupnja, 
agar dapat memelihara dan mem- 
pergunakan sebagaimana mestinja. 
Traktor tsb. berharga IL.k. Rp. 25. 

000.— dan dealer untuk Djawa Te- 
ngah jalah N.V. NET Motor Coy, 
'Bodjong 90 Semarang. Demonstrasi 
sematjam tsb. diatas akan dilakukan 
djuga di Purwodadi pada, nanti tgl. 
11 Desember. 

TRAKTOR ,,COCKSHUTI” 
Pada tgl. 10 Desember 1953, di- 

perkebunan Rendeng Kudus akan di 
adakan pertjobaan2 traktor ..Cocks- 

hutt” jang diselenggarakan oleh N.V.   :|Fuchs & Rens Semarang. Pertjoba- 
an tadi akan dimulai pada djam 

9.30. 

GARA2 SURAT KALENG 

Suatu perkara sex ter- 
bongkar. 

DARI KALANGAN jang berie- 
katan didapat kabar. bahwa belum 

lama berselang, seorang direksi dari 
“suatu Rumah Sakit di Semarang te- 
lah menerima surat kaleng jang da- 
tangnja dari Kaliwungu. Dalam su- 
rat tadi a.l. dinjatakan tentang per- 
buatannja seorang murid djururawat 
jang mentjemarkan kehormatannja 

seorang wanita jang kini mendjadi 
guru disalah satu tempat diluar kota 
Semarang. Untuk mengusut kebena- 
rannja surat tadi jang menjinggung 
kedudukan para djuru rawat, maka 

-beberapa murid  djururawat lalu 
bertindak dan pergi ke tempat jang 
terundjuk didalam surat kaleng tadi. 
Djustru pada waktu itu murid dju- 
(rurawat . jang mentjemarkan kehor- 
. matannja wanita tadi pun berada di 
tempat jang didatangi para pengusut 
.tsb., hingga disini terdjadi sedikit 
ipertengkaran. Murid djururawat ja. 
| berbuat itu menjangkal keras ten- 
tang isinja surat kaleng tadi, bahkan 
' mengadjak kepada 2 orang pengusut 
.itu untuk melaporkan kedjadian tsb. 
ikepada fihak jang berwadjib setem- 
'pat. Ketika 2 orang pengusut' itu 
datang di Kepolisian, terniata murid 
djururawat jang tersangka tadi tung- 
gu diluaran.. Polisi jang menerima 

laporan tadi berdasarkan atas -surat 
kaleng lalu ingat kepada laporan 
ig. dulu telah masuk, mengenai per- 
buatannja murid djururawat terse- 

but hingga ditjari oleh Potrisi.  De- 
ngan segera fihak jang merasa me- 
laporkan pertama itu kedjadian lalu 
didatangkan dan achirnja membe- 

  
ditjari itu memang itu orang jang 
tersangka didalam surat kaleng. De- 
ngan kekuatan itu, maka achirnja 
murid djururawat jang dulunja me- 
njangkal lantas ditangkap. Kedjadian 
tsb. jang sudah mendjadi suatu ke- 

rid djururawat jang berbuat tidak 
baik. Tindakan dari para penjelidik 
itu patut dihargai, karena tindakan 
demikian -menjebabkan  tertjutjinja 
noda jang melimpah kepada diri pa- 
ra murid djururawat seumumnja. 

DJAW. PEN. MASJ. SEGERA 
AKAN DISERAHKAN KEPA- 

DA PEMERINTAH OTO- 
NOOM DAERAH. 

Dari pihak resmi ,,Antara” terima 

berita, bahwa dalam tempo jang sing 
kat djawatan Pendidikan Masjarakat 
akan diserahkan kepada pemerinta- 
han otonoom2 Propinsi. Untuk itu 
tg. Il s/d 15/12 akan berlangsung 
konferensi di Djakarta jang akan di 
kundjungi oleh para Inspektur Pendi 
dikan Masjarakat dan wakil2 D.P.D. 
Propinsi bagian seksi pendidikan. 

Tentang penjerahan2 djawatan tsb 

dur didalam warungnja. 

Bagaimana tjepat dan praktisnja | 

Ikalia jang kita kenal: 

REBUTAN ISTERI ? 

nja telah diatur lebih dahulu telah 
terdjadi baru2 ini, atas dirinja se- 

5 (orang sopir truck bernama M. Pem- | 
bunuhan dilakykan pada kira2 djam 

pemberhentian mobil2 truck di Djl. 

menggunakan sepotong kaju djati js. 
besar, K. telah memukul beberapa 
kali pada kepalanja M. jang 'ketika 
itu sedang tidur dalam warung tsb. 
Korban mendapat luka2 berat 
kemudian meninggal dunia di RSUP, 
Menurut keterangan seorang wa- 

nita pemilik warung tsb.  menjata- 
kan, bahwa K. adalah bekas suami- 
nja, dan M., adalah tjalon suaminja 
jang baru dan ketika itu sedang ti- 

Sementara 
itu K. kemudian melarikan diri dan 
pengusutan lebih landjut sedang di- 
lakukan oleh fihak jang berwadjib. 

PARA PENINDJAU DI RRT 
AKAN TIBA KEMBALI 

Didapat kabar, bahwa hari Kemis 
pagi tgl. 10 Desember, para penin- 
djau di RRT jang berasal dari Solo, 
Jogjakarta dan Tegal akan tiba di 
Semarang dengan menumpang kapal 
Tjiwangi, sedang wakil2 dari Kudus, 
Purwokerto, Pekalongan dan nj. Jap 
Swie Sing pada hari Minggujbl. su- 
dah tiba kembali di Djakarta derigan 
naik pesawat terbang. Sdr.2 “The 
Tong Liang, Thio Hiauw Bing dari 
(Semarang dan Oei Tjing Kiem dari 
Magelang akan datang belakangan.: 

TERDJEPIT TRUCK. 

Seorang kenek truck bernama 
Kasman ketika sedang asjik mem- 
beri isjarat pada truck K-1o12 jang 
sedang berdjalan mundur, dengan ti- 
dak diketahui dibelakangnja ada -se- 

djalan madju. K. tidak ada kesem- 
patan untuk mengbindarkan diri, 
dan  achirnja ia terdjepit diantara 
kedua truck tsb., hingga tewas se- 
ketika 'itu djuga, Korban kemudian 
diangkut ke RSUP, dan peristiwa 
ini terdjadi baru2 ini dihalaman Pa- 
berik Minjak Mataram . di Kalibaru 
Barat Semarang. Korban berasal 
dari Pati , 

PELAJAN TIDAK DJUDJUR. 

Penghuni pada sebuah rumah di 
Djl. Karangtempel Smg. bernama 
S:K. telah lapor kepada jang berwa- 
djib, bahwa pelajannja bernama 1. 
telah melarikan diri dengan memba- 
wa kabur '3 buah arlodji tangan, 
milik penghuni rumah tsb. Satu di- 

ri emas dengan merk International. 
Kerugian seluruhnja — seharga Rp. 
6.000 

HARUS BAHASA INDONESIA. 
Mengingat masih banjaknja surat2 

jang dialamatkan kepada Pemerin- 
jtah Daerah Kotabesar Semarang di- 
itulis dalam bahasa asing  (kebanja- 

kan bahasa Belanda), maka ' oleh 

Peristiwa pembunuhan jang rupa2-| 

Purwodinatan Smg. oleh K. Dengar | 

danj 

buah truck K-346 jang sedang ber- 

antara ketiga arlodji itu terbikin da- 

4.30 pagi, didalam warung dekatj| 

Dengarkan 

Sebuah Kampung 
HARI SABTU dikampung 

Dupak, bernama Siti Badrinah, 
nja. Tiba-tiba perhatiannja tert 

terus membakar rumahnja 
Terdjadilah kebakaran besar. 
takutnja, kini tak berani pulang 

"jang berwadjib.   

—Karena Badrinah Ingin— 

Tjektjok ! 

“nar-benar ,,Surabaja Geger kepati-pati”. 
mengedjar matjan seperti itu sjair dalam lagu Dandang Gula, te- 

tapi ributnya kebakaran hebat. 95 Pintu rumah habis dimakan api 
sedang kerugian ditaksir ada Rp. 90.000-—. Anehnja, pembatja, 
bentjana jang demikian hebatnja, merugikan berpuluh keluarga 

ini, tak lain disebabkan oleh orarg...ioio.... bertjektjok. Sjah- 
dan pada hari Sabtu jang sial itu, seorang penduduk kampung 

orang bertjektjok. Sifat ingin tahu seorang wanita timbul dalam 
hati Siti Badrinah: ditinggalkan dapurnja jang sedang membara 
api. Dan akibatnja sungguh menjedihkan. “Api mendjilat dinding 

dan 

  

   

Tetangganja 

'Mendjadi Abu...... 
Dupak dalam kota Surabaja be- 

Bukan ributnja orang 

jang sedang masak dalam dapur- 

arik oleh suara ribut-ribut, suara 

kemudian meluas kekanan-kiri. 

Dan Siti Badrinah sendiri saking 
kekampungnja, minta perlindungan     

S0L0 
TANDA PENGHARGAAN KE 
“PADA DJAGO2 PSSI. 
Sesuai dengan keputusan Kong- 

res PSSI ke-15 di Surabaja tahun 
1952 jl., oleh P.B. PSSI telah di be 
rikan tanda-penghargaan kepada 12 
orang pemain terkemuka, jg paling 
sedikitnja telah pernah main S5 kali 
dalam  Pertandingan2 
PSSI jg diadakan sebelum Kongres 
tahun 1952 itu. Tanda-penghargaan 
itu berupa sebuah piagam disertai se 
buah kartu-bebas untuk seumur hi- 
dup untuk melihat semua pertandi- 
ngan2 jg diselenggarakan oleh PSSI. 

Keduabelas pemain jg telah men- 
dapat tanda-penghargaan itu jalah: 
1. Suwarno telah main 6 kali, 2. Su 
kemi 5 kali, 3. Sidhi 5 kali, 4. Han- 
diman 8 kali, 5. Jasid 8 kali, 6. Su- 
marjo 7 kali, 7. Sukiman & kali, 8. 

| Arman 6 kali, 9. Sunarno 5S kali, 
10. Suharno 6 kali, 11. Sutrisno 6 

kali, dan 12. Maladi 8 kali. 
Tentang pemberian tanda-penghar- 

gaan tsb telah diumumkan  daiam 
malam perpisahan Kongres PSSI 
Minggu malam jl. digedung Sasono- 
suko. 

MALAM CONCERT LEMBA- 
GA KATHOLIK INDONESIA. 
Dalam usahanja untuk ikut serta 

membantu memadjukan dan mening 
gikan deradjat bangsa Indonesia di 

  

da tg. 27-12 malam jad. oleh Lemba 
ga Katolik Indonesia Surakarta akan 
diselenggarakan  .,Malam Concert” 

bertempat digedung Sasonosuko Lo 
djiwetan Solo. Concert tsb bersama 

dengan koornja akan dimainkan oleh 
Lk. 120 orang anak dari Seminarie 
|Minus di Mertojudan, Magelang.   Pemerintah Daerah tsb. telah dipu- 

tuskan, bahwa 1. Tiap2 surat jang 
dialamatkan kepada Pemerintah 
Daerah Kota Besar Semarang" harus 
ditulis dalam bahasa Indonesia. 2. 
Surat2 jang ditulis dalam bahasa 
asing akan dikesampingkan dan 

mestinja. 

perhatikan seperlunja. an 

SEKRETARIAT KOTA BESAR 
SMG. AKAN PINDAH 

Menurut keterangan, mungkin da- 
lam bulan jang mendatang ini! selu- 
ruh pegawai sekretariat Kota' Besar 
Semarang jang kini berada di Ge- 
dung Besar K.B.S. akan pindah  di- 
gedung jg. terletak dibelakangnja jg. 
kini sedang diperbaiki. “Gedung se- 

“kretarjaat ini kemudian akan 'dipa- 
kai untuk sidang2 DPR dan resepsi? 
resmi. - Dua tembok jang memisah- 
kan dan ada diruang tadi akan di- 
hilangkan, agar ruangan- tadi makin 
luas. 

  

  

! 
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SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 

Semarang, 10 Des.:1953: 

Genderan pagi: 12.05 Orkes Kron- 
tjong M. Segi: 12.30 Untuk Kaum 
Wanita: 13.15 Njaniian S. Abdullah: 
13.40 Anekawarna Ketimuran::14.00 
Orkes Louis Levy dan njanjian' Vera 
Lynn, 17.05 Lagu kanak2: - 17.10 
Dongengan kanak2: - 17.45  Rajuan 
Dinah Shore: 18.00 Hiburan Sendja 
hid. O.K. Massa: 18.30 -Hiburan 
Sendja (landjutan): 19.30 ' Tepat- 
Kah nah ? 20.30 Mimbar Islam: 
20.45 Orkes Hawaiian Suara Istana: 
21.15 Lagu2 Populer hid. Tossema, 
22:20 Pembatjaan Buku: 23.30 Tu- 
tup. : ' 

Surakarta, 10 Des. 1953: 

07.45 Genderan pagi: 
Koppel Ouartet: 
Dixon dengan orkesnja: 12.45 Ra- 
juan Siang oleh Tossema: 13.45 Do- 
nald Peers & Rose Murphy: : 14.00 
Xavier Cugat & George Boulanger: 
14.15 Morton 

Torch: 17.05 Dunia kanak2,. 17.45 
Varia Djawa Tengah: 17.55 Lagu2 
Arab: 18.15 Ruangan Pemuda-Pe- 
mudi: 18.45 Sendja mendatang: 19.30 
Djuga Musik kenal Sedjarah: 19.50 
Mimbar Islam: 20.30 The Moon Is- 
landers: 21.20 Wajang Orang oleh 
Keluarga Studio” tjer.: BRADJA 
DENTA BALIK: 22,15 Wajang 
Orang (landjutan): 24.00 Tutup. 

Jogjakarta, 10 Des. 1953: 

Djam 06.10 Scuola du Ballet tjipt. 
Bocherini: 06.40 Bunga Rampai dari 
discotheek Timur: 07.10 Jazz ringan 
dan swing instrumental, 07.30 Vo- 

10.00 Ujon2 
dari Puro Paku Alaman: 12.00 Ame- 

rika Folk Music: 12.15 Rajuan. Ma- 
luku: 12.30 Rangkaian Langgam 
dan Krontjong: 13.10 Peter Yorke 
dengan Orkesnja: 13.40 Irama Trio: 
14.00 Beberapa Overture: 17.00 Ta- 
man Harapan Bangsa: 17.45 Piano 
sore oleh Muljono: 18.00 Dunia 
olah raga: 18.30 Seni Suara Diawas 
19.40 Rajuan Malam oleh Andang 
Teruna: 20.15 Duet oleh Rawices dan   didapat kabar lebih djauh, bahwa Pe 

merintahan - Otonoom  Djawa Te- | 
ngah kini telah bersiap? untuk mene   KARANGKADJEN 62 JOGJAKARTA, 

# 

  

rima djuga pengoperan djawatan2 So 
sial dan Kesehatan. 

  

Landeuer: 20.30 Siapa tahu: 21.15 
Mimbar Islam: 21.30 Rajuan tanah 
Prijangan Ketjapi Seruling oleh Seni 
Sunda studio Bandung: 22.15 Hibu- 

ti- 
dak akan dikerdjakan sebagaimana | 

me
ha

ob
aw

an
gg

 

Harap chalajak ramai suka mem-! 

| — PADI BENGAWAN. 
Djam 06.10 — 06.45 —- 07.15 

  

1 5 — 0715 2 activeer dan digiatkan lagi. Dians:/06:03 Pen 12 . Ti Sukohardjo ketjamatan Salatiga ,un- 
Das Replanui da tuk tanaman rendengan ini telah | 

memadjukan permintaan benih padi 

Gould & Sidney | : 

    

| Adapun lagu2 jang akan dimain- 
kan ada 10 buah. 

'SALATIGA 

PRAJEKABUDI. 
Pada hari Minggu jl. dirumah 

'pak wali-kota telah diresmikan pem- 
bukaan tjabang seni tari Djawa dari 
perkumpulan Prajekabudi (Praja Eka 
Budaja Indonesia). Mr. Soekardjo 
selaku ketua mengupas sedikit ten- 
tang desas-desus diluar jang seotah- 
olah hendak merugikan nama per- 
kumpulan dengan mengatakan, bah- 
wa pemilihan tempat latihan  diru- 
mah pak wali-kota itu kurang tepat. 
Selandjutnja terima kasih disampai- 
kan kepada segenap peminat jang te- 
lah sudi menjerahkan anak-anaknja 
untuk mengikuti latihan tari  (bek- 
san) jg. dipimpin oieh seorang ahli. 
Pak wali-kota dalam kata sambutan- 
nja menjatakan bangga, bahwa Pra- 
jekabudi telah dapat mengajurkan 
langkah dengan mengadakan latihan 
beksan untuk anak2. Setelah ketua 
seksi tari sdr. Tjiptorahardio diberi- 
kan sedikit pendjelasan, kemudian 
dimulai dengan demonstrasi tari- 
tarian. Banjaknja pengikut pada saat 

kedjuaraan | 

lapang kebudajaan dan kesenian, pa | 

one 
TAMBANG BELERANG DI 
DIENG AKAN DI-EXPLOITIR 

Dari kalangan kaum pengusaha 
di Jogakarta didapat keterangan 
bahwa kini oleh beberapa ' kaum 
pengusaha telah diadakan persia 
pan2 guna meng-eksploitir per- 
itambangan belerang dipegunu- 
ingan Dieng. Menurut keterangan 
tsb. disana terdapat djuga porse 
lein. Diterangkan "oleh kaum pe 

ingusaha itu bahwa daerah pegu 
Inungan Digng mempunjai 
pan baik untuk menghasilkan 
bahan2 jang biasanja sampai se 

“karang masih harus didatangkan 
“dari luar negeri. 
| Menurut rentjana dari kaum 
Ipengusaha tsb- terutama menge 
'nai belirang ini akan mendjadi 
salah satu usaha jang akan di 
utamakan, mengingat bahwa hing 
ga kini untuk keperluan dalam 

negeri belirang itu" masih di-im- 
port dari luar negeri. Menurut 
penjelidikan, belirang dari luar 
negeri adalah belirang jang tidak 
murni padahal belirang dari 
Di€ng adalah belirang jang asli. 

Daerah Digng ini mempunjai 
daerah belirang seluas I.k. Z5.000 
Ha. Kabarnja mengenai konsesi 
tsb. pihak pengusaha dari Dje- 
pang dan Belanda telah menawar 
kan diri utk bekerdja bersama2 
dengan pengusaha2 Indonesia de 
ngan modal 5196 dari pengusaha 
Indonesia dan 4970 dari pihak 
mereka. Hal ini masih dalam per 
timbangan para pengusaha tsb. 

MAGELANG 
INJEKSI BERAS. 

Dalam menghadapi masa patjeklik 
sekarang ini pemerintah dengan per 
antaraan Jajasan Bahan Makanan te 
lah mengeluarkan beras untuk Selu 
ruh daerah karesidenan Kedu seba-j 
njak 104.500 kg hingga achir bulan 
Nopember jang lalu. Beras tersebut 
dimaksudkan didjual kepada pendu- 
duk dengan. melalui para pemegang 
izin pendjualan beras dengan harga 
Rp. 170,— hingga Rp. 200.— setiap 
kwintal. Dari djumlah tadi daerah 
kabupaten Magelang mendapat 16. 

1500 kg., Temanggung 11.000 kg, Wo 
nosobo 24.000 kg, Purworedjo 28. 

:500 kg dan Kebumen 24.500 kg. 
KURSUS KADER TANI. 

Sedjak permulaan bulan Desember 
djawatan pertanian rakjat kabupaten 

Magelang telah mengadakan kursus 
kader tani di Borobudur jang diikuti 
oleh 42 orang pemuda petani dari 
pelbagai tempat. Dalam kursus tsb 
diberikan peladjaran2 mengenai teh 

nik pertanian setjara "praktis dan di 

, 

  

i 

  

  

hara | 

htelah bersikap aktip kepada war- 

Warganegara 

rensi Bangsa Indonesia turunan 

rangkan, bahwa pendirian warga 

onghoa, artinja djika 

me-assimilir. 

daknja tindakan2 pemerintah me-- 
ngenai masalah golongan 
itu djanganlah bersifat generali- 
sasi. 

la terangkan, bahwa tiap2 go- 
longan mempunjai sifat dan kei- 
nginan tersendiri, sehingga djika 
hal ini tidak disadari dengan se- 
sungguhnja, . mungkin perkataan 
.golongan ketjil” dapat menga- 
burkan pemandangan terhadap 
tindakan2 penjelesaian ,soal2 ter- 
sebut diatas, seperti seringkali te 
lah terbukti kenjataannja, demiki 
an A. Bajasut. 

Keinginan jang berlainan. 
A. Bajasut mengemukakan, ber 

lainan keinginan jang ada pada 
golongan turunan Tionghoa dgn 
golongan turunan Arab, dengan 
mengambil tjontoh2 sebagai beri- 
kut: 

a. Dalam hal pemilihan umum, 
dimana golongan Tionghoa dgn 
perantaraan P.D.T.I. dalam kon- 
gresnja di Bandung dan Siauw 
Giok Tjhan sendiri dalam Parle- 
men menuntut diadakannja kie- 
zercorps tersendiri atau dengan 
maksud demikian, sedangkan go- 
longan peranakan Arab berkehen 
dak jang sebaliknja, tidak ingin 
dipisah2kan dengan golongan ter 
banjak: 

b. Golongan peranakan Arab 
berkeputusan akan berusaha ha- 
pusnja fasal 58 UUDS. Republik 
Indonesia jang memberi djaminan 
kursi bagi mereka didalam Par- 
lemen, sebaliknja golongan Tiong 
hoa djustru selainnja ingin tetap- 
nja pasal tersebut, bahkan  me- 
nuntut kekurangan jang ada se- 
karang igi, 

c. Golongan Tionghoa dengan 
perantaraan salah satu organisasi- 
aja telah menjampaikannja sebu- 
ah resolusi kepada pemerintah, jg 
kesimpulannja, bahwa mereka 
merasa amat dirugikan jang dise- 
babkan akibat dari peraturan ke- 
warga negaraan Indonesia jang 
sekarang ini, bahwa anak2 mere- 
ka — jang lahir di Indonesia dari 
Orang tua jang bukan perinakan 
— telah didjadikan warga negara 
Indonesia. 

Sebaliknja golongan Arab djus 
tru merasa dirugikan djika terda- 
pat anak2 mereka jang lahir di 
Indonesia jang karena satu dan 
lain sebab dipandang bukan war- 
ga-negara Indonesia, 

d. Negara Tiongkok jg mem 
punjai undang2  kewarga-negara 
annja berdasarkan ,,ius sanguinis” 

ga-negaranja jg diluar negeri, dju 

daki assimilasi, sebaliknja golongan turunan Arab 

'A. Bajasut mengharapkan hen : 

kerjil | 

ilah Abraham Appel 

  

Arab, mengenai keterangan 
Siauw Giok Tjhan jang prinsipnja menentang andjuran2 assimila 
Si warga negara turunan asing dengan warga negara “asli”, mene- 

negara golongan turunan Arab 
berlainan dengan pendirian Siauw Giok Tjhan jang oleh Bajasut 
diartikan sebagai pendirian warga negara golongan turunan Ti- 

golongan turunan Tionghoa tidak menghen 
telah merasa 

  

PSSI Akan Datang- 
kan Pemain? Baja- 
ran Dari Eropah 
Th. Depan Akan, Ngluruk: 

Ke Eropah Sendiri 

Salah satu putusan kongres 
ke-XVI dari PSSI jang diadakan 
di Solo sedjak tgl. 3 hingga tgl. & 
Desember, ialah 
werkprogram PB untuk tahun 
1954 jang antaranja memuat ren- 
tjana mendatangkan kesebelasan 
pemain2 bajaran (prof) dari' Ero- 
pa Barat dalam bulan Djuli ta- 
hun depan. 

Mengenai soal itu telah terle- 
bih dulu diadakan pembitjaraan 
informil antara PB. PSSI dengan 
C.J. Stolk wartawan olahraga 
RRI jang baru sadja kembali da- 
ri negeri Belanda dan selama di- 
sana ber-sama2 dengan Masten- 
broek bekas seorang guru pendi- 
dikan djasmani di Indonesia, te- 
lah mengadakan kontak dengan 
pemain bajaran Belanda jang ki- 
ni berada di Perantjis. 

.Pada prinsipnja pemain? bajaran 
dari berbagai negara jang kini berada 
di Perantjis itu setudju utk datang 
di Indonesia selama 1 bulan dan me 
mainkan kira2 10 — 12 pertanding 
an. Dalam bulan Djuli 1954 kebetu 
lan diwaktu kempetisi persepakbola 
an di Perantjis dihentikan, mereka 
bersedia untuk datang di Indonesia. 

PB PSSI dalam pembitjaraan infor 
mil itu dapat menerima rentjana kun 
djungan itu, dan keputusan djadi 
atau tidaknja, pertama-tama terletak 
pada kongres PSSI jang kini sudah 

dapat menerima - rentjana PB itu, 
dan kedua izin dari FIFA untuk kun 
djungan kesebelasan prof dari Ero- 

pa Barat itu nanti. Dalam pada itu 
PB PSSI akan mengadakan hubu- 

ngan djuga dengan Pengurus K.N.V. 
B. di Nederland untuk menerima pe 
Tan 
tangkan team prof. itu. 

Menurut keterangan, dalam kese- 
belasan prof Eropa Barat itu akan 
turut bermain di Indonesia 3 orang 
pemain bajaran dari Nederland, ia- 

sebagai kanan 
luar, B. de Harder selaku kiri luar 
dan F. de Munck selaku pendjaga 
gawang. Djuga akan turut ke Indone   ga-ikepada' mereka jg telah men 

djadi warganegara Indonesia, se : 
bagaimana terbukti dari pada be 
rita jang baru2 ini disiarkan, di 
mana untuk golongan Tionghoa 
di Indonesia disediakan 4 korsi 
dalam Parlemen Tiongkok, dan 
lain2 'aktiviteit lagi jang kiranja 
tidak usah disebutkan satu persatu 
nja disini. 

Sebaliknja tidak ada satu nega 
ra Arab jang manapun djuga jg 
mentjampuri urusan peranakan 
Arab disini, baik jang setjara te- 
rang-terangan maupun jg “setjara 
diam2. | 

Achirnja A. Bajasut  mengharap-   harapkan, agar para peserta kursus 
tersebut sekembalinja didesa mereka 
masing2 dapat merupakan tenaga2 
penuntun dari kawan2nja sedesa, un 

.tuk membimbing mereka kearah per 
ini ada 50 anak2 laki2 dan perem-|tanian jang modern. 
puan, umur 6 — 15 tahun, : 

Panenan padi Bengawan 
daerah - kabupaten Semarang, ter- 
utama  diketjamatan Salatiga dan 
Banjubiru nampak lebih banjak dan 
baik dari jang sudah2, Sebagai di- 
ketahui penanaman padi Bangawan 
itu dimulai dalam tahun 1950. Bibit 
padi itu diperoleh dari hasil pertjo- 
baan jang dulu dilakukan di Bogor. 

dalam 

Djadi bukannja bibit padi jang ber-. 
asal dari Kali Bengawan Solo. Uish 
Djawatan Pertanian bibit padi Ke- 
ngawan itu diberikan kepada sak 
tani. Perighasilan rata2 saban hekta- 
re 35 guintaal atau lebih, sedang 
bibit jang ditanam 25 kilo. Menurut 
keterangan jang berwadjib hasil itu 
akan bisa naik apabila tjara menger- 
djakan dan menanam benih itu di- 

Desa 

Bengawan 5 ton. : 

PEMBERIAN PIALA2 DAN 
MENDIRIKAN PERSATUAN 
« TENNIS. 
Pada nanti tgl. 13 Desember 1953, 

djam 09.00 pagi di R.M. Lido Smg. 
akan diadakan penjerahan piala2 ke- 
pada djuara PELTI th. 1952/1953 
jang hasilnja pernah dikabarkan. Pe- 
njerahan tadi akan dilakukan oleh 
Wali Kota Semarang. Guna" me- 
njempurnakan organisasi PELET: di- 
Samping memberikan piala itu, pun 
akan diadakan pertemuan untuk 
mendirikan persatuan tennis (bond) 
chusus untuk daerah: Karesidenan 
Semarang. 

.. JAJASAN PANTJASILA 
Seperti diketahui, pada bulan 

,April 1953, di Semarang telah didi- 
irikan Jajasan Pantjasila jang di- 
ketuai sdr. Ramuwisit. Usahanja a.l. 
pendjualan — obligasi, — pembuatan 
kiosk2 dan mengluarkan madjallah 
kerochanian. — Menurut keterangan, 
Jajasan Pantjasila jang didirikan di 
Jogja diketuai S. Bradjanegara dan 
tidak lama pula akan mengirim de- 
legasi untuk menghadap kepada Pre- 
siden Sukarno guna minta penge- 
sahan tentang pendirian tsb. Dalam 
hal ini wakil2 dari Semarang pun 
akan ikut serta, Kapan delegasi tadi 
akan bertolak ke Djakarta belum di 

ran malam oleh IKSJ, 23.00 Tutup. . dapat kepastian, 

PENGGILINGAN PADI DGN 
TJARA RAKJAT. 

Beberapa orang penduduk di Nglu 
war (Magelang) telah berhasil mem 
buat alat2 penggilingan ' 'padi dari 
bambu jang mempunjai kapasitet dua 
lipat tenaga manusia. Hasil penggili 
ngan dengan alat itu sangat memuas 
kan: dari sekwintal padi dapat diha 
silkan sebanjak 70 kilogram beras. 
Alat tersebut didjual dengan harga 
Rp. 130.— sebuah. 

KONPERENSI PARKINDO 
"SELURUH KEDU. 

Baru-baru ini telah  dilangsung- 
kan konperensi Parkindo seluruh Ke 
du di Magelang, jang dihadiri oleh 
seluruh wakil2 tjabang2nja di Kedu. 
Dalam konperensi tersebut dibitjara 
kan soal2 jang mengenai pemilihan 
umum dan kepada hadirin diberikan 
instruksi2, uraian2 dan pendjelasan2 

untuk menghadapi pemilihan umum | 
jang akan datang. 

TJILATJAP 
Sl1 TAWANAN S.O.B. 

DIBEBASKAN. ! 
Belum lama berselang, telah di. 

bebaskan dari kependjaraan Nusa-' 
kambangan SI1 orang tawanan 
S.O.B. jg. dikembalikan ketempatnja 
masing2. Mereka ini berasal dari. 
daerah2: Tjirebon, Brebes, Wono- 
sobo,  Bandjarnegara,  Banjumas, 
Tjiamis, Djokja dan Tjilatjap. | 
Dipendopa Kab.: Tjilatjap, mere 

ka diberi wedjangan oleh Bapak Bu- 
pati. Dan kemudian dilakukan pe- 
njumpahan oleh Sdr.: A. Zaini Sja- 
tibi Pengulu Kabupaten. Dapat dij 
ketahui, bahwa menurut  tjatatan 
resmi, tawanan2 jg dibebaskan itu 
sebenarnja ada ig meninggal dunia 
dan ada pula jg telah melarikan diri 
dahulu. 

PEKALONGAN 
KURSUS GURU TANI 

Dengan bertempat di B-P.M.D. 
Kadjen dan dibadliri oleh Kepala 
Bagian Pendidikan Djawatan Perta- 
nian Rakjat Propinsi Djawa Tengah, 
Djawatan Pertanian Kabupaten, Pa- 
mong Pradja dan Dijawatan Penera- 
ngan, di Kadjen (Kab. Pekalongan) 
baru2 ini tlh. diresmikan pembukaan 
kursus Guru Tani utk 6 bin lamanja, 
dan diikuti oleh 20 orang kursis jang 
terdiri dari kaum tani, 

    

(sakit. 

itu kira2 32 orang buruh pelabuhan 

djono, 

kan: | 
1. Agar pemerintah insjaf, bahwa | 

dalam hal penjelesaian masalah g0-| 
longan ketjil di Indonesia ini, tidak 
mungkin dilaksanakannja dengan tin- 
dakan2 jang bersifat generalisasi se- 
perti jang masih berlaku sampai se- 
karang ini, karena akibatnja sebagai 
dirasakan akan menimbulkan keka- 
tjauan dan ketidak puasan pada se- 
mua pihak. 

2. Agar golongan Tionghoa dan 
Siauw Giok Tjhan ' pada chususnja 
mempunjai dada lebar, seperti. jang 
telah “diundjukkan oleh golongan tn- 
do-Eropah jang diwakili oleh Drs. 
J.B.F. Mayor Polak jang mengata- 
kan dimuka Parlemen ' sebagai ber- 
ikut: : 

Kalau peranakan Arab telah me- 
rasa diri sebagai orang Indonesia, 
maka kami dapat mengutiapkan se- 
lamat, dan mudah2an kami bisa-me- 
njusul setjepat mungkin”. 

TJIREBON 
RIBUT2 DI PELABUHAN 
Puluhan buruh pelabuhan TYjire- 

bon pada hari Minggu j.l. telah me- 
ngerojok seorang agen. Indonesisch 
Blauwvreesveem, tuan J. v. d. Worp., 
hingga luka2 parah. Dari kantor pe- 
njuluh perburuhan diperoleh kete- 
rangan, bahwa pengerojokan itu ter- 
djadi untuk memperkeras tuntutan 
supaja dua mandor jang dituduh 
melakukan ketjurangan atas upah 
buruh dipetjat. Fihak penjuluh per- 
buruhan dua minggu sebelum  per- 
istiwa terdjadi, telah  mengandjur- 
kan kepada IBVV agar kedua man- 
dor itu dinonaktifkan dari pekerdja- 
annja, sementara perkaranja diserah- 
kan kepada polisi. Tetapi pada hari 
Minggu itu, dua orang mandor tadi 
masuk bekerdja dengan membawa 
75 orang buruh baru. Hal ini me- 
njebabkan buruh lama meluap ama- 
rahnja. Berhubung dengan peristiwa 

  

  

dan kedua mandor ditahan oleh po- 
lisi dan korban diangkut kerumah 

RAPAT PERKENALAN 
WANITA NASIONAL. 

Dengan mengambil tempat di 
pendopo Kabupaten  perkumpu- 
lan Wanita Nasional tjabang Tji- 
rebon baru-baru ini telah meng- 
adakan rapat perkenalannja dgn 
disaksikan oleh segenap anggauta 
anggautanja. 

Organisasi tersebut jang baru 
sadja terbentuk pada bulan jang 
lalu diketuai oleh Nj. D,  Sun- 

sia nanti Captain dari kesebelasan 
'nasionat Perantjis, Marche, dan lain2 
pemain bajaran dari berbagai negara 
seperti dari Italia, Swedia, Spanjol 

.dan Finlandia. 

Dalam bulan September - 
Oktober kes. PSSI ke Ero- 
pa. 

Djuga telah diterima baik oleh 
kongres di Solo, rentjana kerdja 
PB. PSSI untuk mengadakan per- 
lawatan kesebelasan PSSI ke 
Eropa dalam bulan September - 
Oktober. 

Di Eropa itu direntjanakan 
akan diadakan 2 — 3 pertandi- 
ngan di Nederland, antaranja 
pertandingan internasional mela- 
wan kesebelasan Nederland, 1 
pertandingan di Belgia, 1 pertan- 
dingan di Perantjis, 1 pertandi- 
ngan di Djerman Barat, 1 pertan- 
dingan di Swiss. Mungkin djuga 
dalam perdjalanan pulang akan 
diadakan pertandingan di Italia 
dan Yugoslavia. 

XI BOND POLISI INDONESIA 
— PERSIS 1—2. 

Dalam pertandingan persaudaraan 
antara Kes. Bond Polisi Indonesia 
melawan Kes. Persis Solo, jg dilang 
sungkan Senen sore jl. di Stadion 
Sriwedari Solo, Kes. Bond Polisi te 
lah dikalahkan dengan angka 2—1 
oleh kes. "Persis. 

Perlu diterangkan, bahwa hatsil 
dari Pertandingan tsb sebagian akan 
diperuntukkan — guna pembangunan 
gedung Jajasan Sanatorium Kepoli 
sian Djawa Tengah di Ngawen Sala 
tiga. 

Personalia. 
5IAPA-APA-KEAM ANA? 
SENATOR2 AMERIKA 

INDONESIA. 

ta senator2 Amerika “Walter H. 
Judd, E. Ross Adair, Clement J. 
Zablocki dan njonja Marguerite S. 
Church, jg sedang mengadakan per 
djalanan ke Timur Djauh. Hari Re 
bo para senator tsb bermaksud me- 
Pa perdjalanannja ke Ma- 
nila. 

  

HARGA MAS DI SMG. 

Semarang: 9 Desember. 
24 karaat: djual Rp. 37,50, be- 

li Rp. 37,20. 22 karaat: djual Rp. 
36,—, beli Rp. 34,50. 2 

3 ANGGAUTA DPRDS S0LO 
JG DISTADSARREST AKAN 

DIBEBASKAN. 
Tg. 11/12 jang akan datang oleh 

Panglima Divisi Diponegoro akan 
diresmikan di Solo pembebasan ter 
hadap 3 orang anggauta DPRDS So- 
lo jang sedjak 6 bulan jl distadsar- 
rest di Semarang berhubung dengan 
SOB. 

Mereka itu adalah Sumarto, Sabli 
dan Marwan. Peresmian dan upatja 
ra tsb antara lain akan dihadiri dju   ga oleh Gubernur Budiono, 

Ketuaruna ( k: 

Arab Sudah Meng -Assimi- 

leer diri Dgn Bangsa Indon. 

A. BAJASUT, ACTING SEKRETARIS Pusat Badan Konpe- 

diterimanja- 

mengenai maksud menda- . 

Senen siang telah tiba di Djakar- 
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Amerika Sudah ,,Gewes“ Terhadap 
  

-$ 

    

   

     
   

     

  

f wanita dari Farnham School of Art, me- 
ng baru ia tjiptakan. Pada waktu ini ia me 
enggambarkan, ,,Kepertjajaan,” Pengha- 
edja Belanda baru di Old Broad Street, 

uu dibuat untuk menggantikan geredja 
mboman dalam perang dunia jang ba- 

Rita Ling, seorang 
rasa bangga atas pe 
ngerdjakan sebuah 
rapan dan Kerji 
“Austin Friars, di 
jang tua jang tela 

| Italia-Perantjis 
Antjam Akan Tarik Kembali Bantuanja Mulai 
1 Maret Jia.d. Bila Italia -Perantjis Tak Mau 

Turuti Kehendak Amerika Mengenai Soal 
: 'Djerman Dan Tentara Eropah  : 
- Oleh: kingsbury Smith, Korr. ,,Suara. Merdeka" 

N Di Eropah Barat 
ITALIA SERTA PERANTJIS pada waktu ini mendapat pe- . 

ringatan keras, meskipun setjara tidak langsung, dari “Kong- 
res (Parlemen) Amerika bahwa djika Perdjandjian Tentera Eropah 

tidak djuga diterimanja atau Djerman Barat tidak pula segera di- 
bawa serta dalam Pak Atlantik sebelum tanggal 1 Maret tahun 
depan, maka bantuan uang Amerika kepada kedua negara. itu . 

mun: 

  

gkin akan dikurangi djumlahnja  djika tidak diheptikan sama 
sekali. Menteri luar negeri Amerika, John Foster Dulles, mungkin: 
benar waktu dinjatakannja baru ini, bahwa dia sendiri « belum 

| memberikan sesuatu tanggal pasti bila Perdjandjian Tentera Ero- 

Imunda perdebatan mengenai Ko- 

  

Mendekati 
Impasse 

Perandingan Pendahu- 
luan Paamunjom 

Sangat Seret 

PADA SAAT PANITYA Po- 
litik Madjelis Umum PBB me- 
ngambil keputusannja untuk me- 

rea hingga waktu jang tidak di- 
tewukan, konperensi persiapan 
di. Panmujom sendiri pada hari 
Selasa menghadapi djalan buntu 
lagi/ Baik pihak Korea Selatan 
maupun pihak Utara dengan tegas 
menolak usu!2 jang terachir dari 

Komperensi Politik, hingga wakil 
Serikat, Arthur Dean, mengan- 
tjam akan memutuskan perundi-   pah itu sudah harus diratifisir. : : Pe 

Inggris-Amerika memberikan zo- 
“Akan tetapi sudah tidak “dapat 'ne A kepada. Italia dipandang se 

naan-perundingan apabi'a pihak 
Utara tidak mau menerimanja. 

Menurut penindjau2 di Panmun- 

  

pihak PBB untuk mempersiapkan | 

  

menerangkan lagi: 
— meskipun hanja buat beberapa hari sadja. 
dahak diwaktu 
menambah, bahw 

jang tidak merokok. : 

disangkal lagi, ditindjau dari per 
tjakapan2 dengan diplomat2 Ame 
rika, bahwa Kongres telah mem 
berikan suatu tanggal, jaitu 1 Ma 
ret tahun depan. Di Roma, Paris 
dan dimana-mana koresponden 

“bagai tanda ,.tidak tahu berterima 
kasih”. jang sebesar-besarnja: dari 
pihak Italia. Tt 

| Pendapat2 dari anggota2 Kongres 
jang berkundjung itu, diantaranya 
ketua2 serta anggota2 dari paniiya? 

ru lalu. Sepandja 

Rumania 5 

Sekali Keolah- Ragaan 
Gymnastiek Sangat Populair — Sepak- 

bola Mendjadi Kegemaran Rakjat 
Penuturan Suharko: Ahli Renang Indonesia 

SUHARKO DJAGO renang 
lu telah pulang jal 
kan kesan2nja 

bibit2 jang terdiri dari 
lah landjutan dan lain2nja. 

Pelatih2-nja terdiri dari orang2 
achli, karena untuk melatih bibit? 
harus bersekolah dahulu selama 
lebih kurang 8 tahun lamanja dan 
ada dibawah pengawasan peme- 

-rintah. Dalam tahun-1952, telah 
lulus untuk mendjadi pelatih, 775 
pemuda2 putera dan puteri. ber 
umur antara 17 hingga 20 tahun. | 
Hingga sekarang, jang masih be ! 
ladjar ada kurang lebih. 2.000 
pemuda. : 

. Tentang sekolah2 pendidikan jat ialah sepakbola. Di tiap2 pelo- paja mendjelaskan hal ini kepada 
djasmani dikatakan oleh Suhar- sok terdapat perkumpulan?" sepak pemimpin2 politik sekutu di Ero 

di bola dan lapangan2nja. Dalam sua- pa, istimewa kepada  pemimpin2 ko, bahwa sekolah ini sangat 
gemari para pemuda2-nja. Tiap2 
tahun, ber-puluh2 murid mendat 
tarkan dirinja kesekolah tersebut. | 
Dalam sekolah inilah,  pemuda2 
jang berminat, digembleng untuk 
mendjadi orang kuat dan sehat. 

Alat2 olahraga serba modern 
dan compleet dan dibuat dinegeri 

- sendiri. Pemerintah (Kementerian! 
P. P. K) sangat memperhatikan 
perkembangan? keolahragaan, 
dan bantuannja pun penuh diberi 
kan kepada mereka jang membu 
tuhkannja. 

: Gymnastiek sangat d'ge- 
mari. 

-Olahraga bersenam (Gymnastiek) 
sangat digemari dan mendjadi sa- 
lah satu dasar untuk - melakukan 
olahraga  selandjutnja. Ig dimaksua 
dengan olahraga ini ialah seperti. 
Turmen, gerak badan dengan mu- 
sik, rechstok dan lain2nja, jg dapat 

dilakukan didalam ruangan tertu 
tup. 4 

Dalam pembukaan Festival, da 
pat kami lihat olahraga. bersenam 
itu, dilakukan oleh beratus2 pemu- 
da-pemudi berpakaian warna2, me: 
lakukan olahraga membuat huruf2 

Dempsey Tak Dja- 
di Kawiu Dengan 

Djanda Kaja 
DJANDA MULTIMILIONER 

Estelle Auguste telah memutus- 
kan pertunangannja dengan be- 
kas djuara tindju Jack Dempsey 
pada hari Senin. Pertunangannja 
dengan Jack Dempsey tadi se- 
minggu berselang telah diumum- 

|. kan. Estelle Auguste menerang- 
“kan, bahwa antara dia dan tuna- 

| ngannja terdapat perbedaan pen- 
dapat mengenai banjak hal. 

Menurut keterangannja, perbe- 
daan itu baru pada Minggu. ma- 

i njata padanja, ke- 
» berdua bertengkar 

it up Naa jang di- 
    

    

   

a 

   adlir perkaw nan 
kan dilangsungkan - mereka jang 

| pada achir bulafi ini, di Florida. 
. Dempsey sangat menentang keras 
undangan tadi, katanja, dan Dem- 
psey telah meninggalkan kamar 
itu dengan marah sekali, dan ia 
telah memutuskan untuk mengu- 
rungkan sadja rentjana2 perka- 
winannja dan pulang kembali ke- 
rumahnja di Flc hari Selasa. 

    

Menurut keterangannja selandjut- 
nja, Dempsey tidak  diberitahu- 

keputusannja ta- kan tentang 
di. (UP). 

ruh | n Rita, maka ia adalah satu2nja wanita 
Jang mendjalankan pekerdjaan sematjam, itu. 

AGO renang Indonesia jang beberapa waktu Ia 
dari perdjalanan-nja 33 Eropa Timur menjampai- 

sanZinja tentang pendidikan keolahragaan di Rumania ke- 
pada kita sebagai berikut: Sebagai seorang perenang lebih dahu- 
lu saja akan memberikan kesan2 tentang kemadjuan olahraga re- 
nang jang terdapat di Rumania. Kolam renang di Bucharest, sa- 
ngat besar dan luas sekali. Kolam ini dipergunakan untuk melatih 

»Pioneers” atau pandu2, anak2 seko- 

Hat, Pp 

| Kirk Douglas | 

Pentiagkan 

air pantjuran (Fontein) Nan olahra- 

tuan ini mendapat keterangan, penting dalam kedua balai perwaki 
bahwa senator2 serta  anggota2 lan A.S., telah disampaikan oleh di- 

plomat?2 Amerika kepada pemimpin? 
politik serta pembesar? Italia 
nja. Diplomasi Inggris, jang meng- 
alami hal jang paling tidak baik dari | 
pihak Italia oleh karena komandan 
militer Inggris di Triest memegang: 
kekuasaan atas barisan2 polisi disa- 
na, djuga telah menjatakan dengan 

Kongres Amerika jang  berkun- 
djung kenegara2 itu telah membe 
rikan penegasan, bahwa kesaba- 
ran Amerika sudah hampir habis 
atas sikap jang masih ragu2 dari 
negara2 sekutunja di Eropa me 
ngenai masalah sumbangan Djer 
man Barat dalam sistim keselama 
tan utk. mempertahankan Eropa. 

lain- 

edjekan2 atas pelantjong2 ' (tourist) 
bangsa Inggris didjalan-djalan raja 
di Roma. “En 2 "5 | 

Anggota2 Kongres A.S. mene 
gaskan, bahwa mereka bersedia 
untuk menerima sumbangan itu 
melalui enaman-negara jang men : 
djadi anggota Perdjandjian Tenta 
ra Eropa atau melalui turut serta 
nja Djerman setjara langsung da 
lam NATO, tapi biarpun jg mana 
diterima mereka menghendaki su 
paja masalah itu sudah dipetjah 
kan sebelum Kongres bersidang 
kembali untuk memberikan perse 
tudjuannja atas bantuan2 ke- 
uangan kepada luar-negeri. 

Koresponden tuan ini pernah men: 
dengar seorang diplomat tinggi se- 
kutu pada suatu djamuan makan jg. 
diberikan oleh kedutaannja meng: 
utjapkan ketjaman pedas terhadap 
seorang pangeran Italia jang merasa 
supaja Amerika dan Inggris mendja-' 
lankan sikap lebih keras terhadap 
presiden Tito dari Jugoslavia. 
Kami ingin tetap tinggal bersa- 

habat dengan Jugoslavia dan Italia” . 
djawab diplomat itu. ,,Pada hake- 
katnja Jugoslavia tidak pernah men- 
djadi musuh kami dimasa pepera- 
ngan jang lalu”. 

Republikein dan Demo 
krat sefaham.   

ga lainnja jg tidak memerlukan pe- 
ngeluaran tenaga — sebanjak-banjak- 
nja, tetapi perlu mempunjai kelema 
san badan dan saling mengerti da- 
lam melakukan — sesuatu, umpama- 
nja dalam membuat suatu figuur jg 
memerlukan beratus-ratus “pemuda2- 
nja. 

Sepak bola sport rakjat. 
“Olahraga di Rumania, berma- 

tjam2. Olahraga jg sangat digemari 
rakjat dan mendjadi permainan rak 

tu kompetisi jg diadakan tiap tahun, 
telah tertjatat 2.000- perkumpulan 
jg mendaftarkan diri untuk mengu- 
«ur tenaganja,masing2.. Sungguh ti- 
dak termasuk akal, tetapi hal ini 
adalah sesungguh2nja. -— 

Karena itu, sepakbola di Rumania 
adalah sangat tinggi . mutunja dan, 
termasuk. negara .jg terkuat: diberua 

Selain sepakbola, maka jg digema- 
ri lain2nja ialah: Bola- tangan, vol- 
Iey, rugby, tennis, adu gulat,. boksen 
dan lain?dnja, ketjuali baseball 
|eriexet bola kerandjang. : 

Lapangan2 Olah raga. 
Diseluruh . Rumania terdapat 

tanah lapangan olahraga sebenjak 
6.000 buah. Jang paling indah 
dan terbesar ialah, - ,,Stadion. 23 
Agustus” jang baru dibangun itu 
selama 100 hari dan. dapat me- 
muat 80.000 penonton. Kemudi- 
an, ,,Stadion Dynamo” jang ser- 
ba lengkap dengan tempat olah- 
raga lainnja, seperti tanah2.la- 
pangan untuk atlitik, sepakbola, 
tennis, volley, basket, jang ma- 
sing2 mempunjai tanah lapangan 
sendiri, bahkan ada jang sam- 
pai 4 buah lapangannja. 

Untuk pertandingan musim 'di- 
ngin, didalam. Stadion itu, ada 
suatu sporthall jang luas dan da- 
pat dipergunakan untuk olahraga 
menembak, gymnastiek, adu gu- 

ingpong, angkat besi, ang- 
gar, adu tindju, basket, dan la- 
in?nja. Tempat untuk menginap 
jang disediakan untuk atlit2 jang 
datang dari luar negeripun, isti- 
mewa letaknia, didalam compleks 
stadion itu djuga. 

Stadion Republik. 
Selain uvtuk dipergunakan ba- 

gi berbagyai2 pertandingan, stadi- 
on itu dipakai untuk berlatih sia 
pa sadia jang ingin ber'atih, baik 
kaum buruh maupun  peladjar2 
atau petani2nja. Pendeknja selu- 
ruh lapisan masjarakat d#perbo- 
lehkan melakukan olahraga jang 
disenangi masing2. Siapa2 jang 
terlihat mempunjai bakat jang da 

|pat ditondjolkan kelak dimasjara 
kat, dilihatnja dia sesungguh- 
sungguhnja. . 

Sebuah stadion jang besar. dan 
indah pula ialah .,Stadion Repu- 

|blik” ig dibangun dari runtuhan2 
| tembok stadion lama. Selama .Fes 
tival pertandingan? atletiklah jg 
diadakan distadion itu. 

Pertandingan antara kaum 
buruh. 

Pertandingan antara kaum2 bu- 
ruh seluruh negeri, diadakan tiap 
tahun dan di-ikuti ' oleh  berdjuta2 
orang, —jg mengikuti pertandingan 
olahraga kadang2 melebihi 1 djuta 
orang. Pekan2 olahraga sematjam 
itu selalu dikundjungi oleh Presi- 
dennja, dan pembukaannja selalu. di 

  

  

tidak mendapat kepuasan mengenai sendjatanja kepada jang berwa- 

"Para senator serta anggota2 

terus terang bahwa ,,John Bull”-pun/ 
tidak merasa senang terhadap peng- Rusia diundang 

hadlir sebagai protes. (Antara). 

“jom, usul2 Dean pada hari Selasa 
ini bukannja merupakan ultimatum. 

"retapi mereka dalam pada itu me- 
nekankan bahwa keadaan pembitja- 
raan2 persiapan  Konperensi. Politik 
di£Bemmanjom itu kini telah mentja- 
pai' tingkat jang ,serendah?nja” se- 
diak pembitjaraan2 itu dimulai pa- 

da tanggal 26 Oktober jl. 
“....Satu2nja halangan : 
Le -nan Rusia. 
Persoalan mengenai peranan Ru- 

sia dalam Konperensi Politik jang 
akan diadakan itu adalah satu2nja 
penghalang jang kini masih ada an- 
tara kedua pihak. 2 

Pihak Utara menghendaki 

pera- 

supaja 
untuk menghadiri 

-konperensi sebagai negara netral, se- 
dangkan pihak PBB tetap menuntut 
Supaja Rusia duduk dipihak Utara 
dan harus tunduk kepada putusan2 
jang nanti diambil oleh konperensi. 
Kedudukan pihak PBB sementara 

itu telah lebih “dipersulit oleh sikap 
pemerintah Korea Selatan jang me- 

tuan Dan Kekuatan EDC” — Konpe- 
rensi Njatakan Hormatnja Kpd Perantjis 

Pernjataan. 
Bersama itu telah dikeluarkan pula   nentang konsesi2 jang sudah diberi- 

kan oleh pihak PBB. Menteri luar | 
negeri Korea Selatan Pyun Yung 
Tae menolak usul2 Dean, karena | 
menurut usul2 tersebut India jang 
oleh pemerintah Korea Selatan  di-j 
anggap .,pro-komunis” “dan negara2 
netral lainnja akan diundang dalam 
Konperensi Politik. Pada sidang hari | 
Selasa wakil Korea “Selatan tidak : 

  

Kongres baik dari golongan Repu 
blikein ataupun dari partai Demo 
krat mengatakan, bahwa mereka | 
mempunjai pendapat jang sama | 
mengenai masalah ini, dan bahwa GE 
pandangan mereka itu mewakili 
djuga pandangan dari sebagian ' 
terbesar anggota2 Kongres lain 

ja. Pun mereka sampai membe nja. Kalimantan 

instruksi kepada semua 

Timur, disinjalir terse 

rikan 
diplomat2 Amerika di Eropa su 

AN K k lalui saluran2 jang sjah dengan 
politik Perantjis dan Italia. mikian bunji pamflet itu. 

€ P3 : 

Kechawatiran Perantjis. | Dalam pada itu dikabarkan 
Pertjobaan kaum nasionalis Itaiia dari Bandjarmasin: . Padahari 

untuk mempergunakan krisis masa-! Sabtu tanggal 5 Desember seki- 
alah Triest sebagai suatu alat untuk ra pukul 12 siang, 131 anggota 
menjulitkan kedudukan Amerika Sz- gerombolan - Ch.. Simbar alias 

rikat berkenaan dengan ratifikasi Maduling tiba di Bandjarmasin 
Perdjandjian. Tentera' Eropah 'itu”te:- “dengan” - menumpang” kapal. “Se- 
lah menimbulkan amarah pada ang: perti telah” dikabarkan lebih du- 
gota2 Kongres jang berkundjung itu. lu, 150 anggota gerombolan ter- 
Pihak nasionalis Italia telah mem- sebut telah  menjatakan berse- 
bajang-bajangkan, bahwa djika Italia dia ' menjerahkan diri beserta 

penjelesaian soal Triest maka mere- Gjib. Dan kini ternjata mereka 

Pamflet?' Tebu-lreng (?) Di- 
bar Di Kalimantan-Timur 

P.LANETA MEMPEROLEH keterangan, bahwa didaerah Berau, 
barnja pamflet2 

pesanteren Tebu Ireng”. Dalam panflet tersebut antara lain dinjatakan, 
bahwa putera2 Islam tidak akan dapat melepaskan tuntutannja supaja | 
Indonesia mendjadi negara Islam, seperti orang2 komunis atau iali 
tidak akan dapat melepaskan tuntutan mereka supaja Indonesia mendjadi 
negara komunis atau sosialis” Untuk melaksanakan itu ,,kami akan me-, 

dasarjang diperintahkan oleh Allah”, de- 
4 : — 

»Pernjataan kepala 

— Utk Menurun 

| ikan Harga” 
- b uku 4 

DID APAN kabar, bahwa Se- 
pen malam antara Seksi PPK Par 
temen dengan wakil2 Ikatan Pe- | 
nerbi asional dan wakil2 Ga- 
bungan Pedagang Buku Bangsa 
Indonesia telah diadakan pertuka 
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  ka tidak akan memberikan persetu- memenuhi  djandjinja.  Rombo- 

djuannja atas Perdjandjian Tentera, ngan tadi di Bandjarmasin dite- 
Eropah itu. te rima dengan ramah tamah dan/| 

: ditempatkan dipendjara Teluk: 

Ke-engganan Perantjis menjetudjui | Dalam. Menurut keterangan, pi- 
rentjana pembentukan tentera Ero-|hak polisi « sedang melakukan 
pah itu dapat dipahami oleh keba-| pemeriksaan” terhadap mereka 
njakan dari anggota Kongres jang dan mereka ini telah mengakui 

berkundjung itu, berhubung dengan | segala kesalahannja. 
kechawatiran Perantjis terhadap Djer : 
man bila dia telah dipersendjatai 
kembali, tapi mereka merasa bagi 
kaum Italia tidak ada suatu alasan 

Sekitar penangkapan atas 

djaksa Balikpapan. 
Dari djaksa Jussi, kepala kedjaksa- 

  

djuga untuk menolak sumbangan an propinsi Kalimantan, PI. Aneta 
Djerman dalam sistim Pete en ana keterangan, bahwa atas 

sekutu. 
$ 'hak kedjaksaan dan kepolisian Balik- 

Marah atas serangan2 papan, Kalimantan Timur, telah me- 
pers Italia. en agan 2 diri djak- 

Anggota2 Kongres A.S. jg ber (sa Murdjani ri pengadilan negeri 
kundjung baru ini ke Roma aa Balikpapan. Diperoleh keterangan 
telah marah disebabkan serangan? | Jebih ag Sa Ba EN fan 
terhadap Aina Serikat menge aa MehasLAn Bibi Baba 
nai masalah Triest, istimewa jang P SA 1 
terdapat dalam pers ,,non-komu- Sig Pe an an Dau aa 
BIS $ 

“Setelah segala sumbangan jang 
diberikan oleh Uncle Sam untuk 
pemulihan Italia setelah mengala 
mi bentjana2 peperangan, maka 
serangan2 pedas terhadap Ameri 
ka Serikat karena ia tidak hendak 
mengambil risiko menimbulkan 
peperangan dengan Jugoslavia su 
paja dapat melaksanakan putusan 

' diperiksa lebih landjut. (Aneta). 

'Missi Militer 
USA Jz Besar 
Akan Dikirim Ke Indo- 
China Utk Latih Pasu- 

kan2 Vietnam 
  

dahului dengan barisan2 pembawa 
bendera2 atau pandji2. Pengharga- 
an terhadap para atlit sangat besar 
dari pemerintahnja, dan kepada me 

DALAM konperensi Bermuda 

ma negerinja diluar negeri atau di 
dalam negeri, diberi berbagai gelar, 
seperti ,,Achli olahraga” (Master of 
Sports) ,.Honoured - Master of 

Sports” dan sebagainja. 

misi militer A.S. jang besar ke 
Indo Tjina guna melatih tentara 

negeri A.S. Dulles didapat kabar 
telah mejakinkan Perantjis bahwa 
djika. pengiriman misi itu dilak- 
sanakan tepat pada 
maka dalam waktu 18 bulan se 
djumlah besar pasukan2 Perantjis 
akan dapat ditarik mundur dari 
Indo Tjina, Dalam sidang di Ber 

Olahraga rakjat jang masih dilaku 
kan disana ialah sematjam  permai- 
nan ,kasti”,.dan olahraga ini, hanja 
dimainkan oleh mereka sebagai de- 
monstrasi-kalau dikundjungi oleh ne 
gara-negara asing, sebagai salah satt,     muda tsb, Eisenhower menjata- 

kan tak setudju bahwa A.S. ber 
tindak lebih daripada pengiriman 
misi militer. (Antara) 

hidangan. Demikianlah kesan - Suhar 
iko tentang pendidikan keolahragaan 
'di Rumania jang disampaikan kepa 
da kita.   

    

— Meskipun belum lengkap per- 
alatannja, tapi Dinas Pendjagaan Gu 
nung Berapi di Indonesia telah men 
dapat pudjian tinggi dari luar nege 
ri, mengenai sistim pendjagaan ig di 
lakukan Indonesia. Penghargaan ini 
dinjatakan oleh Prof, Howell Wil- 
liams dari University of California. 

— Peladjaran Indonesia setapak de 
mi setapak makin madju. Selain pe: 
mesanan kapal2 dari Djerman, kini 

(Indonesia djuga akan memesan ka-' Gangguan D.I. di Djawa Barat be- 

perintah djaksa agung baru2 ini pi- 

(Kini Murdjani masih ditahan untuk 

Yietnam Bao Dai. Menteri luar | 

waktunja, ' 

'dari Juar negeri jg menjatakan, bhw 

nan2 usaha penerbitan buku2 
peladjaran oleh penerbit2 nasio- 
nal dan masalah pendjualan buku 
buku peladjaran dan buku2 im- 
port. jang sampai kini masih di 
kuasai pedagang2 buku bukan 

| bangsa Indonesia. 
Dari pihak Ikatan Penerbit Nasio 

nal dan Gabungan Pedagang Buku 
Bangsa Indonesia itu dikemukakan, 
bahwa kedua. badan tsb bersedia 

. membantu usaha2 Pemerintah guna 
menurunkan harga buku2, terutama 
buku2 peladjaran seperti jg dimak- 

lam. hal ini Pemerintah bersedia me 
mahami kesulitan2 jg sampai kini di 
hadapi oleh kedua badan tsb, jg po- 
koknja terletak pada dua hal. 

Pertama bahwa para penerbit na- 
sional djarang sekali mendapat nas 
kah untuk ditjetaknja, karena sam- 
pai'kini hampir semua naskah di 
tjetak pada penerbit2 jg bukan na- 
sional, t P3 

Kedua bahwa hanja 1.k. 590 dari 
buku2 peladjaran dan buku2 import 
bisa djatuh ketangan pendjual2 bu- 
ku'bangsa Indonesia untuk -didjual- 
nja: Dalam hubungan ini diandjur- 
kari adanja kerdja-sama jg sebaik2- 
nja antara Panitya Naskah dari Ke 
menterian PPK dengan Ikatan .Pe- 
nerbit Nasional. 

Wakil2 dari kedua badan tsb ber 
maksud akan menemui Menteri 
PPK, dan sesudah itu kabarnja akan 
diadakan pertemuan segi tiga, jaitu 
Menteri PPK, Seksi PPK dan kedua 
badap tsb. (Antara). : 

  

, 3 pada malam Selasa diumumkan aa 
reka jg telah berdjasa dalam mem- bahwa Perantjis dan. A.S. akan : 

pertahankan dan mengharumkan na| merundingkan pengiriman suatu |(SUPAJA DIBENTUK KOMISI 
NETRAL UTK. SELIDIKI KE- 
RUSUHAN DI NYASALAND. 

Suatu permintaan urttuk memben- 
tuk sebuah komisi netral untuk me 
njelidiki kerusuhan2 jang terdjadi di 
Nyasaland “dalam bulan Agustus dan 
September jl. telah diadjukan kepa- 
da menteri djadjahan Inggris, Oliver 
Lyttleton, oleh dewan pimpinan Biro 
Afrika, demikian diumumkan di Lon 
don pada malam Senen. 
Dalam permintaan itu dikatakan, 
Dalam permintaan itu dikatakan, 

bahwa laporan komisi penjelidik jg. 
sudah ada hanja mengenai 2 insiden 
jang terdjadi di Luchenza dan Cholo 
sadja dan sama sekali tidak menje- 
but-njebut insiden2 Jainnja jang te- 
lah membawa korban 7 orang Affri- 
ka tewas dan sedjumlah besar lain- 
nja luka2 dan ditangkap.. 

Sampean 

PN 
   'pal dari Djepang. Pemesanan kapal jum djuga reda. Selama bulan No- Iran belum djaga reda dari ketega: 5 

ak dilakukan dalam rangka pernba pember jl. diwilajah Tasikmalaja sa (adan Pena Iyan wa Tan 2 ANN Moe pur 

jaran ganti kerugian . perang. —ir, : 1 r (Teheran terdjadi emonstrasiZ a ' 

| dia ada 2000 rumah jg dibakar ge- ' pemerintah oleh para mahasiswa SAN vnrue menanna 

Lamir Pasarribu, itu ahli musik jg rombolan. — Rupanja Bung Karno universitet Teheran. 2. Orang tmaha N Mememanan 

beberapa kali mengemukakan penda 

“patnja tentang musik dalam harian 

:Suara Merdeka” pada permulaan 

  

djau RRT, Djepang, , 

|syria, Roma, Paris dan Wina, 

  
bulan Pebruari nanti akan menin- (ber rombongan Ludruk Surabaja di 

India, Mesir, bawah pimpinan Subowo akan ber- nemp 

ig memang berasal dari Djawa Ti- siswa mendjadi korban, — Lagi2 re- 

mmur itu, gemar sekali akan pertun- 
|djukan ludruk. Besuk tgl. 9 Desem- 

kor baru ditjapai. dalam 

sawat pembom B-47 berhasil 

Imain di Istana. — Sekarang kabar|tempo 8 djam 35 menit, 

dunia pe- 
nerbangan. Hari Minggu sebuah pe 

me- 
uh djarak 7.200 km, dalam 

     

  

     
PRT 

ran fikiran mengenai kemungki--mentjapai kesedjahteraan, 

sudkan oleh Pemerintah, asal di da, 

sebuah pernjataan bersama oleh para 
wakil negara2 3-Besar diatas. Ada- 
pun isinja ialah sbb : Pertemuan2 kita 
telah merupakan lambang dan pene 
gasan bagi kesatuan tudjuan ketig: 
negara kita. Kita telah bersepaka: 
mengenai analisa kita tentang masa 
lah2jang kita hadapi, dan kita telah 
bersepakat pula mengenai berbaga 
tindakan jang penting untuk meme 
tjahkannja. 

Jakin bahwa kekuatan kita jane 
dipersatukan adalah  djaminan jang 
paling baik bagi perdamaian dan ke 
amanan, kita berteguh hati untuk 
mempertahankan usaha2 bersama kita 
untuk menjempurnakannja. Djika ba 
haja agresi dewasa ini tampak ku 
rang berbahaja, hal ini kita artikan 
karena makin meningkatnja kekuatar 
dunia merdeka dan ketegasan poli- 
tiknja. 

Kita akan tetap tegas dalam mem 
pertahankan solidaritet kita akan te- 
tap awas terhadap  usaha2 untuk 
memetjah belah kita. Dengan sum 
ber2 moril dan materiil mereka, kita 
jakin bahwa bangsa2 bebas dapat 
melengkapi baik keamanan maupun 
kesedjahteraan mereka. Kita mentju- 
rahkan perhatian kita sepenuhnja utk 
bekerdja-sama menudju tudjuan2 ini. 

Sekitar soal Nato dan EDC. 
Persetudjuan Atlantik Utara 

(TATO) akan tetap merupakan da- 
sar politik bersama kita.' Kita telah 
membitjarakan tjara untuk "memper- 
kembangkan kapasitet pertahanan se- 
kutu2 kita. 

Diteruskannja usaha untuk mem. 
perkuat persatuan Eropa, termasuk 
Dierman, menurut anggapan kita ada 
lah djalan jang paling baik untuk 

keamanar 
dan stabilitet jang lebih besar bagi 
bangsa2 merdeka. 

Kita menegaskan sekali lagi bahwa 
Masjarakat Pertahanan Eropa 
(EDC) adalah perlu untuk mendja- 
min kapasitet pertahanan Masjarakat 
Atlantik. EDC akan merupakan ba- 
gian jang tidak dapat dipisah-pisah- 
kan dalam rangka Masjarakat At- 
lantik ini. 

Diteruskannja usaha2 diatas djugz 
mendjamin kerdja-sama jang erat da1 
abadi “antara pasukan2 Keradjaan 

, 

1 san 

Keristen 

Maluku 
Menolak Tiap Usaha jg. 
Hendak Robah R.I. 
I'jad: Negara Islam 
BERKENAAN dengan .pembu 

nuhan2 dan paksaan masuk Islam 
jang telah dialami oleh kaum 
Kristen Toradja achir2 ini Dewan 
Partai Pimpinan Partai Kristen 
Indonesia Propinsi Maluku, Ba 
dan Pengurus Besar Persatuan 

| Pemuda Kristen Maluku, Badan 
Pengurus Persatuan Wanita Kris 
ten Indonesia Propinsi Maluku, 
jang ketiganja mewakili ummat 
Kristen Propinsi Maluku dan 
Irian-Barat telah mengeluarkan 
suatu pernjataan dan seruan ke 
pada Presiden, Perdana Menteri, 
Ketua Parlemen, Dewan Geredja' 
Indonesia, semua geredja di Indo 
nesia, Pimpinan Pusat Perkindo 
dan lain2 instansi jg bertanggung 
djawab. 

Dalam pernjataan itu diterang- 
kan, bahwa perkosaan hak dan ke 
merdekaan dan antjaman terhadap 
kelangsungan kehidupan kaum Ke- 
risten Toradja serta pembunuhan 
atas diri mereka oleh gerombolan2 
Darul 'Islam dan Tentara Islam In- 
donesia dipandang oleh kaum Ke- 
risten Maluku sebagai serangan2 
atas kelangsungan hidup bangsa iIn- 

. donesia seluruhnja. 
Pimpinan Partai Keristen Indone- 

sia Propinsi Maluku berseru kepada 
Pemerintah, supaja alat2 Negara 
dengan tegas memulihkan keamanan 
didaerah Toradja dan melindungi 
kaum Keristen Toradja dari perko- 
saan milik, antjaman dan pembunu- 
han, paksaan masuk Islam dsb. dan 
supaja Pemerintah berusaha sekeras- 
kerasnja mentjegah meluasnja kegia 
tan Darul Islam dan Tentara Islam 
Indonesia kedaerah-daerah lain di 
Indonesia. 

Berhubung ., Perdjoangannja 
Indo-China 

HARI SELASA DJAM 01.15 setempat atau djam 05.15 GMT, Kon- 
perensi 3 Besar di Bermuda telah berachir. Sehabis konperensi itu dike- 
luarkan. sebuah kominike jang bunjinja sbb: Presiden Amerika Serekat, 
PM Keradjaan Inggeris dan PM Perantjis, beserta. dengan para menteri 
luar negeri ketiga negara itu telah betermu di Bermuda dari tg. 4/d 7 
Desember 1953. Dalam pertemuan mereka, mereka telah membitjarakan 
politik mereka jang bertalian dengan banjak bagian 
negara2 mereka mempunjai kewadjiban2. 

29 Di 

dari dunia dimana 

Inggeris dan AS dan pasukan? EDC 
i benua Eropa. 
Kita tidak dapat 

kan berlangsung  terusnja kea- 
daan sekarang dimana Eropah 
terpetjah "belah. Pengharapan ki- 

ta ialah bahwa bersamaan de- 
ngan . berkembangnja '- keadaan, 

akan dapat - diketemukan tjara2 

damai untuk memungkinkan ne- 
gara2 Eropah Timur sekali lagi 
melakukan peranan mereka se- 
bagai bangsa jang merdeka di- 

dalam Eropah jang merdeka. 
Ketiga pemerintah kita tak 

akan menjia-njiakan kesempatan 

guna meredakan ketegangan2 
internasional: jang kini menim- 
pa dunia dan guna menegaskan 

kepada seluruh bangsa2 bahwa 
mereka tidak mempunjai alasan 
untuk “takut bahwa kekuatan 
Barat akan. dipergunakan untuk 

melakukan tindakan kekerasan 

jang salah. 

Sebaliknja adalah suatu prin- 
sip jang.pokok dari PBB jang 

menetapkan bahwa  djaminan2 
terhadap agresi mempunjai si- 
fat jang universil dalam peng- 

gunaannja. Kita jakin bahwa 
djika kita tetap bersatu dengan 
kuat dan teguh setjara berang- 
Sur-angsur akan mungkinlah un- 
tuk meladeni masalah2 jang su- 
lt dan lama dan jang telah ter- 
lalu lama tidak dapat dipetjah- 

kan. , : : 
Dalam semangat inilah kita 

menindjau nota terachir dari pe- 
merintah “Soviet. 

Kita telah. bersepakat menge- 

hai teks djawaban kita jang 
aendaknja dapat... menghasilkan 

diadakannja pertemuan para 
menteri luar negeri 4 Besar. 
Pengharapan Kita ialah bahwa 

pertemuan ini akan dapat meng- 
nasilkan langkah madju kearah 
dipersatukannja  Djerman kem- 

bali dalam alam kemerdekaan, 

dan ditanda tanganinja persetu- 

djuan ketata-negaraan Austria, 
dan dengan demikian menudju 
ke penjelesaian masalah2 inter- 

nasional jang penting lainnja. 

Sekitar masalah2 Timur Djauh 
Kita telah menindjau . keadaan 

di Timur Djauh. Tudjuan politik 
kita jang. paling dekat masih 

tetap, jaitu untuk menjelengga- 
rakan Konperensi Politik seba- 

gai jang ditentukan dalam per- 
setudjuan . gentjatan sendjata 
Korea. Ini akan memberikan 
berbagai djalan bagi tertjapainja 

penjelesaian masalah Korea se- 
#jara damai dan untuk mentjari 
langkah jang lebih madju guna 
mengembalikan  keadaan2 jang 
normal di Timur Djauh. dan 

Asia Tenggara. 
Di Indotjina kita menjampai- 

kan salam hormat .. kita kepada 
pasukan2 Perantjis jang gagak 

yerani dan djuga kepada pasu- 
kan2 ketiga negara bagian Pe- 
rantjis di Indotjina untuk me- 
lindungi kemerdekaan Kambo: 
ija, Laos dan Vietnam. Ni 

Kita mengakui betapa penting- 
nja bantuan mereka bagi perta- 
hanan dunia merdeka. Kita akan 
terus bekerdif-sama untuk me- 
mulihkan perdamaian dan stabi- 
litet didaerah ini. € 

Pertemuan2 kita telah mem- 
perkuat solidaritet kita, memper- 
kuat hasrat kita dan memper- 
teguh pengharapan2 kita. Jakin 
lidalam tudjuan2 kita bersama 

Ian bersatu dalam pandangan? 
kita, kita akan ulet dalam po- 
'itik kita, jang tudjuan. satu2nja 

membenar- 

6 « 

'alah untuk memperkuat dan 
mendjamin perdamaian. 

Demikian pernjataan para 
wakil 3 Negara sehabis berkon- 
verensi Bermuda menurut UP. 

(Antara). 

PENDJELASAN2 DI PAN 
MUN JOM. 

Para opsir Korea Selatan pada 
| hari Senin untuk kelima harinja 
melandjutkan usaha2 untuk me- 
menangkan para tawanan perang 
jang berbalik  kefihak komunis. 
Tetapi mereka tidak menaruh ba- 
njak optimisme. Fihak Utara 

hingga ini mereka telah berhasil 
menarik 130 tawanan perang Ko- 
rea Utara kefihak mereka. 

Sesudah memberi penerangan   Selandjutnja dinjatakan oleh Pim- 
pinan Partai Keristen Indonesia Pro 
pinsi Maluku, bahwa mereka meno 
lak dengan tegas setiap usaha jg hen 
dak merobah Republik. Indonesia 
mendjadi negara Islam dan meng- 
hendaki, supaja Pemerintah dengan 
sepenuhnja mendjaga dan melaksa- 
nakan azas2 kebebasan beragama. 

$ (Antara), 

  
| 

selama 4 hari, para opsir Korea 
|Selatan tidak berhasil mengemba 
likan seorangpun. Pada hari Se- 
nin 198 tawanan akan mendapat 
giliran ,,tmendengarkan pendjela- 
san” dan menurut dugaan hanja 
»Satu atau dua orang” sadja jang 
akan berbalik dari komunisme, 

(Aneta) 

  

Tembakau Mengandung Bahaja ? 
| SegalZ Matjam Menghisap Rokok Ditjela Oleh Dr Petit 

SEMUA MATJAM MENGHISAP tembakau ditjela oleh Dr. Paul T. Petit 
| Texas (A.S.) dalam sebuah laporannja dimuka rapat Perkumpulan Kedoktoran di Atlanta. Katanja: 

| ,Semua matjam menghisap tembakau ada mengandung bahaja.” Sebagai alasan dikemukakannja 

bahwa asap tembakau jang mengandung glycerine atau diethylene glysol sebagai benda untuk pelem 

bab, nikotin, carbon monoxide, ammonia dan benda2 lain jang berbahaja — semuanja merusakkan 

membrane (kulit orgaan dalam tubuh). Disamping ini, udjar doktor itu seterusnja, 

membrane dari respiratory tract (pipa bernapas) mendjadi kering betul, dan ,,hawa panas akibat , 
dari merokok merusakkan serta mengganggu pekerdjaan biasa dari membrane”. 

mulai menumpahkan perhatian istimewa atas masalah merokok semendjak 13 tahun jang lalu, 
»Kebanjakan dari mereka jang merokok tidak luput dari berhagai symptomen 

| Sebagian besar daripadanja sudah mulai mendahak- : 
i, batuk atau hidungnja berair jang akan bertambah diwaktu siang.” Doktor itu . 

a kebanjakan dari mereka jang merokok merasa sakit leher, batuk dan hidungnja 4 

terus merasa berisi. Suatu statistik jang dikumpulkan oleh Dr. Henry D. Ogden, dari w 

Doktor Louisiana, menundjukkan bahwa perbandingan perokok laki-laki 1 

jalah 60.2: 26.4, dan bahwa diantara orang2 jang kawin ada 44.976 jang merokok, dibandingkan 

dengan djumlah 30.870 dikalangan mereka jang belum kawin. Statistik ini jang didasarkan atas 

penjelidikan 4.500 orang, membuktikan pula bahwa tabiat merokok semakin jama semakin berku 

rang. Hal jang sangat menarik dari penjelidikan itu ialah hanja 5.570 dari mereka jg merokok 
merasa sakit kerongkongan dibandingkan dengan 8.270 jang menderita sakit itu dikalangan mereka 

.Utara telah mengachiri 

  

Beaumont, ' dari 

dgn merokok 

Dr. Petit, jang 

“ 

Sekolah 

dgn perokok perempuan 8 

AAN BNN AAA" 

Bermuda Selesai 
Kominike Pernjataan Perlunja .,Persa- 

  

NJONJA ELENA MALENKOV, is 

teri dari perdana menteri Rusia tam 

pak digambar jang diterbitkan. oleh 

Chicago Sun-Times”. Madjallah ini 

menerima gambar itu dari. seorang 

langganan, jang menerangkan, bah- 

wa foto itu telah dimuat dalam ha- 

rian Swedia. Ljusnan Onsdagen. Ha- 

rian itu menulis, bahwa gambar 'itu 

djarang diketemukan dan authentik. 

  

Bandit Ulung Tapi 
Mata Krandjang 

Gemar Bunuh: Tetapi 
Gemar Djuga Tjulik Ga- 

dis Mempunjai 50 Isteri, 
Achirnja Ia Terbunuh 

DI MUANG THAI 
riwajat 

hidup, seorang kepala bandit jang 
sangat ditakuti Sua Prachuad, se 

orang buruan polisi jang roman- 

tis dengan penfjulikan2 dsn me- 
nikahi lebih dari 50 orang wanita, 
sementara ja melakukan terror di 
6 propinsi Utara Muang Thai. 

Pemburuan selama enam bulan 

jang memakan ongkos kepada pe 

merintah kira2 2.000.000 baht 

POLISI 

14190.000 dollar AS) dan telah me 

njeret lebih dari 400.090 anggau- 

a polisi pada tanggal 1 Desember 

jang lalu ketika polisi berhasil 

mendjebak dan membunuh ban- 
lit jang legendaris itu dalam tem 

bak menembak dengan stengun 
jang berlangsung sampai beberapa 
djam. 

Laporan polisi mengatakan, 
bahwa Prachuab ditewaskan dlm 
salah satu rumah istrinja jang ba 
njak itu dikota Tambol Nong- 
khae. Suatu gabungan angkatan 
bersendjata dan polisi mengurung 
rumah itu setelah mendapat kete 
rangan2 bahwa bandit itu pada 
saat tsb. berada dalam rumah tsb. 
Keterangan ini didapat dari bekas 
seorang sahabat Prachuab jang 
memutuskan hubungan dgn ban- 
dit terkenal itu. 

Polisi menduduki rumah tsb. 
beberapa saat sesudah tengah ma 
lam dan menjerukan supaja Pra 
chuab menjerahkan diri. Tetapi 
seruan polisi dibalas dgn hudjan 
tembakan stengun oleh Prachuab, 
setelah mana terdjadi tembak 
menembak beberapa lama. 

Mendjelang subuh polisi me- 
masuki rumah itu dan menemu- 
kan majat Prachuab masih meme 
gang Stengun. “ 

Bandit itu mendjalankan teror 
Ji Muang Thai Utara, tetapi achir 
'ja menemukan adjalnja - dalam 
serangkap polisi. Seorang deser- 
ieur dan seorang bekas  kopral 
lalam kavaleri, Prachuab diang- 
kat sebagai komandan dari se- 
djumlah 30 bandit jang kabarnja 
mempunjai disiplin keras dan ef- 
fisien sebagai satuan tentara. Ia 
gemar sekali kepada gadis2 dan 
kedjahatannja jang utama ialah 
mentjulik kaum wanita untuk di 
djadikan isteri atau ..gula2-nja”, 

Desas desus mengatakan, bah- 
wa ia mempunjai isteri lebih dari 
50 orang wanita. 

Kedjahatan2 . Prachuab terma- 
suk pembunuhan, penggarongan, 
pengatjauan, jang menjebabkan 
sanjak kaum. tani meninggalkan 
sawah ladangnja di propinsi2 jang 
-erventjil. 

Ketika bandit besar ini sema- 
kin meradjalela, kedjahatan2 jang 
dilakukan oleh gerombolannja me 
sarik perhatian kementerian da 
am negeri dan memerintahkan, 
bahwa ia harus digulung, beta 
sun djuga besar ongkosnja. (UP)   

  

'mentjatat hasil lebih banjak dan | 

| 
! 

| 

| 

P. M. DJERMAN TIMUR TEN 
TANG " PERSATUAN 

DJERMAN. 
Perdana menteri Djerman Timur 

Walter Ulbricht pada hari Minggu 
menjatakan, bahwa suatu Djerman 

jang bersatu tidak akan mengakui 
perdjandjian2 jang membentuk sebu 
ah masjarakat pertahawan Eropa atau 
suatu masjarakat batu bara dan ba- 
dja menurut Rentjana Sehuman, 

Walter Ulbricht berbitjara dimuka 
perhimpunan buruh di Halle, Dite- 
gaskan olehnja, “bahwa pemerintah 
Dierman Timur menghendaki sebu- 
ah politik nasional bagi seluruh Dier 
man jang akan mentjari perhubu- 
ngan .persahabatan dengan  . bangsa 
Perantjis jang besar itu, 

    

    

  

  

                 



  

  

  

       

nja 114 tahun. 

Pada tanggalj10 Desember 1953 

  

Terbuka untuk para peminat. 

  

Showroom kita. 

TS TRACTO 
. Telah Tiba!!!' 

. Tractor-tractor dan Implements jang tahan udji "dari, 
Canadese Cockshutt Fabrieken dengan pengalaman--. 

aljl0 Vesembe djam 9.30 pagi 
Akan diadakan 4 DEMONSTRASI bertempat di : 

Pabrik Gula ,RENDEN G”: KUDUS, oleh 

N.V, FUCHS & RENS 
Mulai hari ini Tractor-tractor COCKSHUTT dapat dilihat di 

     
   

  

KE 9 Kilkaboth 

Mulai 

  

  LL LA ME 

| Rambut putih 
| djadi Hitam 

     

  
3 ISTIMEWA 

ATAS SEGALA 
KELATIMEWAAN 

MOHAMED SADIK DJOHRI 
KEPRABON KULON -15/D SOLO 

   

  

Semir ini adalah pendapatan baru 
Stimewanja ini semir jalah tidak 
panas seperti lain2-nja. Tanggung 
terasa dingin. Smeer ini mempu- 
njai beberapa sifat2 istimewa, an- 
taranja sama sekali tidak berba- 
haja bagi kesehatan otak, maupun 
kulit, dan pakai berasa dingin. 

(Go le Hoo | 
Internisi 

tidak berpraktijk 

         
     
         

(1009/, Garansi tidak luntur || 

             

    
   

  

  

    

   

Gigi mendjadi lebih pati: 

Mimika tjaranja? Itu tidak sukar, kalau 
mulai sekarang djuga memakai Pepsodent 
untuk menggosok gigi. Karena hanjalah 

Pepsodent jang mengandung Irium, jaitu 
suatu bahan mudjarab jang dapat menrjegah 

rusaknja gigi. Akan terbukti bahwa semua selaput jang , 
melekat pada gigi akan hilang lenjap seperti embun kena sinar 3 

matahari, Sesungguhnja, gigi akan tampak lebih putih 

  

   

     

  

Pengai AISI, 

. 

dalam waktu 7 hari! 

“5 
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SERA at 

N g N NAN 

BRG 
Da : 

n 2 Lean panen 1 aan 
1 7 5 

Pepsodent kwalitetnja terdjamlax 

Karena Pepsodent terpelinara 
dalam. tube aluminium 

     
   

  

  
x Senantiasa enaansun   

    

    

Atas pertolongan bapak DJOCO 
Tabib Oceoitist Dji. Grogolan 21/ 
SM di Solo. Hingga kini penjakit 

  
“—— MENJATAKAN BERIBU 

TERIMA KASIH. 
5 

: Ditanggung Tn bandingan- kami BATOEK DARAH sudah 
k 3 Di , s3 nja dalam seluruh dunia. SEMBOEH sama sekali. Maka 
E naem 1s out Har a R ' z 50 e dari itu harap mendjadikan perik 
e: 

. $ z sa adanja dan menghaturk 3 k De waer vertrouwt PA PG Gasih,   Djakarta - Bandung - Semarang - Surabaia - Medan - Amsterdam 
    per pak. Pesanan bisa kirim ke-      
  

Dapat dilever dari persediaan : 
5, ENGINE ASSY R. H. D. Part No. C8RT—6098E 
B : untuk Ford V8 Truck tahun 1945—1953 "3 Berikut: fuel pump, oil filter, carburator, fan, fan belts, Ka waterpumps, crankshaft, pulley, distributor, coil, 

TT
 

engine wiring,  sparkplugs, manifolds,  flywheel housing dan generator, akan tetapi tidak pakai : 
starter, transmission dan clutch. 

3 ke Ta Harga netto Rp. 10.000.— sebuah loco gudang Semarang. 

— BN.V. BANDEL MIJ. HIN YOE 
kb General Import Division 
3. 5 BODJONG 27 — TELF. 264 — SEMARANG.   

PENDAPATAN BARU 
Dalam 1 Djam Muda Kembali 

(Black Hair Oil) 

Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin kuat rambutnja dlm 1 djam rambut Putih mendjadi Item bagus, ti- dak Gatel tidak djatu lama-lama mendjad keriting gampang | pakai 10046 Garansi tidak luntur harga 1 Botol Rp. 25.— f HORMON Cream. Spesial Obat,untuk Wanita, supaja Buah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50.— p. Doos. MOONLIGHT Cream Spesial buat ilangkan item2 Dja rawat Kukul kekolotan panu2 dan” Muka bikin Tjantik, Laki2 Perempuan boleh pakai 'MOONINGHT Cream harga Rp. 15.— : : 
RADIUM OIL. Obat Luar sanggup mengasih kesena ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUEET antara 

Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20.— Per Botol (Persediaan 
terbatas). j 
Manufactured by: 

PENWAR MEDICAL HALL. Singapore. 
Bisa Dapat Beli Pada : 

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

Almanak Saku Modern tb. 1954 
Kini Telah Terbit 

BERISI: 
? “ Penanggalan umum dan Islam serta hari2 pasaran 

“ Keterangan hari2 Raya 
“ Kata2 pudjangga: untuk penjuluh hidup se-hari2 guna men- 

tjapai kemadjuan dan kebahagiaan 
Rentjana biaja bulanan 
Rentjana hidup sehari-hari 
Daftar peladjaran sehari-hari 
Tjatatan kenalan dan sahabat karib 
Tjatatan kereta api dan bus 
Peta kepulayan Indonesia dengan diterangkan kota2 dan per- 
djalanan kapal lauts dan pesawat terbang d.LI. 

“ Kertas lux, berwarna dua” i 
“ Penting untuk setiap orang, terutama: Peladjar, Buruh dan 

Kepala keluarga, y 
“ HARGA hanja Rp. 1k— ongkos kirim 154 sedikitnja Rp.1,505 beli 10 ex. 50 ex. rabat 2074: 100 ex. 257p ongkos 
gratis. : s Kalender bulanan A Rp. 2.— Kuntji tulisan dan bahasa Arab 
A Rp. 4.— harga selandjutnja seperti diatas. « Pesanlah segera 
dengan disertai uangnja pada 

Toko ..MA'MUR” 
DJL. KABUPATEN 1ce —BANDUNG 
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BESOK MALAM PREMIERE 
REX 5.00-7.00 9.00 (13 th.)     

       

  

  

seluruh Indonesia. Semua Agen2 | 
beribu2 banjak terima kasih. 

Hormat kami, 
(harga sama. PARTOSOEPRONO 

Mentjari Agen" baru seluruh Kamp. Moeljosari KI. Sangkrah 
Indonesia. Pa di Solo. 

PERHATIAN !!! 
Surat2 harap disertai prangko 
Rp 3.— buat balasan, 
Praktek 8 —10 dan 17 — 18. 
Saptu sore, Minggu dan Hari 
Besar tutup. 

ga - 2 83.3 
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for Greatest Mileage 

and Greatest Safety. 
KALENNANANIAN

N Na Ng 

NN 
Dunlop Rubber Co (Indonesia) Ltd. 

  

  

0 - JOSEPH COTPEN — TERESA WRIGHT 

  

  

  

  NIP 

Tanggal: 8 s/d 10 Desember "53 1 

  

lentu 4... 
Saja bangga 
dengan kilapan 

. sepatuku | 

an ANTHEP 
SHOE POLISH 
black and brown 
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Tak usah didjelaskan kesusahan hati dan kesedihan laki-laki itu jang su- dah hilang atau kurang. tenaga laki-laki (sjahwat)nja. Mereka tahu sen- 

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

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

rang darah dan keputihan. Sebotol Rp. 20.—. 
APHRODIN untuk lelaki. Obat pelesir Rp. 10.—. 
FREGNOL Obat hamil untuk dapat anak Rp. 25.—, 
ATOM Ba Manan bikin hitam rambut putih Rp. 10.—: Rp. 15.— 

an Rp. 25.—, 
Harus tambah 1549 ongkos kirim ,,DC PHARMA"” PRODUCTS 
Ea BANDUNG. 
Agen2: Semarang Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 1015 Magelang 
Toko Obat HOK AN Dj..Raya 114: R, Obat ,,KARUHUN” Djokja dan 
Pekalongan: Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, Djokjas Toko Obat 
Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek Selamat 
Tjirebon.   
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CLIETON ” BARBARA 
WEBB - STANWYCK 

. "ewe CHARLES BRACKETT 
$ DS hdvatinyi 

| IRiwajat sesungguhnja tentang teng- 
| Igelamnja kapal ,,TITANIC” jang 

menggemparkan dan mengerikan 

seluruh dunia! 

Metropole Ini malam d.m.b. 

  

  

5. 759- ATth) 

James Stewart — Jean Hagen 

M.6. M's ,,GARBINE WILLIAMS" 

| BESOK MALAM BERBARENG : 
»sDIAGALAN” 630 — 8.30 

matan Ini malah pengabis 
Djagalan Too geo0 Pena 
Marja Montez — Paul Christian | 4kAN DATANG: Technicolor 
»The Thief of Venice" | THE STORY of 

BESOK MALAM: 6.30 - 8.36-(17 th) WILL ROGERS" 
( , Aa PERAN Fat , 

Nan ,ecaramouche Will Rogers Jr. — Jane Wyman 

        

Net dim. 

Dis" ,STEEL TRAP 
Roy Rogers 15 . 2    

       
    

GP TI THINK T'LL HANG AROUND 
If AWHILE. CAULK& WONIT 
P KNOW THE DIFFERENCE! N: 

NG SO ON BACK TO OUR CAMP, 
WHITEY! IM GOIN' TO MAKE 

TH' PINES GAL AN! HER BROTHER ONE 
LAST OFFER. FOR 3 

          

    

    

    AR AS #7 Ma 
—— Marilah kita kembali ke per- — Saja akan berada se- 

kemahan kita. Saja hendak meng-  mentara waktu disekeliling 
adakan penawaran penghabisan ' ke- ini. 
pada nona Pines dan kakaknja untuk “ ngerti perbedaannja. 
kaju kepunjaannja. 

— Okay Caulks, 

  

    

   
ANYBOOY HOME? (T's 
ME, CAULKS MALLOY, 

KAN! IM COMIN' INI 
    MEANWILE... | STUMPY THINKS 4 

, IT'LL TAKE A 
COUPLE OF DAYS TO REPAIR 
THE SAW AFTER HE BRINGS 
THE PARTS FROM TOWN, 
6 MARY! 
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OF LUMBER xI 
' DOWN THE RIVER 
AND FULEILL OUR         

pa 

dirumah? 
Saja adalah Caulks Malloy. 
Dan saja datang kesini. 

—- Dok, dok! 

ke dala ang 

beberapa ' hari 
untuk membikin betul mesin gerga- 
dji, setelah dia membawa onderdeel? 
dari kota, Mary. 

— Lalu kita sangat terlambat "un: 
tuk mendapatkan muatan2 kaju jang 
diambangkan disungai untuk meme- 
nuhi kontrak kita, 

diri bahwa KEKUATAN SJAHWAT semakin hari mulai semakin ku- 

  

   

    

  

€ Apa jang ditunggu, kini sudah tiba ! 1 

I BROMFIETS ,LAGO” (ITALIA) 
2-takt, 49 cc. dengan 2 versnelling -- 1 vrijloop. 

# Konstruksinja mirip Alpino. 

Persediaan tidak banjak. 

$ Super Radio Company N.V. 
5 TJB. SEMARANG DJL. SETERAN No. 5 

Pin ena aah Sha BA 

toy osarKuT VIRANOL 
Viranol Extra strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah sjahwat (Im- 
potentie sexueel zwakte). Alasan penjakit badan lekas tjape makanan tidak 
hantjur sering marah2 kepala pusing intjok linu2, muka putjat kaki ta- 
agan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (zenuw). 
Tida bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit Pinggang, djantung ber- 
debar2 buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 10095 berhasil. Harga 
Botol Rp. 20.—. Djuga ada sedia lain2 Obat jang mandjur. 

  

   

Pi) “gembira Tattmewa DUak TEKI er EN LA SI Iaa nih ah On Kana Rp. 15.— 
PI Vira: guat Peron ON hi bl son #aahun 2. 25.— 
Minjak Tangkur adjaib buat laki2 snsnsanetanennnanen nan aa nanananana » 10.— 
Salep tjantik Istimewa hilangkan hitam2 dimuka, panu kukul 
Gerawat- Nop ERB 20-— NOr Seal anon ion Maba nda KEL dnban samapi tannon » 10.— 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ...... » 10-— 
Minjak Gatal Rp. 5.— Zalp ExzZeeM .......oooocoocooooo. 0... 10.— 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk ....ocoo.ooo.Wooo 2. 10.— 
Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 104. 

TABIB WAHID MAWN, Tamblong 40 Bandung. 
AGEN-AGEN : 
Universal Stores — Bodjong 6 B, Semarang. 
Toko Obat Eng Tay Ho, Pekodjan 101, Semarang. 
Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Semarang. 
Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang, 
Toko. Happy, Aloon-aloon 15, Kudus. 
Multi Sporta, Kaliasin 7, Surabaja. 
Toko Baldjun, Djl. Kepatian no. 105, Pekalongan, 
Zindabad House, Nonongan No. 77 Solo. 
Toko Solo, Djl. Sosrowidjajan No. $, Jogjakarta. 
Toko Jilani, Djl. Kemakmuran 112, Makassar, 
Tabib G. M. Fateh Din, Kebun Duku 99, 18 Ilir, Palembang. 
Toko Seth. 16 Ilir lurung Elite, Palembang. 
Toko Radjabally & Sons, Kajutangan 83, Malang. 3 
Toko Mustadjab Sinmp. Sudi mampir 1, 14-15, Bandjarmasin. 
Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogjakarta. 
Warung Moeljo, Djl. Judanegaran 17, Jogjakarta. 
Toko Obat Eng Tay Hoo Petjinan 58, Jogja. 

& » Tek An Tong Petjinan 81, ,, 
3 » Thay An Tjon Petjinan 66, ,, 

Eng Njan Ho Petjinan 75” ,, 
Hok An Djl. Raja 114 Magelang. 

& Bidan ke : 
. . 

  

    

“— CILY CONCERN CINEMAS — 
L U Xx (u. segala umur) GRAND 
5.00 - 7.00 - 9.20 berbareng 319574192015 

The. smashing — Crashi.g Indianapolis thrill Motor-race! 

  

INI MALAM PREMIERE 

  

Howard DUEF ... wetenz stater 
AN ALLIED ARTISTS-prooucrion 

Penuh sensatic — Heibat dan Menggemparkan! 

Akan datang GRAN D:  JOHNNY WEISMULLER “as Jungle Jim in 

,SAVAGE MUTINY" 
INDRA 

Jungle sensatie 

Menggemparkan! 
  

5.00 7.00 9.60 INI MALAM. PREMIERE (u. 17 th) 

DANGER WAS 
HIS “DESTINY     

     
    

RICHARD — LEONORA 

GREENE- AMA 
Wejoased In Uniled' Arista E sa 2 

He's the boldest bravest rogue that ever crossed swords with adventure! 

BKOYAL INI MALAM PENGHABISAN.  (u.17 th) 
5.00-7.00-9.00  RHONDA FLEMING — WILLIAM LUNDIGAN 

»SERPENT ser NILE” aoi" Technicolor 

  

  

Besok malam A. HAMID ARIF — E. ZAENAH — UDIANG 
Premiere Roya, »1 UGAS HIDUP” 

Banjak Njanjian2 dan Tari2an jang merdu dan indah! 

R OXY INI MALAM (u. segala umur) 
5.00 7.00 9,00 Film Tiongkok penuh pertempuran silat! 

105 daan »NU PIAUW SZE“ ko 
LDyago silat perempuan melawan pendjahat2. 
    Akan datang: 

Film Tiongkok ,Sian Yai Le Mas 

Type Pertj.: ,SEMARANG”, 
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