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“tah karena pertanjaan2” telah-di- 

san G.K.S. jang berlainan 
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HARI KES kami 
nja Dictum usul mosi itu 

daa 
kan 

  

— Djawaban dan memperhatikan 
| sikap pemerintah dalam pembitja | 
| .raan interpelasi Subadio cs. me 
ngenai peraturan pemerintah No. 
35/1953. u 

“ Mengingat: 
— &.- Bahwa soal pertahanan dan 
Angk tan Perang adalah soal jg 
sangat berat dan penting, seperti 
Ujuga diakui oleh pemerintah sen 
Ciri dan oleh karena itu susunan 
Kementerian Pertahanan dan Ang 
katan Perang harus diatur demi 
kian rupa, “hingga tidak mudah 

  

BURHANUDDIN HARAHAP 

berubah2 dan digojangkan “ oleh 
perobahan politik tiap2 - waktu: 

b. Bahwa interpelasi Subadio 
Cs. mengenai soal diatas dimak- 
sudkan supaja soal2 jang penting 
itu diatur dalam satu undang2, 
seperti tersebut dalam pasal 126 
US 

Cc. Bahwa walaupun hal ini te 
lah diketahui djuga oleh pemerin 

sampaikan sedjak tgl. 24 Oktober 
1953, pemerintah namun pada 
tgl. 3 Nopember 1953 memutus 
kan untuk mengeluarkan peratu 
ran jaitu P.P. 35 mengenai ma- 
terje jang termasuk apa jang ter 
sebut diatas, 

d. Bahwa lebih djauh dari pa 
da itu telah dikeluarkan pula sua 
tu peraturan Menteri sebagai 
kelandjutan dan pelaksanaan P.P. 
35, dengan berakibat penghapu- 

dan 
bertentangan pendapat 
Kepala? Staf: : 

e.. Bahwa sementara itu peme 
rintah telah memadiukan undang 
undang pokok pertahanan kepada 
DPR-R.I. 

Menimbang: Bahwa P.P. 35 ber- 
tentangan dengan UUDS, pasal 126 
dan oleh karenanja tidak berdasar- 
kan hukum dan dengan demikian se 
gala dan akibat kelandjutan ketjual: 
menimbulkan 

dak berdasarkan hukum. 

dengan 

Usul mosi tsb - ditanda-tangani 
oleh. Mr. Burhanuddin Harahap 
(Masjumi),  Subadio  Sastrosatomo 
(P.S), IJ. Kasimo (Katholik), Mr. 
A.M. Tambunan (Parkindo) dan 
Ngeradja Meliala (Demokrat). Pa- 
tut dikabarkan, bahwa hari Kemis 
kemaren dalam sidang pleno tertu- 

tup dimulai pemandangan umum 
babak kedua tentang interpelasi Su- 
badio cs mengenai AURI dan reor- 
ganisasi, pemimpin Pertahanan, di 
hadiriOleh Menteri Pertahanan Mr. 
Iwa. Subadio, jig turut menanda-ta- 
ngani usul mosi Burhanuddin Hara- 
hap, menerangkan kepada pers, bah 
wa usul mosi itu diadjukan karena 
para pengusul berpendapat, bahwa 
pemerintah “dalam pemandangan 
umum babak pertama mengenai in- 
terpelasinja menghindari — pertukar- 
fikiran lebih Tandjut, (Antara). 

  

Perwari 

Menuntut 
Djaminan Hukum Dim 

Perkawinan 

PADA tgl. 17 Desember ja.d. 

     

    

   

  

: . Administrasi-Ekspedisi 208 
jar dimuka) Rp. 10.— dim kota Smg. 

m. kol, Harga etjeran 60 sen per lembar 

  

kegelisahan djuga ti- f- 

bila Israel 

si 1228, Rumah 1798 Smg. 
ikspedis 7 Smg. 

Pp. 0.30 utk. meterai). 

  

    

uddin Min- 

  

tjabutnja PP 35 | 
: skatan Perang Tidak 

ih Dirobah2 2 

diadjukan kepada Parlemen usul. 
ahap (Masjumi) cs jang minta ditjabut- 

sebagai berikut: Mendesak ke- : Mentjabut kembali peraturan pemerintah No. 
1 mexyba segala peraturan2 Menteri Pertaha- 
dan tindakan2 jang berdasarkan kepada peraturan 

ut, termasuk dalamnja mutasi2 jang achir2 ini 
sakan itu didasarkan pada alasan2 sebagai beri- 

5 H 

Desember 
Sudah Dibentak Di Jogja 

DALAM pertemuan antara wa 
kil2 partai dan organisasi massa 
di Jogja jang diadakan pada hari 
selasa malam jang lalu telah ber- 
hasil dibentuk sebuah panitia ber 
tama ,,Panitia 19 Desember” jg 
bermaksud ,,.membulatkan tekad 
rakjat Indonesia dalam menjele- 
saikan tugasnja sebagai bangsa 
untuk mentjapai kemerdekaan 
nasional jang penuh”. Panitia ter 
sebut diketuai oleh Karkono dari 
PNI dan menurut renfjima hen 
dak mengadakan rapat tertutup 
bagi wakil2 partai dan organisasi 
bertempat digedung Negara pada 
tg. 19-12 malam, serta rapat 
umum pada tg. 20-12 pagi ber- 
tempat di Alun2 Utara. 

Didalam rapat2 tertutup dan 
rapat umum tsb. Presiden Sukar 
10 akan memberi wedjarrannja 
menggembleng persatuan rakjat. 

Seperti diketahui, tg. 19 Desem 
ber adalah hari jang bersedjarah 
jaitu pada tg. 19 Desember 1948 

    

  

  

Reaksi Pelbagai 
  

  

  

ACTING menteri luar negeri 
Pilipina, Felino Neri, pada hari 
Rebo menjatakan  penjesalannja, | 
Aa pembedaan Keran gpvg” Konerera” emmuda Ii oleh Djepang kepada Pilipina | dapat2 jang bertentangan dan 
sama sekali tidak memuaskan”. 
Dalam memberikan komentarnja 
atas usul tsb. segera setelah meng 
jadakan pembitjaraan dgu ketua 
Senat, Eulogio Rodriguez, dan 
ketua dari panitia urusan pemba 
jaran kerugian perang Francisco, 
Neri mengatakan, bahwa fatsal2 
jang terdapat dalam usul jg baru 
itu lebih bersifat ristriktif dan 
merupakan langkah mundur jang 
besar dari sikap jang diambil oleh 
pemerintah Djepang semu'a. Pe 
rinfjian lebih landjut tak diberi 
kan oleh Neri. 

rangan2 jang diterima diluar g 
oleh kawat berduri membuktikan 

Churchill ketjewa dan dongkof 

Kantor berita Sovjet Uni sTagg" 
menjatakan, Eisenhower. menambah 
kan, djika pada suatu waktu Ameri- 
ka Serikat mempunjai apa jg di na 
makan monopoli tenaga atom, ma- 
ka sedjak beberapa tahun jl. mono 
poli tsb sudah tak ada lagi. Eisen- 

Sementara itu sumber2 jg dapat 
dipertiaja mengatakan bahwa usul 
Djepang itu merupakan  djawaban 
atas aide memoire 3 jatsal dari Pi- 
lipina bulan Mei jg lalu, ig minta: 

I. Djumlah jg Djepang bersedia 
membajarnja. P : 

2. Masa untuk membajar djumlah 

kuatan militer Amerika Serikat. Se- 
telah mengadakan ' beberapa antja- 
man2 terhadap sesuatu penjerang 
ig hendak menjerbu 
kat dengan “kekuatan atom maka 
Presiden Eisenhower mengakui bhw 
dia hanja dengan tidak berdaja lagi 
dapat: menerima  kenjataan bahwa 

tersebut. 5 F 2' raksasa “atom akan menemui ke, 3. Tjara2 serta sifat dari pemba- hantjurannja masing2. 
jaran. 5 T 

Variasi baru dari rentja 
na Baruch, 

Djuru komentar ,/Tass”, Boris 
Leontjev, — mengatakan, presiden.| 
Amerika Serikat mentjoba memak- 
sSakan variasi baru dari rentjana 
Baruch jg tua, jaitu jg menjangkal 
perlunja sendjata2" atom dilarang 
dan menjangkal pula perlunja diada 
kan penilikan atas usaha? kearah j 
melarangnja sendjata atom itu. Su-' 
dahlah djelas bahwa Amerika Seri- 

  

|. Menurut sumber tsb, Djepang da 
lam djawabannja menawarkan 250 

djuta dollar sebagai pembajaran ke 
rugian perang dengan  pembajaran 

cash» Sementara itu para senator da 
ri Partai Nacionalista kabarnja te- 
lah  menjetudjui, menuntut seku- 
rang2nja 2 miljard dollar dari tun- 
tutan semula jg berdjumlah 8 mil- 
jard dollar. 

Ketua Senat Eulogia Rodriguez 

'   Ibu Kota R.I. diserbu oleh tenta j 
ra Belanda dan pada hari itulah | 
rakjat Indonesia bersatu padu 
melawan Belanda. Persatuan rak 
jat seperti itu jang dimaksudkan '! 
»leh panitia supaja tergembleng 
kembali pada rakjat sebagai sja- 
rat untuk mentjapai kemerdekaan 
nasional jang penuh. (Antara) 

dalam pada itu mengatakan, bahwa 
dalam Senat jg akan datang, di ma 
na Partai Nacionalista akan mem- : 2 aa 
punjai kelebihan suara, Senat akan Na an Hanpap Segan aa e. TN . 
memegang teguh sikapnja, jakni tak PBB Na mendjadi' bukti2 $ 2 
ckan meratifisir Perdjandjian Perda | PE diatas , .1 Y 5 
maian Djepang, djika tak ada pem- | Rakjat? diseluruh dunia aka 
bajaran kerugian jg memuaskan da terbentii? hi : 4 akan “ 

pada usaha2 jg sia? 

kat tidak mau ketinggalan dalam 
taraf internasional. Pidato Eisenho- | 

  

Buana tok Su 
Simbar Dgn 130 Orang Pengikutnja Su- 

dah Menjerah Bersama Sendjatanja 
CH. A. SIMBAR, kepala pe 

anak buahnja hari Djum'at jang 
djata2 mereka kepada pihak ke 
Simbar dan anak buahnja dibawa 
sedang dalam tahanan jang ber 
kepolisian menerangkan lebih Jan 
anak buah Simbar jang ditahan 
hari ini akan sudah berada di B 
pemberontak di Butok bukan ber 
nah diberitakan, tetapi hanja 145 
nja sebagai pemimpin. 

Sikap Arab 
Ihd Pranfjis 
Mungkin Akan Ditindjaa 

Kembali 

' SEKRETARIS Djenderal Lem 
baga Arab, Abdal Khalik Hassu 
na, hari Rebo mengatakan bahwa 
ada kemungkinan negara2 Arab 
terpaksa akan menindjau kembali 
sikap merekz terhadap Perantijis, 
apabila Perantjis tidak memenuhi 

ditahan : 2 
Lama, sedang Simbarnja sendiri '#gatakan, Inggris menjokong sepe-| 

lam bentuk Men ni Ne Up belaka dengan pernjataan?  i: ng | 

“|tak berguna, seperti pidaeoma 
Eisenhower. Kepentingan pokok 7 £ . dari rakjat2 itu adalah minta tia 

dah Beres 

  

   

  

   

ra-tjara jang se-effektif2-nja jang 
dapat mentjapai peredaan ketega | 
ngan dan keamanan jang benar? 
serta 
Leontjev. mengatakan, pada saat 
adanja kemungkinan untuk mem 
bikin perdamaian di Indotjina, 

mberontak Buntok beserta 130 
lalu, telah menjerah dengan sen- 

polisian di Buntok. Dari Buntok, 
ke Bandjarmasin. Kini mereka 

wadjib di Bandjarmasin. Pihak 
Gjut, bahwa masih ada 15 orang 
Gi Buntok, dan dalam beberapa 
andjarmasin. Dengan demikian 
djumlah 300 orang sebagai per- 
orang tidak terhitung, Simbar- 

njatakan dalam kominike konfe- 
rensi Bermuda, mengadakan teka 
nan terhadap Perantjis supaja pe 
perangan Indotjina dilandjutkan. 
Pemerintah Amerika Serikat 
neruskan fjita2-nja, jaitu 
rang melawan komunisme. 

me 
berpe 

Amerika Serikat. 
Sementara itu ketua Madjelis: Ren 

3 , dah Amerika Serikat, Joseph Mar- 
. Rebo pagi Wakil Gubernur Ka in, mengatakan hari Rebo, setelah 
limantan beserta Kepala Kepolisi ' pidato presiden Eisenhower, maka 
an Propinsi Kalimantan, dan Ko tanggung djawab terhadap perdamai 
mandan Kepolisian Kalimantan an dunia kini ada dalam tangannja 
Selatan mengadakan perundingan, pemimpin2 Sovjet Uni. Martin me- 
untuk mentjari djalan bagaimana nambahkan reaksi Sovjet Uni terha- 
tjara mengatasi peristiwa ini. dap pidato Eisenhower dalam PBB 
Anak buah Simbar itu kebanja- akan memperkenankan Barat “utk. 
kan masih muda dan semuanja menentukan apakah Sovjet Uni hen 
memakai kemedja putih, dan sa- dak meneruskan peperangan dingin. 
putangan merah dileher. Mereka : Inggris. 

ditangsi polisi Pasar| Di London ,.Evening News” me- 

  
beserta 14 orang kawannja jang Muhnja usul2 jg dikemukakan oleh 
dianggap termasuk golongan pe Eisenhower dalam pidatonja menge 
mimpin, ditahan dipendjara be- Tai hari depan atom. Harian tsb me 
sar, Teluk Dalam. 5 ngatakan seterusnja,   kepertjajaan jg telah ditjurahkan 

oleh sebagian besar dari para ang 
gota PBB kepadanja ,,untuk mem 
perbaiki keadaan di Afrika Uta- | 
ra”, Dalam perdjamuan jang di 
selenggarakan oleh pelan: 
koresponden PBB baginja tadi, | 
Abdul Khalik seterusnja mengata | 
kan bahwa mungkin akan terdja | 
di ,insiden2 jang berbahaja”, apa , 

tidak menghentikan 
politik provokasinja. | 

Menurut” pandangan Abdul 
Khalik, usul Israel untuk menga 
dakan perundingan dgn Jordania 
dibawah sjarat2 persetudjuan per 
letakan sendjata antara - kedua 
negara tadi, adalah ,prematur”, 
sebaiknja, kata Abdul  Khalik, 
soal ini dibitjarakan dalam sidang 
Dewan Lembaga Arab jg akan 
datang. 

Sengketa Mesir Inggeris. 
Dikatakannja bahwa hubungan 

antara Mesir dan Inggris achir2 ini 
telah mentjapai tingkatan sangat 
kritik”: keadaan ini akan bertambah 
buruk, apabila masalah “daerah Te-' 
rusan Suez tidak dipetjahkan ' sele- 

    pada djam 12 siang suatu perutu 
San Perwari jang akan terdiri dari 
100 orang wanita dari pusat dan 
tjabang Djakarta akan diterima 
oleh ketua parlemen digedung Par 
Jjemen, KR AA 

Menurut keterangan jg bersang 
kutan kenada Pl-Aneta, maksud 
kundjungan itu jang bertepatan 
dengan hari perajaan “1 windu 
berdirinja Perwari, jalah gua 
menjampaikan suatu mosi menge 
nai undang2 perkawinan, 

Lebih djauh diterangkan, bah 
wa wanita Indonesia perlu menda 
pat djaminan hukum dalam per 
kawinan sesuai dengan isi dan dji 
wa undang2 dasar sementara R.I: 
dan oleh sebab itu mendesak: 1) 
supaja segera mengeluarkan un- 
dang-undang perkawinan jg men 
djamin kedudukan hukum bagi 
wanita, sesuai dengan UUDS RI 
dengan azas tudjuan Pantjasila. 
2) membekukan P.P. no. 19 th, 
1952,     

kas2nja.  Seterusnja ia mentjela si- 
kap negara2 Barat jg dikatakannja 
atjuh tak “atjuh itu terhadap fjita2 
bangsa Arab jg sah, akibatnja ialah 
bahwa pendapat umum dinegeri2 
Arah terus menerus memberi teka- 
han kepada pemerintah masing2, su 
“paja mereka djangan' memihak ke- 

"pada Blok Barat atau Blok Timur, 
baik didalam maupun diluar PBB. | 
TN (Antara— AFP). 

REAKSI TOKYO TERHADAP 
BERMUDA 

Bertalian dengan hasil2 Konpe 
rensi Bermuda, sumber2 resmi, 
Djepang bari Selasa menerangkan 
bahwa mereka puas, terutama ter 
hadap apa jang berulang-ulang 
ditekankan jaitu sikap jg bersatu 
dari Barat. Lebih djauh mereka 
itu mengandjurkan agar dalam 
Konperensi 4-Besar di Berlin 
nanti, fihak Barat akan tetap ber | 
saiu, (Antara) 

  

: : besar adalah. apakah Kremlin akan Dalam pada itu, pagi beberapa S Na 5 ar 
orang pemuka Suku Dajak, jg dike- Perbuat? Harian ,,Daily Worker 
tuai oleh C. Luran telah menghadap mentjela sambutan2 gembira terha. 
Sutan Kumala Pontas, Wakil Guber dap pidato Eisenhower. Harian tsb 
nur Kalimantan. Kepada Antara” menjatakan, Eisenhower TAAT C: Luran menerangkan bahwa ja balikkan usul2 jg berulang2 diadju- 
mengharap agar Simbar. dan 145 kan oleh Sovjet Uni, jaitu melarang | 
anak buahnja jg telah menjerah itu sendjata2 atom dan mengadakan 2 
dapat dibebaskan dan ditampung, Yilikan dan pengawasan 'internasio- 
karena Simbar cs itu menurut mere Val. Djurubitjara Kementerian aan 
ka ,sebenarnja tidak bersalah”. Per Mokeri Ingera Pena 29 yi 
buatan2 jg telah dilakukan Simbar Wa, Pidato “isenhower di PBB me 
dan anak buahnja, dikatakannja se- 'upakan tengapuan jg konstruktif ter 
bagai ,,pembalasan dendam sadja” hadap masaalah atom. , ji 
kepada pihak kepolisian jg telah me ) , Di Perantjis. 
nahan empat keluarga Simbar jg di! .. Menteri Luarnegeri Perantiis 
tuduh telah mengadakan “ perampo- | Bidault mengatakan, presiden Ei- 
kan pada sebuah kapal. isenhower telah memperlihatkan 
Sementara itu baik kalangan pes teks pidatonja mengenai rentjana 

merintahan maupun kepolisian tak' perdamaian atom kepada Inggris 
bersedia memberikan djawaban ter- dan Perantjis dan teks tsb. diteri 
hadap pertanjaan apakah Simbar cs ma dengan hangat. Pernjataan 
itu akan dituntut atau akan dibebas tsb. dapat mempunjai pengaruh: 
kan. (Antara). jang besar, kata Bidault. Bagi Se 

ea kutu Atlantik maka  djiwanja 
PENARIKAN MUNDUR PA- jteks tsb. jang mendjadi ukuran 
SUKAN2 YUGOSLAVIA. untuk menindjau soal atom jang 
Penarikan kembali pasukan2 pokok dan genting dalam persim 

Italia dari perbatasan Italia Yu- (pangan djalan antara perang atau 
goslayia hari Selasa berlangsung | damai. Bidault selandjutnja — me 
sangat lambat. Diseberang perba- |agatakan, Barat, sesuai dengan 
tasan diselatan Goriza, pasukan2 ' persetudjuannja untuk mengada- 
Yugoslavia dapat dilihat sedang kan pertemuan dengan  Sovjet 
mengundurkan diri menudju ke- Uni. akan menghadapi Sovjet Uni 
pedalaman. Kubu2 dan pengga- di Berlin dengan optimisme dan 
lian2 jang terdapat disepandjang tenang. Harian ,.l'Humanit£” me 
perbatasan kini tak ada orang- ngedjek organisasi PBB jang di 
nja, usulkan Eisenhower itu sebagai 

hower menegaskan pula tentang key 

Amerika Seri- 

perdamaian. Selandjutnya ' 

maka Amerika Serikat, seperti | 

pertanjaan ig: 

   

   

   peer maNaN 

n” Sadja Di Bermuda| 
3 Besar Sama2 

jewanja 
Negeri Terhadap Pidato 

Eisenhower ' 
RADIO MOSKOW menjata kan kepada pres. Sovjet Uni, 

dilangsungkan dalam suasana pen 
an saling tuduh-menuduh. Konferensi 

Bermuda itu berachir dengan tidak ada seorang ahli negarapun jg 
| dapat menjadarkan penaapa . terhadap 2 peserta lainnja. Kete 

ber MTune pertemuan jang  dilingkari 
keketjewaan semua para pengi 

kut. Orang2 Amerika Serikat ketjewa terhadap Churchill, orang2 
Inggris ketjewa terhadap Eisenhower kedua2-nja Eisenhower dan 

terhadap sikap Perantjis, demiki- 
anlah dinjatakan oleh Radio Moskow. 

.Supertrust atom”. Usul Eisenho: 
wer tsb. adalah bentuk baru dari 
rentjana Baruch, demikianlah di 
njatakan oleh harian tsb. 

Harian ,,/le Monde” menjata- 
8» kan, Eisenhower berbitjara suatu 

bahasa jang harus mendapat soko 
ngan dari semua orang jang ber 
kehendak baik, dengan tidak mem 
perdulikan dari mana mereka itu 
berasal. 

Negeri2 lain. 
Harian ,.Koelnische — Kundschau” 

dari Koln (Djerman Barat) jg. pro 
pemerintah  Adenauer, 

bahwa presiden Eisenhower berusa- 
ha untuk memberikan kekuatan dan | 
maksud dari politik Barat” bersama? 
dan pidato tsb adalah tindakan po- 
litik jg terpenting sedjak dia men- 
djadi presiden Amerika Serikat. 

Menteri Luar Negeri Denmark, 
Hansen, menjatakan, moga2lah pida 
to jg bidjaksana dan njata itu akan 
merupakan suatu langkah - menudju 
pelaksanaan harapan2 kita, jaitu 
mendjamin perdamaian dunia. 

Harian Austria ,,der Abend” me- 
njatakan, kata? jg bagus dari Eisen 
hower itu, kini harus segera di su- 
sul oleh perbuatan2. 

Menteri Luar Negeri 
Casey, melukiskan garis2 besar jg 
diberikan Eisenhower dalam pidaio- 
nja itu sebagai ,.menakut-nakutkan” 
akan tetapi suatu gambaran jg b:- 

nar tentang apa jg akan terdjadi dji 
ka tenaga atom tidak dibendung. 

Harian Italia ,,Unita” menjatakan, 

pidato Eisenhower itu adalah .,ber- 
muka dua dan didikte oleh ketaku- 
tan.” (Antara—UP). 

. Yjukup 
— Panas! 
Komentar Ov. Sudir- 
man Mengenai Perso- 
alan AD Dewasa Ini 

  

REBO PAGI antara djam 9—10 
pd. KSAD Bambang Sugeng datang 
di-istana untuk menghadap Presiden. 
Kolonel Bambang Sugeng jang tadi- 
nja hendak pulang ke Banjumas, kini 
telah membatalkan keberangkatannja. 
Selandjutnja dapat dikabarkan, bah- 
wa hari Rebo sebagian besar dari 
para Panglima Territorium, jg. telah 
datang di Djakarta atas undangan 
Bambang Sugeng, telah kembali ke- 
tempatnja masing2. Rebo pagi tadi 
Overste Sudirman, Panglima Divisi 
Brawidjaja dari T.T. V, ditanja pen 
dapatnja oleh pers mengenai perkem- 
bangan keadaan dalam Angkatan Da- 
rat katakan: Keadaan sekarang sudah 
tjukup panas, maka tak perlu dibikin 
lebih panas lagi. 

Ditanja, apakah panasnja ke- 
adaan itu sudah sampai kepada 
anakbuah pasukan2, djawabnja: 

Tidak, anggota2 tentara bawahan 
dalam hal ini tidak turut serta. 
Overste Sudirman, akui, bahwa 
memang kini sedang dihadapi 
persoalan2, tetapi ia tidak ber- 

sedia terangkan apa persoalan- 
'nja dan bagaimana tjara peme- 

:tjahannja. Itu adalah soal ,,hoog 
niveau”, katanja. Statement Ko- 

,lonel Kawilarang jang sudah di- 
muat. dalam 'surat2-kabar pagi 

'tadi ia belum batja: tentang itu 

jia-baru dengan dari beberapa 
lorang katanja, Selandjutnja me- 
nurut K.P. djuga berbagai kalangan 
resmi maupun politis diibukota hari 
iRebo tidak bersedia memberikan 
! pendjelasan apa2 sekitar per- 
(Soalan jang serba diliputi perta- 
njaan mengenai permintaan ber- 
henti Bambang Sugeng dan soal 
Angkatan Darat umumnja itu. 
Umumnja mereka ' hanja kata- 
kan, bahwa untuk waktu ini ada- 
lah lebih baik untuk tidak mem- 
perbesar keruwetan dan sebanjak 
mungkin membatasi keterangan2 
atau komentar2, apa lagi dengan 
bahan2 jang umumnja belum po- 
sitif. (Antara). 

  

DITEMBAK MATI OLEh 
GEROMBOLAN B.R. 

Pada tanggal 23-12-1953 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. 

  

Karet Alam Lan Tertolong ? 
GENERAL Services Administra- 

lion”, badan. pemerintah - Amerika 
Serikat jg bertugas memborong ba- 
han2 mentah dari luar negeri bersa 
ma2 djawatan Mobilisasi Pertaha- 
nan dan kementerian Luar Negeri 
A.S. Rebo mengumumkan, bahwa 
pendjualan-bergiliran  (rotation) ka- 
ret alam dari simpanan  (stockpile) banjak mereka pakai. 
kepada konsumen2 di Amerika Se-| Tindakan ini diambilnja sesudah 
rikat, akan diparoh — dari 10.000 pembesar2 pemerintah Amerika ber 
mendjadi 5.000 ton tiap2 bulannja. |konperensi dengan anggota2 panitya 
Tindakan ini akan dilakukan sele-Ipenasehat industri karet, jg terdiri 
kas2nja. Diduga bahwa tindakan ini dari wakil2 industri konsumsi karet 
akan mulai terasa hasil2nja dalam 'partikelir di Amerika Serikat. | 

Pengurangan pendjualan oleh pe- 
merintah kepada kaum konsumen 
Amerika ini berarti, bahwa kaum 
pemakai karet alam di Amerika ha 
rus melihat kepasar2 “di “Timur 
Djauh, untuk beli karet lebih ba- 
njak (ig mutunja rendah), jg dalam 
tahun2 belakangan ini bertambah | 

  

ig bermutu rendah dari persedjaan- 
nja, karena permintaan dari pihak 
pengusaha industri karet semakin 
besar, tetapi sebaliknja, karet rotasi 
ini harus di ,.bajar kembali” hanja 
dengan karet jg bermutu tinggi sa- 
dja. - 
Wartawan UP tulis, bahwa tinda 

kan pemerintah Amerika ini dimak 
sudkan supaja tertolonglah produ- 
sen2 karet alam di Timur Djauh, ig 
telah mengadu bahwa politik rotasi 

|persediaan karet jg dilakukan peme 
rintah A.S. ini mempunjai 
depresi” 

akibat 
atas harga karet alarm, ter 

   

bulan April 1954, Pemerintah A.S, mendjual karet | utama karet2 bermutu rendah, 

f “at Aa tt Mi 
| ta Sabu wo ooh Cemoatelma hi 
l so Konulen wa Matan she :     

  

menjatakan 

Australia, | 

diminta supaja” memberitakukan 
kepada menteri luar neyeri Ame- 

mungkinan membuka kembali perun- 

''perkembangan 

TAHUN KE VIN No. 246. 

  

  

Di Front 

Indo-Chisa 

Tampuk seorang pasukan 

rilia-gerilja Vietininh jang berkuhu 

mana diketahui, kini perang 

Hasil? Kon 

Tinggal 

DUTABESAR? MESIR di 
panggilan untuk kembali 
pemerintah Mesir mengenai 
perensi Bermuda, 

Setia Ko Wa ee 

    

   

  

   

  

   
   

Bantu Militer 
  

  
pajung Perantijis jang 

front Dien Bien Phy, Indo China, 
pannja untuk terus madju ke 

tampak pula pasukan-pasukan pajung 

baru sadja mendarat di 
bergegas-gegas membuka perlengka- 

Setanggang pertempuran menghadapi ge 
dibelakang bukit-bukit. Dibelakang 

. - A - . lainnia sedang menuritn. Sebagai- 
Indo China menghebat lagi. 

Mesir Mangkel Akan 
p. Bermuda 

Kalau Timbul Perang Akan Tetap 
Netral 

Loncon dan Washington telah mendapat 
ke Kairo guna mengadakan pembitjaraan?2 dg. 

perkembangan? politik jang timbul oleh Kon- 
demikian diumumkan di Kairo pada hari Rebo. Harian 

setengah resmi Mesir ,,Al Goumhouriya” 
bahwa putusan pemerintah Mesir untuk 

dalam pada itu mewartakan 
memanggil duta2nja di Amerika 

dan Inggeris itu berarti bahwa pemerintah Mesir ingin menindjau ken: 
hubungan2nja dengan negara2 Barat 

' Dikemukakan oleh harian itu 

bahwa dutabesar Mesir di Was- 
hington Ahmad Hussein telah 

rika John Foster. Dulles bahwa 

Mesir merasa tidak senang de- 

ngan: sikap  Inggeris mengenai 
mastlah penarikan mundur pa- 

sukan2 di negeri ini dari daerak 
Terusan Suez. 

Dalam hubungan ini dutabesar 

Mesir. kabarnja ' dengan tidak 
langsung telah menjatakan ke- 
pada Dulles,bahwa apabila Ame- 
rika ternjata tidak mampu me- 
ngadakan tjampur tangan lanyg- 
sung di Bermuda untuk kepen- 
tingan Mesir mengenai masalah 
daerah Terusan Suez, maka pe- 

merintah Mesir akan mengambil 
sikap kenetralan jang sekeras2- 

nja antara Timur dan Barat. 

Bersamaan dg. kedatangan 
Stevenson. 

Di London, kedutaan Mesir pada 
hari Rebo belum dapat membenarkan 
berita dari Kairo jang” menjatakan 
bahwa Abdul Rahman Hakki dan 
Ahmed Hussein, masing2 dutabesar 
Mesir di London dan Washington, 
telah dipanggil kembali ke Kairo utk 
mengadakan 'pembitjaraan2 dengan 
pemerintah Mesir. Sumber2 di Lon- 
don dalam pada itu mengemukakan 
bahwa apabila berita itu benar maka 
kedatangan dutabesar Hakki di Kai- 
ro itu akan bertepatan dengan kem- 

balinja dutabesar Inggeris Sir Ralph 
Stevenson di-ibukota Mesir jang di- 
tunggu kedatangannja pada tg. 17 
Desember jad. Menurut kalangan? di 
London, dengan adanja kedua duta- 
besar tadi di Kairo nanti, pemerintah 
Mesir 'akan mendapat kesempatan 
untuk menindjau sedalam2nja ' ke- 

dingan2 dengan Inggeris mengenai 
soal penarikan mundur pasukan2 
Inggeris dari daerah Terusan Suez. 

Inggeris tak suka Mesir bersi- 
kap netral, 

Sementara itu kalangan resmi 

Inggeris di London menjatakan 
padahari Rabo bahwa perundi- 

ngan2 antara Inggeris dan Mesir 
mengenai nasib daerah Terusan 
Suez dikemudian . hari dimak- 
sudkan untuk menentukan pera- 
nan istimewa jang harus dimain- 

kan oleh masing2 pihak apabila 
terdjadi peperangan, djadi suatu 

jang nampaknja 
akan menutup kemungkinan un-' 
tuk bersikap netral, 

Kalangan tersebut memberikan 
keterangan ini sehagai kcmentar 
atas pernjataan wakil perdana 
menteri Mesir, kolonel Gamal 
Abdel Nasser, mengenai kemung- 
kinan Mesir tetap netral apabila 
terdjadi pertikaian antara blok 
Barat dan blok Timur. 
Kalangan tersebut menjata- 

kan, bahwa Mesir selama ini ti- 
dak pernah mendasarkan sikap- 
nja kepada kemungkinan untuk 

bersikap netral. Oleh karena itu, 
berita dari Mesir jang mengata- 

kan bahwa duta Sovjet Uni di 
Cairo telah menjatakan rasa 
puas  pemerintahnja terhadap 
statement Nasser tadi, diterima 
dengan « keheranan di London. 
Demikian kalangan itu. 

  
Kalangan tersebut selandjutnja 

mengharapkan dimulainja kem- 
bali perundingan2 antara kedua 
negeri, tersebut segera setelah 
duta besar  Inggeris, Sir Ralph 
Stevenson, - kembali 'ke ' Cairo, 

Seperti diketahui, perundingan?   itu dihentikan sedjak tanggal 21 
Oktober j.l. 
Sumber kementerian luar ne- 

geri Inggeris sementara itu   

. dah tertjapainja 

menjatakan, bahwa  djenderal 
£dward Benson, penasehat mili- 
ser baru untuk Stevenson, kini 
berada di Cairo untuk mendapat 
gambaran tentang keadaan jang 
akan dihadapinja. Benson kabar- 
nja akan menggantikan djenderal 
Sir Briand  Robertson sebagai 
anggota staf delegasi Inggeris. 
(Antara-AFP). 

Pakt Non-Agresi 
EDC Dgn Rusia? 
MENURUT kalangan2 # me- 

ngetahui di Bonn, dalam pertemu 
annja dengan menteri2 luar-nege 
ri Inggris, A.S., dan Perantjis di 
Paris minggu depan, perdana men 
teri Adenauer mungkin akan me 
ngemukakan tjita2 untuk menga 
dakan suatu pakt non-agressi 
antara Sovjet Uni dan Masjarakat 
Pertahanan Eropa. 

Saran ini kabarnja merupakan 
suatu sisteem persekutuan Eropa 
dibawah pengawasan PBB jg ter 
diri dari Masjarakat Pertahanan 
Eropa (termasuk Djerman) 
Sovjet Uni. (Antara-AFP) £ 

dan ' 

| Pakistan 
Zaffirullah Khan Bitjara- 
ikan Soal Perlengkapan 
| Tentara 

MENTERI LUAR negeri Pa- 
kistan, Sir Mohammad Zafrullah 
Khan, malam Kemis telah berang 
kat dengan pesawat terbang dari 
New York ke London, dalam per 
djalanan pulang ke Karachi, se 
sudah memimpin delegasi Pakis- 
tan dalam Madjelis Umum PBB. 
Atas pertanjaan pers di New 
York, perihal berita2 mengenai 
perundingan antara Pakistan dan 
Amerika Serikat, dalam mana 
Amerika menjatakan — keinginan- 
nja supaja diperbolehkan menem 
patkan pangkalan2 militer di Pa- 
kistan dan supaja diadakan perse 
kutuan militer, Sir Mohammad 
berkata: 

Perdana“ Menteri Pakistan sudah 
berulang2 mengeluarkan statement2 

. mengenai soal tadi, demikian pula 

'pata pembesar Amerika Serikat, 
ibahwa sudah sangat djelasnja tidak 
ipernah diadakan perundingan? se- 
| Inatjam 'itu, ataupun pertjobaan2 un 
tuk mengadakan perundingan2 tadi”. 
Jg ada, menurut Sir Mohammad, 
ialah pembitjaraan2 mengenai per- 
lengkapan militer untuk tentara Pa 

kistan. : 
Seterusnja Zafrullah Khan memu 

dji pidato Eisenhower dimuka Ma- 
djelis Umum ketika Selasa jl. dan 
diharapkannja “ supaja terlaksanalah 
saran Eisenhower supaja. tenaga 
atom dipergunakan untuk maksud? 

  

nusia, meringankan kemelaratan dan 

membina dunia jg lebih makmur. 

(Antara—AFP).   

IRAN MEMBENTUK PANI- 
TIA 4 ORANG UNTUK BE- 
RUNDING DGN. INGGRIS. 
PM Fazlollah Zahedi dari Iran 

telah memerintahkan sebuah pa- 
kitia jang terdiri dari 4 orang un- 
tuk memulai mengadakan perun- 
dingar2 guna menjelesaikan ma- 

salah minjak dengan Inggris. De- 
mikian dikatakan oleh sumber2 
jang mengetahui hari Selasa. 

Razzia Di 

Djakarta 
Selain Utk Keamanan 

Mempunjai Tudjuan 

ain 
MENGENAI razia2 jang se- 

djak beberapa waktu telah diada 
kan oleh pihak kepulisian dengan 
dibantu oleh tentara di Djakarta, 
hingga Kini belum djuga diberi- 
kan 'keterangan2 kepada pers. 
Alasan2 tentang razia2 itu keba- 
njaken dinjatakan sebagai men- 
djalankan peraturan2 untuk men 
Gjamin keamanan. 
Meskipun dari pihak jang berwa- 

djib belum didapat kepastian, telah 
diakui, bahwa disamping menjelidiki 
soal keamanan, djuga mempunjai tu- 
djuan jang lain. Razia2 jang djuga 
disertai oleh bataljon 330 divrsi Si- 
liwangi ini djuga dimaksudkan untuk 
mengenalkan  anggauta kensiliteran 
dengan  keadaan2 dikota Ujakarta. 
Bagian2 kota berganti2 diperinsa, se- 

"hingga baik  anggauta kepolisian 
maupun tentara mengetahui djalan 
ditiap2 bagian kota. (Pia). 

  

  
Bermuda Tolak Saran lo 
Untuk Mengadakan Gentjatan Sendjata 

Bersjarat Seperti Di Korea 
KALANGAN2 JANG LAJAK mengetahui" di 

menerangkan hari Rabu, bahwa 
da konferensi Bermuda jalah, 
Ho Chi 

bahwa saran pemimpin 
Minh supaja di Indo Tjina diadakan 

Washington 
satu keputusan penting pa- 

Vietminh, 
gentjatan sendjata 

salah 

seperti di Korea tidak dapat diterima. Kalangan2 tadi selandjutnja menerangkan, bahwa sikap demikian itu bukan sadja sesuai dgn 
nasehat2 kemiliteran dari Indo T jina, 
kejakinans diantara ketiga Besar 
Indo Tjina kini telah beralih dan bahwa 

tetapi pula sesuai dengan 
bahwa pasang surut di 
Amerika Serikat bersedia 

Barat, 

untuk lebih banjak mengirim sendjata kedaerah bersangkutan. 
Kalangan tadi berpendapat,  bah- 

wa perdana menteri Laniel dan mern- 

teri luar negeri dari Perantjis dalam 
masalah tersebut telah memper'ihsi- 
kan kebidjaksanaan sebagaimana di 
perlukan dari seorang ahli negara, 
berhubung dengan kenjataan, bahwa 
parlemen dan pendapat umum di! Pe- 
rantjis sudah djemu dari peperangan 
di Indo Tjina, terutama sekali sesu- 

gentjatan' sendjata 
di Korea. Kalangan2 tadi selandjut- 
nja menerangkan, bahwa Tiga Be- 
sar. sama pendapat, bahwa suatu 
gentjatan sendjata di Indo Tjina me- 
nurut tjontoh Korea 
bahwa pasukan2 bersendjata Uni Pe- 
rantjis akan tetap pada kedudukan 
mereka sekarang ini, sedangkan fi- 
hak Vietminh akan tetap pada kedu- 
dukan muka dan belakangnja, kare- 
na di Indo Tjina pada Yakekatnja 
tidak ada front2 tertentu sebagai 
mana halnja di Korea. Dalam k:- 
adaan seperti demikian, maka de- 
ngan sendirinja pasukan2 bersendja- 
ta Vietminh akan menduduki tem- 
pat2 jang lebih menguntungkan, de- 
mikian kalangan2 tadi. (UP). 

JEF- LAST DITANGKAP. 

Polisi pelabuhan Rotterdam pa 
da hari Rebo pagi telah menang- 
kap Jef Last, sastrawan bangsa 
Belanda jang terkenal, di Mer- 
wedehayen diatas kapal Willem 
Ruys”, demikian diperoleh kete- 
rangan P, L-Aneta, Penangkapan 
nja itu berdasarkan tuduhan me- 
langgar kesusilaan, sebelum dia 
(Jef Last) bertolak ke Indon e- 
S 1 As 

akan berarti, : 

Komentar 

Moskow 
Bermuda Utk Menerus- 

kan Perang Dingin 
RADIO Moskow menjatakan 

hari Rebo bahwa pernjataan jg 
| dikeluarkan setelah Konferensi 
. Bermuda mengandung maksud ig 
| djelas,' jaitr meneruskan “politik 
(kekuatan dan perang dingin. Ko- 
mentator Radio Moskow ig ber 
bitjara dalam bahasa Inggris sne- 
ngatakan, ,,harap diperhatikan 
bahwa diadakannja Konferensi 
Bermuda oleh Barat adalah meru 
pakan keinginan untuk menjedar 
kan pendapat umum bahwa Ba 
rat berusaha sedapat2nja untuk 
meredakan ketegangan keadaan 
internasional”, 
L..Akan tetapi, dengan tidak usah 
menjelidiki lebih mendalam lagi ke- 
pada kenjataan jang banjak sekali, 
maka 'pernjataan Bermuda itu sen- 
diri sudah tjukup  djelas schingga 
orang dapat mengambil kesimpulan 
jang berlawanan. Dapatkah orang 
menerima permintaan untuk meng- 
adakan pembitjaraan guna mereda: 

| kan ketegangan internasional, apa 
ibila Barat dalam Konferensi Bermu- 
|da telah mengambil putusan mene- 
.ruskan politik Perdjandjian  Pakt 
Atlantik Utara? Maka “bagi tiap 
orang jang sehat fikirannja adalah 
djelas, bahwa politik jang njata itu- 

: lah jang melahirkan ketegangan da- 
|lam hubungan? antara negeri2 Be- 
sar”, (Antara-Reuter), 

| damai, mengabdi kepada umat ma- ' 

    

:



               

  

Peternakan Beloran 
Salah Satu Usaha Utk Merehabiliseer 
Peternakan Indonesia —Peternakan Ki- 

ta Sudah Hampir Mendekati Sebelum 
Perang 

  

Pidato Eisenhower 

    

IKabar Kota 
Ti See Son ame Munekin agak djanggal terdengarnja ditelinga seorang Na 
eynicus adjakan presiden F:sennower untuk mengadakan pengawasan 3 P 2 Ss ar D en g an L ot eng 
internasional atas sendjata-sendiata atoom, serta andjurannja untuk meng- 
hantjarkan segala sendjata atoom jang ada, djustru sehari sesudah selesai- | : — 8 

Pasar Djohar Selatan—Bulu Dan Pasar 
Langgar Akan Dipermodera Dgn Biaja 

nja konperensi Bermuda, dimana diputuskan untuk memperkuat Per- 
satuan Atlantik serta perlunja menggalang kekuatan . Tentara Eropah. 
Dan adjakan tadi kiranja akan iebih djanggal lagi bila di-ingat bahwa 
beberapa hari sebelamnja telah dikabarkan pula niat Amerika untuk $ 1 

a hari $ j lalu oleh Djawatan Kehewanan daerah 
la 1 aa mak f tlantik denga sendjata-sendjata « 1 . . 

4 Pada hari Sabtu yang $ 2 : P Yama angan ae BNN aan ni ra Mae mana Nato. serta Hampir 4 8'/ 2 Djuta Rupiah Surakarta Utara telah dilangsungkan upatjara peresmian pembu- EDC tadi, adalah melitu ditugjukan sebagai persiapan-persiapan untuk 
menghadapi kemungkinan-kemungkinan adanja serbuan dari Russia. 
Maka itu adjakan Eisenhower kepada Russia untuk pengawasan ataom - 
tadi, terdengarnja agak sedikic ,,macabreus”, kalau-kalau tidak malahan 
sedikit bersifat eynis. 5 

kaan Taman Ternak di Beloran, kabupaten Sragen, jang antara 
lain disaksikan oleh Wakil Kepala Pusat Djawatan Kehewanan 
Hutamadi, Dokter2 Hewan dari daerah2 jang berdekatan, dan pa- 
ra pembesar setempat. : 

(Oleh: Wartawan Kita) 

DIBAWAH PIMPINAN Wakil Ketua Sunjono Hs, sidang 
istimewa DPRDS Kotabesar Semarang pada hari Rebo telah mem- | 
bitjarakan sekitar rentjana perbaikan dan perluasan Pasar Djohar 

  

Dikatakan, bahwa usaha mem- — — —— — Namun, warna apa djuga jg. akan diberikan kepada adjakan Semarang, Pasar Bulu dan Pasar Langgar. Sidang jang dimulai perbesar djumlah ternak di Indo- Kisenhower tadi, adjakan itu tetap merupakan suatu adjakan jang mulia. | gjam 10 pagi dan berachir lewat djam 1 siang, achirnja telah me- nesia itu dititikberatkan — pada Terlebih-lebih bila di-ingat-bahwa Panitya Pengawas Persendjataan PBB 
ielah sekian lama mentjari-tjari djalan untuk pengawasan atoom, serta 
pula di-ingat kesediaan Russia jang djuga sudah beberapa kali menjata- 
kan keinginannja untuk mengawasi segala persendjataan atoom tadi, maka 

  

| ngambil keputusan akan membentuk sebuah panitya jang terdiri | Gari tenaga ahli, Ketua DPD dan beberapa anggauta DPRDS K. | 
— B.S. Panitya ini nantinja jang akan merentjanakan lebih landjut 

untuk pembikinan Pasar Djohar Selatan, dengan batas biaja 

ternak ketjil dan ternak unggas. 
Hutamadi katakan, bhw hingga ' 

sekarang ini rakjat Indonesia be- 5 PETINDJU PERANTIJIS oh diperhatikan serta dilaksanakan Rp. lum mengenai ,Joeternakan”, GRASSI MENINGGAL DIRU- taw ii wer itu perlu sangat diperhatikan serta dilaksanakan. 200.— ribu. : ksa Hua 5 akan tetapi jang dikenal barulah F. Terua In ja ing Russia sendiri jang mendjadi tokoh-tokoh 3.200.— ribu. Adapun pelaksanaan pekerdjaannja, sidang telah peyang MAH SAKIT. 

RAY   penting dalam soal persendjataan atoom dan sendirinja jang memegang 
kuntji akan petjah atau tidaknja sesuatu peperangan dengan sendjata 
jg. sangat berbahaja itu jg. bila sampai terdjadi akan mengantjam seluruh 
dunia ini dengan kemusnahan, maka harapan seluruh Ummat Manusia 
didunia ini ditumpahkan seluruhnja kepada kedua tokoh penting itu agar 
mereka bisa bertemu-faham dan menghindarkan bentjana keruntuhan 
jang mengantjam itu. 

pemeliharaan” ternak. Diada- | 
kannja Taman Ternak (foksta- 
tion) itu adalah suatu usaha su- 
paja rakjat dapat dibimbing cari 
pemeliharaan” kearah ,.peterna- 
kan” hewan, sebagai dasar ke- 
arah perbaikan ternak rakjat. De- 
mikian antara lain Hutamadi. 
Taman Ternak Beloran itu te- 

lah didirian dengan beaja Rp. 
250.000,- dan untuk itu telah di- 

Menurut berita AFP dari Mar 
seille, hari Rebo telah meninggal 
dunia dirumah sakit, petindju Pe 
ranfjis Kelas Bulu, Ray Grassi, 
sebagai akibat pukulan knockout 
dari petindju  Algeria, Mohamed 
Chickhaoui. Pertandingan jang 
menjebabkan Grassi harus diang- 
kut kerumah sakit itu berlang- 
sung pada hari Minggu jbl. dima- 
na ja tak berhasil mempertahan- 

menjetudjui untuk diserahkan kepada suatu pemborong jang njata 
njata bonafide. : . 

  

“Lapangan terbang jang baru, Margahaju, jang terletak sembilan km. se 
belah Selatan Bandung. baru-harw ini telah diresmikan dengan upatjara 

“sederhana. Pembuatan lapangan terbang itu telah memakan beaja sebesar 
45 djuta rupiah, akan tetapi daerah -itu kini merupakan suatu perkampu- 

ngan AURI sama sekali. Selain 400 buah rumah, disitu terdapat pula 
pasar, sebuah sekolah rakiat, poliklinik, bioscoop, mesdjid dan sebagai- 

nja untuk keperluan desa tersebut. Gambar: Walikota Bandung R. Enoeh 
memeriksa perkampungan AURI tersebut dari sebuah pesawat helicopter. 

s . 

| Keputusan tersebut diambil seteiah 
sidang beberapa kali ' mengadakan 
(pemandangan umum, jang dipergu- 
nakan oleh para anggauta untuk 

mengadjukan pertanjaan2, usul? dan 
saran2. Adapun beaja perluasan pa- 
sar2 ini, adalah sebagian dari rensh 
tjana pindjaman sebesar Rp. 12.5 
djuta jang akan diperoleh Kotabesar 
Semarang. Uang sedjumlan tu akan 

TIGA ORANG BAWA HAND. 
. GRANAT TERTANGKAP. 
Dari kalangan jang lajak di- 

pertjaja didapat kabar, bahwa 
peda hari Selasa siang jbl. fihak: 
resmi telah menangkap “3 orang 
lagi di Semarang Barat. Orang2 | 
tadi datang dari Kaliwungu dan 

  

ANK NN AA ani 

BARU TERIMA: 
    

    59 sudah lama di-intjar perbuatan- dipergunakan untuk pembangunant 27 NA SAaa ea Tria ae terima bantuan tanah dari PCME- | kan kedjuaraan nasional Peran- |” LAMPU KERSTBOOM rupa2 kleur berikut FITTING SNOER |nja. Mungkin tangkapan tadi | Kebun Binatang Rp. 35 AA ah "EX z8 z 12 #23: z3 2 Cit BE Pn Ta Pa ar tjis Kelas Bulu, dan dibikin ru- dan STEKKER. mempunjai hubungan rapat dgn 'wk pembikinan dan perluasan Pasar S5 LELEE BSE 55. 5 “ tni buh dalam babak ke-9. Grassi LAMPU NEON ,,PHILIPS” opklapbare T.L.C. dengan 
EMAILLE 20 Watt, (MODERN dan PRAKTIES). 

Djuga sedia segala MODEL T. L. BALKEN dari 15 — 20 — 25 

KAP adanja peristiwa jang baru2 ini 
—. terdjadi di Karangbalong. Kabar- 

inja orang tadi membawa hand- 

tuk peternakan ajam dan jang 
2,5 ha lainnja untuk peternakan 
domba. Pengguntingan pita dila- 

Djohar Selatan Rp. 3,2 djuta, Pasar 
'Bulu Rp. 2.450 ribu, Pasar Langgar 
  menghembuskan napas jang peng 

habisan setelah mengalami opera 

0. 

dan 40 Watt ENKEL dan DUBBEL. 
ELEMENT STRIJKBZER 450 Watt 110/125 Volt. 
ELECTRISCHE KOOKPLAAT 500 Watt 110/125 Volt, dl. 

DETAIL & GROSS. 
"n .. .. 29 

Toko ,,Taa Tjvuen Bing 
Dj. Be Biauw Tjoan 70 — Tilp. 1493 — Semarang. 
NA 

mama ROA, 

  
SEE AA 

8 SUDAH TERBIT : 
 Penanggalsun Bulanan 
Pakai 3 matjam penanggalan dan gambar Tjap-Dji-Shio, 

: ukuran 33 X 42 cM. 
Harga untuk sebuahrja .................... Rp. 3.25 
Harga untuk sedikitnya 100 buah A Rp. 2.75. 
Harga tersebut untuk perangko Semarang. 

Pertjetakan & Pabrik Buku 

». The Eng Lian“ 
Kalikoping 13- 15 Tilp. No. 1546 
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. 1 n, - Kp. Kelengan ketj:l No. 686 - Sema rang 
  

z BERDIRI SEDJAK TAHUN 1940. 
« PELADJARAN: THEORI — PRAKTIJK DAN 

: PRAKTIJK UMUM. 
.« SYSTEEM : “ERANS— AMERIKAANS. - Adaro 

« Pimpinan seorang Abi Jang beridjazah Can puluhan tahun 
berpengalaman dalam usaha kleermaker besar dap ketjil. Lebih 
landjat mintalah keteranyau. 1   

didapat kabar, 
jibl., di Kp. Teguh telah terdjadi pe- 
nembakan atas diri 
jang membawa lari sebuah tas terisi 
juang sebanjak Rp. 3000.—. Ketika 
(pendjahat tadi diperingatkan ia tidak 
imenaroh perhatian, achirnja temba- 
kan dilepaskan 

granaat, tetapi dalam hubungan 
ini, fihak resmi belum mau mem- 
beri keterangan suatu apa. 

TJOPET TERTEMBAK. 
Dari kalangan jang mengetahui 

bahwa hari Selasa 

seorang tjopet 

oleh seorang sersi 
jang menguber dan mengenai kaki- 

4 1 , Inja pendjahat tersebut. Dengan luka 
$ h. 1954. Maa pendjahat tsb. dirawat 

MENINGGAL DALAM 
PERDJALANAN. 

Pada Minggu pagi jbl. seorang 

kenek truck F-285S jang datang da- 
ri Tjirebon, 
rang diketemukan 
dunia dalam laadbak truck tsb. Ke-' 
nek itu bernama Tassi, umur 35 ta-' 
hun dan pada badannja tidak terda- 
pat tanda2 penganiajaan. Ia 
asal dari Tjiledug, Tjirebon. Korban 
kemudian dikirim ke RSUP. 

sesampainja di Sema- 
telah meninggal 

ber- 

Sementara itu pada hari Sabtu, 
seorang penumpang kereta api Dja- 
karta — Surabaja bernama Ibrahim, 
sesampainja di setasiun Tawang Se- | 
marang dengan mendadak telah men 
derita sakit. Orang itu kemudian di- 
bawa ke RSUP, 
ninggal dunia. Korban berusia 45 ta- 
hun, dan keluarganja 
di Djembatan Tinggi 1/10 telah di- 
beri tahu. 

tapi achirnja me- 

jang berada 

PENUMPAHAN DARAH 
Beberapa hari jang lampau di Kp. 

Menjanan terdjadi penumpahan da- 
rah. Karena sebuah pisau dipergu- 

#Inakan didalam pertengkaran, 

tuan rumah T.A.P. perlu dirawat di 
RSUP karena mendapat luka2. Apa 
jang mendjadikan sebab2nja 
lahian tadi belum diketahui, 

maka 

perke- 
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Untuk Hari NATAL dan Takun BARU 

untuk Tuan dan Sobat-andai 
kh Pee 2 Pe REA PUN MAMA AANG 

    

Tuan 

  

  

Rp. 2.740 ribu dan untuk perluasan : 

IDJOGJA Air Minum Rp. 610 ribu. 

B.P.T.k. MINTA BANTUAN 
MAHAGURU2 BAGI 
AKADEMI! TEHNIK. 

Dalam suratnja kepada presiden 
(dan wakil presiden Republik Indone 
sia, Badan Persatuan Technisi Indone 
sia jang pusatnja berkedudukan: di 
Jogja, mengharapkan kebidjaksana- 
an dan bantuan kedua pembesar itu 
dalam usaha organisasi tersebut men 
tjukupi keperluan mahaguru2 bagi 
Akademi Technik Nasional R.I. 
- Sembilan orang tenaga ahli jang 
ditjalonkan sebagai mahaguru dise- 
but pula dalam surat tersebut. 
Dengan mengakui, bahwa diminta 

nja sebagian daripada waktu para 
academici tersebut akan merugikan 
djawatan2 atau perusahaan2 dimana 

mereka sekarang bekerdja, BPTI me 

merlukan bantuan kedua pembesar 
itu dan minta bantuan - bagaimana 
tjara memperolehnja, karena bila ti- 
dak demikian, maka menurut penda 
pat BPTI, Indonesia sebagai negara 

muda jang sedang incmbangun, sela 

ma2nja akan kekurangan anli tehnik 
jang berpendidikan akudemis. 

PEMALANG 
DEMONSTRASI. 

Pada tgl. 6 Desember 1953, di 

  Pasar Djohar Selatan. 
Oleh anggauta DPD Pudjohat- 

moko dalam sidang tersebut didje 
laskan, bahwa jang direntjanakan 
jalah suatu bangunan dari kon- 
struksi beton bertulang, jang ben 
tuknja sama dengan Pasar Djo- 
har Utara dan Tengah. Bangunan 
ini akan didirikan di Pasar Djo- 
har Selatan sebagai pengganti da-| 
ri los-los pasar jang dari kaju.. 
Karena terbatasnja keuangan, ma 
ka kini direntjanakan hanja bagi- 

jan pinggir sadja jang merupakan 
: bangunan bertingkat, mengelilingi 
iPasar Djohar Selatan. Untuk se- 
mentara los-los dari kaju jang 
berada ditengah2 tidak akan di- 
bongkar. Dengan bentuk demiki- 
an, menurut perhitungan maka 
tempat untuk pendjual2 akan ber- 
tambah I.k. 500 M”. Dengan tam- 
bahnja tempat pendjual2 didalam 
pasar baru dari beton itu nanti, 
para pendjual jang sekarang be- 

'lum mendapat tempat jang semes 
tinja akan dapat ditampung ke- 
dalamnja. Rentjana pasar beton 
bertingkat jang mengelilingi itu 
akan dibuat sedemikian rupa, 
agar kelak bilamana keuangan 
mengidzinkan, dibagian tengahnja 
dapat dibikin dari beton djuga. 

Menurut perhitungan, setelah | 
pasar beton itu selesai, hasil dari (kota Pemalang telah diadakan de- 
pasar tersebut akan mempunjai |monstrasi oleh kaum buruh gula jg. 
kelebihan pendapatan tiap2 tahun |dipimpin oleh DT-SBG Sumberhar- 
Lk. Rp. 145 ribu bersih setelah, 

    djo, dimana jang ikut serta I.k. 2000 
dipotong ongkos2 lain dan ang- forang Snub Maksud pa pada “5 

can PA ae Sa aan ANN AN ia ende » 5 Aa 1 : 2 
Naat 1 TN an PN supaja segera mentjabut putusannja Ba en bikin ah Dp 1953 ap. LIST Jang 
akan, Mi Pa ana menolak tuntutan kenaikan upah 

Na SNN aa Ann 5075 dari SBG. Demonstrasi itu ber- djara Djurnatan. Pekerdjaan2 jg djalan dengan baik 
bertalian dengan pembikinan pa- : : 5 
sar ini al. jalah pembuatan dja- - - - 
lan, trottoir, pengaliran air, pema T Tae 
sangan pipia2 air minum dan pe ma ep BN enda 
nerangan listrik. Selama 3 bulan jbl. di 5 daerah 

pengawas Djawatan Pegadaian di 
Djawa Tengah-Utara tertjatar lebih 
dari 1.700.000 potong barang jang 
digadaikan dengan uangnja sedjum 
lah Ik. Rp. 35.700.000,—. Djumlah 
barang2 gadai itu nampaknja terus 

naik, kalau dalam bulan pertama mi 
salnja, mula2 ada 550.000 potong bu 
lan kedua naik mendjadi 600.960 po 
tong dan bulan ke 3 tambah lagi 

. mendjadi 630.000 potong. 
Menurut keterangan, selalu me- 

naiknja itu karena musim ,,patjeklik” 

  

Pasar2 Bulu dan Langgar. 

Selandjutnja mengenai Pasar Bulu 
didjelaskan dalam sidang itu, bahwa 
letaknja pasar ditanah lapang Bulu, 
jang kini digunakan sebagai pasar 
darurat. Untuk pasar Langgar tem- 
patnja diudjung Selatan Djl. Kati- 
ni-Mataram, dan direntjanakan agar 
los2 pasar tidak akan berada di- 
kanan kiri djalanan. 

Kedua pasar ini, sebagaimana hal- 

nja dengan Pasar Djohar Selatan, 
akan dibikin bertingkat dari beton, jang biasa dihadapi oleh perduduk 
dan hanja dibagian pinggir sadja. rerutama didesa? sehingga utk meng 
Apabila pembikinannja telah selesai, gtasinja tidak sadja barang permuta 
kedua pasar itu djuga akan bertam-! pun 'barang2 kain, alat2 dapur, per 
bah dengan tempat pendjualan ma-| ranian dsbnja untuk sementara perlu 
sing2 1.k. 500 m2. Demikianlah pen- | digadaikan. Dalam hal ini daerah Te 
djelasan tentang pembangunan pa-|gal termasuk jang paling banjak di 
sar2 dalam sidang pada hari tsb. jg. | mana selama itu tiap2 bulan terima 
dikundjungi oleh 22 anggauta. barang gadai rata2 100.000 potong. 

5 Adapun barang2 jang ditebus sela 
Sidang pada malam hari. | ma 3 bulan itu tertjatat 1.400.000 po- 

Sidang pada malam hari, setelah'tong dengan uangnja Rp. 30.000. 
mendengarkan pemandangan2  dari'000.— sedang jang dilelang 13.000 
beberapa angauta jang pada umum-/ potong dengan uangnja sebesar Rp. 
nja dapat dikata belum menjetudjui | 130.000,—. 
consepsi DPD, achirnja angg. Soes- 
mono menundjukkan saran - djalan 
tengah, jang kemudian menjebabkan 
sidang dischors. Setelah dibuka kem 
bali dan fihak DPD memberi gam- 
baran pula, achirnja DPD siira me- 
robah kata2 jang disarankan dari bagian sleepboot NV Internatio jang 
beberapa anggauta. Kemudian di-j tergabung dalam Sarekat Buruh Pela 
adakan pemungutan suara inengenai buhan/Pelajaran Semarang telah 

KAPAL ,,TOMORI” MILIK 
N.V, INTERNATIO DI- 
BOIKOT OLEH BURUH 

S.B.P.P,   
,menjetudjui consepsi DPD sebagai boikot tidak mau turunkan barang2 ' 

pada jang diangkut kapal ,,Tomori” milik : pedoman” dan ,,menjetudjui 
dasarnja rentjana DPD”. Usul ,.me-jN.V. tsb. Sebabnja “ialah, karena 
njetudjui consepsi DPD sebagai pe- (perselisihan antara SBPP dengan pi- 
doman” diterima baik dengan 20, hak Internatio perihal pemetjatan 20 

,Suara melawan 2 suara. Sejandjut- | orang buruh jg. mendjadi kawannja 
inja sidang pun menjetudjui pen-| belum diselesaikan oleh pihak madji 
'bentukan panitia penjelenggara ier-|kan itu, 
diri dari 7 orang angg. DPD, DPR! .,Tomori” besarnja 7.000 ton dan 
'aengan minta adviesnja tenaga ahli. banjak muat barang tetapi karena 
Mengenai tugas panitia, soal ini pemboikotan jang dilangsungkan sc 
akan dibitjarakan dalam sidang csok  djak djam 6 pagi kemaren itu terpak 
harinja. “(Isa meninggalkan pelabuhan Sema- 

5 tannja. Karena itu pihak Internatio 
TIPU MUSLIHAT UTK DA- |kabarnja, mendapat rugi Rp. 5.000.-, 

PATKAN UANG? Tentang perselisihan itu lebih dja 
Penduduk harus awas! ' uh diperoleh .kabar setelah pemboi- 

Beberapa hari ini dipelbagai kam-|Kotan terdjadi pihak madjikan baru 
pung di Semarang telah berkeliaran, Wembereskan soalnja (tadinja sudah seorang mengaku pexawai Kotapra- Merupakan persetudjuan bersama te- 
dja dan berlaga untuk memeriksa tapi jg belum terlaksana. Red. Ant) 
air leiding jang tidak mengiuarkan jalah dengan memberi uang persa 
air. Kalau ia mengetahui, bahwa Ngon kepada 20 orang “dipetjat tsb 
ada seorang penduduk jang bikin masing2 sebesar 3 sampai 4 bulan ga 
»gowakan ketjil” untuk mendapat- Gji harian dengan ditambah yang 
kan air leiding, orang itu mentjoba Obat selama 1 bulan. (Ant). 
buka mulut besar dengan menakut- MINTA DIADAKAN 
nakuti penduduk jang bersangkutan, SPORT PARK. 
a.l. dengan kata2 ,,kalau pembikinan! Dalam rapatnja Pemuda 
gowakan itu” belum dapat izin, krat tjb. Semarang baru2 ini 
orang jang membikin ,,gowakan” diambil keputusan sbb.: ' Mendesak 
dapat didenda Rp. 200.-—, Berkena- kepada DPD K.B.S. untuk meng- 
an dengan itu, dari kalangan sekre- adakan sport-park atau, tempat olah 
tarjiat Balai Kota didapat  ketera- raga untuk tjabang2 olahraga bad- 
ngan, bahwa fihak Balai Kota tidak minton, volleyball, basketball, ping- 
pernah memberi ,,instruksi” kepada pong dan tennis dan merobah ta- 
pegawainja untuk bertindak seperti man2 bunga jang dipandang kurang 
apa jang tersebut diatas. Dengan de- manfaatnja mendjadi sportpark serta 
mikian, maka kalau penduduk me- menjewakan sport park itu semurah2 
ngetahui “ada orang jang mentjoba nja, agar rakjat Semarang dapat 
bertindak demikian, ini terang bukan mengembangkan kemadjuan olahra- 
orang pengairan Kota Pradja, ga dengan mudah, 

  

Demo- 
telah 

Tg. 8-12 sedjumlah 80 orang dari, 

'Irang dengan tiada terbongkar mua 

  

TANAMAN OROK-OROK 

Tanaman orok-orok jg sangat 
dipergunakan untuk ,,groenbe- 

| mesting” dalam lapangan perta- 
nian agar menambah suburnja 
tanah, dan banjak ditanam oleh 
rakjat didesa Siwal, Putjung dan 

.sekitarnja termasuk daerah ketja 
jmatan Susukan (Tengaran) sehing 
ga merupakan mata pentjaharian 
(middel van bestaan) karena ter- 
ibawa dari keadaan tanah pak tani 
ta' dapat menanam padi, pada 
panenan jang lampau menghasil- 
kan kurang lebih 30 ton. Benih 
'orok-orok kali ini banjak dikirim 
kedaerah Tegal, untuk mentjuku- 
pi kebutuhan disana. 

PEKALONGAN 
GUPERNUR BUDIONO, 

MENINDJAU 
Dalam penindjauannja kedae- 

rah-daerah, Gupernur Djawa Te- 
ngah Budiono pada tanggal 12 
Desember 1953 akan datang dju- 
ga di daerah-daerah kawedanan 
di Kabupaten Pekalongan untuk 
tiga hari lamanja. 

Lamanjaj penindjauan ini utk 
tiap kawedanan jalah Lk. 45 me- 
nit dengan disertai Residen dan 
Bupati Pekalongan. Penindjauan 
itu dimaksudkan guna mengeta- 
ihui keadaan daerah kawedanan 
|dari dekat dan guna menerima 
ilaporan2 seperlunja. 

MAGELANG 

| TAP: 1 HA MENDAPATKAN 
HASIL Rp: 15.000-— 

  

  
  

si dibagian otak. 

KESUDAHAN KOMPETISI 
PSIS. 

Kesudahan kompetisi PSIS jg ber 
langsung pada hari Sabtu dan Ming 

gu jbl. sbb.: TCS 1 — Polisi 1 5—2: 
Garnizoen II — SSS II 0—3: Tja- 
haja Smg. II — TCS II 1—6: Po- 

tris III — Union III 02: Garni- 

zoen I — Union I 1—2: TCS IL — 

Poris II 5—1: Polisi III — Garni- 
zoen HI 0—2: Poris IV — TCS IV 
1. 

Atjara pertandingan dalam pekan 
minggu ini sbb: 

Sabtu, 12-12: Union 1 — T.CSL., 
Stadion: Polisi II — Tjahaja Smg. 
I, Kalisari, Garnizoen 3 — Poris 3, 

Pandanaran, TCS 4 — Union 4, Se 

kukan oleh Njonja Suparwi, is- 
teri dari Prof. Dr. Suparwi ma- 
haguru dari Universitet Gadjah- 
mada Jogjakarta. 

Sebagai bukti dikemukakan 
angka2 mengenai pertumbuhan ter 
nak didaerah Surakarta sebagai 
berikut: kuda tahun 1940: 14.308 
ekor, tahun 1951: 13.054 ekor, 
dan tahun 1952: 13.566 ekor: sa 
pi: tahun 1940: 288.098 ekor, ta 
hun 1951: 286.509 ekor, dan ta- 
hun 1952: 298.753 ekors kerbau, 
tahun 1940: 136.109 ekor, tahun ' 
1951: 135.130 ekor, dan tahun 
1952: 136:123 ekors kambing: 
tahun 1940: 587.842 ekor, tahun 
1951: 586:633 ekor, dan tahun 
1952: S78.559 ekors domba: ta- 

  

teran. 
hun 1940: 59.567 ekor, tahun | Minggu, 13-12: Polisi I — Poris 
1951, 144.432 ekor, dan tahun I, Stadion, TCS 2 — Garnizoen 2, 
19525 154:452 ekor, atau seluruh Pandanaran, Tjahaja Smg.2 — Po- 
nja tahun 1940: 647.489 ekor, ta , 
hun 1951, 731.065 ekor, dan ta, 
hun 1952: 733.011 ekor. ! 

lisi 3, Seteran. 

  

Sesudah kata pembukaan jang | ? . 

diutjapkan oleh Dr. Karena Memandja Mudijono, | 
Kepala Djawatan Kehutanan da- SN 
erah Surakarta Utara, Wakil Ke- | Kekasih 
pala Pusat Djawatan Kehewanan ! Terpaksa” Korrupt Dan 
Hutamadi menjatakan, bahwa |” Cina : 
pembukaan Taman Ternak terse | Acbir nja | asuk Pendjara 
but adalah merupakan salah satu 
mata rantai dari rentjana kese- BEKAS pegawai tinggi Djawa 
djahteraan istimewa, jang kini di tam Kehutanan Pusat di Djakar 
selenggarakan oleh Djawatan Ke- ta, U. bin S., oleh Pengadilan 
hewanan guna memperbaiki dje- Negeri Djakarta hari Rebo didja 
nis dan memperbesar  djumlah tuhi hukuman pendjara 2 tahun 
ternak di Indonesia, guna men- 13 bulan. Dia dipersalahkan ber 
tjukupi kebutuhan akan putih !turut2 telah memakai dan meng 
telur bagi bangsa Indonesia jang gelapkan uang Djawatan jars di 
kini makin bertambah besar pertjajakan  kepadanja sebesar 
djumlahnja. Titik berat dari ren- Rp 227.377.—, terdjadi dalam 
tjana kesedjahteraan itu diletak- |tahun 1952 jang lalu. : 
kan pada merehabilitasi djumlah | Dihadapan Hakim, terhukum da- 
ternak, jang dalam waktu djaman ilam menerangkan sebab2 perbuatan 
Djepang jang lalu telah merosot (penggelapan itu dilakukannja, anta! 
hingga tinggal 60 pCt sadja dari /ranja mengatakan karena terpaksa,   R. Surojo kepala Djawatan Perta 

'nian Rakjat kabupaten Magelang 
imenjatakan kepada wartawan kita, 
bahwa di daerah propinsi Djawa Te 
ingah kabupaten Magelang adalah 
'jg terkenal mempunjai tanaman 
| klembak. Klembak adalah sebagai 
'salah satu bahan tjampuran untuk 
Imengharumkan rokok  kemenjan 
'tiap2 hari mengalir sampai keluar 
Ipulau Djawa. Tanaman klembak jg 
'terbanjak diwilajah ketjamatan Ka- 
'liangkrik letakpia dikaki gunung 
Sumbing, tinggi sampai 1000 meter 
dari permukaan laut. 
Selama tahun 1953 luasnja tana- 

man ada 209 ha dengan menghasil- 
kan tiap2 1 ha paling sedikit 75 
kwintal. Harga klembak kwaliteit 

ijg paling baik Rp 1.800—, kedua| 
Rp 1.200.— dan ketiga Rp 800.—' 
kering. Beaja mengerdjakan sebi- 
dang tanah seluas 1 ha hanja paling 
banjak Rp 11.000— sedang pen- 
djuaiannja laku Rp 15.000— Keun 
tungan bersih Rp 4.000.— selama 
sampai penanen klembak, selam- 
bat2nja usia 10 bulan. 

! 

AKSI MASIH DIDJALANKAN : 
TERUS. 

Menjambung berita mengenai ak-' 
Si dari pada buruh pertjetakan van 
Dorp, lebih djauh dapat dikabar- 
kan, bahwa aksi mogok duduk 2 
djam sehari jang dilakukan pada tgl. 
7—9 Des. dan tg. 10—12 Des. ma-, 
sih tetap dilangsungkan untuk mem- 
perkuat tuntutan2 kenaikan upah, ' 
djaminan sosial, hak perlop dsb.nja. ' 

| Selandjutnja dari DPP SBPI di 
Semarang dikabarkan, berhubung 
banjaknja masaalah2 tuntutan per- 
“baikan nasib terhadap beberapa per-| 
»tjetakan di Semarang, maka pada 
nanti tgl. 12 Desember 1953, ber-! 
tempat di GRIS akan diadakan ra-' 
pat anggauta seluruh buruh pertjeta- ! 
kan di Semarang untuk membitjara- ' 
kan masaalah jang kini dihadapi. | 

PANDU UDARA K. B. I. 
Dengan bantuan fihak AURI te- 

lah dapat didirikan ' Pandu Udara 
(Pandara) K.B.I. Maksud dari pada 
Pandu. Udara ini ialah meresapkan 
rasa fjinta udara kepada para pe- 
muda Indonesia (air-minded). Pim- 
pinan Pandu Udara ini dipegang 
oleh sdr. Moh. Sutadjib jang telah 
mempunjai pengalaman? dalam Pan- ! 
du Udara K.B.I. di Jogjakarta  se- 
dang penasehat2nja technisch ke- 
udaraan akan diberikan oleh fihak 
AURI di Kalibanteng, Para Peru- 
da2 Warga Negara Indonesia jang 
menjintai udara dan berhasrat mer- 
djadi Pandu Udara K.B.L., dapat 
mentjatatkan dirinja sebagai tjalen 
Pandara pada sdr, Moh. Sutadjib 
Sompokbaru No. 84 atau kepada 
Kwartier 'Tjabang K.B.I. Semarang 
di Halmahera 1/18 Semarang. Jang 
diterima pada dasarnja ialah mere- | 
ka jang telah berumur 17 tahun dan | 
aga telah lulus berpendidikan ' 

KETEMUKAN SEBUAH 
HANDGRANAAT. 

Baru2 ini oleh seorang murid dari 
sebuah Sekolahan di Pendrikan te- 
lah diketemukan sebuah handgranaat 
dihalaman sekolah. Barang tadi ke- 

  

2 

mudian diserahkan kepada fihak jg.tsb. termasuk film Perantjis jang ter- 
berwadjib, 

|likpapan dan Surabaja berturut2 

djumlah ternak sebelum perang guna menghibur dan memberi kese 
Dan berkat bantuan dari Da. Inangan kepada seorang sa ke- 

aa Man kasihnja jg bekerdja satu kant8r de 
bagai Aa usaha merehabiliteer ingan dia, Untuk Topan me 
Na emak aa oke et nurut terhukum, ia telah belikan ta 

5 - 2 h, h, . serta setiap bul ningkatkan djumlah ternak hing- Nan, G0. eta Sajian Tania CTsna memberikan uang Rp 1.500.—. 
3 Se ag djum- | Karena perbuatannja itu menurut ah se : 

terhukum dilakukannja ,,karena ter 
Pa BA ipaksa” dan karena ia ,,berada da- 

Pelabuhan 'lam kesempitan”, maka ia minta su 

Semarang 
No. 3 

paja terhadapnja Hakim dapat mem 
beri pertimbangan sedemikian rupa, 

Sbg. Pelabuhan Import 
Utk Indonesia 

sehingga bersifat mengentengkan ke 
salahannja. 

Sesudah didengar keterangan be- 
berapa saksi, jg umumnja memberat 
kan bekas pegawai tinggi Djawatan 
Kehutanan Pusat itu, Hakim keluar 
kan putusan hukuman seperti di se 

MENURUT angka2 sementara | butkan “diatas. Terhukum njatakan 
dari Kantor Pusat Statistik, dari bermaksud minta grasi. (Antara). 
import Indonesia selama 3 kwar 
taal jang pertama tahun 1953, 
jaitu Djanuari s/d September, se 
harga Rp 6.511.705.636.—, ham 
pir separohnja, jaitu seharga 
Rp 3.152.892.201.—, masuk di 
pelabuhan Tg. Priok. Pelabuhan 
kedua jang menurut besarnja har 
ga menerima barang import jang 
terbesar sesudah Tg. Priok dalam 
masa itu ialah Belawan, jaitu se 
harga Rp 592.441.935.— atau 
kira-kira 996 dari seluruh import, 
dan jang ketiga adalah Semarang 
seharga Rp 427.747.712.—, atau 
kira-kira 61276. Palembang, Ba 

  

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 
Semarang, 11 Des. 1953: 
Djam 06.10 Biola dan piano: 06.45 

Joe Loss d.o., 07.15 Dendang Ram- 
lee, Moh Jatim dll: 07.45 Felix 
Mendeissohn: 13.15 Bing Slamet: 
13.40 Instrumentalia: 14.00 Hiburan 
Siang hid. O.K. Satrio, 17.05 Taman 
Peladjar: 17.45 Orkes Puspa Ken- 
tjana: 18.00 Tjahaja Kemala, 18.27 
Dua Buah Sonata tjipt. B. Martini & 
iSchumann: 19.30 Setengah djam hid. 
'o.Kr. Sinar Baru, 20.30 Kesehatan 
Ibu dan Anak, 20.45 Piano tunggal: 
Sri Lestari, 21.15 Wajang Orang 
oleh Keluarga Karawitan Studio Su- 
rakarta, 22.20 Wajang Orang (lan- 
djutan), 24.00 Tutup. 

Surakarta, 11 Des. 1953: 
Djam 06.03 Lagu2 Arab: 06.15 In- 

donesia gembira, 07.15 Dari Timor 
dan Maluku, 07.45 Conga Rumba 
dan Beguines 12.03 Suara Achmad 
dan Momo, 13.45 Penghantar Ma- 
kan Siang oleh O.K. Irama Muda: 
17.05 Klenengan Gadon: 17.45 Varia 

'Djawa Tengah: 17.55 Klenengan 
Gadon (landjutan), 19.30 Pilihan 
Pendengar, 20.30 Irama Ouartet 
Kock: 20.45 Hari Unicef oleh Dr. 
Soeparno: 21.20 Irama langgam oleh 

an. 1 OIS4 22.15 Sandiwara Radio tjer.: 
Djika dari import seharga Rp SEMALAM DI PANTAI KERING: 

6.511.705.636.— itu hampir $4 ma- 23.00 Tutup. 
suk Djawa dan Madura (jg berpen-y Jogjakarta, 11 Des. 1953: 
duduk Ik. 5g seluruh penduduk In-| Djam 06.40 Musik serba ringan: 
donesia) jaitu seharga Rp 4.735.985. 07.10 Hiburan dikala bekerdja, 
190.—, maka jg menduduki export 07.30 Suara Abdulgani Hadi Tjilik 
jg paling besar ialah Sumatera, ja- dll: 13.15 Soal masak2an: 13.45 
itu Rp 4.465.155.005. atau lebih Dari Semenandjung Malaja otzh Or- 
3/5-nja dari djumlah sebesar Rp kes Malaju Mataram: 17.90 Taman 
6.892.484.125.—. Export dari Dja-, Nasjiatul Aisjiah: 17.45 Dikala sore 
wa dan Madura menduduki tempat dengan ,,Trio Weda”: 18.39 Kron- 
kedua, jaitu Rp 1.069.038.919.—,  tjong dan stambul oleh O.K Peni: 

— |is.40 Warna-warni- oleh - Kimata: 
120.15 Buah tjiptaan Rachmaninoff: 

APOTHEEK PETANG HARI. 20.300 Gema Seriosa oleh Sextet: 
Hari ini Apotheek Rathkamp 21.15 Obrolan Pak Besut: 21.30 

Pekodjan 19 dan V. Gorkom Bo- Ujon2 Monosuko, 22.15 Ujon?2 Mo- djong 135 dibuka hingga djam 20 nosuko (landjutan): 24.00 Tutup. 
ANTOINE ET ANTOINEFTTE. 
Besok Minggu tgl. 13 Desmber 

djam 12.15 di ,,Orion” theater oleh 10 Desember 1953, 
»Alliance Francaise” akan diputar | 24 karaat: djual Rp. 37,25, be. 
film ,,Antoine et Antoinette”. Film Ii Rp. 37,—. 

22 karaat: djual Rp. 35,50, he. 
li Rp. 34,—, 

menempati kedudukan ke-4, 5 
dan 6. 

D'lapangan export Pa- 
lembang No. 1, Bela- 
wan No. 2, Priok No. 3. 

Dilapangan export Palembang ter 
njata mendjadi pelabuhan jg harga 
Cxportnja paling tinggi, jaitu Rp 
1.570.093.796.—, dari seluruh ex- 

port Indonesia dalam 3 kwartal itu 
sebesar Rp 6.892.484.125.—, atau 
kira2 23X, Belawan no. 2, jaitu Rp 
1.287.868.632.— atau kira2 1890, 
dan Tg. Priok no. 3, jaitu Rp 546. 
415.444— atau kira2 846. Balikpa 
pan, Makasar dan Pangkalbalam ber 
turut2 menempati kedudukan export 

jg ke-4, S dan 6. 
Import dan export menu- 
rut perimbangan kepulau-   
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umum PBB pada achir tahun 1948, 

(Oleh: Wartawan Kita) 

ra anggautanja, agar pada hari tersebut dimuliakan dan diperingati selajaknja. 
penting bagi sedjarah manusia. Si l 

| tanggal 10 Desember 1948 rentjana piagam Hak-hak 
dengan hatsil pemungutan suara 48 setudju, 0 

nentang, 8 suara blangko dan 2 negara tidak turut hadlir dalam persidangan. Pada saat i! 

gal 10 Desember memang mempunjai arti jang 
persidangan umum Perserikatan Bangsa2 ja 
Manusia Sedunia diterima baik oleh sidang, 

10 Desember: Hari Hak? Manusia g 2 -5 Teng 
| Dari ..Magna Charta” Sampai ,,The Four Freedom La 

  

TIAP-TIAP TANGGAL 10 DESEMBER oleh Perserikatan Bangsa2 Oingijortah kepada pa- 

Djustru pada tang- | P 
dang Iengkap dari | 

gara! 

Nana 

  

lah anggauta P.B.B. baru 58 negara. Sesudah pemungutan suara itu, maka lahirlah suatu piagam 
baru, jang diberi nama ,,Universal Declaration-of Human Rights” atau Pengumuman Hak2 Ma- 
nusia Sedunia. : Pe aa 

Soal hak, memang merupakan so dekaan, keadilan dan perdamaian 
al jg maha penting. Mendiang presi duaia. Selandjutnja disebutkan, agar 
den Roosevelt pada tahun 1941, di hak2 manusia itu dapat dilaksana- 
kala api peperangan dunia kedua Kan dan dipergunakan sebebas2nja, 
sedang  menggolak, mentjiptakan perlulah hak2 itu dilindungi oleh un 
sembojan jg tenar (populair), jakni: dang2. 
»the four Freedoms” (empat kebe-' Jang dimaksud dengan hak2 itu an 
basan). Ig dimaksudkan adalah: be tara lain disebutkan: Hak pedato de 

bas untuk berpedato, bebas dalam ngan bebas, hak menganut sesuatu 
keagamaan, bebas dari kemelaratan agama dengan bebas, hak untuk be 
dan bebas dari ketakutan. bas dari segala matjam kekurangan 

Bebas, adalah sjarat muthlak bagi (perbendaharaan), hak untuk bebas 
tiap2 manusia. - SNUR RS dari segala matjam ketakutan, hak 

Perserikatan ' Bangsa2 itu sendiri untuk bebas mentjari tempat tinggal 
merumuskan naskah Hak2 Munu- jang disukai, hak untuk bebas men 
sia memakan waktu jg lama. Untuk tjari djodjoh jang ditjintainja, peker 
keperluan itu sidang umum PBB jg jaan. jang dikehendakinja dsb-nja. 
pertama, tahun 1946—1947, mem- Disamping itu dikatakan bahwa di 
bentuk, sebuah panitya jg dinama- mana ada hak, disana pula terdapat 
kan ,,Human Rights Commission”, kewadjiban. Hak tidak bisa ditjerai 
ig mempunjai anggauta2 dari 18 ne kan dengan kewadjiban. - 
gara. Panitya tsb melangsungkan ra Menurut hak2 manusia, bukan ba 
patnja jg pertama dalam bulan Dja rang baru. Ia dituntut semendjak ber 

nuari 1947. Setelah rantjangan itu abad2 jang lampau. Untuk mengeta 
disusun, kemudian dikirimkan ke hui soal itu, baiklah kita menengok 
negara2 anggauta. Sesudah negara? sedjarah. 
itu  mempeladjari — dan memberi 
amandemen, maka naskah  rantja- 
ngan  dibitjarakan dalam" sidang 

   

Magna Charta. 

Piagam jang dinamai ,,Magna 
ig ketika itu bersidang di Paris. iCharta” tertulis didalam bahasa La- 

Begitulah, achirnja sehingga da- 'tijn tahun 1215, adalah sebagai buah 
pat diterima oleh sidang umum pada 'dierih-pajah kaum bangsawan dan 
tgl. 10 Desember 1948. rakjat Inggeris di Runnymoade (Tha 

Menurut ,pengumumannja adalah, ' mes) jang mendesak kepada Radja 
pengakuan atas sifat? jang azasi ser John Lackland (jang bertachta dian 
ta hak2 jang sama dari tiap2 manu'tara.tahun 1199 — 1216). ,,/Magna 
sia adalah sjarat muthlak untuk men Charta” jang memuat beberapa pa- 
tjapai serta mempertahankan kemer isal itu hakekatnja membatasi kekua 

saan radja dan memberi hak kepada 
rakjat. Dalam hal ini ternjata dari 
pasal 39 jang mempunjai arti suatu 
perlindungan diri. Kalimatnja berbu 

Ka »nullius Jiber homo rapiatur vel 
imprisonetur aut dessatiatur... ect.” 

: (salinan merdekanja adalah: manusia 
merdeka tidak boleh ditangkap, di 

8 pendjarakan atau ditahan dengan ti 
dak ada alasan undang2). Djaminan 

2 jang termaktub didalam  ,,Magna 
 |Charta” itu sendirinja mengakibat- 
| kan adanja perlindungan sehingga 
,orang dapat bergerak dengan segala 
| kebebasan dan mendapat perlindung 
jae baik dalam hal pemindahan dari 
satu kelain tempat maupun dalam mz 
,hentukan pikiran dan pendapat. Se- 
| dangkan jang mengenai dasar kemer 
dekaan diri (personal liberty) be:- 

Amerika (14776) maka disana ter 
dapat kal mat jang berbunji: They 

certain unarienable righis” jang 
berarti manusia itu diperlengkar 
oleh Jang Maha Esa dengan hak 

hak2 jang dipegang oleh bangsz 
Amerika itu ditjobanja akan di 

nimbu'kan revolusi Amerika, jg 
kemudian menimbulkan kemerde 
kaan bangsa: dan negara - U.S.A. 
pada 4 Djuli 1776. Si 

Bill of Rights. 
Revolusi Amerika jang disusul 

dengan peperangan kemerdekaan 
(1776-1783) dimulai dengan penga- 
kuan hak azasi dalam konggres Vir 
ginia, jang menetapkan Virginia Bill 
of Rights (15 Mei 1776). Hak azasi 
tersebut adalah kelahiran filosofi 
politik jang mendjadi api dalam ba 
ra perdjoangan. 

Demikian pula ketika  mentjetus 
revolusi Perantjis dalam tahu, 1789, 
maka piagam Virginia dan Philadel- 
phia itu diperlihatkan kepada konven 
Si pertama oleh pahlawan La Fayt- 
te jang bertempur dalam revolusi 

Amerika dibawah Washington. De- 
ngan tidak menjampingkan pesan2 
pudjangga?2 Perantjis  Montesgureu, 
Voltaire dan Rousseau, maka dila- 
hirkanlah apa jang dinamakan "De 
claration der Droits de Phomme et 
du Citoyen” pada tahun 1789. 

Begitulah, — semendjak lahiinja 
”Magna Charta” hingga waktu ini, 
manusia merdeka makin kian teguh 
kedudukannia dalam  masjarakat. 
Tetapi disamping itu makin banjak 
kewadjiban2 jang harus dituraikan 
oleh tiap2 manusia. Karena sudah 
sedemikian keharusannja, dimana 

ada hak, maka disana akan didjum 
pai kewadjiban. 

Pertentangan dua filsafat ' 
Hidup. 

Memang! Pernjataan Hak? Manu 
sia seperti jang diputuskan oleh Si- 
dang Umum P.B.B. tanggal 10 De- 

| tahuinja pernjataan kemerdekaar: 

are endowed by their ersator with | 

jang tertentu dan jang tdak dal 
pat dipisah2-kan. "Ratusan. tahun j 

perkosa oleh Inggris, sehingga me |. 

  

gap 

  Hari ini semua djalan menudju ke 
| Kremlin, suatu kota ketjil jang terdi 

pat segi, geredja2, menara2 serta stu 
pa2 keemasan, jang  dipagari oleh 
dinding besar warna merah. Ko- 
ta ketjil inilah tempat pemudjaan ser 

|. Kaum repolusioner Bolshwik Ru- 
sia, jang menjerbu ke Kremlin dita 
hun 1917, tidak. mengganggu pening- 
galan2nja jang mahal harganja. Ma- 

lah mereka memperbaharuinja, tapi 
tetap memelihara dasarnja seperti se 
diakala. 

  
| Jacgueline Ward, seorang anak perempuan jang berusia . 12 tahun “dari 

Canvey Island. Inggeris, belum lama berselang telah menemukan seekor 

ikan jang aneh, jang mempunjai ekor jang mempunjai slima djari2 leng- | 

kap”. Ikan tersehut seberat 30 pon, mempunjai ekor jang berbentuk bu 
ah peer dan dua mata jang tampak keluar. Ikan tersebut, ketika dikete 

| mukan, telah mati. Para tjerdik-pandai Wari museum akan mengadakan 

penjelidikan terhadap ikan jang anehitu. | 

tadel Rusia" jang penuh tradisi. 
Tempat itu masih tetap mendjadi 

pusat ziarah. Kaum Komunis jang ti 
dak mendapat kesempatan menjaksi- 

kan zaman Tsar, melihat pada Krem 
  

ranja dalam keadaan sedemikian. 
Meskipun dalam Kremlin terdapat 

salah satu gedung artja jang paling 

tersohor.. diseluruh.. dunia,.. namun 

orang memerlukan surat idzin istime 
wa untuk memasukinja. 

Divisi Vietminh ,,Gun- 
ting“ 2 Beteng Pranfjis 

4000 Penduduk Diungsikan Me- 
lalui Udara 

PASUKAN2 ISTIMEWA dari. divisi ke-316 Ho Chi Minh 
pada hari Rebo telah memotong dua benteng pertahanan penting 
pasukan2 Perantjis dibagian barat Indo China hingga sedjumlah 
4000 orang penduduk sipil diungsikan dengan pesawat2 terbang | namu i 
kedaerah2 jang aman pada waktu pasukan2 Ho Chi Minh meng- dipelihara dengan amat tjermat 

adakan pemusatan2 untuk mengadakan serangan2 baru. Pasukan2 sekali. Tikar2 permadani jang 
dari divisi ke-316 Ho Chi Minh itu jang diperkuat dengan mor- berwarna merah dan hidjau da- 

#ir2 dan meriam2 berat kini telah berhasil merebut dusun Tuan lam kamar2 prive Tsar dulu tetap 

Giao, jang letaknja tepat ditengah2 antara Lai Chau, ibukota dae- terpelihara dalam keadaan sangat 

rah federasi Thai, dan Dien Bien Phu jang terletak 60 mil dari bersih, knop2 dari logam2 keema 

kota jang pertama tadi. san tetap mengkiiap, perabot2 ig 
ana Antjaman bertjabang dua. |indah permai dibungkus pada 

“Djurubitjara Komando Perantjis waktu2 tertentu dengan kain2 pu 

Barang2 didjaga dengan 
tjermat. 

Walaupun tidak banjak jang 
mendapat kesempatan untuk me- 
lihat barang2 jang berharga itu, 
namun barang2 itu didjaga serta   

. @ di Hanoi menjatakan bahwa pada tih. : 
Tablet Peni- waktu ini belum dapat diketahui ke-| Selama masa Sowjet Kremlin 

mana gerakan pasukan2 Ho itu nan- sangat terkenal sebagai suatu 
ti akan ditudjukan,  jaitu terhadap : r P sembojan dari pusat pemerintah- 

“ibukota Lai Chau jang letaknja di- an. Akan tetapi sangat sedikit cilline Baru 

ri daripada .gedung2 berbentuk em-' 

ta pusat pemerintahan Komunis. | 

lin inkarnasi dari kegemilangan ta- | 
nah airnja. Mereka ingin memeliha | 
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Dalam sedjarah baru pertama kali- 
nja ada seekor andjing jang diper- 
kenankan masuk dalam kamar Paus 

Pius di Vaticaan. Ini terdjadi waktu 
Helen Noone seorang gadis buta 
dari Philadelphia, America mengha- 
dap Paus belum lama berselang. Se- 
bagai penundjuk djalan, gadis 'ini 
»dituntun” oleh andjing-herder-nja 
jang memang sudah dilatih chusus 
untuk mendjadi ,,gids” orang2 buta. 
Gambar diatas ialah Helen Noone 

  

ulang-kali dibuat dalam naskah jang 
lain. 

Bentrokan Charles I dgn 
Parlemen. 

sember 1948 itu sangap luas. Bisa 
tertudju kepada pusat semua peng- 

hidupan manusia. Jaknj hak manu- 
sia untuk hidup merdeka dan aman, 

kebebasan berfikir, beribadat dan '   
D dalam abad2 berikutnia, nia 

t22 hak2 itu selalu mendjadi tun- 
tutan. Antara "lain jang 'terdjadi 
pada tahun 1628 dimana terdiadi 
perdjoangan antara Radja Charles 
ke-i (ang bertachta tahun 1635 
—1649) dengan fihak parlemen 

i 

A dalam permohonan hak. (peti ' 
tion of rights) dan setengah abad ! 
kemudian — jakni pada waktu ra 
dia Charles HI bertachta, maka dii 
siahkanlah sebuah undang? perlin 
dungan (jang isinja lebih njata da 
ri Magna Charna). 

. Sefandiutnja setelah radja Wil- 
Tam (bertachta tahun  1688— 
dan dapat bertachta itu setelah le 
bih dulu menggulingkan radja 
Jacobus NI, p en.) maka pada ta 
hun 1688 naskah ,.Declaration of 
rights” didjad kan undang2 (bill). 

Dasar2 pertengahan Ing- 
ris—U.S.A. 

Demikianlah, dikala orang2 
Inggris merantau keluar negeri da 
pat mengetahui bahwa hak? azasi 
jang dimiliki itu tidak hanja ber   dengan andjingnja. laku dinegerinja. Seperti jang dike 

  

400 Murid Protes Se- 

orang Guru Wanita 
Karena Guru Ini 

Streng Dan 
Bersikap Terlalu 

Suka Pukul 

L.K. 400 ORANG peladjar Sekolah Menengah Pertama Negeri I di 
Magelang pada hari Senen jl. telah mengadakan aksi serentak berbaris 
dan menghadap kepala sekolah dengan maksud memprotes keras tindakan 
seorang guru wanita bernama S. diwaktu memberi peladjaran. Beberapa 
motieven daripada aksi protes tersebut menurut keterangan tuan Hadisa- 
putro kepala sekolah tersebut kepada P.I. Aneta, jalah bahwa guru S. ter- 
sebut diwaktu memberi peladjaran adalah terlalu bersikap ,,streng”. 

Djangan Mau Te- 
rima Bantuan 

Amerika 
Seruan Seorang Anggauta 

Par'ai Konservatip Ing- 

pera 

SEORANG anggau ita partai 
konservatif dalam parlerned Ingge 
ris, Cyril Osborne, hari Selasa 
dalam madjelis rendah Inggris te 
lah menanjakan apakah Inggris 
harus menolak bantuan2: dollar 
lagi untuk mentjegah adanja 
laan2 terhadap politik Inggris tes 
hadap perdagangan dengan RRT. 
Ia menjatakan: apakah tidak hina 
sekali bagi Inggris untuk selalu 
didikir dalam arti, bahwa bebe 
rapa statement telah disusun utk. 
menjatakan pembatasan2 kita da 
lam melakukan perdagangan dgn 
RRT. 

Richard Butler, menteri keua- 
ngan jg merangkap djabatan” perda 
na menteri selama kepergian Chur- 
chill, menerangkan, bahwa setidak2 
nja bantuan Amerika Serikat makin 
mendjadi kurang, sehingga Inggris 
tergantung daripada usaha2nja sen- 
diri dengan mendjual hasil2 produk 
sinja dan mengatasi  kekurangan2- 
nja. Ia menambahkan, bahwa ia be 
lum bersedia untuk meniadakan se- 
mua bantuan dan, bahwa Osborne 
dapat menaruhkan  kepertjajaannja 
akan kemerdekaan pemerintah dgn. 
mengemudikan kepentingan2 Inggris 
setjara jg baik. (AFP). 

   

  

Sering2 memberi hukuman2 
berat kepada murid dengan ti- 
dak memfikirkan factor2 paeda- 
gogis, sehingga dengan demikian 
banjak murid2 jang karena ta- 
kut terhadap satu guru sadja, 
terpaksa kurang memperhatikan 
peladjaran2 jang diberikan oleh 
guru2 lainnja. Djika marah ter- 
hadap murid, guru S. sering pu- 
la main pukul dengan tangannja 
sambil mengutjapkan kata2 jang 

Imenjakitkan hati. 

Dalam surat protes jang di- 
adjukan kepada kepala sekolah, 
para murid pada pokoknja me- 

njatakan tidak suka lagi mene- 
rima peladjaran2 dari guru S. 
dan mereka akan melakukan pe- 
mogokan terhadap guru tersebut 
djika ternjata masih terus mem- 
beri peladjaran. 
Sementara peristiwa tersebut 

oleh fihak pimpinan sekolah di- 

djaran Djawa-Tengah untuk 
mendapat penjelesaian lebih lan- 
djut, guru S. tidak diwadjibkan 

memberi peladjaran. - 

  

MAGSAYSAY  DINJATAKAN 
PEMENANG DALAM 

PEMILIHAN.   
Tjalon presiden Ramon Mag- 

saysay dan wakil presiden Carlos 
Garcia hari Selasa dengan resmi 
dinjatakan sebagai pemenang2 da 
lam pemilihan2z umum jang Jalu, 
dalam rapat bersama dewan per- 
wakilan rakjat dan kabinet Pili- 
pina. Magsaysay dan Garcia akan 
disumpah pada tanggal 30 De- 

imana hak dasar tersebut dikuat. bertentangan dalam dunia sekarang 

laporkan kepada inspeksi penga-| 

berkumpul - menurut cemauannja, 
penghormatan terhadap dirinja, ke- 
jluarga dan rumah-tangganja, hak? 

dihadapan pengadilan kedudukannja 
dalam dunia ekonomi dan sosial. 
Dengan sendirinja,  persoalannja 

lantas meliputi pula dalam pertikai- 
an antara dua filsafat hidup jang 

ini. Pertentangan dasar - antara —ke: 
dua-duanja, setjara langsung menge 
naj hak2 manusia. | 

Satu filsafat mempunjai pendapat 
bahwa tiap? orang mempunjai bebe 
rapa hak2 jang tidak dapat disang- 
kal, jang harus dihormatj dan dilin 
dungi oleh pemerintah. 

Akan tetapi filsafat jang lain 
Tagi mempunjai pendapat jang ber ! 
beda. Jakni bahwa negara adalah 
pusat segala kebidjaksanaan dan 
hak2 dan bahwa orang berada ha 
nja untuk melajani negara. | 

Kalau dua filsafat ini kita kemu 
kakan sedemikian rupa, sendirinja 
dapat dimengerti apa sebabnja ke 
tika Sidang Lengkap P.B.B. 10 
Desember 1948, jakni pada wak- 
tu sidang tsb menerima piagam 
Hak2 Manusia diterima dengan 
48 suara setudju, O suara menen 
tang, 8 suara b'angko dan 2 nege 

beranggauta 58 negara, penulis). 
Dalam hal ini menundjukkan bah 

filsafat jang bertainan tjara me- 
mandang hak2 manusia itu. 

Belum merunakan per- 
djandjian mengikut. 

Pentingnja — pengumuman Hak2 

ration of Human Rights) adalah 
bahwa ia mentjoba.. menundjukkan 
kepada kita, dimana udjung-pangkal 
segala ketertiban dan kekatjauan du 
nia pada waktu ini. Jang djustru pa 
da suatu saat, dimana perang dunia 
ketiga mungkin dapat menjala pada 
setiap. saat. : 

Aka, tetapi, pengumuman Hak2 
Manusia jang diperingati pada hari 
diumumkannja itu (10 Desember) 

span kali lebih banjak untuk mem 

ri tidak hadlir (ketika itu PBB: 

wa didunia ini terdapat 2 matjam | 

  

Manusia Sedunia (Universal Decia- | 

'lembah sungai Hitam ditengah? pe- 
'gunungan2 jang tingginja 3000 kaki, 
'atau Dien Bien Phu jang baru sadja 
tiga minggu jang lalu direbut kem- 

SEGOLONGAN ahli biochemi bali oleh pasukan2 Perantjis. Kora 
Austria berhasil mengembangkan belakangan ini merupakan pusat 
sedjenis pennicilline,: jang dapat dari benteng Perantjis dibagian sela- 

tahan asam2 diperut, hingga da- tan lembah tersebut jang mendjaga 
pat diminum dalam dosis biasa Sialan penjerbuan ke Laos, dan tem- 
dalam bentuk tablet. Djenis G Ba Sa Kapan ja 
Pa an Sa djang hari Selasa pesawat2 Dakota 
P dalam perut karena asam2,. Mengungsikan 4000 penduduk dari 
Jen “ kota Lai Chau ke Hanoi, dan kem: 

dan karena Hu orang haris mi” (si: “dengan Memban3, sendita 1 : "dan amunisi untuk memperkuat per- 
asia tahanan kota tadi jang letaknja ha- 

peroleh hasil jang sama dengan nja 20 mil sebelah selatan perbata- 
25. majeka , sentana 1 RN k 

engan ajenis peniciling : |. Lai Chan ditinggalkan. 
itu sudah dilakukan pertjobaan2 | Berita AFP paling aa Sa 

jang memuaskan diberbagai |XU- noi menjatakan bahwa menurut pe- 
mah-obat tersebut akan  didjual ngumuman djurubitjara tentara Pe- 
dipasaran dengan merk ,,Ospen”. rantjis pada Rebo malam,- ibukota 

Jg Tahan Zat2 Asam 

Perut   
Lai Chau didaerah federasi Thai di- 
bagian barat Indo China 
tinggalkan oleh pasukan2 Perantjis 

PERSETUDJUAN DAGANG pada hari Selasa. Djurubitjara tadi 
BURMA—DJEPANG DJANG- tidak mau menerangkan persiapan2 

: KA PANDJANG. apakah jang telah diambil oleh pa- 

Suatu persetudjuan dagang djangka sukan2 Perantjis untuk memperta- 
. . SA hankan kota tadi. Dikatakannja 

Apar Na Angen na bahwa divisi ke-316 Vietminh tiga 
pemerintah2 Burma dan Djepang. jg. 'hari jang lalu telah mendirikan mar-' 

meliputi pemberian fasilitet2 dagang kasbesar komandonja didusun  per- 
jang baru kepada kedua belah pihak. Smpangan djalan jang strategis Tuan 

5 A Giao jang letaknja 31 mil dari Lai Dalam persetudjuan tersebut terma Cie Tenepon dari T led Dien “Pb. 

  

suk pula pengiriman beras Burma ke : 3 
. Sedjak waktw itu pasukan2 pelopor 

Pa epn baal ena en Sebin: ' dari divisi Vietminh tersebut telah 
diadjukan kedua djurusan kearah 

! C kota2. tadi. (Antara-UP). 
' hanja merupakan suatu pengumu 
' man, bukan merupakan suatu per' / 
.djand rian jang mengikat. A kan .TOSO” BELI CINEMASCOPE 
tetapi, dilihat perkembangannja se- “ Kongsi bi askbap. .Toso2 di Tokyo 

djak "Magna Charta” hingga saat selah diberi izin oleh ' kementerian 
|ini, rasanja boleh djuga diharapkan erdagangan internasional Djepang 
bahwa pada satu saat akan datang ntuk mengimport 2 buah in ausen 
waktunja ada perdjandjian “ antara pe dari',,Fox Motion Picture” di A 
negara2 jang saling " menghormati Ss seharga $ 26.000. 2 

: Hak2 Manusia. c : Tanah 
Harapan ini bukan suatu penglia- 

rapan jang tanpa alasan. Oleh -kare Jnilah pemandangan dari reruntuk 
na Perserikatan Bangsa2 sendiri ma “jang ditimbulkan oleh kebakaran 

sih berusaha mehjusun suatu per-' hebat di Pusan baru? ini 1415 meng: 

djandjian jang resmi, suatu perdjan $ 
djian tentang “hak2' manusia, iang 

disebut "Convenant on Human jni, sebagian besar dari Korban ke- 
Rights”. Karena sifatnja akan meru hakaran ini adalah- bekas pengungsi2 
pakan perdjandjian, akan sendirinja perang jang menjelamatkan diri ke- 

fasai demi fasal jang tertjantum di- kota tersebut. Dalam kebakaran he- 
dalamnja mengharuskan ada pelek- hat ini,,2 orang menemui adjalnja 
sanannja dimana-mana. sedang 400 orang lainnja mendapat 

5 TA luka-luka. 1 

  

  

  

  sember jang akan datang, 

    

  
  

  

telah di-! 

habiskan 3000 buah rumah pendu- SapKa : : 
duk. Sebagaimana dikabarkan na dipulihkan seperti keadaan asli- 

pekerdjaan2 routine jang dilaksa 
nakan ditempat ini. Memang be- 
har, semua pembesar2 tinggi pe- 

.merintah mempunjai kantornja 
Imasing2 didalam — lingkungan 
'Kremlin itu, tapi pekerdjaan se- 
ihari-hari dari berbagai djabatan 
(pemerintah dilangsungkan dalam 
gedung2 jang letaknja tersebar di 
seluruh kota Moskow. 
| Dewan Menteri, jang merupa- 
kan pusat dari pemerintahan So- 
wjet, menempati sebuah gedung 
besar jang tinggi dan moderen jg. 
letaknja hanja beberapa ratus 
yard dari Kremlin. Kementerian 
luar negeri menempati sebuah 
gedung pentjakar langit jang ba- 

'yu didirikan pada djarak dua mil 
dari Kremlin. 

Pendjagaan keras dan bu- 
siness-like. 

'  Pintu2 masuk ke Kremlin dika 
wal dengan keras siang dan ma- 
lam, tapi didalamnja, didjalan- 
djalan raja jang silang siur, orang 
akan tertjengang menernui suasa 
na businesslike jang diliputi ke- 
tenangan. Hanja beberapa orang 
pengawal sadja jang mundar 
mandir. 

| ' Seorang pekerdja jang memba- 
wa sebuah karong berisi alat per 
kakas akan kelihatan berdjalan 
dengan tergesa-gesa dari satu ge- 
dung kegedung jang lain. 

Pemeliharaan dari barang9 ku- 
na di Kremlin itu dipusatkan da- 
lam masa Sowjet pada empat ge- 
dung geredja jang terletak diseke 
liling Lapangan Tjandi, didalam 
lingkungan dinding Kremlin. 

Geredja Ouspensky, jang didiri 
kan ditahun 1479 untuk keperlu- 
an melakukan upatjara2 penoba- 
tan serta perkawinan radja2, pa- 
da saat ini masih tetap terpeliha- 
ra seperti keadaannja beberapa 
abad jang silam. Lotengnja, jang 
ditjat dengan warna2 jang menje 
dapkan mata ditahun 1514, telah   
nja. Lampu2 dari katja menam- 
bah keindahan loteng geredja itu. 
Pada dindingnja terdapat ikon 
geredja orthodox Rusia, gam- 
bar2 symbolis jang pelukisannja 
mempunjai tanggal pada abad- 
ke 11 dan ke-17. 

Digeredja Blagoveschenk, para 
seniman telah membuangkan be- 
berapa lapisan kulit plaster dan 
menemukan lukisan2 jang dibuat 
dalam tahun“1508. Tapi pembua- 
ngan plaster2 lama ini telah di- 
hentikan dalam tahun 1947. Pa- 
ra seniman menghadapi kesuli- 
tan, bahwa setiap kali mereka 
menemukan Jukisan2 jama maka 
dalam melakukan pekerdjaan itu 
mereka dengan tidak sengadja 
merusakkan Jukisan2 Tama lain- 
nja. 

Kumpulan2 seni jang 
tak ternilai harganja. 

Gedung artja di Kremlin itu ada: 
lah sebuah gedung berisi barang2 
berharga jang pembesar2 Sovjet be- 
lum berani menaksir djumlah harga 
nja. Gedung artja ini penuh berisi 
mas, piring2 dari perak, gading2 ga 
djah serta barang2 perhiasan jg ber- 
harga. 

| Dalam gedung artja ini masih ada 
singgasana dari gading jang dipergu 
nakan untuk penobatan radja ,,Ivan 
the Terrible”: dan sebuah singgasana 
keemasan jang ditaburi dengan ba- 
tu2 berharga jang dihadiahkan oleh 
Shah dari Persia pada waktu peno- 
batan radja Boris Godunov. Disam- 

'ping itu kita dapati pakaian2 upatja 
ra, masing2 sangat mahal harganja, 
“ditaburi perhiasan2, hadiah2 “dari ra 
dja2 Inggris, Djerman, Polandia dan 
Turki. 

Pun terdapat tali2 kuda jang dihi- 
asi pula dengan batu2 berharga, se 

  

# 

limut kuda terbikin dari KULIT BU 
RUNG MERAK,  badju2 dari besi 
dan benang rantai, pakaian agama 
jang beratnja 16 kilogram terbikin 
dari batu2 mutiara dan batu2 berhar 
ga lainnja. 

Hadiah2 dari Inggris untuk 
Tsar2 Rusia mendapat tempat is 
timewa digedung artja itu. Salah 
satu daripadanja merupakan sua- 
tu bahan untuk kelakar bagi gids 
gedung artja itu. 

Hadiah ini merupakan suatu 
bendi jang indah terbikin dari 

Kremlin tetap merupakan suatu ci kaju, jang dihadiahkan oleh Ratu 
(Elizabeth I kepada radja Boris 
Godunov. Hadiah ini adalah sa- 
lah satu bendi jang paling indah 
di abad pertengahan. Tempat du- 
duknja dihiasi amat istimewa. 
Rodanja diukir dengan amat tjer 
mat. Tapi ada satu kekurangan- 
nja: Tukang? Ratu Elizabeth jg. 
membuatnja lupa membikin tem- 
pat duduk bagi kusirnja.......:. 

Sebuah ruangan spesial diuntuk- 
kan bagi barang2 dari tanah liat ser 
ta gelas2 minum dari Inggris, djuga 
hadiah2 dari radja2 Inggris kepada 

Tsar2 Rusia. Dalam ruangan ini ki 
ta masih mendapati bintang Order 

nduduki Kremlin 

    

Kremlin Tidak Banjak Berobah 
'Pemimpin2 Russia Membiarkan Keadaan Kremliu Hampir Presis Seperti 
Keadaan Dizaman Czar ,,Ivan Si Bengis" — Barang2 Seni Je Tak Ternilai 
Harganja Disimpan Dan Dirawat Baik2 —Kaum Kominis 

Hsi Kremlin Sbg Mata-Rantai Dlm Sedjarah Russia Je Harus Dirawat 
(Oleh: John Caprioca : Chusus Utk ,Suara Merdeka") 

DJIKA SEKIRANJA ,Ivanthe Terrible” (Ivan Si Bengis) seorang Czar Russia 
ke Kremlin pada saat ini maka mungkin sekali dia akan mendapati tidak banjak 
han didalamnja dalam empat abad ini. Kaum Komunis jang me 
dikit mempergunakan uang rubel Rusia jang sangat berharga itu untuk memelihar kota dalam ko 
ta jang dipagar dinding itu hampir sama keadaannja i 
jang bengis itu berdjalan melalui pintu2 gerbang jang dikawal menudju kegeredja Ouspensky maka 
dia akan mendapati singgasana terbikin dari kaju jang sederhana bentuknja persis dalam keadaan 
seperti waktu ditinggalkannja dalam tahun 1584, Pada waktu ini, se - 
lalu, Kremlin menguasai seluruh Moskow. Kota itu didirikan ser 
tua jang dulu dipakai sebagai kubu pertahanan para Tsar, 

Russia Mengang- 

dulu, kembali 
terdjadi peroba- 

sekarang tidak se- 

seperu didjaman Ivan. Seandainja radja Rus 

bagaimana djuga didjaman jg. 
ia tumbuh disekeliling benteng2 

of the Garter asli jang dianugerah- 
kan kepada Tsar2 dari segala daerah 
jang berada dibawah kekuasaannja, 
dari radja? negeri asing jang djuge 
berada dalam suzereinnja, serta ra- 

dja2 sahabat, 

Semua hadiah? itu membuktikan 
kepintaran? orang2nja dari djaman- 
nja masing2. Misalnja kita mendapa 
ti sebuah penimbang terbikin dari 
platina. Rantai dari gading untuk 
Isar memakan waktu 40 tahun un- 
tuk mengukirnja. 

. Tapi dalam gedung artja ini kita 
tidak melihat? barang sesuatu jang 
mengembalikan kenangan kita kepa 
da Tsar jang terachir, Nikolas II, jg . 
tiwas oleh peluru Bolshevik ditahun 
1918, Kami memandang benda2 mi 

liknja tidak tjukup mengandung arti 
sedjarah untuk patut mendapat tem 
pat diruangan gedung artja ini, kata 
seorang gids Kremlin kepada saja. 
»Benda2 itu dipelihara ditempat Ia 
In”, katanja lagi. 3   

  

Pemandangan dari Lapangan Me 
:rah” dipusat kota Moskow. Tampak 
dibelakang gedung Kremlin jang ter. 
Sohor itu. Dalam gedung inilah letak 
pusat pimpinan pemerintah 

Russia. 
Sovjel 

  

Bila Nehru Merasa 

Perdana menteri Pakistan itu se- 
landjutnja menambahkan, bahwa ke- 
luhan2 Nehru itu hanja merupakan 
sebagai satu bagian dari dengungan2 
perdana menteri India itu ' untuk 
membuat negerinja menduduki suatu 
posisi selaku negara imbangan jang 
potensionil di Asia diantara blok Ti- 
mur dan Barat. Adalah suatu fiki- 
ran ,,gila dan mentertawakan”, de- 
mikian perdana menteri Ali dalam 
suatu  pertjakapan chusus dengan 
United Press untuk merenungkan, 
bahwa Pakistan dengan penduduk- 
nja jang berdjumlah hanja 76 djuta 

melakukan serangan terhadap Iniira 
jang. berpenduduk “340 djuta djiwa. 
Baik perdana menteri Ali maupun 
pemimpin2. Pakistan lainnja me- 
njangkal bahwa antara Pakistan dan 
Amerika Serkiat diadakan pembitja- 
raan2 mengenai persekutuan militer, 
.Kami berusaha membangun kekua- 
tan militer kami dan kami sudah 
bangga dan puas apabila kami dapat 
mempertahankan kemerdekaan “dan 
kedaulatan tanah air kami”, demiki- 
an diterangkan.   Perdana menteri Ali 
menerangkan 

djandji militer dengan Amerika Se- 
rikat.  Diterangkan olehnja, bahwa 
ia tidak ada minta tambahan bantu- 

"an ekonomi, ketika ia baru2 ini ber- 
temu dengan wakil presiden Nixon, 
meskipun Pakistan dapat mengguna- 
kan bantuan sematjam itu. 
Dalam segala lapangan Pakistan 

' membutuhkan bantuan, terutama s« 
kali untuk memperluas ' pengetahuan 
teknis. dan  produktivitet ekonomi, 
demikian Mohamad Ali jang achir- 
nja mengatakan, bahwa pada saat 
ini ia tidak menganggap komunisme 
sebagai masalah dalam negeri jang 
dirmuskil. (UP-Pia). 

IRAN BELUM LAGI MENUN- 
DJUK KUASA USAHA UTK 

INGGRIS. 
Djuru bitjara kementerian luar 

negeri Inggeris: menjatakan pada ha 
ri Selasa bahwa hingga kini peme- 
rintah Inggeris belum lagi mengadju 
kan kepada Iran permintaan perse- 
tudjuan penundjukan seorang duta 
besar. Demikian djuga pemerintah 
Iran dan pemerintah Iran belum ta- 
gi memberi tahu siapakah jang di- 

tundjuk sebagai kuasa-usahanja un- 
tuk Inggeris.. . ' 

Pakistan Akan Mera- 
sa ,,Disandjung”.... 

India Akan Menda- 
pat Serangan Pakistan — Kata PM Ali 

DALAM KOMENTARNJA atas protes2 dari perdana men- 
teri India, Jawaharlal Nehru berhubung dengan 
mengenai perundingan kemiliteran antara Pakistan dan Amerika, 
perdana menteri Pakistan, Mohamad Ali hari Rebo menerangkan, 
bahwa ja akan merasa ,,disandjung” apabila 
bahwa Pakistan akan menjerang India, 

adanja berita2 

Nehru menduga, 

Republik 
Sudan : 

Akan Segera Diprokla- 
mirkan 2 

ISMAIL EL AZHARY, pe- 
m.mpin partai persatuan nasional 
Sudan, jang mendapat kemenang- 
an gilang gemilang dalam pemili- 
han umum di Sudan pada hari 
Rebo menerangkan, bahwa par- 
tainja akan memproklamasikan 
pemerintah republik untuk Sudan. 
Ia menerangkan kepada pers Me- 
Sir, bahwa semua bangsa Sudan   

tidak mau | 
tentang kemungkinan ' 

jang berkolabarasi ,,dengan fihak 
imperialis” akan dibawa kemuka 
. bakim. 

1 

PERAMPOK2 PERKEBUNAN 
DRAMAGA DAPAT DI- 

GULUNG. 
Kerdja sama jang erat dianta- 

ra alat2 kekuasaan negara di Bo- 
gor, dapat dibuktikan dengan da- 
pat ditangkapnja pendjahat2 jg. 
pada tanggal 13-11-1953 telah 
merampok dirumah tuan de 
Vries, employe perkebunan Dra- , 
maga di Bogor. Pendjahat2 terse- 
but tersangkut pula dalam bebe- 
rapa kedjahatan lainnja didalam 
kota Bogor. Guna kepentingan 
penjelidikan seterusnja, maka jg. 
berwadjib setempat belum dapat 
memberikan keterangan jang luas 
mengenai penangkapan tsb. 

PARLEMEN ISRAEL MENO- 
LAK MOSI 

Parlemen Israel dengan kelebihan 
suara sangat banjak pada hari Senen 
menolak mosi jang menjatakan djen 
deral Vagn Bennike, pemimpin regu 
PBB pengawas  perletakan sendjata 
Palestina, sebagai persona non gra 
ta mengingat sikapnja jang anti Is- 
rael. Mosi ini telah diadjukan oleh 
«Gerakan Kemerdekaan”, organisa- 
SI Kanm ekstreem dan jang bernama 
sIrgun Zvai Leumi”, pada waktu par 
lemen Israel memperdebatkan poli- 
tik Tuar negeri, (Anta),  
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SURAT ANTJAMAN MINTA | — - w— bag Binaan in : TIANG 5 ra ME ————— Ba Ma nana Ta 
    Salah seorang penduduk desa Ple- | 

len (Gringsing) bernama R.A. Soe-! 
djinah baru2 ini telah menerima su- 
rat kaleng jang dikirim lewat pos. ! 
Surat tsb. jang ditanda-tangani oleh 
Wartam dan Darmin dan jang me-| 
njatakan dirinja sebagai kepala ga- 

"3 : Atraksi : IITTTN Exposisi: 
DJAWATAN2    

  

     

   

rong didesa Karanggeneng termasuk | | #. WAJANG ORANG ,,NGES- 5 JUN 
Ketj. Tislis (Batang), adalah berisi an TI PANDOWO” “ PERUSAHAAN Pa K tjaman. Dalam suratnja a.l. dikata-! £  SANDIWAR. 2 . 3 #0 kan, bahwa apabila R.A. Soedjinah PA ai os # PERINDUSTRIAN € tidak mau menjediakan uang seba-) | KOK .SHANTUNG WU SU 8 njak Rp: 5000.— dalam waktu jang|: KOK ,,SHANTU. YL “PETERNAKAN A An telah ditentukan, maka terpaksa me- TUAN 3 Ime "3 reka dengan 50 orang kawannja la- LUDRUK SURABAJA 8 MECHANISATIE 
gi akan raga Daan Ka uni 

an mungkin akan berbuat kedjam. | AN tr 
Sebagaimana kita ketahui, desa Ka- DAGELAN MATARAM 
ranggeneng “kini didjadikan sarang 
gerombolan jang menurut ketera: TERANIA Sa PN JG 27 NOP. ” 26 DES. set 1 
ngan dari jang berwadjib mereka | Pn $ NA ALOON: MI Kundjun ilah! 

TONG SETAN 
#. DLL JG, BELUM PERNAH 

DIADAKAN 

T
a
k
 

Kk
 

Ik
 

  itu adalah dari Barisan Sakit Hati”, a 

Perkara itu kini sedang diusut oleh 
jang berwadjib. 2     
    

      

  

  Memang - margarine jang lezat 
ini dapat menambah sedap- 
nja kuweh? dan gorengan 
Njonja. 

  

Dapat dilever dari persediaan : 

Yscream Cabinet 
Capaciteit 12 gallon. 

Memuaskan betul untuk: 
HOTELS, RESTAURANTS, CANTINES, dl.       

   

    

Palmboom mengandung banjak vitamin A dan 

D. Belilah hari ini djuga Palmboom dalam kaleng 

besar dan pakailah Paimboom untuk hidangan 

dan masakan?-dapur — keluarga Njonja akan 

menikmati kemanfaatannja dan kesedapannja. 

Lebih hemat bila memakai Palmboom 

lang sedap dan seperti krim ini sebab 

mengandung lebih banjak bahan? jang, 

menambah kesehatan dan semangat, 

  
   

HR 

“Kiineyina Tablets dan Sistering Tablet:      
Fast 

    

  

| DIDJUAL MURAH 

HARLEY - DAVIDSON 

Obat kuat untuk rela MADE IN LONDON 

Goles Kidneying 
Tablets 

Kalau tuan? ingin senantiasa berbadan sehat dan 
kuat, supaja hidup selamanja enak dan santosa, dja 
nganlah tuan” melupakan obat kuat untuk lelaki 
»GOLES KIDNEYING TABLETS” jang diperbuat 
istimewa buat menjehatkan dan menguatkan badan 
dan buah pinggang. 

Dengan selalu memakan obat kuat ini berpuluh? ribu 
lelaki telah mendapat kembali kesehatan dan kekua 
tan badan jg sudah lama hilang, selandjutnja, men- 
djadi senantiasa sehat dan kuat, serta hidupnjapun 
turut mendjadi enak dan berbagia. 

  

  

  150 c.c. 
“ Dalam kebalakn sangat baik dengan zuiger, klep, bis-klep, 3 2 Pa z 

rantai jang baru dan tjet DUCO baru. Dapat dilihat : rgarine jang dipakai isteri? bidjaksana. - MSP- 3/11 9 — 12 pagi di SETERAN 109 — dan lain waktu di " 1 Pat aa 1 LAMPERSARI 46 — SEMARANG 

    
Tae   

  

  

                  

DEMONSTRATIE KE II FERGUSON TRACTOR 
Besok DJUMAH » i : di : : | bang Pipaoda FAT. An erat Me ARE pada djam 9 pagi di PURWODADI (desa Tandjung ketjamatan Wirosari, antara djalan | 

Pasanglah | Importeurs: Central Trading Company, Djakarta ADPERTENSI 
dalam 

Dealers: N.V. Net Motor Coy. Semarang. "Suara Merdeka" 

  

Demonstratie ini teristimewa di tanah kering dan keras untuk mengudji 

GUSON SYSTEM 
Diselenggarakan oleh : 

  

   

  

    
      

Goles Sistering Tablets 
Wanita” jang memerlukan “hidup jang senang dan berbagia, 

badan jang sehat dan kuat, dan wadjah jang tjantik dan manis, 
djanganlah melupakan obat kuat untuk wanita ,,GOLES SISTE- 
RING TABLETS” jang sangat mandjur buat memulihkan wani 
ta? tua dan muda jang badannja kurus lemah tidak berdaja 'agar 

3 mendjadi sehat, kuat, dan tjantik. i 

Obat kuat ,GOLES SISTERING TABLETS”, djika dibiasakan memakannja bukan  hanja 
badan wanita? jang memakannja sadja jang selalu sehat dan kuat, bahkan anak'-njapun turut men 
djadi begitu djuga. : :    

    
   

  

          

  

NJAMUK MERADJALELA!!! — 
s1 BASMILAH DENGAN D. D. T. !! PALING TEPAT DAN MURAH !! TER CLLY CONCERN CINEMAS En Er MINJAK D.D.T. 599 per Liter Rp. 4. MINJAK D.D.T, 2 7 

|. 2506 Rp. 12.50. Dikong bawak Tati Sendiri. nh sg KING D.D.T. L Pa : : Aa Sa En ea KUTU2 dan lain? BINA TANG2 KETJIL seperti : OBAT U X 2.—4.—9.— Ini Malam d.m.b. tu. ses. um.) : LOF LOTION. (Obat Tumo): INSECT PO Is Po The smashing — Crashi.g Indianapolis thri San DER (Untuk andjing): BUG-A-BOO 'MOTH CRYSTALS: KAMEERBL OK en wo Rin Ha smashing rashir.g Indianapolis thrill Motor-race! 

IT. POBDER (untuk basmi kutu taneman): D.D.T. SPUIT untuk minjak dan poeder: ' CREO. LINE EXTRACT (Bxira keras), LYSOL, DETTOL: SABUN OBAT matjem2 bikinan Luar Negeri dan lain-lain. Drogisterij ,,0 N G” 

Pa Na na 
1 Ea 1 Tag an ka aan 

    

        

  
        

(EL 1 
Goles Rheuming Tablets 

Menag | 
(OBAT ENTJOK) | SA | - 

Obat kuat untuk Wanita 

  

  
  

        
        

  
  

   
     

  

    
  

Penjakit entjok (rheumatiek) sangat mengganggu kesehatan Ig La KRANGGAN TIMUR 21. — TILP. 1419 — SEMARANG. 
badan, “karena ia bisa Pa aa Bea Pa Ia — : ANG. pn Ns : 

kan kesakitan disendi? tulang dli., sehingga ac irnja sukar .berge- ' IN - : : 

rak. Kesehatan jang disebabkan 'oleh penjakit entjok sukar diperi 4 ORUOIN titan dmb. Ig. y Me Mn BESOK MALAM PREMIERE Howard Haa su ebeg 
Ka sa Ba ta COLES. Se ani HADI ETS? 5-79 AT tb) 5759: 43th) IMETROPOLE 5.-7.-9.-043th) Penuh sensatie — Heibat dan Menggemparkan! ian segeralah makan obat G. 

) 

jang telah terkenal karena kemandjurannja jang adjaib. 1 6.30 — 8.30 Will- x ra GRAND Ini Malam Premiere fu. 13 th 

- at na : ' Djagalan (Ini malam pengzb) Rogers TN 5.60 7.00 9.00 JGHNNY WEISSMULLER as Jungle Jim in 
( 5 | ) (CJ | : Stewart Granger — Janet Leigh s0whay S A V A 1 

Pa oles isinfectant ablets Eleanor Parker — Mel Ferrer dari Ok- 3 Ea G E M U 1 N Y 
| Ai Pa lamoha eger di pulau Tulonga! Penuh sensatie sempar ! 

e Pa Scaramouche “reshnicotor : ingat 19 5 
Gunanja membersihkan darah dan mendesak kuman2 bacte- Na Meh Sae aah 2 "tese” Isukaise- ta EN DRA 5. —7.—0. — Ini Malam d.m.b ja. 17 th ria kelumbi-umbinja.  Penjakit”kulit-seperti kudis buta, koreng2, CLIFTON BARBARA kelin pn ROGERS.» W An 5 1 .m.b. fu. hj 

puru, dan lain? bisa disembuhkan dengan memakan dua atau 
  nsoK macam premiere | WEBB-STANWYEK (os Sa nge tiga botol , GOLES DISINFECTANT TABLETS” jang sangat   

        

  

  

        Tjerita sesunguhnja. 
    

       

   

  

. Pe kaka La annan Na Pa Pee an Ya DJAGALAN aan Map 19 "»&wstsx CHARLES BRACKETT DA NGER WAS 
bersihan darah dan mentjegah penjakit? dari lantaran tsb. CHUN. CHAOU W SIN Nana at Aa Ini malam pengab.: 5.-7.-9.- (17th) HIS DEsSTINY! 5 : , 2 SEN G f James Stewart — Jean Hagen ag aa Ta G ET | £ kedoknja manusia diwaktu mengha- 4 KE | 1 1 Ni 

G oles F OOter ing I ablets Be hu Me »Carbine Williams ai EN 

      

  
  

    

  

| Soto: F DOTERINS Taderd M2 Lana LA ALAN LAN LALAPAN LINA LATEN Lana : 5 

(OBAT BIRI2) 2 6 - | : 2 : aa , , Ing 

Penjakit kaki bengkak, biri” dll. adalah disebabkan darah | AA pad DALAM “A | Tanggal: 8 s/d 10 Desember ?53 RICHARD  LEONORA Hah 
tiada tjukup atau selalu mendjedjak tempat jang basah. Jang di Na AAU | JOSEPH COTTEN — TERESA WRIGHT GREF NE-AMA TECH hinggapi penjakit ini bukan sadja kakinja bengkak, tetapi lumpuh | ata L 3 

Reieasad Iu United Artista Bawen 
  

mak Berdj | D'beribu.ribu kat berani MAHA TONIK | dan lemah. Berdjalan amat susah, bagai beribu-ribu kati beratnja. | 

Kesusahan ini tidak dapat diperikan. Sekarang sudah keluar »GO: Pi | Ae & T E EF L T BR A ps LES FOOTERING TABLETS” obat teristimewa untuk penjakit |. SOLO ,9 

OBAT KUAT JANG tsb., ia memberi aktief pada urat”darah, supaja bengkaknja hilang. : | 

Kemudjarabannja besar sekali. , IU MENGEDJUTKAN DUNIA 3 " 
an 5 

— HARI INI: 7 R Oo Y A L INI MALAM PREMIERE (. 13 th) 

Goles Purifyer 
3 MALAM: G 3 . . , By MAKAN 2 Tkner A ROXY Ini Malam Premiere (u. 17 th.) 5.00 - 7.00 - 9.00 A. HAMID ARIF — E. ZAENAH -. UDJANG 

Sena kanan 2 Pei Meras — Han Fei— Chang an LT U 6G A sg H I D U p” 

sOobian Ya Leh Mah Banjak Njanjian?2 dan Tari2an jang merdu Bari Ta 

Aotarikehngaah. ra 
kan Darah) 

Dalam badan manusia DA- 
BRAH-lah jang terpenting se- 

kali. Kalau-darah ada mengan 
dung kotoran, Jambat laun 
kotoran itu mendatangkan 
pelbagai penjakit jang sangat 
mengganggu - kesehatan dan 
memutuskah keturunan.  Pe- 
njakit2 kulit seperti koreng2, 
Puru, kudis, bisul, gatal, dil. 

      

   
   
    

   

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

  

  

    

  
     
    

  

     

  

  
  

"7 You yEARD 
WHAT THE 
LADY SAID- 

ET 

Yow're New AROUND Sd |: NA Memagar MAYBE THIS'LL Suatu penjelidikan pada teba 
Maa aa TNI : Ba Pe MNGT 2 peribadimu Sa Mena na 

mirnosooy teus | | Ia BUS AS aa keanidupanmu, tjara bagaima 
ME WHAT TO BO! d5 7 Dar i Ka" dapat memperbaiki kedu- 

Ea : Ban Kan tagonlijk dan penghidu- 13 an seluruhnja. S “di : kiakah J egala hal diraha 

M. S. Rahat 
Occultist, 

Seteran 109 — Semarang, 
Djam bitjara: 9—12 Pagi 

    
       

    

  

        

     

  

  

      
  

itu pun disebabkan oleh ko- 
Besa Maa 3-——/ Sore toran dalam darah djuga. £ sa Rn ag ab an .GOLES PURIFYER TA- ! MM PI OT KA — Mu et BLETS” obat teristimewa un- 

sean AN pa " Pan Nan DIDJU 
tuk membersihkan darah ko- Na $ : — Apakah maksudriu engkau masuk sini, Caulks Malloy? Keluar- — Engkau dengar apa jang te- — — Plok. AL LEKAS 
tor, membunuh kuman2, serta menjembuhkan penjakit2 dise babkan oleh kotoran dalam darah. lah. : : lah dikatakan oleh nona tu. Ke- —— Mungkin ini jang dapat mes 1 Gpayatmpai mark aa 7 Sesar Ga — Engkau seharusnja gembira ketemu saja. Saja datang untuk luarlah. robah  fikiranmu. Ka 1 

Agen Bea Ma Dag AN agan mo Haa NA oa menawar lagi kaju-kaju kepunjaanmu. na Engkau adalah orang baru OM aga Ta Ngo Hok Tong Gp. Pinggir no. 1 Semarang, | | Denah ea an i | HARGA Rp. 5:500.- Eng Tay Hoo Dji. Pekodjan no. 101 Semarang. : orahg jang berani .menjuruh saja |. Keadaan baik, bisa periksa di ii aa aa SK em aa SEL aa Ea Sa RAN RE AT OK BMN adi apa jang harus saja kerdjakan. | Tjitarum 21 — Semarang. 1 
Type Pertj.: SEMARANG”, sa ek SN " Si | 

2 
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