
   

  

         
    

  

T
a
 

2
 

sn
 
ea
 

  
  

  

  
  

  

Aonilimai t 
Rusia 

  

“&   Trapese-4crobatiek jang mengagumkan jang diperlihatkan oleh ahli-ahli 
acrobaat Rusia dibawah pimpinan A. Tashenbayev, jang dewasa sini se- 

| dang dipertontonkan dalam sebuah circus di Moskow. Bagaimana ke- 
tjakapan acrobaat2 Rusia ini belum lama berselang pun dapat “disaksi- 

| kan oleh penduduk. Semarang dalam film ,,The Great Arena”. 
  

Islam Dan Panjjasila | 
|da pokoknja mengandjurkan diada- 

Berdasar Hak? Manusia 
Mari Kita Sempurnakan Hari Kemu- 

dian Bagi Selaruh Umat Manusia 

- - Kata Mr. Sunarjo 
BERKENAAN DENGAN ulang tahun ke Y dari Pernjataan 

Hak2 Manusia, Menteri Luar Ne geri Mr. Sunario menerangkan, 
bahwa sedjarah Indonesia telah memperlihatkan, bahwa pada da- 
sarnja Indonesia telah mengakui hak2 azasi ini dengan tidak karja 
menjusun dan memperdjuangkan nja diatas kertas sadja,- Revolusi 
Indonesia sedjak 17 Agustus 194 5 umpamanja, bukan hanja di- 
maksudkaa menfjapai kemerdeka an nasiona! sadja melainkan ter- 
utama ditudjukan kepada persam aan bak untuk setiap individu. 
Keterangan ini diuntjapkan Mr. S unario dalam pertemuan peringz- 
tan dari pernjataan Hak2 Manusia jang diadakan Kemis malam 
Fi Balai Pradjurit Djakarta, jang dihadtiri oleh a.l. Menteri Per- j 
tehanan Mr. Iwa, Wakil Ketua Parlemen Mr. Tambunan, Acting 
Sekdjen Kementerian Luar Nege ri Mr. Moch. Rasjid, wakil2 ber 
bagai kedutaan asing dan badan2 PBB di Pjakarta dll 

Kata Menteri Sunario  selandjut- 
nja, ketika Indonesia masih mendja- 
di koloni Belanda hak2- itupun “ada 
disebut2 dalam Wet op de Indische 
Staatsregeling, tapi hak2 itu teruta-: 
ma mengenai soal2 politik, dimana | 
hak azasinja disesuaikan dengan ke-! 
adaan pada masa itu dan diberi in- 
terpretasi sedemikian rupa sehingga 
pelaksanaannja hak2 manusia itu jg. : 
tertjantum dalam undang2 tsb. men- RUU tentang penggantian lowo 
djadi. kabur seluruhnja. Dalam kon- "gan anggauta Parlemen, dengan 
stitusi R4. ada beberapa aturan me-  tjatatan, bahwa fraksi2 PSI dan 
ngenai hak2 manusia chusus, -sam- ' Demokrat menojaknja.  Pokok2 
pai djuga hak mengadakan de- Garipada RUU itu sbb.: 
monstrasi dan mogek untuk tiap in-! '” Djika seorang anggauta Parle 
dividu. Untuk didjadikan patokan men meninggal dunia, minta ber 
Menteri Sunario mengutarakan  se- henti atau belum mengangkat 
suatu jang mendjadi patokan bang- sumpah pada waktu undang2 tsb. 
sa dan negara Indonesia jang berpe- berlaku, maka ia diganti oleh se 
gang kepada Pantja Sila, dan Pantja orang anggauta baru. 
Sila ini semuanja tertanam dalam , 4 
hati sanubari bangsa Indonesia dan | 

sudah merupakan sebagian dari tentuan2 sbb: 

watak dan tabiat serta dipakai se- | Apabila anggauta jang harus di 

Penggantian Angg. 
Parlemen 

SIDANG Parlemen pleno ter 
buka hari Djum'at menjetudjui 
dengan tidak memungut suara 

Penggantian itu dilakukan atas ke 

2 Si 

PERDANA MENTERI Ali 
dana menteri Wongsonegoro dan 

kolonel Bambang Sugeng. Setelah 

ada kesukaran2 ada pula ditjapai 

Pada hari Kemis pagi kolonel 
Bambang Sugeng telah bertemu dgn 

perdana menteri Ali Sastroamidjojo. 
Sotelah pertemuan itu selesai, maka 
perdana menteri mengadakan perte 
muan pula dengan wakil PM 1. mr. 
Wongsonegoro, wakil PM II, Zainul 
Arifin dan menteri penerangan dr. 
F.L.. Tobing. 

Wakil PM II, Zainul Arifin atas 
pertanjaan2 sekitar masalah permin 
taan berhenti kolonel Bambang Su- 
geng itu menerangkan, bahwa ia pa 
da waktu ini masih belum dapat 
memberikan keterangan apa2 me- 
ngenai soal itu. Pemerintah pada   

I meaurut sumber Kem. Luar Negeri 

sedalam-dalamnja, dalam hubungan 
ke-seluruhannja. Sementara itu ada 
kemungkinan bahwa dalam minggu 
ini djuga akan diadakan sidang ka 
binet istimewa untuk  membitjara- 

ikan soal tsb. (Pia). 
Reaksi terhadap 
Eisenhower. 

Sementara itu tentang pidato Pre 
siden Eisenhower baru? ini jang pa 

pidato 

kannja pengawasan bersama terha- 

dap tenaga atom, sumber resmi di 
Kem. Luar Negeri menjatakan ke- 
pada Antara, bahwa andjuran Eisen 
hower itu oleh Kem. Luar Negeri 
dianggap sangat penting artinja. Ada 
nja pengawasan bersama terhadap 
tenaga atom oleh negara2 jg mem 
punjai tenaga atom adalah suatu 
usaha jang baik sekali. Apabila ke- 
terangan Eisenhower benar2 di Jak- 
sanakan oleh semua negara jang 

bersangkutan, maka hal tsb pasti 
akan dapat meredakan ketegangan 
dunia dewasa ini. 

Akan tetapi sebagai dasar pokok, 

itu, harus ada kedjudjuran darj ne- 
gara? jang bersangkutan untuk mem 
beri laporan? jang djelas tentang ic- 

naga atom jang dimiliki. Dengap ti- 
dak adanja dasar kedjudjuran “ini, 

“maka maksud ba'k jang terkandung 
dalam usaha pengawasan bersama 
itu akan tidak mempunjai arti. 

Laporan tentang konperen 
si Bermuda. 

Atas pertanjaan selandjutnja di te 

rangkan, bahwa oleh Kem. Luar Ne 
geri telah diterima laporan singkat 
dari perwakilannja di London menge 
nai hasil komperensi Bermuda jang 
telah dilangsungkan baru2 ini anta- 
ra Presiden Eisenhower, PM Win- 
ston Churchill dan PM Joseph La- 
niel. » 

Dari laporan itu diketahui, bahwa 
soal Indonesia sesuai dengan djami 
nan jang diberikan oleh pemerintah 
Inggris dan Amerika, tidak didjadi- 
kan atjara jang chusus. Dalam sta- 

perensi Bermuda selesai, djuga tidak 

disebut2 soal Indonesia dan menu- 
rut laporan jang diterima, pembitja 
raan tentang Indonesia adalah ter- 
masuk didalam tindjauan konperer- 

si mengenai masalah Timur Djauh   bagai petundjuk buat peri kehidupan ' ganti mewakili partai, maka partai 
jang seharusnja. Imengemukakan satu tjalon, kalau 

Selandjutnja Menteri Sunario me- (pada waktu penggantian, itu ia telah 
ngatakan bahwa penduduk Indone- pindah memasuki partai lain atau 
sia jang terbanjak memeluk Agama fraksi lain, maka partai atau“fraksi 

Islam, 

jang isinja tidak asing bagi hak2 ma- (mengenai penggantian 
nusia. Achirnja Sunario menjerukan  tadinja tidak memasuki 
hendakanja perajaan Hari Hak2 Ma- 
nusia ini dapat mengingatkan — kita 
kembali kepada tanggung djawah 
kita guna menjempurnakan hari ke- 
mudian bagi seluruh ummat manu- 
sia. Setelah itu berturut2 “memberi- 
kan sambutannja John Reid wakii 
missi bantuan tehnik PBB di Indo 
nesia, Olav Rytter dari Badan Pene: 
rangan PBB di Indonesia jang me- 
riwajatkan lahirnja Pernjataan Hak? 
Manusia serta Siauw Siok Tihan Ke. 
tua Lembaga Hak2 Manusia — jang 
membentangkan sedjarah  dibeniuk- 

nja lembaga tersebut. 

partai atau 
: 

| penggantian ia memasuki partai atau 

“fraksi, maka partai atau fraksi itu- 
lah jang. memadjukan satu tjalon. 

Apabila anggauta jang harus di 
ganti itu tidak memasuki. sesuatu 
partai atau fraksi, maka pengangka 
tan pengganti anggauta itu dilaku- 
kan atas andjuran dewan menteri. 
Dalam mengemukakan  tjalon2 

pengganti kalau perlu diperhatikan 
djuga dari golongan apa atau dae- 
rah mana anggauta jang harus di 

ganti tsb. 
Kalau seorang anggauta penggan- 

ti dalam waktu 60 hari tidak meng- 
angkat sumpah, pengangkatannja di 
batalkan, maka diadakanlah pentja- 
lonan lagi. (Antara). 

  

Kalau Perut 

Kosong 
Tak Akan Bisa Perdjo- 
angkan Komunisme 
55 ORANG : 

hata” (Bendera Mer 

McCARTHY SETUDJU ADA- 
KAN PERDEBATAN DGN. 

TRUMAN. 

Senator Joseph McCarthy te- 
lah menjatakan  persetudjuannja 
untuk mengadakan 6 
umum dengan bekas presiden 
Amerika Serikat, Harry S. Tru- 

man bertempat. di fakulteit hu- 

kum universiteit Harvard. Tru- 
   memperkuat tuntutan mereka 

paja — madjikan — membajar aja ikan mbajarkan | diteri : idaknja Dang hadiah acher tebun “waru Togenai diterima. atau  tidakNj 

hah 33 dota " Tana TAM: tantangan McCarthy itu. McCar- 
: thy sebaliknja 

Seorang djurubitjara bagi pe- 
kerdja2 tadi menerangkan, bah- 
wa uang jang mereka tuntut itu 
mereka butuhkan untuk ,,melan- 
djutkan perdjoangan untuk Ko- 
munisme. Dengan perut kosong, 
kita tidak bisa memperdjoangkan | 
Komunisme. Dimasa j.I. kami 
bertahan udji dan berdjoang di- 
bawah pekik perdjoangan revolu- 
si. tapi sekarang kami sudah tak 

adakan 
Truman ada disana.   DUTA BESAR 
ington, Ahmad. Hussein, pada hari 
Kemis mengadakan pembitjaraan de 

ngan menteri luar negeri Amerika 

Serikat, John Foster Dulles, dan da 
tahan lagi”. k Seorang pegawai jam pembitjaraan ini mereka kabar- 
»Akahata” lainnja mengatakan, hja mempersoaikan pertukaran fiki- 
bahwa  suratkabarnja  .banjak ran jang diadakan oleh Dulles dgn. 
muat berita2 tentang kesengsara- 
an pekerdja2 lainnja, tetapi tuntu 
tan2 kami dan kesulitan2 kami 
belim pernah dikabarkan”. 

(Antara-UP) 

pemimpin? Inggris mengenai .masa- 

lah daerah Terusan Suez dikonpe- 
rensi Bermuda baru2 ini. Dulles du 
lu, sebelum berangkat ke. Bermuda, 
djuga telah menemui 

  

patuh kepada Sabda Nabi 'jang tsb belakangan itulah jang men 
Mochammad s.a.w. dan Al Our'an tjalonkan satu orang. Begitu “djuga 

anggauta jg 

fraksi, tetapi kemudian pada waktu 

perdebatan j 

58 | man tidak mengikat dirinja me-' 

Mesir di Wash-pada saat 

pada umumnja. Kementerian Luar 
Negeri tidak memberikan komentar, 
ialah karena hasil konperensi Ber- 
muda itu dianggap hanja mengun- 
tungkan negara2 jang bersangkutan 
dan tidak menjangkut kepentingan 

Indonesia setjara langsung. Tapi da 
lam pada itu, sumber Kementerian 
Luar Negeri itu menegaskan, bhw 

setiap tindakan jang diambil oleh ne 
gara? besar jang dapat menentukan 

.politik dunia, senantiasa di-ikuti de 
ngan penuh perhatian di Djakarta. 

(Antara). 

(Pemerintah Tetap 
Pada Pendiriannja 
Pendjelasan Menteri Per- 
tahanan Mengenai Mosi 

Burhannuddin cs. 

  DIDAPAT kabar, bahwa Kerdja 
' Sama Politik (K.S.P.) kemarin bersi 
dang, antara lain untuk membitjara 
kan usul mosi Mr. Burhanuddin Ha 

.rahap cs jang menghendaki ditjabut 
'nja P.P. No. 35 serta ditjabutnja pu 
la tindakan2 pemerintah jang berda 
sar pada P.P. tersebut. Dalam pada 
itu, pandangan umum babak kedua 
dalam sidang tertutup mengenai usul 
interpelasi Subadio cs tentang AURI 
dan reorganisasi pada Kementerian 
Pertahanan dan Angkatan Perang ig 
dimulai hari Kemis akan diteruskan 
pada hari Senin malam tanggal 14 
Desember jang akan datang. 

Menteri Pertahanan Mr. Iwa keti 
ika keluar dari gedung Parlemen hari itu adalah kompetensi 

menjatakan, bah- ' Kemis, atas peranjaan pers mengenai ' ,Kalau procedure militer itu dibiar- 
wa ia akan gembira untuk meng- 'usul mosi Burhanuddin Harahap cs kan dilanggar, dimana akan ada ho- 

| perdebatan itu djikalau mendjawab, bahwa pemerintdh. tetap mogeniteit”, kata Overste Sukanda. 
pada pendiriannja. (Antara). 

itu dikabarkan, bahwa 
Hussein telah minta kepadanja supa 
ja mempergunakan pengaruhnja utk 
mengusahakan, agar Inggris mempu 
njai pengertian jang lebih luas ter- 
hadap pendirian Mesir. 

Menurut sumber2 diplomatik di 
Washington, usaha2 Amerika di 
Bermuda untuk mendorong — supaja 
Inggris bersikap lebih lunak dalam 
perundingan2nja - dengan Mesir, te- 

Hussein dan, lah gagal, 

, SAPTU 12 DES. 1953. 

temadjuan Dlm I 
sajian Masalak 

'at pagi telah berunding beberapa lamanja. Jang mendjadi atjara 
perundingan antara lain ia'ah soal2 sekitar permintaan berhenti 

sonegoro atas pertanjaan menerangkan Si TAN 
kemadjuan dalam usaha peme- sa 

Maine 
seru kepada 
Isapaja mogok. Empat hari kemu 
“Idian, pemogokan ini akan disusul 

fjahan soal2 sekitar perkembangan dalam angkatan darat. 

waktu ini sedang menindjau soal-ituf 

|tangannja di Sulawesi, mengenai 

tement jang dikeluarkan setelah kon. 

   

    

     

Sastroamidjojo dan wakil2 per- 

perte bahwa 'sunggohpun masih 

  

Intan Sebe- 
sar Telur 
Diketemukan Di 

Kalimantan 
HARIAN Indonesia Mer 

deka” mewartakan, bahwa 
intan sebesar teur ajam da- 
ri 350 karat telah didapat- 
kan oleh seorang pentjari-in 
tan di Puruktjahu, kabupa- 
ten Barito (Kalimantan Sela 
tan). Intan sebesar ini ada- 
lah jang paling besar pernah 
didapatkan dan berharga se 
kurang2nja 3 djuta rupiah. 

  

  

Kedai Par 

bah Madju 
Dalam Tempo 3 Bulan 

Ini-Kata Komisaris 
Sukanto 

DISAMBUT oleh pembesar2 
polisi propinsi dan pemerintah se 
tempat tengah hari Kemis Kepala 
Polisi Negara Sukanto tiba dila- 
pangan terbang Mandai, Makas- 
sar. Kepada pers Sukanto terang 
kan, bahwa pada umumnja keada 
an keamanan diseluruh Indonesia 
dalam 3 bulan terachir ini madju. 

nja, bahwa kekuasaan tetap sipi 
tjuma ada diminta bantuan m 
ter, Keterangan ini diberikan se 
""2aj djawaban atas pertanjaan, 
ap?kah seluruh Atjeh sekarang 
sudah ada dalam tangan polisi. : 

Ditanja mengenai maksud keda 

pembunuhan Kapten Idrus jaitu 
apakah backgroundnja, dan me 
ngenai razia di Djakarta oleh po 
lisi dan tentara baru2 ini, Sukan 
to hanja memberikan keterangan 
jang sangat samar2. f 

Malamnja bertempat dikedia- 
man Kepala Polisi propinsi diada 
kan pertemuan antara  Sukanto 
dengan pembesar2 polisi propinsi 
dan daerah. (Antara) 

Pemerintah Eisenhower pada 
hari Selasa telah  mengadjukan 
permintaan kepada Mahkamah 

| aa 

    

   

#tetapi lebih meluas lagi, 
meliputi 6 djuta buruh perindus- 
(trian. 
(italia akan mengalami kampanje 

kan 

'fakan dipotong gadjinja 
Isegala tundjangannja, 
'rintah jang mogok akan 
'Ikan daftar hitam pula namanja, hing 

Mengenai soal Atjeh dikstakan- | 

  

: Mogok Umum 
1 Di Italia 

Diikuti Oleh Lebih 
Sedju'a Buruh 

$ : PN Tar RSU DJAWATAN2. pemerint : Kementerian Luar Ne-eri Anggap un ak AN2, pemerintah Ma 
Pidato Eisenhower Peoting 

ilia, djalan2 kereta-api, sekolah2 
Gan sisim telepon dan telegraf 
semuanja akan lumpuh selama 24 
djam mulai malam Djum'at djam 

( 'akil2 p 12 kemaren, karena buruhnja — 
Zainul Arifin, pada hari Djum- : 

mogok untuk memperkuat tuntu- 
“'tan mereka akan kenaikan gadji. 

semuanja ada 1.090.000 orang — 

Untuk pertama kalinja, para pe 
mimpin buruh Komunis, Kristen 

mokrat, Sosial Demokrat dan 
O-Fasis bersatu-padu dan ber 

pengikut2 mereka 

| dengan pemogokan 24 djam pula, 
hingga 

Dengan demikian maka 

buruh jang terbesar, jg ditudju- 
terhadap pemerintah dan 

kaum industri. 

Tetapi pemerintah Italia malam 
jum'at mengantjam dengan sanksi2 

jang berat, terhadap segala buruh 
pemerintah jang mogok. Ketjuali 

sehari dan 
buruh peme- 

dimasuk- 

ga berkuranglah kemungkinan mere 
ka untuk dipromosi. Sementara itu 
tentara Italia telah dikerahkan “utk. 
menjelenggarakan perhubungan da- 
rurat dengan bis dan pesawat ter- 
bang, jg mampu mengangkut 1076 
dari djumlah penumpang jang da- 
lam keadaan normal diangkut dgn. 
kereta api. Menurut berita AFP, 
djumlah pegawai pemerintah jang 
takan mogok ada kira2 1.200.000 
orang. (Antara—Reuter). 

- 

Pemerintah Polandia jang melari- 
kan diri di London dan dipimpin 
pleh djenderal Roman Odzierzynsky 

itelah mengadjukan permintaan ber 
ihenti kepada presiden republik Po- 
landia diperantauan, 
Teski, demikian didapat keterangan 
P London pada hari Kemis malam. 

x 5-5 

Krn Makan 
Uang Suap 

Bekas Menteri Korea Slt 
basi — Dit : kap x 

BEKAS menteri dalam negeri Ko- 
rea Selatan Shin Hun Shik pada ha- 
ri Kemis ditangkap dengan tuduhan 
telah menerima uang suap sedjumlah 
14.000.000 won atau 1.000 dollar. 
Shin ditangkap akibat pemeriksaan 
serupa. jang - berakibat dituntutnja 
3 hari berselang seorang redaktur 
harian Korea Selatan Chung Kuk Un, 
karena dituduh melakukan spionase. 
Ia didjatuhi hukuman mati setelah 

terangan tentang angkatan bersen- 
djata Korea Selatan kepada fihak 
Utara sebelum perang Korea petjah. 
Shin dan bekas menteri perdagangan   Tinggi, supaja .menjetudjui peng- 

hapusan pembedaan warna kulit 
dalam sekolah2 umum Amerika. 
Permintaan sematiam itu telah 
dimadjukan pula tahun jang Ia- 
lu, oleh bekas djaksa agung dari 
pemerintah Truman. 

Loo Chai Syung jang dua bulan ber- 
selang dipetjat dari djabatannja ma- 
sing2 telah lebih dari 2 bulan ber- 
ada dibawah pemeriksaan polisi. Pu- 

ltra Shin diuga ditangkap berhubung 
.tuduhan djuga menerima uang sua- 
pan. (UP). 

  

Sukanda 
Su 

KEPADA PERWIRA2 inst 
lah Pelatih Infanteri di Tiimahi, 
Inspektur Infanteri MBAD hari 
mengenai ,,situasi dewasa ini” di 
militer. Sehabis memberikan pen 
tamenggala menerangkan kepada 
KSAD Kol. Bambang Sugeng dil 
adalah memang tindakan jang se 
KSAD (Panglima Angkatan Dar 
kepada perwira2 instruktur itu ja 
dari soal perseorangan dan terle 
ristiwa 17 Oktober dan apapun 
bertindak lain dari pada jang su 

Artinja staf itu adalah orgaan da- 
ri seorang panglima dan orgaan itu 
harus menjiapkan, melaksanakan dan 
mengkontrole pelaksanaan putusan2 
panglima, demikian Overste Sukan- 
da, jang mendjelaskan pula  proce- 

dure seperti itu harus dipegang te- 
guh, lebih2 dalam sesuatu pertem- 
puran dimana staf harus ..blinde- 
lings” menjesuaikan diri dengan se- 
gala putusan panglima. Overste Su- 
kanda mengatakan, bahwa pengang- 
katan2 jang dilakukan Pemerintah 
itu memang sah, tetapi dalam hal 
jang sekarang terdjadi itu bertenta- 
ngan dengan prinsip procedure mi- 
liter, karena penempatan djabatan   orang seorang dalam salah satu staf 

panglimanja. 

Djumlah perwira2 jang lulus dari 

Dalam pertemuan pada hari Ke- 
mis itu rupanja Dulles memberikan 
keterangan mengenai  hasil2 usaha- 
nja di Bermuda jang ternjata nega- 
tif itu. Sesudah pertemuannja dgn. 
Dulles berachir, Hussein kemudian 
mengadakan  pembitjaraan selama 
V4 djam dengan pembantu menteri 
luar negeri urusan Timur Tengah, 
Henry Byroade. Tentang kegagalan 

lebih 
bahwa 

usaha2 Amerika di Bermuda 
djauh AFP mengabarkan, 

Churehill- telah -menegaskan 
Sa Kab oa er tanda 

matan 
» 

2 ff atoochasota 

? Les 
Kama Latar 

j Kn Ko nstan 

      

   

Benarkan 

geng 
Tindakannja Tepat Sebagai Sikap 

Seorang KSAD 
ruktur jang baru lulus dari Seko- 
overste Sukanda Braiamenggala 

Kemis memberikan keterangan. 
lihat chusus dari sudut procedure 
erangan itu Overste Sukanda Bra- 
»Antara” bahwa tindakan PD. 

ihat dari sudut procedure militer 
harusnja. diambil oleh seorang 
at). Menurut Overste Sukanda 
ng telah diterangkan terlepas 
pas daripada soal2 disekitar 
backgroundnja KSAD tidak bisa 
dah dilakukan sekarang. 

sekolah pelatih infanteri di Tjimahi 
itu ada 183 orang jang datang dari 
seluruh territorium di Indonesia. Me- 
reka ini mulai 1 Djanuari 1954 akan 
ditempatkan  didepot2 bataljon Pe- 
matang Siantar, Darmaga (Bogor), 
Pengalengan (Bandung), 2 tempat di 
Djawa Tengah, 2 tempat di 'Djawe 
Timur dan 1 tempat di Indonesi: 
bagian Timur.  Perwira2 instruktur 
jang lulus disekolah pelatih infanteri 
ini terdiri dari pembantu? Letnan 

sampai Kapten. Diantara 183 orang 
lulus terdapat kira2 100 orang jang 
mentjapai hasil baik sekali, kira? 
70 orang dapat hasil tjukup baik dan 
lain2nja sedang. Sekolah Kader In- 
fanteri di Bandung kini diikuti oleh 
500 bintara, sedang ditempat2 lain 
antara 400 sampai 500 orang.  Se- 
kolah. Kader Infanteri di Bandung 
akan selesai pada minggu kedua bu- 
lan Desember ini. 

Churchill Ngotot Dalam Masalah Mesir 
pada presiden Eisenhower 
ikepada Dulles, bahwa  pemerintah- 
nja sudah tidak dapat memberikan 
ikonsesi lagi dalam — perundingannja 
dengan Mesir, karena djika berbuat 
demikian, ' pemerintah — konservatif 
pasti djatuh. Menurut perhitungan 
Churchill, djika pemerintahnja mem 
beri konsesi lagi kepada Mesir, ma- 

maupun 

PaktMiliterU 
   
Rn En    

  

  

SA-Pakistan 
  

Akan Diteru skan! Konperensi 

Nixon Desak Pemerintah Amerika 

jang sudah diterima oleh 

| bahwa para pemimpin 

  Augustus Za-. 

dinjatakan bersalah memberikan ke- 

.gung kemungkinan bahwa hubungan   
  

ka kira2 30 orang anggota parlemen | 
dari Partai Konservatif 
memihak kepada opposisi. 

pasti akan 

Memberikan Bantuan Militer 

WAKIL PRESIDEN Amerika Serikat Richard Nixon dinan- 
tikan kedatangannja kembali di Washington pada hari Senin jad. 
dan, menurut kalangan2 diplomasi diibukota Amerika Serikat, ia 
akan mendesak kepada pemerintahnja supaja diberikan bantuan 
militer kepada Pakistan. Seperti diketahui, Nixon kini sedang me 
ngadakan kundjungan keliling kenegeri2 Asia. 

Amerika akan 
India. 

Menurut laporan2 

jakinkan | 

pendahuluan ' 
Gedung 

Putih. N:xon takdjub melshat beta- | 
pa giat usaha pemimpin2 Pakistan | 
untuk melawan ,,kemadjuan agresi ! 

Komunis”. | 
Kalangan? Amerika mengatakan 

pemerintah 

Amerika Serikat tidak mau melepas ! 
|kan idee untuk mengadakan perdjan 
dj'an militer dengan Pakistan, pada 
saat jang tepat, walaupun Moskow, 

Peking dan New Delhi memprotes- 
nja. 

Akan tetapi dalam pada itu akan 

ditetapkan bahwa segala sesuatu akan 
didjalankan utk. mejakinkan India, | 

bahwa India tidak usah  chawatir 
terhadap adanja persekutuan mili- 
ter Amer ka — Pakistan tadi. Ka- 
langan2 Amerika tsb. diatas tadi 
beranggapan bahwa idee untuk me- 

ngadakan perdjandjian militer dengan 
Pak:stan tadi pada hakekatnja dipak 
sakan atas Amerika, oleh politik So- ' 
vjet dan RRT jang bersikap per- 
musuhan terhadap Barat itu. Semen- 
tara itu Washingto, dengan saksa- 
ma memperhatikan bagaimana Si- 
kap Soviet achir2nia terhadap ,.pool 
tenaga atom” jang diusulkan oleh 
Presiden Eisenhower didepan perxi- 
dangan Madjelis Umum ketika hari 
Selasa jl 

»London Times” tuduh 
India. 

Berita AFP dari London mengata- 
kan, bahwa hari Djum'at pagj ha- 
rian ,,limes” menuduh India me- 
ngadakan kampanje pers terhadap 

perundingen2 jang kabarnja d:ada- 
kan antara Amerika dan Pakistan, 
perihal »emberian bantuan militer. 
Menurut narian tadi, sikap India in: 
d'dasarkan atas kechawatiran bahwa 
Pakistan persendjataannja akan men- 

diadi lebih kuat daripada India, hing 
ga India — selama hubungan antara 
kedua negara ini kurang lantjar — 
akan terpaksa memperbesar pengc- 
Tuarannja untuk pertahanan dan de- 

ngan demikian akan mengurangj pe- 
ngeluarannja untuk projek2 jg bersi- 
fat damai. 

Tetapi ada satu motif jang leb:h 
kuat lagi, kata harian tadi, jaitu 
anggapan India bahwa adanja hubu- 
ngan jang erat antara Pakistan dan 
Amerika mungkin akan memba- 
hajakan .netralisme — anak-benua 
(subkentinen) India, ialah tiang sen- 
di politik luar negeri India, dan pen-   djelmaan niat India untuk menen- 
tang setiap kebangkitan kembali ke- 
kuasaan Barat dinegeri2 Asia: menu- 
rut anggapan harian tadi, India 
munngkin gelisah pula kalau2 per-, 

itu: d'andjian.  Pakistan—Amerika 
akan berkedok perlindungan politik 
atas bantuan ekonomi. 

Dalam pada itu berita UP dari 

Washington mengatakan hari Ke- 

mis, bahwa menurut  kalangan2 ig 
berkuasa disana, Presiden  Eisenho- 

wer dan menteri luar negeri John 
Foster Dulles tak lama lagi harus 
memutuskan: memberikan tidaknja 
bantuan militer jang besar kepada 
Pakistan — suatu tindakan jang di 
desakkan oleh pembesar2 tinggi mi 

liter Amerika Serikat. Keputusan ini 

pada hakekatnja merupakan suatu 
keputusan politik, karena menjing- 

antara Amerika dan India akan men 
djadi kurang lantjar karenanja. Per- 
dana menteri India, Jawaharlal Neh 
ru, telah menjatakan bahwa. India 

tidak akan dapat menjetudjui apabi 
la Amerika “memperkuat kekuatan 
militer Pakistan. Dan  Sovjet Uni 
(djuga RRT) telah menjampaikan 
nota resmi kepada Pakistan, dalam 

mana dinjatakan bahwa negara2 ta- 
di akan memandang  diadakannja 
persekutuan militer Pakistan—Ame- 
rika serta pemberian pangkalan2 di 
Pakistan kepada Amerika, sebagai 

suatu tindakan jang tidak bersifat 
persahabatan terhadap  Sovjet Uni 
(dan RRT). — Antara—UP. 

Pangkalan2 Amerika di 
Pakistan ditentang keras. 

Sementara itu hari Djunyat pa 
gi radio Peking menjiarkan se- 
buah berita dari New Delhi jang 
menjatakan, bahwa kini sedang 
terdapat desakan2 kepada nega- 
ra2 Asia untuk menentang de- 
ngan keras dibentuknja pangka- 
lan2 Amerika Serikat di Pakis- 
tan. Siaran itu mengatakan, bah- 
wa komentar2 dari India, Sailan, 
Indonesia menitik beratkan, 
bahwa adanja pangkalan2 militer 
di Pakistan akan merupakan an- 
fjaman bagi perdamaian di Asia. 

(AFP) 

3 ORANG PEMIMPIN ICHWA- 
NUL MUSLIMIN DIPETJAT.   Ichwanul Muslimin Mesir  te- 
lah memetjat 3 orang pemimpin- 
nja jang terkemuka, demikian di- 
umumkan di Cairo pada hari Ke 
mis. Mereka itu adalah Salah 
Achmaoui, Ahmad Abdel Aziz 
Djalal dan Mohammad  Ghaza, 
jang — dipersalahkan memimpin 
suatu golongan dalam organisasi 
Persaudaraan Islam jang ditudju- 
kan untuk mendjatuhkan pemim- 
pin tertinggi organisasi tersebut, 
Hassan al Hudeibi. 

Menurut pengumuman itu, ke- 
tiga pemimpin tersebut telah di- 

(Antara—AFP), ' tjabut hak2nja dalam organisasi. 

Mesir Akan 

Oper Suez 
Dalam Tempo 15 Tahun 

Ini 
MESIR kini sedang bersiap-siap 

untuk mengoper terusan Suez pada 

berachirnja konsesi dalam waktu 15 
tahun, demikian diterangkan eleh se- 
orang pembesar. Mesir” Moheddon 
Adbin dalam suatu statement jang 
hari Kemis disiarkan - oleh Irerian 
Mesir ,,Al Ahram”.  Adbip adalah 

wakil sekretaris kementerian perda: 
gangan dan komisaris djendral ' pe 
merintah Mesir pada maskapai Swez. 
Pada achir Minggu ini Abdin akan 

bertolak ke Paris dimana “ia 
mengadakan  pembitjaraan2 penting , 

dengan pimpinan ' maskapai  Sues. ! 
Terusan Suez didjalankan oleh Com- 

pagni Universelle Du Canal Marti- 
me. De Suez. Maskapai itu adalanh 

maskapai Mesir akan tetapi Inggris 
memiliki semua saham2 jang besar 
(AFP). 

akan | 

.PBB Ketjil” 
Utk Petjahkan Soal2 

FJg Tak Bisa Diberes- 
kan PBB 

UNI UNTUK pemerintahan 
federal sedunia Djepang pada 

. hari Kemis mengumumkan, bah 
Iwa organisasi tsb. bermaksud 
akan mengadakan suatu konperen 
si PBB Ketfjil” di Tokyo dalam 

(bulan Mei tahun depan dengan 
(mengundang negara2 jang tidak 
| mendjadi anggota PBB. Ketua or- 
| ganisasi tsb., Morikatsu Inagaki, 
menjatakan, bahwa 33 negara, di 
para Djepang, RRT, Italia, 
Djerman, Hongaria dan  Ruma- 
nia, akan diminta untuk mengi- 
rimkan delegasi kekonperensi tsb. 

Diterangkamnja, bahwa konpe 
rensi jang direntjanakan itu akan 
lebih merupakan suatu konperen 
si jang bersifat partikelir dan 
akan membitjarakan masalah2 jg 
tidak dipetjahkan oleh PBB. 

Presiden organisasi tsb. adalah 
Toyohiko Kagawa, jang terkenal 
sebagai seorang pemimpin Kris- 
ten Djepang jang berkaliber in- 

' ternasional. (Antara-UP) 

  

  

SIDANG DEWAN LEMBAGA 
ARAB DITUNDA. 

! Sidang dewan lembaga Arab jang 

direntjanakan akan diadakan pada 
tanggal 15 Desember telah diundur 
kan hingga tanggal 9 Djanuari, demi 
kian didapat keterangan pada hari Se 
lasa. 

“Ot SL S2 2 2 LL SL LL LL LA LL 

Akan Perang Lagi Di 
Korea Besuk Maret? 

PILIPINA TELAH mengirimkan lagi pasukan2 tentaranja 
ke Korea pada hari Djunat. 156 orang perwira2 dan bawahannja 
telah bertolak dengan kapal pengangkut pasukan2 Pilipina ,,Misa- 
mis Orienta?” tidak lama setelah tengah malam, sementara beri- 
ta2 dari Panmunjom tidak menjatakan terdapatnja kemadjuan2 da 
jam usaha melaksanakan konperensi perdamaian mengenai Korea 
dan kalargan2 
bahwa peperangan Korea akan 

intelligence Kuomintang di Taipeh meramalkan, 
petjah kembali pada bulan Ma- 

ret. Rombongan tentara itu merupakan rombongan pasukan2 Pili- 

pina jang baru di Korea. Mereka akan menggantikan satuan2 
BCT ke-19 jang semendjak permulaan tahun ini mendjalani tugas- 
nja disana. (UP) 
ML EL LE TE TTL TN TS TA PL SE NT 

Subandrio Ke Moskow 

Abdulgani Ke London? 
Pembukaan Perwakilan Di Rusia 

Mendekati Tingkat Penjelesaian 
DR. SUBANDRIO, Duta Besar Indonesia di London jang te- 

lah beberapa hari berada disini, pada djam 10.00 Kemis pagi te- 

lah menghadap Presiden Sukarno di Istana Merdeka. Diduga, bah 
wa dalam pertemuan ini pembitjaraan telah 
pembukaan kedutaan Indonesia 

meliputi djuga soal 
di Moskow. Tentang siapa tjalon 

Duta Besar Indonesia jang pertama di Moskow, pihak resmi tidak 
bersedia memberi keterangan. Se mentara itu Dr. Subandrio telah 
di-sebut2 orang sebagai tjalon Duta Besar R.I. jang pertama bagi 
USSR. 

Habib Bourguibah 
Hilang? 

PARTAI! Neo-Destour mengu- 
mumkan, tidak diketahui dimana 
Habib Bourguibah berada sedjak 
tg. 4 Agustus j.L 
sebagaimana biasa tiap2 minggu 
berkundjung kepadanja, tak dapat 
lagi berdjumpa dengan dia sedjak 
tanggal itu. Lagi pula kekuasaan 
Perantjis telah menolak pemberi 
an idzin kepada advokat2 jang 
ingin mengetahui keadaannja. Se 
bagai diketahui, pemimpin Tuni- 
sia itu ditahan sedjak 2 tahun ji. 
dengan tidak diadjukan dakwaan ' 
apapun kepadanja, kemudian ,di 
pindahkan kepulau Djaita, pulau 
ketjil ditengah2 laut. 

Pemerintah Perantjis telah me 
ngakui denga resmi jg diumum 
kan di Paris pada achir2 ini, bah 
wa kesehatan Bourgubah memba 
hajakan. Atas nama rakjat TYuni- 
sia partai Neo-Destour melempar 
kan segala tanggung djawab ke 
pada pemerintah Perantjis atas 
kesehatan Bourguibah dan  apa2 
jang akan menimpa dirinja. 

Selandjutnja dikatakan: Sesung 
guhnja orang2 Tunisia telah me 
ngetahui bagaimana orang-orang 
Perantjis mengadakan terror dan 
pembunuhan atas diri almarhum 
Farhat Hached dan Al-Hadi Sha 
ker, dan ini menimbulkan keke- 
watiran penduduk Tunisia akan 
keadaan pemimpin2 Tunisia lain 
nja. (Antara) 

PENJERAHAN USAHA PEN- 
DIDIKAN MASJARAKAT 
KEMENTERIAN PPK 
PADA PEMERIN- " 
TAH OTONOM., 

Djum'at pagi telah dimulai ra- 
bat membitjarakan tentang pe- 
njerahan sebahagian tugas Djaw. 
Pendidikan Masjarakat Kem. PP 

  

dan K kepada pemerintah daerah ' 
dimaksud : otonom sebagai jang 

dalam PP No. 65/'51. 
Rapat ini berlangsung 

wakil2 dari  Djaw. Pendidikan ' 
Masjarakat jang dihadiri djuga 
oleh wakii2 dari seluruh Inspeksi 
Pendidikan Masjarakat propinsi, 
disatu pihak dan wakil2 dari De- 
wan Pemerintah daerah/wakil gu 
bernur dari seluruh Indonesia jg. | 

Djuga | ditundjuk, dilain pihak. 
kelihatan hadir wakil2 dari Kem, 
Dalam Negeri Mr. Budiono, wa- 
kil dari Kem. Keuangan, PP dan 
K dan Kantor Urusan Pegawai. 

Isterinja jang 

antara ! 

Selaras dengan ketetapan pemerin 

tah, bahwa pembukaan kedutaan In 
donesia di Moskow itu akan sudah 
dapat dilangsungkan sebelum achir 
tahun “ini, persiapan?nja oleh Ke- 
menterian Luar Negeri “kini telah 
sampai ditingkat jang terachir. Di 
dalam taraf pertamanja untuk keper 
luan ini akan dikirimkan beberapa 

orang dari staf perwakilan R.I. di 
London, tetapi untuk seterusnja ang 
gota2 staf perwakilan Indonesia di 
Moskow itu nanti akan diambil da- 
ri staf Kementerian Luar Negeri di 
Djakarta sendiri. @ 

Djika Indonesia nanti telah mem 
buka perwakilan di Moskow maka 
atas dasar timbal-balik  USSR pun 
akan segera pula membuka. perwaki 
lannja di Indonesia, 

Persiapan2 untuk gedong bagi per 

wakilan USSR itu telah didalam uru 
san pemerintah. Djumlah  gedong 
jang akan disediakan untuk perwa- 

kilan USSR 'ini tidaklah akan 'djauh 
melebihi keadaan perwakilan2 asing 
lainnja di Indonesia sekarang ini. 

Siapa pengganti Subandrio 
di London? 

Ketetapan sebagaj pengganti Dr, 

Subandrio selaku Duta Besar di Lon 
| don, djika ia nanti telah dipindah- 
ikan ke Moskow sampai sekarang ma 

sih belum ada. Untuk ini diwaktu ' 
fachir2 'ni ada disebut2 nami Rus- 
lan Abdulgani, sekretaris d'enderal 
kementerian Penerangan jang tadinja 

djuga disebut2 sebagai salah satu 
tjalon untuk sekretaris djenderal Ke 
menterian Luar Negeri. (Antara). 

Djangan Ganggu 
Wanita ! 

Di Mesir Bisa Dihukum 
Pendjara 6 Bulan 
HUKUM pidana Mesir 

hari Kamis ditambah dengan 
sebuah undang2 lagi, jaitu: 
barang siapa mengganggu 

if seorang wanita — ditempat 
'j umum — biarpun wanita ta 

di tidak mengadukannja ke- 
pada polisi — dapat didjatu 
hi hukuman  pendjara sela- 

Ik. ma 6 bulan. Barang siapa 
melakukan perbuatan terse- 
but tadi, untuk pertama kali 
nja dipendjarakan 7 hari: 
kalau ia melakukannja un- 
tuk kedua kalinja dalam 
tempo 1 tahun, ia dipendja- 
rakan 6 bulan ditambah de- 
ngan denda 50 pound Me- 
sir (kira2 £ 48 10 shilling). 

(4 Mentjium dalam taxi atau 
disetasion kereta api, dila- 
rang, '       
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Dulu Bajar-Kini Dibajar 
Kalau Orang Menjerahkan Andjing Ke 
Kabluk—Kini Orang Jg Digigit Andjing 

Bisa Diobati 
SELAMA DIADAKAN 

ekor andjing jang 
sudah dewasa dan 14 ekor anak 
oleh kalangan resmi pada wartawan kita. 

  

RESOLUSI D.P.P. S.K.B.M. 
KEPADA PEMERINTAIL 

Tg. 9:12 anggauta DPP Sarekat 
Kaum Buruh Minjak di Djakarta Af 
nan Swaskita bersama ketua tjabang 
SKBM setempat Sutarmo, tlh meng 
hadap pihak Gubernur Djawa Te- 
ngah di Semarang. Maksudnja m'nta 
diteruskan kepada pemerintah jang 
berwadjib agar dengan segera kepa 
Ga maskapai2 minjak jang ineme- 
gang konsesi diberikan kesempatan 
oleh pemerintah itu untuk mendjalan 
kan hak dan pembangunan lapangan2 
minjak umumnja dan lapangan mi- 
njak di Sumatera-Utara chususnja, 
dengan sjarat2 jang menguntungkan 
Negara dan buruh. Lapangar2 tsb. 
menurut SKBM pada saat ini atas 
pertanggungan djawab pemerintah 
masih ada ditangan jang tidak sjah. 

Desakan tersebut berupa resolusi 

kongres SKBM jang baru2 ini dilang 
sungkan di Bandung jang disebutkan 
bahwa kongres memberi kesempatan 
kepada pemerintah sampai t.g 8-12- 
1953 melaksanakan keterangannja di 
hadapan DPR pada tg 25-8 tahun ini 
mengenai lapangan minjak di Suma 
tera Utara itu tetapi jg. kenjataannja 
hingga saat ini belum djuga diberi- 

kan. 
Hal itu perlu, demikian bunji de- 

sakan tsb. karena mengingat desak 
an buruh minjak di Sumatera-Utara 
umumnja dan buruh minjak non-ak 
tif disana chususnja, akibat penderi 
taan jang makin bertambah2. 
DPP SKBM diketuai Datuk Radja 

Bangun dan meliputi ribuan anggau 
ta buruh BPM jg. tersebar di Indo- 

P.LI. AKAN PROTES 

Dari kalangan jang bersangkutan 
diperoleh keterangan, bahwa Pela- 
djar Islam Indonesia Tjabang K.B. 
Smg. kini sedang menjiapkan suatu 
pernjataan protes kepada Pemerin- 
tah Pusat, terhadap peraturan djam 
pladjaran jang sekarang berlaku di 
SMA Negeri A/C dan B Smg. . Di- 
terangkan, bahwa waktu pulang ba- 
gi-peladjar2 sekolah tsb. pada tiap 
hari Djum'at, tidak seperti jang la- 
zim didjalankan oleh Djawatan? me- 
nurut peraturan Pemerintah. Dengan 
demikian para peladjar jang akan 
melakukan sembahjang pada hari 
itu, terpaksa pulang - mendahului 

rasa rugi pladjaran. Hal sematjam 
ini dianggap tidak, adil dan kurang 
bidjaksana jang dapat dipertanggung 
djawabkan, baik moril maupun psy- 
chologis, serta bertentangan dengan 
praktek Negara kita jang memegang 

teguh dasar. Pantjasita. 
Lebih djauh kalangan tadi menja- 

takan penjesalannja djuga, bahwa 
hingga sekarang belum terpenuhi 
djandji tentang peladjaran Agama 
Islam disekolah? tsb.» baik setjara 
kursus tambahan atau setjara tjera- 
mah. Pada hal dalam sekolah? ini, 
menurut kalangan itu, telah diada- 

kan djam peladjaran jang chusus 
untuk mempeladjari peladjaran aga- 
ma jang lain dari Agama Islam. Ini 
semua dirasa tidak adil dan dapa: 
menjinggung perasaan para peladjar 

jang beragama Islam. Pe-njataan ini 
akan segera dikemukaran kepada 
Pemerintah Pusat, sesudah PI Tjb. 
Smg. mengadakan hubungan lebih 
dahulu dengan partai2 dan organi- 
sasi2 Islam jang ada, supaia menda- 
pat sokongan dan perhatian setju- 
kupnja. 

KURSUS AGAMA DAN BA- 
HASA ARAB. 

    

| pe ngumuman mengenai penjerahan 

andjing jang berkeharan di Semarang dengan diberi premie 
Rp. 2,50 untuk se'ekor andjing jang dewasa dan Rp. 1.— untuk 
anak andjing, sampai pada tgl. 10 Desember 1953 baru ada 29 

. , jaitu terdiri 14 ekor andjing jang 

Di Semarang 

andjing, demikian diterangkan 

Dinjatakan selandjutnja, bah- 
Iwa dahulu penjerahan andiing jg 
| dilaksanakan oleh fihak jang me- 
Injerahkan itu harus bajar setiap 
'andjing Rp. 7.50, sedangkan se- 
karang malah dapat premie Rp. 
2.50. Kebanjakan jang menjerah- 
kan ialah si pemilik sendiri jang 
tidak dapat merawatnja atau me 
lihat keadaan binatang andjing 
berbahaja dsb.-nja pula. Kini 
daja upaja untuk membanteras 
penjakit andjing gila masih didja 
lankan dengan actief. Selama bu 
lan Nopember jbl. telah ditang- 
kap 322 ekor andjing dan jang 
diminta kembali dengan surat 
Pulisi hanja 11. ekor, sedangkan 
jang lainnja dibinasakan. 

Diterangkan lebih djauh, bahwa 
kini di RSUP telah bekerdja dokter 
Oei Djie Bing (kamar no. 3) jang 
dapat menolong kepada mereka jang 

digigit andjing (gila), hingga orang 
jang menghadapi gigitan andjing tak 
perlu lagi dikirim ke Jogjakarta atau 
ke Bandung. 

Mengenai korban anak2 piatu di 
Tanah Putih (wanita) jang digigit 
andjing gila diterangkan, bahwa me- 
reka semuanja tertolong, berkat tin- 

dakan2 jang tjepat dilakukan. Selan- 
djutnja dititik-beratkan, bahwa pada 
umumnja keadaan andjing gila ma- 
sih berbahaja dan belum - memuas- 
kan, disebabkan penduduk jang me- 
melihara andjing pada umumnja be- 
lum insjaf tentang bahaja2 andjing 
gila jang mengantjam. Penjakit tadi 
adalah menjakit jang menular tidak 
tentu musimnja jang tetap, hingga 
dengan tak usah digigit andjing, pe- 
njakit tsb. dapat membahajakan pen- 
duduk. 

Penjuntikan 
djing-andjing.. 

Achirnja didjelaskan, bahwa sam- 
pai sekarang ada 63 ekor andjing jg. 
dimintakan suntikan dengan mem- 
bajar setiap suntikan Rp. 35.—. Ma- 
saalah andjing gila di Semarang ini 
dalam sedjarah belum pernah ter- 
djangkit sampai begitu lama seperti 
sekarang ini. Selama ini ada dikirim 
19 otak andjing ke Jogja dan Bo- 

gor untuk diperiksa, dimana 12 otak 
andjing sdinjatakan gila, sedangkan 

jang lain2nja belum diterima kabar. 

kepada an- 

PEMERIKSAAN TJONTOHR2 
AIR SUSU |. — 

Daftar angka rata? dari pemerik- 
saan tjontoh2 air susu dari Pemera- 
han? Air Susu" dalam Kota: Sema 
rang selama bulan Djwsi-s/d No- 
pember 1953 sbb.: - 
Amat baik:  Djatingaleh:  haik: 

Henriette, Tan Ping Sien, Oei Djie 
Sien, Sien Kian Nio: tjukup: Kwik| 

12.000 Bekas Pedjoang 

Telah Berhasil | 
Sekitar Usaha2 

Djawa 

MENURUT TJATATAN, diseluruh — Djawatengah 
pedmang jang telah tergabung da- 
25 

12.000 orang bekas anggauta 
lam 63 organisasi diantaranja 
marang, 17 di Solo, 7 di Pekalongan, 5 di Pati dan 
dan 4 di Kedu. Sesuai dengan maksud pemerintah 

  

Usahanja 
Ex Pedjoang Di 
Tengah 

Nita tertjatat 

organisasi jang terdapat di Se- 
Banjumas 

semula maka 

kepada organisasi2 tsb. ketjuali moreel djuga banjak dibantu de- 
ngan finansiil atau materieel lainnja | misalnja 6 organisasi perda- 
gangan dan industri di Semarang,Solo, Tegal dil. dengan uang se- 
besar Ik. Rp. 739.000,- 26 organisasi lainnja dengan 38 matjam 
kendaraan dan lainnja berapa lisensi dsbnja. 

DIBUKA KEMBALI. 
Atas usaha Bapak Wali Kota Se- 

marang, perusahaan De Vries Robbe 

Lindeteves Semarang jang ditutup 
sedjak tgl. 23 Nopember 1953 oleh 
madjikan disebabkan adanja insiden, 

mulai tgl. II Desember 1953 telah 
dibuka kembali. Berkenaan dengan 
itu, fihak pimpinan tjib. SBIM Se- 
marang 11 menjerukan supaja buruh 
bekerdja kembali selambat-lambatnja 
tgl. 12 Desember 1953. Merexu jang 
pada tanggal tersebut beium masuk 
bekerdjia dianggap sudah berhenti, 
ketrjuali mereka jang sakit dengan ke- 

terangan jang sjah. 

S. B. KEPENDJARAAN BASIS ' 
AMBARAWA | 

Rapat anggauta S.B. Kependjaraan 
Tib. Ambarawa baru2 ini telah me 
mutuskan: merobah Pimpinan serta 
nama Organisasi S.S. Kependjaraan 
mendjadi: S.B. Kependjaraan Basis 
Ambarawa jg berpusat di Djakarta. 
Hal mana sesuai dengan putusan 
Konggresnja jg ke VI di Palembang. 
Susunan Pengurus baru terdiri dari: 
Ketua Umum I/Il: 'Sdr.2 Moch. 
Slamet Purwohardjono dan Soekar- 
di. Organisasi: Sdr2. Kaelan/Soemi- 
hardjo, Seksi Perbendaharaan: Sdr. 
Doeisasi: Seksi Perburuhan: Sdr. Su 
geng Tjokrosuwarso, Seksi Sosial: 
Sdr2 Tugimin/Bedjo: Seksi Ekono- 
mi: Slr2 Ramelan/Usuf. Seksi Pene 
rangan/Pendidikan: Sdr. Suhodo/ 
Misdi, Seksi Kebudajaan/Olah-raga: 
Sdr2 Hardjo/Sudiarto/Sawal”. 

PERTJOBAAN LOCOMOTIEF 
DIESEL. 

Para pembesar dan beberapa war- 
tawan Semarang pada nanti tgl. 13 

Desember j.a.d. akan mentjoba naik 
kereta api dengan locomotief diesel, 
jang sedang mengadakan pertjobaan 
perdjalanan. Kereta api ini akan be- 
rangkat dari Setasiun Tawang Smg. 
djam 14.58 dan akan datang di Su- 
rabaja djam 20.00. Kembalinja ke 
Semarang pada tgl. 15 Desember. 

S.M.P. , TRITUNGGAL” 
Dikabarkan, bahwa pada tanggal ! 

4 Pjanuari 1954 di Semarang ' 
dibuka sebuah sekolah landjutan de- 
ngan nama SMP ,,Tritunggal”. Tem- 

pat sekolahan di S.R. Sekaju, dimu- 
lai dengan kl. 1 dan untuk para pe- 
gawai Negeri atau Partikelir. Pela- 
djaran diberikan pada petang hari. 
Pendaftaran dan keterangan pada 
Ketua Panitya, sdr. Soejadi Pendri- 
kan Utara III/17 Smg. 

OPINDO BERDIRI. 
Organisasi  Penganggur Indonesia 

telah didirikan di Smg. dengan su- 
sunan pengurusnja terdiri dari sdr.2 
Purnomo, Bijachimin, Barman, 
Moch. Said, Slamet dan Sarwo. Ala- 
mat sekretariat di Pendrikan Utara   Yong Tjay, Liem, Moria, Leyting, 

Sumbing, Stella, Mlaten, Ang, Be 
Tjien Kian, De Zegen, Hoo Kwik, 

Oci Teng Tjoe, Sidoredjo, Leger des 
Heils, Tan Ing Liang, Sindoro: ku- 
rang: Srondol. 

CHUNG HUA LAN HIU 
TSUNG HUI SEMA 
RANG MELAWAT 
KE DIAKARTA. 

Atas undangannja Chung 

Chung Hua Lan Chiu Tsung Hui 
Semarang terdiri dari sebuah team 
wanita dan Jaki2, akan melawat ke 
Djakarta untuk mengadakan pertan- 
dingan2 Basketball dengan team 

Chung Li, Surabaja, Bond Bandung,   Untuk mempertinggi dan memper- 
dalam pengetahuan Agama Islam, ! 
dan bahasa Arab jang mendjadi po- 
kok dan kuntji Agama, maka Al 
Irsjad berusaha akan membuka Kur- 
sus Agama dan Bahasa Arab pada 
nanti tgl. 2 Djanuari 1954. Tempat 
Kursus di S.R. Al Irsjad djl. Kp. | 
Mlaju 121 Smg. dan waktunja anta- ' 
ra djam 18.30 — 20.30. Pendaftaran 
bagi para peminat, ditempat tsb. 

pada djam 7 — 12 siang. i 

dan Chung Hua Lan Chiu Tsung 
Hui, Djakarta Mereka akan berang-, 
kat dari Semarang pada tgl. 18 Des. 
jia.d. bersama rombongan Chung: 
Li, Surabaja dengan menaik kereta- 
api pagi. 

SIDANG DPRDS KBS 
Sidang landjutan dari DPRDS 

K.B. Smg. pada hari Kemis j.b.l., 
telah menentukan dasar2 tugas dari 

Panitya jang akan diserahi  penje- 
'lenggaraan pembangunan pasar Djo- 

BRIDGE CLUB. 
Untuk mempertinggie mutu per- 

mainan bridge didalam kota Sema- 
rang ini, maka buat sementara wak- : 
tu telah dibentuk sebuah pengurus 
jang terdiri dari: 

Ketua: Johnny Anwar, Wakil ke- 
tua: A.W. Tutuarima, Penulis/Ben- 
dahara: Oh Lian Hong, Pemimpin 
Pertandingan: E. Kapojos. 
Tudjuan jang dipentingkan ialah: 

memperkuat persaudaraan satu sa-! 
ma lain dengan tidak memandang 
bangsa dan agama serta memper- 
tinggi mutu permainan bridge. 

Sebagai langkah pertama akan di- 

adakan Wilde Bridge Drive pada 
tanggal 14 Desember 1953 dimulai 
djam 19.00 bertempat. di Hotel Du 

Pavillon Semarang, terbuka untuk 
umum jang akan dianggap otomatis 
sebagai anggauta dari Bridge Club 
tersebut. Pada Wilde Bridge drive 
jang pertama ini peserta harus mem 
beri uang pendaftaran Rp. 5.— se- 
tiap pemain, uang mana akan dibeli- 
kan hadiah2. 

Bandjirilih malam tsb. untuk me- 
nfnggikan deradjat permainan Birdge 
di Semarang. 

har Selatan, Bulu dan pasar Lang- 
'gar. Panitya ini terdiri dari 7 orang 
jang nama2nja belum ditentukan. 
Tugas panitya adalah sampai waktu 
penjerahan kepada fihak pemborong j 
jang akan mengerdjakan pembangu- 
nan2 itu, dan panitya ini diberi wak- 
tu 6 bulan sesudah menerima uang 

Ch Hua  Tjing Poo, keduanja tinggal 
Lan Chiu Tsung Hui Djakarta, se-' Solo telah mendarat dipelabuhan 
lama tgl. 18 Des. s/d 23 Des. j.a.d. (Semarang dari penindjauannja di 

no. Ila Semarang. 

KEDATANGAN PARA PENIN- 
DJAU HWA KIAUW DI RRT. 

Dengan disambut oleh pengu- 
rus CHTH, angg. Panitia Penin- 
djauan dan pelbagai wakil orga- 
nisasi dikota Semarang, pada hari 
Kemis siang sdr. Njoo Hong 
Jauw dengan njonja dan sdr. Lie 

di 

RRT. Lain2 wakil seperti sdr. 
Thio Hiauw Bing (Semg) dan 
Thio Han Tiam (Tegal) sudah 
tiba di Djakarta pada hari Selasa 
jbl., sedangkan sdr. The Tong 
Liang (Semg.) belum datang. Me 
reka pada hari itu djuga mene- 
ruskan perdjalanannja ke Solo. 
PEKAN LALU-LINTAS AKAN 
DIADAKAN DI SOLO DAN 

JOGJA. 
Melihat hasil2 jang sangat me- 

muaskan selama diadakan Pekan 
Lalu Lintas di Semarang, maka Ke- 
pala Polisi Djawa Tengah Pak Bas- 
tari berniat mengadakan Pekan Lalu 

  
Lintas di Solo dan Jogja. Selandjut- 

nja didapat keterangan, bahwa pe- 
tundjuk2 lalu lintas dengan beach- 
master akan terus diadakan setiap 
minggu 2 kali di Semarang diperam- 
patan2 djalan jang ramai. 

PENDJAHAT MENEMBAK 
O. P. R. 

Beberapa pendjahat dengan ber- 

| jatan Inspeksi 

Usaha2. 

Pada achir tahun 1952 oleh peme 
rintah (dalam hal ini BRN. Red.) 
telah dibeli sebuah perkebunan di 
daerah Kendal seharga“Rp 1.— dju 
ta jg kemudian dikerdjakan oleh be 
kas anggauta pedjuang tsb. Perke- 
bunan jg luasnja- 600 ha. ternjata 
selama ini telah menghasilkan 29. 
700 ton tjoklat, derris 1.200 ton, ka 

pok 19.600 ton, kopi dll. seharga 
Ik. Rp 500.000,—. Di perkebunan 
ini djumlah tenaga jg dipekerdjakan 
81 orang dibantu buruh ,,musim” 

sebanjak 1.200 sampai 1.500 orang. 
Selain itu baru2 ini oleh pihak jg 

berwadjib telah diadakan penindjau | 
'an atas sebuah kebun kopi seluas 
400 ha. di Wonodadi untuk kemudi. 
an sesudah dibeli djuga akan di se- 
rahkan kepada ex pedjuang itu utk. 
diusahakannja. 

Perusahaan. 

Sedjak beberapa lama oleh 
BRN telah didirikan perusahaan? 
»rekonstruksi” dengan maksud 
untuk menempatkan bekas pe- 
djuang jang telah mendapat la- 
tihan dari pihak Pembangunan 
Masjarakat. 4 

Perusahaan2 ini telah ada dr 
6 tempat diseluruh Djawatengah. 
Djumlah tenaga tertjatat 898 »c- 
muda dan untuk  melantjarkan 
djalannja usaha telah mendapat- 
kan kredit sebesar Rp. 5.400.000,- 
lebih.  Perusahaan2 ini jalah: 
penggergadjian kaju masinal di 
Semarang, auto-service di Solo 
perbengkelan sepatu di Magelang, 
pendjahitan di Purwokerto dil. 

Menurut keterangan, dibebe- 
rapa tempat djalannja usaha ini 
nampak kurang lantjar disebab- 
kan kurangnja tenaga? terlatih 
dan pula stootkapitaal. Dari kre- 
dit sebesar Rp. 5.000.000,- untuk 
usaha ini telah Ik. Rp. 4.000.000.- 
jang dikeluarkan guna pembeli 
alat2 dan bahan2 pekerdjaannja. 

Pendidikan. 
Disamping usaha2 jang sudah “ber 

udjud itu oleh BRN telah dibuka 
pelbagai matjam pendidikan chusus 

diikuti oleh anggauta2 pedjuang agar 
dengan itu bisa didjadikan bekal un 

tuk. terdjun dalam kalangan masjara 
kat nanti. Pendidikan jang telah 'ada 

didaerah Djawa Tengah ini jalah: Per| 3 
ikanan laut didaerah Kendal, Djepa 
ra, Demak selama 6 bulan dan telahf. " 

oleh 76 orang anak, Pel 

i Solo, Ungaran Baturaden 
selama 3 bulan dan djuga telah di-|” 
tamatkan oleh 59 pemuda, perkebu-l" 

ditamatk 
ternakan 

IPTiap Bulan Akan Bisa | 
Hasilkan 2000 Racket || 

  

(Pabrik Racket! 
Tennis Di 

Jogja 

    (Korr. Sendiri) 
UNTUK MEMBERIKAN ban 

tuan dalam perkembangan perin- 
dustrian dalam Negeri jang mem- 
pergunakan bahan2 didalam Ne- 
geri, djuga untuk memberikan | 
(bantuan dalam usaha memperlu- 
|as pendidikan djasmani dan ro- 
chani, supaja biaja2 jang diperlu 
kan untuk kepentingan itu bisa 
lebih murah dari jang sekarang   
"harus mendjadi beban mereka jg. 
| membutuhkan alat2 keolah raga- |. 
lan, dan achirnja untuk menghe- 
mat deviesen, maka badan perin- 

| Gustrian jang dipimpin oleh Ha- 
i mengku Buwono IX, telah meren 
tjanakan dalam waktu singkat, 

luntak mendirikan pabrik pembiki 
nan racket tennis dan badminton. 

Menurut letaknja, dan mengi- 
ngati pula bahan2 dalam Negeri 
jang bisa didapat dengan mudah, 
pabrik itu akan didirikan di Jog- 
jakarta. 

Dalam perhitungan jang dibi- 
kin oleh seorang ahli, pendirian 
|pabrik itu, termasuk pekarangan, 
gedung dan mesin2 jang didatang 
kan dari Juar negeri, akan mene- 
lan biaja Rp. 1.762.000, semen- 
.tara modal bekerdja Rp. 737.500, 
hingga modal jang harus disedia- 
kan sama sekali Ik. Rp.2.500.000. 

Pabrik ini akan bisa 'mempro- 
dusir racket tennis model A tiap2 
bulan 1000, model B. 1000, ra- 
cket badminton model A 2000, 
model B. 3000 dan model C. 
3000, jang sampai sekarang ma- 
sih selalu didatangkan dari duar 
Negeri. 

Untuk merebut pasar, tidak ter 
lalu susah, sebab ditambang dari 
kebutuhan2 alat2 olah raga ma- 
'tjam itu jang harus diimpirt, pro 
duksi itu masih kurang dari per- 
lunja, sedang harga2nja untuk ra- 
cket tennis bisa lebih murah 1070 
dan racket badminton bisa lebih 
murah 2076. 

Dengan harga2 jang lebih mu- 
rah dari pada barang2 import itu, 
dalam perhitungan pabrik itu 
akan bisa memprodusir racket2 
berharga Rp.353.000, dan meski- 
pun harganja sudah lebih rendah, 
tetapi masih bisa mendapat keun 
tungan Ik. Rp.75.000 pada tiap 
bulan. ' 

Selandjutnja bisa dikabarkan, 
bahwa kini masih didalam babak 
pembitjaraan tentang  mendapat- 
nja deviesen Ik. U.S. $ 32.000, 

Indonesia Timur, 

    

PET NA ALA 
WAKIL PERANTIJIS JANG 
BARU DI DJAKARTA. 

Di Djakarta ditunggu kedatangan 

rantjis di Indonesia. Sebelumnja Si- 
van mendjadi penasehat kedutaan 

king dan Tokyo dan duta Juar biasa 
di Bukarest. 

Rene Millet jg mendjadi wakil Pe 
rantjis di Indonesia sedjak keberang 
katan dutabesar  Perantjis dahulu, 
M. Gauguie setelah menjerahkan 
kewadjibannja kepada Sivan, akan 
berangkat ke Perantjis. Sebelum 
pengangkatannja, Millet adalah kua 
sa usaha Perantjis di Muang “Thai 

dan Pilipina. 

CHAPLIN AKAN BIKIN FILM 
TENTANG MeCARTHY. 

Charlie Chaplin, pemain dan 
producer film jang pada hari 
membenarkan, bahwa ja akan 
membuat sebuah film baru. 

Ia menerangkan, bahwa film 
itu akan ,,menggemparkan” Ing- 
geris tetapi olehnja disangkal ka- 
bar2 angin, bahwa film itu akan 
mengisahkan tentang kegiatan2 
Sabu tiba di London dari Swiss 
senator Joseph McCarthy. 

Chaplin menerangkan, bahwa 
ja sudah mulai dengan menulis   “untuk mendatangkan kapitaalgoe- 

|deren, demikian  Koresponden 
| Suara Merdeka. 

  

  
nan di Seketjer sebanjak 100 anak! PATI S3: 
dan pendidikan tehnik, administra- 
tief lainnja. 
Djumlah anak jang kini Kel 

388 telah dan sedang mengikuti pen: 
didikan2 tsb mendjadi tjalon tenaga 
untuk ditempatkan dalam usaha2 jg: 
bersangkutan itu. 

Selain anggauta2 jang  mendjadi 
»sblijvers” di Djawa Tengah ini se: 

djak 1951 banjak pula anggauta2 ex. 
pedjuang jang diatur oleh BRN itu 
pergi keluar Djawa untuk menetap 

di Lampong. 
Selama ini djumlah transmigran 

,BRN” itu ada 811 kepala keluarga 
jang terdiri dari 1.355 djiwa. Dalam 
tahun ini telah tertjatat 500 orang 
terdiri dari 2.000 djiwa jang sudah 
siap untuk ditransmigrasikan ke Lam 
pong dalam tahun depan. 

1 BLIK MAS DAN BRILJAN. 
Pada sementara penduduk di Sma 

rang belakangan ini didesuskan suatu 
berita bahwa dirumahgadai negeri 
Depok (Semarang) telah diketemu- 
kan 1 blik mas dan briljan dalam sa- 
lah satu brandkas terkuntji dan ti- 
dak pernah dipakai. Dari inspektur 
Pegadaian Djawa Tengah-Utara Pad 

makusumah ,,Antara” mendapat ke- 
terangan bahwa barang tsb bukanlah' 5, 
»diketemukan” tetapi memang disim' 

pan disitu untuk kemudian dikirim 
kepada jang berwadjib sebagai mi- 
lik negara. Adapun asal barang2 tsb 
jalah milik pemerintah RI dulu teta 
pi waktu ,,clash” dalam kekuasaan 
pemerintah pendudukan Belanda dan 
belakangan lalu kembali ' ketangan 
pemerintah RI lagi. 

Sedjak pengakuan kembali kedau 
Rumahgadai negeri 

tsb telah 2 kali mengirim barang2 

pindjaman dari Penferintah Pusat. hn api, baru2 ini telah masuk serupa itu kepada jang berwadjib di 

PASAR HASIL BUMI. 5 
Pasar hasil bumi di Semarang jg. 

tertjatat oleh Dunlop & Kolff tgl. 
10 Des. sbb.: Kapok C pembeli 1050 
bin. Des.: Bidji kapok kedjadian- 55: 
Kopi Rob. Kampong kedjadian 760, 
Kopi Rob. Ond. WIB/I nom. 935: 
Kopi Excelsa WIB/I nom. 1000: 
Kopi Bali Rob. pembeli 765: Kedele 

pmi Djember pendjual 245: Kedele 
hitam pendjual 255: Gaplek pendju- 
al 40 dari desa: Djagung putih pen- 
diual 110 kwal. Grabak: Katjang 

glondong terpilih pendjual 205: Ka- 

tjang psee tidak terpilih . pendjual | 

250: Katjang merah pendjual 125/ 

:130 dari desa: Katjang hidjau toa- 

tjeh pendjual 210: Karung HC Green 

pendjual 4.20 per lembar: Tali goni 

pendjual 4.20 per kg. 

kerumahnja S. penduduk desa Ke- 
| bondalam, daerah Gringsing Weleri. 
Karena ketakutan, S. kemudian me- 
njerahkan uangnja sedjumlah Rp. 
200.  Dalam-pada itu kedjadian 
ini telah diketahui oleh seorang ang- 
gauta OPR jang kemudian 
setjepat mungkin mengumpulkan ka- 
wan2nja untuk menangkap pendja- 
hat tadi: Ketika akan ditangkap, 
pendjahat lebih dahulu melepaskan 
tembakan hingga mengenai 2 orang 

OPR. Pendjahat terus menghilang 

dan 2 orang OPR tadi kemudian di 

angkut ke Rumah Sakit Kendal. | 
Sementara itu djuga  dirumahnja 

mbok S. didesa Wonotenggang telah 
didatangi 6 orang pendjahat jang 
berhasil memaksa mbok S. untuk 
menjerahkan uang dan kain, hingga 
menderita kerugian Rp. 150.—. 

  

UNDANGAN 
  

  

Diminta para pedagang-pedagang alat -alat mobiel, speda 

motor, dan speda bermotor untuk merundingkan tentang pe- 

robahan-perobahan harga barang-barang tersebut di Rumah 

Makan ,,LID0" pada tg. 16 December 1953 djam 7 sore. 

PANITYA 
Perserikatan Pedagang Alat? Mobiel 

P.P.A.M. 

DJAWA — TENGAH e   
  

dengan 

pusat pemerintahan. 

SENGKETAAN BURUH DAN 
| MADJIKAN. 

  

Dapat dirundingkan dima 
sing-masing daerah ? 

Berdasarkan suara desas-desus me- 
ngenai sengketaan antara buruh dan 
'madjikan jang dapat dirundingkan 
didaerah masing2 dan tidak pula 
oleh Pusat SB dengan 
Pusat Madjikan, atas pertanjaan, 
-P4D Semarang menjatakan tidak ta- 
Ihu menahu tentang soal tadi. Pun 
“djuga ditjabutnja keputusan dari 
P4P mengenai perundingan antara 
buruh dan madjikan harus dilaku- 
kan Pusat dengan Pusat SB. Hal ini 
“terutama mengenai peristiwa di De 
Vries Robbe Lindeteves jang ada ke 
mungkinan dirundingkan di Sema- 
rang dan tidak oleh Pusat. Pendapat 

sdr. Sadono persoonlijk mengenai 
soal tadi mengatakan, bahwa untuk 
dapat mengatasi kesulitan2 jang tim- 
bul didaerah2 antara buruh dan ma- 
djikan, memang perundingan dapat 
diadakan didaerah masing2, karena 
aksi buruh maupun madjikan setjara 
formil tertjatat kepada P4D. Dengan 
dasar ini, maka perundingan dapat 
diadakan didaerah masing2, lepas 
dari pada apa jang telah diputuskan 

,P4P atau P4D. Madjikan pun men- | 
dapat hak penuh untuk mengadakan 
perundingan didaerah masing2 jang 
mana ditentukan dengan suatu per- 
aturan. Harus tidak dilupakan, de- 
mikian Sadono, bahwa upah buruh 
ada mempunjai karakter lain2 dan 
diatur menurut keadaan didaerah2 
itu sendiri, 

'|ta besar tidak begitu besar. 

Organisasi | 

“DEMONSTRASI TRAKTOR 
“Seperti djuga telah diketahui oleh 

umum telah 3 tahun pengolahan ta- 
nah (ploegen) di areaal pabrik gula 
Trangkil sebahagian  dikerdjakan 
oleh tractor2. Pengolahan? tanah dc- 
ngan alat tersebut kini mendapat 
kemadjuan di beberapa daerah di 
Djawa. Pemerintah pun tidak sedi- 
kit menjediakan deviezen untuk alat 
tersebut dan para importir berlomba- 
lomba untuk mendatangkan tractor2 
dari Luar Negeri ini. | 

Agar tractor2 “ini bisa populair di- 
kalangan para petani dan perusaha- 
an, maka tidak sedikit demonstrasi2 
dilakukan dibeberapa tempat. 

Begitulah pada tgl. 10 bulan ini 
pada djam 10 pagi 
djong Modjo oleh Fuchs & Rens di 
selenggarakan  demonstratie tractor 

sebagai trek- dan ploegkracht, jang 
teristimewa dipergunakan dalam in- 
dustrie gula. 

  

|   

'PEGADAIAN NEGERI DLM. 
(2 DAERAH DJATENG | 
| Dari Inspektur Djawatan Pegadai- ' 
an Djawa Tengah diperoleh ketera- 
gan, bahwa selama 9 bulan jg lalu 

tahun ini dirumah2 pegadaian nege- 
ri dalam daerah Djawa Tengah (ke 

.tjuali daerah istimewa Jogjakarta) 
|tertjatat sebanjak 5.028.813 potong. 
|barang gadaian, sebagian besar ada 
|lah barang2 berupa bahan pakaian. 
(Untuk ini telah dipindjamkan oleh 
pegadaian negeri tsb uang sebesar 
Rp 96.193.020,30 sedangkan sisa 
uang dari pindjaman itu ada sebe- 
sar Rp 96.149.988,20. Mengenai ba 
njaknja barang2 gadaian tsb dalam 
daerah Djawa Tengah ini, rata2 

#tiap bulannja ada sebanjak 558.000 
potong barang jg masuk rumah ga- 
dai. Sebagian besar dari mereka jg 
menggadaikan barang ini adalah ter 
dapat pada masjarakat dikota2 be- 
sar, sedangkan didaerah2 diluar ko- 

Lebih 
landjut diterangkan, bahwa akibat, 
terdjadinja pembakaran rumah ga- 
dai di Lebaksiu baru2 ini oleh ge: 
'rombolan  pengatjau, maka Djawa- 
tan Pegadaian menderita kerugian, 
baik berupa barang2 maupun ge- 
dungnja ada lebih kurang Rp 34 
djuta. 

1 
: 

PAMERAN KERUMAH TANG 
GAAN DAN KERADJINAN 

WANITA. 
Sub Exposisi dari Panitya Seper- 

lempat Abad Gerakan Wanita Indo- 
nesia akan menjelenggarakan 'pame- 
ran Kerumah-tanggaan dan Keradji- 

  

. 4 “ja
 

— 

didaerah Tan- | 

scenarionja dan mengharap akan 
memulai dengan produksi dalam 
tahun depan. 

jp Tegal 

  

SOLO 
. UDJIAN PENGHULU 
Udjian: Penghulu untuk tahun 

1953 akan diselenggarakan oleh 
Mahkamah Islam Tinggi dan dimu- 
lai pada tanggal 14 Desember 1953 

  

besar Perantjis di Den Haag, Nan-| 

  

Waingapu, Maumere dan Kupang. 

lesai, hubungan 
Reynaud Sivan, duta luar biasa Pe! $ 

jpada lapangan2 terbang di Bau2 

- 

“ : . 

GIA Bentangkan Sajap 
Kini 14 Kota Jang Terpentjil Dipelbagai Kepulauan | 

— Di Indonesia Timur Akan Dikundjungi Oleh 
Pesawat? Terbang De Havilland Heron 

MENURUT SIARAN GIA, dihari2 jang akan datang perhu- 
bungan udara di Indonesia Timur akan diperluas demikian rupa 
sehingga 14 kota (daerah) terpentjil sudah bisa dikundjungi “ 
ngan pesawat2 terbang De Havilland Heron kepunjaan maskapai 
penerbangan disamping perhubungan jang memang sudah ada se- | 

karang Kota2 jang dimaksudkan ialah Pare2, Madjene, Palu, Po- 
so, Gorontalo, Bau2, Kolonedale, Luwuk, 
Tual, Dobo dan Rambang (Lombok). Perhubungan udara 
sudah ada sekarang antara Makassar dengan berbagai 

ialah Menado, Ambon, 

de- 

Toli2, Taruna, Djailolo, 
jang 

daerah di 
Denpasar, Sumbawa, 

Perhubungan pertama jang 
akan dapat dibuka dalam rangka 
rentjana hubungan udara  terse- 
but diatas, ialah antara Makas- 
sar dengan Kendari. Selandjutnja ' 
sebuah penerbangan. pertjobaan 
akan diadakan ke Poso dan Go- 
rontalo untuk menindjau kemung 
kinan pembangunan lapangan 
pembangunan lapangan terbang 
baru jang tjukup untuk pesawat 
,Heron” dalam waktu jang sing 
kat. Setelah lapangan2 disana se- 

udara antara 
Makassar—Pare2—Poso—Goron- 
talo dan Menado akan dibuka. 
Lapangan terbang Palu akan te- 
lah selesai dibangunkan pada per 
mulaan tahun 1954, dan dengan 
demikian penerbangan Makassar- 
Pare2 (untuk sementara penda- 
ratan tehnis) — Palu—Gorontalo 
dan Menado akan dapat dibuka. 
Dan bila lapangan terbang di Ma 
djene selesai untuk ,,Heron”, 
kota inipun akan didatangi pesa- 
wat terbang. 

Lapangan terbang Djailoto 
(Halmahera) dekat Ternate sudah 
hampir selesai sehingga perhubu- 
ngan Menado—Ternate diharap- 
kan tak lama lagi telah dapat ber 
djalan. Sementara itu telah masuk 
rentjana djuga perhubungan uda- 
ra Ternate—Ambon. 

Perhatian ditudjukan djuga ke 

(Buton), Kolonedale, Luwuk, To- 
l-Toli dan Taruna. Rentjana2 
lain ialah perhubungan dengan 
Tual, Dobo dan Rambang (Lom- 
bok). Demikian a.l. siaran terse- 
but. 

GIA lebih besar dari Ja- 
pan Airlines d.LI. 

Tentang perusahaan  penerba- 
ngan GIA sekarang dikatakan 
lebih besar dari Japan Airlines 
(Djepang), Swiss Air  (Switser- 
land), -Panagra (Amerika), Alita- 
lia (Italia), Aerlingus (Irlandia). 

Perwakilan GIA diluar .Djakar 
ta ada 30 buah, bila penerbang- 
an dengan beberapa kota jang su 
dah ditentukan terbuka, maka 
perwakilan itu akan berdjumlah 
42 buah. Banjaknja pegawai 3300 
antaranja 2600 bekerdja.d! Dja- 
karta. Penghasilannja sedjak ta- 
hun 1950 sampai dengan tahun 
1952 telah berlipat kira2 dua kali 
banjaknja, jaitu dalam 1950 Rp. 
63 djuta, 1951 Rp. 99 djuta dan   

djam 9.00 pagi di Kantor Mahkamah 
Islam Tinggi, Pendopo Besar Pengu- : 
lon Kauman Surakarta. 
Berhubung dengan banjaknja ija- 

lon jang akan diudji, maka setiap 
hari direntjanakan  mengudji 12 

orang tjalon. 

MAGELANG 
TRANSMIGRASI KE SUMA- 

TRA UTARA. 
Suwarno bupati jang diberitugas 

mengurus transmigrasi tawanan SOB 
di Djawa Tengah dalam kundjungan 
nja “di Magelang baru2 ini menerang- 
kan, bhw. oleh pihak pem. di Djawa 
Tengah dikandung maksud dalam ta 
hun 1953 akan membojong 125 ta- 
wanan SOB ke Sumatera Utara. 
Transmigrasi tawanan SOB ke Suma 
tera Utara ini adalah jang pertama 

kali bagi Djawa Tengah, tetapi ber 
kenaan meletusnja peristiwa .,Daud 

Beureueh” di Atjeh maksud tadi di 
urungkan. - Menurut rentjana, tiap2 

orang akan menghabiskan beaja se 
banjak Rp. 4.000,—. Selama mereka 
ditempat jang baru itu belum mem 
punjai penghasilan jang tetap, peme 

rintah jang bertanggung djawab. 

  

SEBDA TJABANG KOTA 
Sebda tjabang daerah kota Ma 

gelang belum lama berselang 
telah memutuskan akan me- 
ngirimkan sebuah delegasi ke- 
pemerintah daerah kota Mage- 
lang guna minta pendjelasan dan 
keterangan2 mengenai tuntutan- 
nja berkenaan dengan soal her- 
schikking pegawai. Djuga soal 
tuntutan Sebda mengenai penje- 
lesaian masalah pemetjatan Su- 
darnadi pemimpin Sebda tjabang 
kota Magelang serta penempatan 
kembali buruh2 D.P.U. kota jang 
telah dipetjat akibat pemogokan 
Sebda Djawa Tengah, termasuk 
rentjana untuk dimintakan pen- 
djelasan kepada fihak pemerin- 
tah, demikian pula halnja dengan 
masalah mutasi 8 orang pegawai 
kotapradja Magelang. 

KUDUS 
GUDANG KLOBOT TER- 

  

  (nan Wanita, bertempat di Balai Kris- 

:ten Bodjong 51 Semarang, dengan 
| atjara sbb.: tgl. 17 Desember antara 
.djam 16.00 — 20.005 tgl. 18 Des. 
djam 9.00 — 12.00 dan djam 16.00 
!— 20.00. Sementara itu pada tgl. 
(18 Des. antara djam 9.000 — 12.00 
ditempat tsb. djuga akan dipertun- 
djukkan tjara memelihara baji jang 
diselenggarakan oleh I.B.I.  Atjara2 

Lini adalah sebagai penjambutan akan 
adanja peringatan Hari Ibu tgl. 22 
Desember j.a.d. 

ULANG TAHUN KE IV 
S.B. Kesehatan 'Tjb. Smg. pada 

nanti hari Minggu. akan mengada- 
kan peringatan ulang tahun ke-IV, 

bertempat digedung Gris  Bodjong 
Smg. dan akan dimulai djam 8 pagi. 

BAKAR. 

| Toe Pemilik Toko ,,Murjo” 

tahun 1952 Rp. 119 djuta. Pan- 
djang djaring penerbangan jang 
ada 23.000 km atau sama dengan 
djarak antara Djakarta, Eropah 
“kekota New York. Tahun 1952 
GIA telah melakukan djarak pe- 
nerbangan 240 kali lilit bumi 
atau 9.600.000 km dengan mua- 
tan 12.750.000 kg. 

Asal Sama 

    

PERTANDINGAN . BASKET- 
BALL ASIA TENGGARA. 
Djepang dan Taiwan telah meng- 

adakan pertandingan jang seru dan 
menentukan pada hari Rebo malam 

baik untuk regu lelaki maupun regu 
wanitanja. 

Dalam finale regu wanita jang di 
njatakan ,,undefeated,, dari Djepang 
telah mengalahkan regu wanita Tai- 
wan dengan 33 — 2. Regu laki2 
dari Taiwan telah mengalahkan regu 
laki dari Djepang dengan 44 — 27, 
djuga dalam finale. 

Selandjutnja tournament basketball 
se-Asia Tenggara ini telah berachir 
dengan pemenang2 sbb: 
Regu laki2 : 
1. Taiwan, 2. Hongkong, 3 Djepang, 
4. Singapura, 5. Bangkok,: 6. Pilipi 
na, 7. Saigon dan 8. Malaya. 
Regu wanita: 

1. Djepang, 2. Taiwan. 3. Pilipina, 
4. Saigon, 5. Hongkong, 6. Malaya 
dan 7. Bangkok. 

Untuk pemenang telah dibagikan 
piala2 oleh seorang pembesar kepo 

lisian dan sebagaimana diketahui per 

tandingan2 tsb diselenggarakan oleh 
Dept. Kepolisian Muang Thai. Pada 
tanggal 11 Desember keduabelasan 
pemenang akan bertanding dengan 
pemain2 terpilih dari masing2 regu. 
REGU TEMBAK PILIPINA 
PETJAHKAN REKORD 

DUNIA. 
UP mengabarkan dari Manila hari 

Rebo, bahwa regu tembak dengan 
senapan dari Pilipina berhasil meme 

tjahkan rekord “dunia, mengalahkan 
regu tembak dari Djepang, dengan 
mentjapai bidji kemenangan 1987. 
Rekord lama jang ditjapai oleh regu 
Swedia dalam perlombaan kedjuara 

an dunia di Oslo tahun jang lalu ada 
lah 1894 bidji kemenangan. 

Regu Djepang jang terdiri dari S 
orang mentjapai bidji kemenangan 
1933, 
Angka jang terbanjak bagi regu 

Djepang ditjapai oleh Ikuzo Ishizaki 
dengan djumlah 392 bidji kemena- 
ngan. 

Captain dari regu Pilipina, Jara- 
nilla mentjapai bidji kemenangan 
399, jang berarti satu dari 4 tembak- 
an keluar dari bulan?an. 

Pertandingan antara kedua regu 
tersebut dimaksudkan bagi regu Pili 
pina untuk melatih diri dalam meng 
hadapi Asian Games di Manila ta- 
hun depan. 

HATSIL HOME TOURNA- 
MENT CHEN KUANG. 

Home tournament badminton jg. 
diadakan oleh perkumpulan ,,Chen 
Kuang” pada tgl. 30-10 sampai tgl. 

29-11-1953 dilapangan Gabahan Se- 

marang telah berachir dengan kesu- 
dahan sbb.: 

Single putera bag. A: djuara 1. 
Tjiong Swie Sing, 2. Kho Sien Kie, 
3. Tjan Soei Tjong, 4. Liem King 
Liang, Single putera bag. B: djuara 
1.”Tan Tjing Gwan, 2. Kan Hok 
Djoen, 3. Liem Kiem Ham, 4. Kho 
Kok Tjiang: Double putera djuara 1. 

Bhe Tiauw An/Pang Tjan Wen: 2. 

Kho Sien Kie/Kan Hok An, 3. Lie 
Tiang Som/Pang Hok Ging, 4. Go 
Piet Tiong/Liem Swie Liang: Dou- 
ble tjampuran djuara 1. Kho Sien 
Kie/Kho Tjoe Lan, 2. Lie Tiang 
Som/Tan Giok. Nio, 3.. Liem King 
Liang/Kho Mary Nio, 4. Bhe Tiauw 
An/Poey Siok Tjeng. 
PERTANDINGAN BASKET:- 

BALI. 
Untuk memperingati hari Ulang 

Tahun ke 6 berdirinja Sekolah Sin 
You Chung Shioh Sheuh Sema- 
rang, maka pada tgl. 15 Desember   

Sumpahnja 
PENGADILAN Sipil di Kudus ' 

telah kesekian kalinja memeriksa 
perkara Perdata antara Amir/ 
Kusnin pendjual Nasi Opor di 
Aloon2 Kudus melawan Ko Jan 

di 
Aloon2 Kudus. Menurut ketera- . 
ngan Amir/Kusnin menuntut ke 
rugian kepada K.J.T. uang keru- 
gian sebesar Rp. 8.000.— karena 
.tempat pendjualan nasi opor di- 
bongkar oleh K.J.T. pada bulan 
April 1952 dengan sesuatu per- 

an: tetapi KJT dengan pembela- 
nja Tw. K. B. Tan hanja berse- 
dia membajar Rp. 4000.— Da- 
lam pemeriksaan tersebut telah 
diperiksa saksi2 Soelicha dan S. 
Hardjono bekas anggauta ' DPD 
Kudus. . 

Pada tgl. 8 Des. semestinja KJT 
akan bersumpah di Klenteng dengan 
menjembelih ajam dihadapan Toa- 
pekong, tetapi pada sidang Pengadi- 
lan tersebut KJT sebaliknja malah 
minta supaja Kusnin berani angkat 
sumpah di Mimbar Mesdjid Besar. 
Kedua sumpah tsb. berhubung de- 

ngan adanja suatu pengakuan bah- 
wa fihak penuntut maupun fihak ter- 
tuntut merasa mempunjai pendirian 
jang diangap prinsipiil. 
Hakim akan memeriksa perkara 

ini pada tgl. 18 Des. j.a.d. djadi ti- 
daknja penjumpahan tsb. dilakukan. 

Menurut kalangan orang2 tua bah- 
wa selama 30 tahun ini di Kudus 
baru akan terdjadi suatu penjumpa- 
han jang hebat dimuka Klenteng, se- 
dang sumpah mimbar baru 10 tahun 
jang lalu pernah terdjadi. 

Kedua sumpah tsb. oleh masing2 
penganut diangap suatu sumpah jg. 
terberat. 

DR. SUDARSONO KE 
DJEPANG. 

Ketua misi fact-finding ke Dje-   pang, dr. Soedarsono, pada hari Re 

bo pagi telah bertolak ke Tokyo de- 

ingan pesawat terbang melalui Bang 
kok untuk menanda-tangani perdjan 
djian pengangkatan kapal2 dengan 

.Djepang. Dr. Soedarsono disertai 
'oleh mr. Besar, sekretaris djenderai 
|kementerian kehakiman. Mereka 
iakan tinggal kira2 satu minggu la- 
manja di Djepang. 

Djum'at pagi kemaren mulai diam NELAJAN2 INDONESIA TER- 
9.30 hingga diterimanja berita inij 
djam 10.30 (interlokaal), di Kudus 
telah timbul kebakaran pada gudang 
klobot milik H. Ashadi, jang terle- 
tak di kampung Peringinan. Api jang 
menjala2 pada gudang jang penuh 
berisi klobot itu, sangat dikuatirkan 
akan dapat mendjalar pada Paberik 
Rokok tjap ,,Delimo” jang terletak 
didekatnja. Diketahui, api mula2nja 
timbul dari podjok gudang tsb. Da- 
lam pada itu tenaga2 dari penduduk, 

polisi, tentara, OPR d.I.I. dikerahkan 
sekuat tenaga untuk mentjegah men 
djalarnja api lebih luas lagi, tetapi 
sangat terasa akan kesukaran2 untuk 

mendapatkan air. 'Demikian berit» 
interlokaal jang kita terima. 

TOLONG DILAUT. 
Tiga orang nelajan Indonesia 

,jang selama enam hari terapung- 
japung diatas bekas2 perahu ne- 
'lajan mereka dilaut, telah dito- 
ilong didekat Singapura oleh ka- 
Ipal ,,Phillip O” jang membawa 
Imereka kedaratan Singapura. Me 
reka adalah Lias, Djahami dan 
Abbas, masing2 berumur 22, 28 
dan 18 tahun. Mereka sedang 
menangkap ikan dilaut Djawa de 
kat Djawa Barat ketika taufan 
membawa perahu mereka kelaut 
terbuka. Ombak2 jang besar 
menghantjurkannja sehingga ter- 
balik, 

djandjian membajar uang kerugi , 

s/d 17 Desember j.a.d. akan diada- 
kan pertandingan2 Basketball dgn. 
atjara sbb.: 

Tgl. - 15 Des. dj. 17.00 Chung 
hung S'baja — Lung Hua Smg. 

(laki2), Pa Chung - Djakarta 
P.Y.H. Smg. (laki2): Sin Hua Pur- 
wokerto — Sin Chung Smg. (laki2): 
Chung Li S'baja — K.Y.H. Smg. 
(laki2). 

Tgl. 16 Des. dj. 17.00 Sin Hua 
Purwokerto P.Y.H. (wanita): 
Chung Li S'baja — Lung Hua Smg. 
(wanita): Pemenang Chung Chung/ 
Lung Hua Pa Chung/P.Y.H. 
(laki2) dan pemenang Sin Hua/Sin 
Chung — Chung Li/K.Y.-H. 

Tgl. 17 Des. finale bag. wanita 
dan bag. laki2 dimulai djam 19.00, 
Pertandingan2 tadi diadakan di Ia 
pangan Sin You, djl. Stadion dgn. 
dipungut bajaran rata2 Rp 2.—. Ke 

  

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 

Semarang, 12 Des. 1953: 

Djam 06.10 Rawicz and Landauer, 
06.45 Kwartet Irama, 07.15 Serba- 
serbi lagu2 barat: 07.45 Orkes Pur- 
ba: 12.05 — 13.15 — 13.40 Gen- 
ding Beksan: 17.05 Taman Kusuma: 
17.45 Penghantar minum teh, 18.00 
Obrolan pak Patrol: 18.15 Hidangan 
O.K. Bajangkari, 19.15 Siaran Pene- 

rangan, 19.30 Kwartet Harry Har- 
notos 20.30 Dari pulau Dewata: 
21.15 Pilihan pendengar: 22.29 Hi- 
buran malam hid. O.K, Kembang 
Katjang, 23.00 Tutup. 

Surakarta, 12 Des. 1953: 
Djam 06.03 Nien, Didi dan Herjati: 
06.15 Ruangan gerak badan: 06.45 
Abdulgani dan Nila Kusuma: 07.15 
Lagu2 dari Texas: 07.45 Lau Prager 
dan orkesnja: 12.03 Sekuntum Me- 
lati, 12.45 Tommy Dorsey dan Ra- 
koh Flanagan: 13.00 Suara bersama: 
13.15 Konsert siang: 13.45 Sekedar 
penawar lelah oleh O.K. Irama Baru: 
17.05 Dunia kanak2, 17.45 Varia 
Djawa Tengah: 17.55 Ruangan Pe- 
muda-pemudi: 18.20 Ruangan Pe- 
ngetahuan, 18.30 Irama Maluku 
oleh Gema Saparua, 19.15 Kontak 
dengan pendengar, 19.30 Bingkisan 
penjiar, 20.30 Wajang Kulit tjer.: 
MURTJA LELANA, 21.20 Wajang 
Kulit (landjutan): 05.00 Tutup. 

Jogjakarta, 12 Des. 1953: 
Djam 06.10 Orkes Geraldo diwak- 

tu pagi, 06.40 Mengiringi santapan 
pagi: 07.10 Rajuan bersama: 07,30 
Hidangan Suara Angkasa: 12.05 — 
13.10 — 13.40 Gadon Seton: 17.00 
Sarang Burung Kulintang: 17.45 Ra- 
juan Maluku oleh O.H. Sinar Malu- 
ku: 18.15 Imbauan Sendja: 18.30 Hi- 
dangan sendja: 19.15 Bingkisan ma- 
lam Minggu, 19.40 Merdu meraju 
oleh Dendang Kelana, 20.15 Ma- 

lam Manasuka: 21.15 Malam Mana- 
| suka (landjutan), 22.15 Minggon Ba: « 
tjaan Buku, 23.00 Tutup. 
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: pemberontak Daud Beureueh cs. dan 

. pemberontak dan menjita 1 pistol. 

      

    

    

      

    

    

Gromb 
Banjak Peng 

   

antara lain bahwa sewaktu sepa- 
sukan tentara berpatroli kira2 7 

| km dari Takengon kearah Tritip, | 
maka £ disergap 10 orang 

Penaita djata2 jang ada pa i beserta sendjata2 jang ada p: 
ne ovsbanng jaitu 1 karaben Lu 
senapan model Hamburg, 1 gra 

nat dan peluru2 sendjata2 tsb. 

Penjergapan itu dilantjarkan  de- 
ngan bantuan 2 orang ,,komandan 
kompi gerombolan-pemberontak”, ig. 
tlh. insjaf akan kesalahan perbuatan- 
nja menjertai gerakan :gerombolan- 

   

   

jang pada waktu ini sangat giat mem 
bantu alat2 kekuasaan negara untuk 
memulihkan keamanan.  Sepasukan 
tentara sewaktu bergerak arah ke 
Blangrakal dari Takengon telah me- 
nawan 2 orang anggota gerombolan- 

Pada tanggal 6 Desember 1953 
convooi tentara diantara Sigli “dan 
Meureudu jaitu lebih kurang 3 km. 
dari Pantai Radja, mendapat sera- 
ngan dari gerombolan-pemberontak 
sebanjak Lk. 70 orang jang meng- 
adakan rintangan? dibukit2 sepan- 
djang 100 m. dipinggir dijalan. 

Dalam tembak-menembak jang 
terdjadi. selama 30 menit, pasukan 
tentara telah mengusir gerombolan- 
pemberontak itu dari tempat2 per- 
tahanan mereka. Petapa besar keru- 
gian mereka tidak dapat dipastikan, 
sedangkan dipihak tentara tewas se- 

orang kopral. 

Kembalikan 
Pada BPM 

Utk Dibangunkan Kem- 
bali — Sikap SKBM Me- 
ngenai Tambang2 Minjak 

Di Sumatra Utara 

  

KOMISARIS Daerah Serikat 
Kaum Buruh Minjak Sumatera 
Utara dalam keterangannja kepa- 

Beureueh Jg Membalik | 

selandjutnja menjatakan 

gerombolan-pemberon- 

2 

    

Rabu telah disusun oleh delegasi2 

Isebesar 880 poundsterling 1 ton. 

Bung Karno 
Terpingkel2 
| Karena Lihat Ludruk 

& Dagelan 

DENGAN mendapat sambutan 
jang sangat meriah Rebo malam 
di Istana Presiden telah dilang- 
sungkan pertundjukan tudruk da- 
ri Surabaja dibawah pimpinan pe 
iawak terkenal Bowo c.s., disusul 
dengan pertundjukan dagelan Ma 
|taram dibawah pimpinan Atmo- 
nadi dkk. Kedua kesenian rakjat 
ini, sebagaimana diketahui, popu- 
ler sekali didaerah2 Djawa Timur 
dan di Djawa Tengah, jang ketju 
ali mengutamakan lawakan djuga 
mengutamakan isi tjeritera2 jang 
diambilnja dan dari kehidupan se 
hari2 dalam masjarakat, jang ka- 
dang2 djuga bersifat sindiran jg. 
konstruktip. 

Pertundjukan2 tersebut dengan 
tak 'putus-putusnja telah disam- 
but gelak dan ketawa, bahkan 
Prssiden sendiri jang djuga had- 
lir tidak ketinggalan untuk keta- 
wa kegelian. Ketjuali Presiden jg 
ikut ketawa kegelian terdapat 
Perdana Menteri Ali, Menteri 
Luar Negeri Sunarjo, Duta Be- 
sar Subandrio, demikianpun pem- 
besar2 lainnja termasuk juga 
tamu-tamu dari perwakilan luar 
ncgeri, dan hadlirin lainnja. (Ant) 

1 " 2 

monguntungkan buruh 
daan rakjat. 

negara, 

Diterangkan, bahwa pada tgl. 9 

Desember seluruh tjabang2 SKBM 
di Indonesia dengan serentak telah 
ki'imkan delegasi ke tiap2 Pemerin- 
tahan daerah setempat untuk :me- 
njampaikan keinginan SKBM itu. 
Didjelaskan dengan dimintanja oleh 
SK-BM supaja tambang minjak  di- 
kembalikan kepada BPM bukanlah   da pers pada tgl. 9 Desember ka- 

takan, berhubung kesempatan jg ' 
diberikan SKBM kepada Peme- 
rintah semendjak tgl. 8 Sept. 
1953 untuk laksanakan kesanggu 
pan Pemerintah berdasarkan ke- 
terangannja disidang DPRS tgl. 
25 Agustus jl. prihal status tam- 
bang minjak Sumatera belum 
djuga dilaksanakan, maka SKBM 
mendesak kepada Pemerintah se: 
gera kepada maskapai2 minjak jg 
pegang konsesi diberikan kesem- 
patan djalankan hal dan pemba- 
ngunan lapangan2 minjak umum- 
nja dan lapangan minjak. Sumate 
ra chususnja dengan sjarat dapat 

@TJATUR 

    

berarti SKBM anti nasionalisasi, me- 
lainkan mengingat dengan dibangun- 
kannja kembali tambang minjak oleh 

pemiliknja, maka perikehidupan kaum 
buruh akan terdjamin dan mengenai 
BPM ini sendiri dalam pernjataan- 
nja kepada Pemerintah telah njata- 
kan kesanggupannja untuk memba- 
ng:n tambang minjak Sumatera se- 
efisiens2nja dengan modal besar 

clan. tenaga ahli2 lengkap. Hania di- 
samping itu SKBM menuntut kepa- 
da BPM, agar nanti BPM mendiiik 
buruh? dilapangan tehnik, hingga 
achirnja buruh bangsa Indonesia 
mempunjai ketjakapan dan kesanc- 
gusan membangunkan tambang mii- 
njak" itu, apabila dinasionalisasi. (An 
tara). : | 

NDoneEsia Problim No. 34 

Putih: Rgl, Ph3, Bal, Bel, 
Md3, Md2, bidak a2, 
b3, e4, f4, g2 (Jl bu- 
ah). 

Hitam: Rh8, Pg6, Ba8, 
Bg8, Ke3, Kg4, bidak 
a7, b7, c5, d6, d4, f6, 

h7 (43 buah). 

Awas, hitam djalan dulu 
dan bagaimana achirnja. 

Terangkan beberapa zet. 
Nilai tiga. '” Djawaban  di- 
tunggu selambat2nja tgl. 

Pe Igesi NOO: 

Perhatian: Untuk sementa- 

ra waku redaksi belum da- 
pat menerima kiriman 
probleem2 dari pembatja, Re KI 

berhubung probleem2 lama dari pembatja masih bertumpuk dan sedang 

diselesaikan. Harap mendjadikan maklum. 

PERATURAN TJATUR 
INTERNASIONAL (2) 

— Fatsal 2. Tentang papan tjatur. 
1. Papan tjatur diletakkan dian- 

tara kedua pemain sedemikian 
hingga masing2 pemain men- 
dapatkan lapang putih udjung 

. sebelah kanannja. 
2. 16 barisan lurus jang terdapat 

pada papan tjatur terdiri dari 
8 barisan datar dan 8 garis 
tegak-lurus. 

Fatsal 3. Tentang buah-tjatur. 
Buah-tjatur terdiri dari : 
Radja putih 
Permaisuri putih 
Benteng putih 
Menteri putih 
Kuda putih 
Pion putih (bidak) 

1 Permaisuri hitam 
Z Benteng hitam 
2 Menteri hitam 

“2 Kuda hitam 
8 Piom (bidak) hitam 

Fatsal 4. Memasangnja 
buah tjatur. Ne 
1. Pada awal pertandingan buah 

tjatur dipasang dipapan menu 
rut diagram disebelah ini 
(Diagram). 
Pertandingan (Partai) dibuka 
oleh pemain putih, jang mela- 
kukan langkah jang pertama. 

3. Kedua pemain melakukan sa- 
tu langkah gilir-berganti. 
Pemain jang dapat giliran 
Jangkah disebut ,,Pemain”, pe 
main lainnja disebut ,,Lawan- 
nja”. 2 

Fatsal 5. Pentjatatan 
atau Annotatic, 

“1, Peraturan F.LLD.E. (Federation 
Internationale des Echecs) hanja 

O
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mengakui dua fjara-annotatie jg ter 
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#ruf pertama P. € nk 

“dan sebutan lapang jg didudukinja. 

kenal, jalah tjara mengkissahkan 

dan tjara algebraisch. 
2. Tiap anggauta bebas untuk me 

milih satu antara dua tjara itu. 
3. Tjara mengkissahkan (omschrij- 

vende methode): Buah-buah dise- 

but dengan huruf pertamanja. Dibe- 

dakan B, M dan K-nja Radja dari 

B, M, dan K-nja Permaisuri dengan 

djalan ' menambahkan huruf 

dan P. k 

8 Garis tegak lurus (bagi putih 

dari kiri ke kanan, dan bagi hitam 

sebaliknja) diberi sebutan sbb: 
Garis tegak lurus: 

  

Benteng-Permaisuri ............ BP 

Kuda-PermaiSuTti “oo KP 

Menteri-Permaisuri ......... MP 

PermasSuki | sen Aig hang an sa Pan 
Reda babe Pena an ah R 
Menteri-Radja ........o.. MR 

"Kuda-Radja 'seiorerasso00eren ren KR 

Benteng-Radja ......ooocooo. BR 

8 Garis mendatar diberi angka 

“13 terhitung dari bawah ke atas, 

baik bagi putih maupun bagi hitam. 

Suatu langkah dilukiskan dengan hu 
buah jg didjalankan 

Umpama: P.4MR — Permaisuri 

| ditempatkan dilapang ke 4 dari ga- hubungan dengan soal2 angkatan la (PKS) dan Dardijo (PSI). 

iris tegak-lurusnja Menteri-Radja. 

Apabila ada dua buah jg sama da 

pat ditempatkan  kesuatu 

maka lapang-asalnja disebutlah pula. 

  

B4KR — 2KR djadi berarti, bhw 

Benteng jg berada di lapang ke 4- 

nja garis tegak-lurusnja 5 

dja, dipindahkan kelapang ke 2 dari 
garis tegak-lurus itu pula. 

Singkatan: Rok BR — rokade de- 

ngan Benteng Radja (Fr. pendek): 

Rok BP — rokade dengan Benteng 

' Permaisuri (r. pandjang). 
(Bersambung) 

  

ngirim akan kami muat 
akan datang. 

Akan Dibentuk Buffer-stock : Perse- 
tudjuan Timah Internasional 

'SUATU PERSETUDJUAN timah internasional pada hari | 
no terachir dari konperensi timah PBB jang berlangsung di Djene- 

| wa Mengenai harga timah persetudjuan tersebut menetapkan har 
ga terendah sebesar 640 poundsterling 1 ton dan harga maximum 

| — Buffer-stock. | 
Selandjutnja" persetudjuan tersebut | 

Kuda-Ra- 

Imah 

  

dari 30 negara dalam sidang p!e 

bermaksud untuk menstabilkan ke- | 
adaan pasaran timah dengan djalan 
membentuk suatu buffer-stock - dan | 
dengan. djalan mengusahakan 25.000 
ton logam timah jang akan disum- 
bangkan oleh negara2 penghasil. Per- 
setudjuan itu selandjutnja “menetap- 
kan diadakannja pengawasan 
export, apabila buffer-stock 
min oleh keadaan pasaran. 

5 Gperasinja. 
Selandjutnja dinjatakan dengan 

resmi, bahwa operasi buffer-stock 
tadi akan diserahkan kepada se-/| 
orang manager dan akan tergan | 
tung pertama-tama kepada perun 
|dingan antara harga pasar dan 
harga2 maximum dan minimum. 
Kabarnja buffer-stock itu tidak 
akan bekerdja antara 720 dan 
800 poundsterling, — melainkan 
akan membeli antara 640 dan 720” 
poundsterling dan akan mendjual 
antara 800 dan 880 poundster- 
ling. 

Tekan surplus, tjegah 
kekurangan. 

Persetudjuan itu  selandjutnja 
mengakui pentingnja perdagangan 
timah internasional bagi banjak 
negeri, baik jang “ menghasilkan 
maupun jang memakai. 

Dikatakan, bahwa persetudju- 
an ini dimaksudkan untuk mentje 
gah tidak stabilnja perdagangan 
internasional dilapangan timah 
dengan djalan menekan perkem 
bangan surplus dan ' mentjegah 
terdjadinja kekurangan2. 

Mulai berlaku. 
Setelah piagam2 ratifikasi dari 

persetudjuan tersebut dideponir oleh 
9 negara jang memegang 109 dar' 
semua djumlah suara jang diberikan 
untuk negara2 pemakai dalam kon- 
perensi tersebut dan oleh negara2 
jang memegang 9040 dari djumiah 
suara untuk negara2 penghasil jang 
diwakili dalam konperensi itu, ma- 
ka akan diadakan suatu rapat untuk 
menentukan tanggal mula: berlaku- 
nja persetudjuan tadi. Seperti diketa- 
hui, konperensi timah PBB ini -di- 
adakan untuk membitjarakan tinda- 
kan2 jang akan diambil untuk meng- 
atasi kesulitan2 istimewa jang telah 
ada atau jang mungkin timbul me- 
ngenai timah. Konperensi berlang- 
sung dibawah pimpinan  Georges ! 
Peter dari Perantjis. (Antara-UP). 

Belanda 

Chawatir 
Melihat Perkembangan2 

Politik Di Indonesia 

atau 
didja-| 

  

  
pergunakan giginja. Tampak pada 

Dimana ada kemauan. disana ada “djalan, demikian mungkin sembojan 

“hati Sydney Linton, secrang pemuda umur 26 tahun dari Stokes Newing- 

ton, London, ini. Linior jang lumpuh sekudjur badannja, ketjuali ke- 

palanja sadja, telah mempunjai kemahiran untuk melukis dengan mem- 
gambar ia sedang melukis gambar 

Kaisar Napoleon setjara istimewa 'ini. 

  

Singapura dan beberapa anggota 
debatkan. 

Sek. Djen. Dewan Wanita Singa- 
pura, Njonja Shirun Foznar, menga 
takan bahwa Dewan tidak menduga 
akan adanja perlawanan dari masja- 
rakat terhadap rantjangan undang2 
tadi, walaupun mungkin ada bebe- 
rapa orang Islam akan mengadjukan 
keberatan2. Ia jakin bahwa sebagi- 
an besar dari kaum Muslimat setu- 
dju apabila kebiasaan jg ,.merendah 
kan deradjat” itu (bi- atau poligami) 
itu dihapus. 
Memang benar, kata Njonja Foz- 

nar, agama Islam tidak berkebera- 
tan apabila seorang Muslim punja| 
lebih dari 1 isteri, akan tetapi Kitab| 

rat2 jg demikian kerasnja bagi poli- 
gami, hingga tidak mungkin orang 
laki2 dapat memenuhinja. Njonja 
Foznar mengemukakan, - bahwa alj 

Ouran menjatakan, apabila seorang 
laki2 punja lebih dari 1 isteri, ma- 
ka ia wadjib memperlakukan mere-| 

    
ka setjara adil dan sama rata. . aa 

Dapatkah sang suami me-j 
menuhi sjarat2 ? 

' Bagaimana seorang suami dapat 
memenuhi sjarat jg diletakkan  da- 
lam al Our'an tadi, saja tidak me- 

ngerti, kata Njonja Foznar. ,,Kami   
DALAM NOTA djawaban atas ' 

pemandangan umum tentang be- 
groting Kementerian Luar Negeri 
Belanda dalam Parlemen, para 
Menteri Beyen dan Luns antara 
lain menerangkan keadaan di In- 
donesia dewasa ini dalam mana 
ketegangan2 politik disertai kesu- 
litan2 ekonomi, telah menimbul- 
kan kekuatiran. Kabinet Indone- 
sia dewasa ini telah berusaha le- 
bih sungguh2 untuk mengadakan 
perobahan dalam hubungan Be- 
landa—Indonesia dari pada Kabi 
net Wilopo.. Mendjawab pertanja 
an-pertanjaan tentang keamanan 
di Indonesia kedua Menteri me- 
ngatakan, bahwa dalam beberapa 
daerah keadaan keamanan lebih 
baik dari pada diwaktu jang lam 
pau. Mengenai Irian nota djawa- 
ban itu tidak membawa hal2 jang 
baru hanja diulangi pendirian2 jg 
telah diketahui. 

  
Kedua Menteri tadi menjebutkan 

kedjadian2 di ,,R.M.S.” sebagai 
suatu ,,tragedie” dan berpendapat 
bahwa suatu permintaan kepada 
UNCI seperti disarankan oleh bebe- 
rapa anggauta adalah tidak berman- 

faat dan hanja dapat menambah ke- 
sulitan2 bagi orang2 Ambon. Setiap 
pertjampuran tangan oleh Belanda 
dalam perdjoangan politik di Indo- 
nesia akan makin menjulitkan hari 
kemudian orang2 Ambon jang ting- 
gal di Nederland, demikian dikata- 
kan dalam nota djawaban. Tentang 
pengaduan? mengenai surat idjin 
untuk masuk Indonesia dan surat 
idjin untuk datang lagi di Indonesia 
“dikatakan oleh kedua Menteri itu, 
bahwa djumlah permintaan hingga 
kini ketjil. Perundingan tentang per- 
istiwa kapal ,,Talisse” dan ,,Blitar” 
masih sedang dilakukan dengan pe- 
mimpin2 Indonesia. 
usaha supaja missi Belanda diganti 
tapi usaha ini masih belum berhasil. 
Demikian nota djawaban. 

| KONPERENSI ANGKATAN 
LAUT DI PEARL HARBOUR. 

| Menteri angkatan laut Australia 
William Mchon, hari Senin menerang buat kesalahan2 dalam pemerintah- waktu 5 tahun. 

Indonesia ber- | 

kaum wanita sudah pasti berpenda- 
pat: itu tidak mungkin.” Alangkah 
baiknja djika kita bertanja kepada 
isteri no. 1, no. 2 dan no. 3 apakah 
suami mereka memperlakukan mere 
ka setjara sama rata dan adil, kata 
sek. djen. Dewan Wanita. Menurut 
rantjangan “undang2 tadi, seorang 
laki2 jg bermadu dapat didjatuhi hu 
kuman maximum 7 tahun mering- 

kuk dalam pendjara, ditambah pula 
dengan denda. (Antara—UP). 

DPD Sukohar- 
djo Gontjang 
Demonstrasi Menuntut 

Ditindjaunja Putusan 
DPRDS 

(Korr. Sendiri) 

REBO PAGI jl. telah terdjadi 
demonstrasi di Sukohardjo (Solo), 
jang menuntut agar putusan si- 
dang DPRDS Kabupaten Suko- 
hardjo beberapa waktu jl. ditin- 
djau kembali. Demonstrasi terse- 
but jang diselenggarakan oleh 
Dewan Permusjawaratan Nasio- 
nal Sukohardjo, telah meniampai 
kan resolusi dari rapat umum jg 

ten Sukohardjo. Putusan sidang 
DPRDS termaksud adalah putu- 
san, jang telah mendjatuhkan 3 
orang dari 5 anggauta DPD ka- 
rena kesalahan2 atas beleid ang- 
gauta2 tersebut selama meme 
gang pemerintahan dalam tahun 
1952, jalah mengenai anggauta2 
DPD Jadisudibjo (PNI),  Dullah 
(Partai Buruh), dan Hardjowar- 
dojo (Parkindo). : 
Adapun tuntutan untuk menindjau 

Sutji al @ur'an mengemukakan sja-|: 

'umumnja dinamakan 

Menurut keterangan, 
hak polisi di Magelang pada bu- 

diselenggarakan hari itu kepada | 
Bupati Kepala Daerah Kabupa- | 

Laki? Islam Singapura 
Akan Dilarang ,,Wajuh” 
Bila Usul Dewan Wanita Singapura 

Diterima Djadi Undang2 

SEORANG LAKI2 jang beragama Islam jang hingga kini 

menurut Hukum Islam diperbolehkan punja 4 orang isteri sekali 

gus — dimasa jang akan datang akan dimasukkan pendjara sela- 

ma 7 tahun, apabila ia beristeri lebih dari 1 orang. Demikianlah 

keadaannja, apabila rantjangan undang2 jang telah dipersiapkan 
| oleh Dewan Wanita Singapura mendjadi 
undang2 ini tak lama lagi akan diadjukan kepada 

rantjangan 
djaksa agung 

Dewan Legislatif, untuk diper- 

undang2, 

Krn Siarkan 

Kabar Bohong 
2 Anggauta ..Gerindo” 

Ditangkap 

(Oleh: Korr. Kita) 

PIHAK RESMI di Magelang 
membenarkan tersiarnja berita, 
bahwa didaerah katjamatan Du- 
kun kawedanan Muntilan timbul 
erakan jang bernama ,,Gerindo” 
Gerakan Rakjat Indonesia) atau 

Gerakan 
Pantjasila Mawahju Buwono” dan 
uusaft gerakan ini ada di Jogja. 

Me ,bahwa pi- 

Djah 1953 pernah mengam- 
| tindkan dan menangkap dua 

orang anggauta ,,Gerindo” berna 
mj Topawiro dan Tjokropawiro 
'alias. Sardi penduduk desa Ma- 
ngunsoko Dukun. « 

Tindakan polisi itu tidak ditudju- 
kan kepada organisasi ,,Gerindo”, 
tetapi kepada dua orang itu, karena 
mendjalankan penipuan dan menjiar 
kan kabar2 bohong jg dapat meng- 
gelisahkan dikalangan rakjat dan 
masjarakat dj itu daerah. —— 

Peperiksaan kepada kedua orang 

itu telah selesai dalam bulan itu dju 
ga, sedang mereka ditahan luar 
sambil menunggu perkaranja di pe- 

riksa oleh Hakim. 

Adapun kabar2 bohong jg telah 
disiarkan itu, antara lain mempropa 
gandakan ,,akan datangnja Ratu 
Adil jg akan menggantikan Presiden 
Sukarno”, dan selain itu mendjan- 
djikan kedudukan jg baik kepada 
anggauta?nja, djika ratu adil sudah 
datang, sebaliknja ' menakut-nakuti 
rakjat bahwa mereka akan ditimpa 
bentjana alam djika tidak mau men 
djadi anggauta ,,Gerindo”.. Semen- 

tara itu sdari kalangan jg mengeta- 
hui seluk beluknja gerakan ,,Gerin- 
do”, dinjatakan, bahwa tudjuan per 
djuangan: . ,,Gerindo” berdasarkan 
parlementair, tidak bertindak mela- 
'kukan gerakan jg melanggar hukum 
dan berusaha supaja negara Repu- 
'blik Indonesia tetap mempunjai da- 
isar Pantjasila, demikian tulis pem- 
bantu ,,Suara Merdeka” di Mage- 
lang. 

2822 Mau-Mau 

' Ditewaskan 
Oleh Gerakan Pember- 

.sihan Inggris 

| MENTERI djadjahan Inggris 
Oliver Lyttleton mengumumkan   kembali keputusan tsb. adalah kare- 

na menurut Dewan Permusjawaratan 
Nasional, keputusan tsb. tidak adil, 

karena mosi tidak pertjaja telah di- 
lantjarkan untuk seluruh anggauta2 
DPD tetapi ternjata jang djatuh ha- 
nja 3 orang sadja, sedang - kedua 
orang lainnja — jang menurut para 
demonstran itu — lebih banjak mem 

  ari Rebo. dimuka Madjelis Ren 
.dah, bahwa pemerintah Inggris 
'akan menjediakan uang sebanjak 
| £ 11.000.000 
bagi Kenya, guna menutup penge 
luaran2 jang dibutuhkan untuk 
embasmi gerakan  Mau-Mau 

dan membiajai rentjana memadju 
kan pertanian jg akan memakan 

Diumumkannja 
kan, bahwa kepala dan staf angkatan an dalam tahun 1951 j.l., hingga kini pula bahwa pasukan2 Inggris di 
laut Australia laksamana sir John 
Collins, kepala staf 

masih terus menduduki tempatnja Kenya telah menewaskan 2.822 
angkatan laut sebagai anggauta DPD. Kedua orang anggota Mau Mau jang telah ber 

New Sealand, dalam minggu ini akan itu adalah Cholil dan Siswosardjoneo sumpah darah untuk mengusir 
mengadakan konperensj dengan ko- 
mandan angkatan laut 

dari Masjumi. Patut diterangkan, bangsa kulit putih dari bumi Ken 
Amerika di bahwa sementara ini anggauta2 DPD ya: 507 anggota Mau Mau (,,ter 

Pacific, laksamana Stump. Masalah2 itu telah diisi oleh 2 orang anggauta roris”, kata Lyttelton) telah men 
jang akan dibitjarakan ' mempunjai 

ut ketiga negara. 

NJAf! HUBUNGAN DGN. 
GEROMBOLAN ? 

Didapat ,kabar, bahwa Djaksa 
. Murdjani jang bartugas di Ba- 
|likpapan, Kalimantan Timur, be- 
Iberapa hari il. telah ditangkap 
oleh jang berwadjib, karena di- 
dakwa mempunjai hubungan de- 
(ngan bekas Letnan I Rusman, 
kepala gerombolan Kalimantan 

barkan beberapa waktu jang la- 

daerah di Kalimantan Timur, 

DPD baru, jalah  Djojosumarto 

Djika tuntutan mereka itu tidak 
dikabulkan dalam waktu satu bulan, 

lapang, ' DJAKSA MURDJANI MEMPU- maka mereka akan menuntut dibu- 
barkannja DPRDS Kabupaten Su- 
kohardjo, karena dipandang tidak 
mentjerminkan keadaan masjarakst 

sebenarnja. 
Rapat umum dan demonstrasi tso. 

diselenggarakan bersama waktunja 
dengan sidang DPRDS Kabupaten 
Sukohardjo, jang hampir2 tidak da- 
pat mentjapai guorum-nja, karena 
banjak diantara para anggauta DPR 
DS tergabung dalam Dewan Per- 

Pengumuman: Djawaban probleem Timur, jang sebagai pernah dika- musjawaratan Nasional dan ikut ser: 

ig lalu dan pengumuman nama2 pe- $ 

- bun Kar minggu jg!lu, telah dapat ditangkap disuatu tulis pembantu ,,Suara Merdeka” di 
ta dalam demonstrasi tsb. demikian 

Solo, 

dapat luka2 dan 180 orang lagi 
tertangkap. 

Dalam tempo 15 bulan jad. ini 
akan dikeluarkan uang sebanjak 
$ 16.800.000 untuk. membiajai 
pemberantasan Mau Mau, sedang 
kan untuk keperluan memadju- 
kan pertanian bangsa Afrika di 
Kenya selama 5 tahun ini, serta 
rehabilitasi bangsa asli, akan di 
keluarkan $ 14.000.000. Lyttelton 
mengatakan, bahwa penduduk 
asli (bangsa Afrika) dibagian Ken 
ya tsb. mengeluh bahwa pemerin 
tah melakukan diskriminasi eko-' 
nomi terhadap mereka. 

| Be sg (Antara-UP) 

($ 30.000.000) 

Selain itu, djuga dikanan kiri- 
nja desa tersebut, banjak didapati 
perkebunan panili, jang didjaman 
sebelum perang bisa memberi pe 
ngasilan jang tidak sedikit. Teta- 
pi pada masa jang achir2 ini,-ta- 
naman itu diterlantarkan djuga, 
karena orang jang mengerti be- 

Inar akan perkebunan itu, dan da- 
hulu selalu bisa memberikan pe- 
tundjuk2 dan mentjarikan pasar, 
rupanja sekarang telah ”hanjut 
dalam lapangan politik”. Demiki 
an djuga dengan halnja tanaman 
mritja, kemukus, soklat dan lain? 
hasil bumi jang kini pasarnja sa- 
ngat luas. 

Memberikan bimbingan 

Berhubung “dengan itu, maka kini 
Djawatan Pertanian daerah Jogja- 
karta telah membentuk satu dinas 
jang tersendiri, jang melulu untuk 
memberikan bimbingan kepada 
orang2 desa dalam segala tanaman 

jang hasilnja bisa diperdagangkan, 
terutama  tjaranja — memperbanjak 
dan memelihara tanaman2 kopi, pa- 
nili, mritja, kemukus dan  soklat. 
Demikian djuga diusahakan — untuk 
memperluas tanaman tjengkeh,  de- 

ngan djalan terus-menerus  memba- 
gikan benih2 kepada desa2 jang pe- 
karangannja luas. 

Sebagai diketahui, tanaman tjeng- 
keh bagi penduduk Jogjakarta  bu- 
kannja barang baru, karena sedjak 
dahulu orang2 di Imogiri sudah 
mempunjai tradisi - dalam tanaman 
ini, hanja untuk memperluas itu ru- 

harga tjengkeh tidak sebagai 
kita alamkan sekarang. 

Kewadjiban jang terutama 
dari dinas itu, adalah untuk mem 
berikan pimpinan kepada orang2 
desa, supaja meninggalkan adat2 
kolot, ialah membiarkan tanam- 
an-tanamannja mulai dari dita- 
nam, sampai pada matinja, arti- 
nja tidak memikirkan  kemlade- 
an, tidak memikirkan tentang da- 
han-dahan jang merugikan, tidak 
memikirkan djuga tentang keper- 
luan gemuk, tidak memikirkan 
tentang kepentingan sinar mata- 
hari pada tanaman, dan tidak 
memikirkan djuga tentang djarak 
nja satu pohon dengan pohon jg 
lain. Karenanja, maka meskipun 
dipekarangan2 orang desa terda- 
pat banjak pohon2an jang bisa 
memberikan tambahan penghasil- 
an, tetapi hasil jang didapatnja 
sangat kurang, malahan  banjak 
pula pohon2an jang tidak berbu- 
ah. Disamping “itu, djuga soal 
sajur-majur mendapat perhatian. 

Sebagai diketahui, pada tiap? 
hari pasar Beringhardjo paling 
sedikit membutuhkan sajur-majur 
12 kwintal. Lebih dari duaperti- 
ganja kebutuhan ini didatangkan 
dari luar daerah, sebagian besar 
dari daerah Kedu, dan jang lain 
dari daerah Solo. 

Didjaman Djepang, 
lakukan pertjobaan2 untuk me- 
nanam sajur-sajur ada didaerah- 
daerah Utara (lereng2 Merapi), 
dan pertjobaan2 itu hasilnja sa- 
ngat memuaskan. Tetapi belaka- 
ngan orang2 desa tidak lagi keta- 
rik pada matjam tanaman itu, 
karena tidak sadja sulit untuk 

jang 

  
mendapatkan benih2nja, tetapi 
djuga  pemeliharaannja sangat 
rewel. 

Kini "dinas perdagangan hasil 
bumi”, demikian namanja dinas 
itu, sangat memperhatikan kea- 
rah itu, selain menjediakan be- 
nih2 jang dibutuhkan petani2, 

an kader2 tani pada pemuda2 de- 
sa, jang nampak tanda2nja pada 
masa jang achir2 ini kurang keta- 
rik kepada pertanian, tetapi lebih 
suka mendjadi......... pegawai Ne 
geri, sungguhpun hasilnja sulit 
untuk memikul! kebutuhan hidup 
jang paling minim. 

Kalau ada kesulitan2 jang diha 
dapi oleh dinas itu dalam mem- 
bentuk kader2 tani, kesulitan itu 
adalah ,,POLITIK PENGADJA- 
RAN” Pemerintah, jang kurang 
disesuaikan dengan kebutuhan2 
masarakat desa, dan tidak usah 
dibuat heran, bahwa pemuda2 de 
sa jang telah mengindjak sekola- 
han rakjat, lalu kurang menjinta 
kepada pertanian. 
Per 
.Sementara lain kesulitan lagi da- 

lam usaha mempertinggi hasil bumi 
jang mendjadi perdagangan, adalah 
soal modal bekerdja. Meskipun se- 
karang sudah ada bermatjam2  pe- 

kreditan, tetapi ,.pekreditan perta- 
nian” masih terasa belum mentju- 
kupi. Dan djustru karena ini, maka 
hasil-hasil dari tanaman petani, 
mau atau tidak terpaksa masuk di- 
lumbung lain orang, sebagai pemba- 
jaran dari hutang2nja untuk hidup 
selama mereka -bekerdja, sampai usa 
hanja mengeluarkan hasil. 

Bahaja inilah jang benar2 memin- 
ta perhatian, karena dialah jang me- 
njebabkan sedjak dahulu sampai se- 
karang petani2 tidak bisa menguasai 

hasilnja sendiri sebagai — mestinja. 
Dan karena itu pula, maka desa2 ti- 
dak bisa menguasai hasil buminja, 
meskipun bagaimana djuga orang2 
besar sama memberi nasehat,  kare- 

keadaan penghi- 
dupan didesa2 jang me- 
maksanja. 

Demikianlah  Djawatan Pertanian 
sekarang tengah berusaha dengan se- 

kuat mungkin, untuk mengusahakan 
supaja dalam waktu pendek Peme- 
rintah daerah bisa membangun .pe- 
kreditan tani jang luas untuk me- 
nolong petani2 ketjil, jang tidak mem 
punjai bekal dalam melakukan  pe- 
kerdjaannja, jang tjaranja demikian 
rupa, hingga petani2 ketul jang ti- 
dak. mempunjai borg, bisa djuga 
mendapat pertolongan dengan — mu- 
dahnja, demikian keterangan dari 

Kader Tani 
Utk Madjukan Pertanian Diwilajah Jogja 

(Oleh: Pembantu Kita) 

SETELAH DILAKUKAN penjelidikan oleh Djawatan Perta- 
nian di Jogjakarta, ternjata bahwa dibeberapa desa2 pegunungan, Manan : 
terutama disebelah Utara dan Barat, Jogjakarta masih mempunjai |tahun JL ini “telah .menguga 
banjak sekali tanaman kopi, ialah sisa2 pada djaman perdagang- 
an kopi masih mendjadi monopolie Pemerintah Belanda. 
Samigaluh, umpamanja, menurut dugaan paling sedikit masih ada | 
pohon kopi 1600 batang, semuanja tumbuh dipekarangan2. Orang 
bisa menaksir sendiri berapa hasil jang bisa didapat oleh 
desa, kalau rata2 tiap2 pohon setahunnja bisa menghasilkan kopi 
5 kg. Hanja sangat sajang sekali batang2 kopi jang terdapat dide | 

| sa tersebut, djuga jang ada dilain2 desa,ssama sekali tidak dipeli- 
harakan sebagai mustinja, malahan sebagian besar sama terlantar 

| dan dibiarken menurut kodratnjasendiri, hingga tidak sadja hasil- antaranja 5 orang dalam rumah pen 
nja mendjadi kurang, tetapi djuga memetiknja sangat sukar. | 

panja: kurang ketarik, karena dahulu | 

pernah dil 

djuga telah diusahakan pendidik- : 

5000 Pendeta 
Diusir? 

Oleh Pemerintah RRT | 

f PEMERINTAH RRT selama 4 
5.000 

pendeta Katholik asing dari wilajah 
2 Unjas jg masih ada di RRT kurang 

Didesa dari 400 orang, banjak diantaranja 
meringkuk “dalam pendjara. Demiki- 

anlah menurut madjalah. Far East”, 
suara Missi KatKolik Rumwai Irlan- 
dia di Timur Djauh. 

Diantara kurang - dari 400 pende- 
ta asing jg masih ada di RRT tadi, 
terdapat & orang bangsa Irlandia, di 

  

Perlu 

  

orang2 

djara. (Antara—AFP). 
    

  

| TRUCK TERBALIK 4 ORANG 
| LUKA BERAT. 
| Sebagai akibat terbaliknja se- 
'buah truck Rebo petang didjalan 
| Pasar Rebo (Djakarta), maka 4 
|orang ' penumpangnja mendapat 
luka2 berat dan terpaksa diang- 
kut kerumah sakit. Menurut po- 
lisi, terbaliknja truck tersebut jg. 
sedang berdjalan keras, adalah 
karena ban depannja petjah. 

MulaiRukus? 
Eisenhower Salaman 

Den Vishinsky 
PRESIDEN Eisenhower "hari S2- 

lasa telah berdjabatan tangan de 
ngan Andrei Vyshinsky tak lama 
setelah mengutjapkan pidatonja jang 

mengusulkan kerdjasama dengan So- 
vjet. Uni untuk menghindarkan sua- 
Iu peperangan atom. 

Jas 

  

wakti Eisenhower mengachiri pida- 

tonja jang sangat menarik perhatian 
itu. Tetapi atas pertanjaan Vyshin- 
sky "menjatakan tak dapat segera 
memberi ' komentar “atas pidato itu 

karena lebih dulu perlu dipeladjari 

dengan seksama (UP). 

Eisenhower dan Vyshinsky diper- 
kenalkan dalam suatu resepsi jang 
diadakan setelah presiden Amerika 
itu mengutjapkan pidatonja — dalam 
Madjelis Umum PBB. Menurut UP, 
seperti para hadlirin lainnja, diuga 

Vyshinsky telah menepuk tangan se- 
  

PENTING bagi PEG AWAI dan SAUDARA 
jang ingin MADJU 

Dibuka untuk Angkatan ke-II KURSUS KILAT 154 tahun 

Untuk Mentjapai IDJAZAH S. M.P. Bag. A 
Dibawah Pimpinan Guru2 beridjazah 
Dimulai tg. 4 Djanuari 1954 tiap sore 
Djam 16.45 — 20.30 
Pendaftaran mulai sekarang pada 

Sdr. PRAWIROSARDJONO : 
Pagi di BODJONG 163 — djam 9 — 13.00 
Sore di S. R. PENDRIKAN TENGAH — djam 18.30, 

  

19.00 
Uang Pangkal bea en Rp. 10.-— 
Uang KOS ema Rp. 22.50 

PERGURUAN ,,ATMANTARA” Semarang.     Pimpinan 
mani 

13 SEKARANG DIBUAT DI DJAWA' | 
| Dua ban luarbiasa untuk pekerdjaan 

didjalan-kasar diluar kota 

  
HI-MILER 

| RIB 
Hi-Miler Rib jang terso- 

hor ini sangat kuat-liat- 

nja, tidak lekas mendjadi 

panas dan sangat meme- 

muhi sjarat sebagai stan- 

dard-type untuk peker- 

djaan didjalan jang kasar 

diluar kota. 

Road Lug terkenal seba" 
gai ban jang kegunaan- 
nja berganda — diran- 
ftjangkan untuk pekerdja- 
an dilapangan dan didja- 
lan kasar diluar kota. 
Galangan jang beseling- 
an pandjang dan-pendek 
ditelapak-ban ini, me- 
mungkinkan dan mendja- 
min ban ini "mentjeng- 
kram” dengan kuat wak- 
tu menarik atau madju 
pesat didjalan. 
Telapak-ban ini bergan- 

| da tebal dan kuat-liatnja.    TP 

28GY-306 

GOOD, 
MEMBUAT BAN2 « 

SESUAI UNTUK TIAP MATJAM 

PEKERDJAAN 
Untuk SEM ARANG: 

TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, 

TOKOcs SELECTA, TOKO KAUW : : 
TOK SANG KURIANG dan semua 
IMPORTIR” AUTOMOBIEL. 

Agen2 diseluruh Indonesia. 

Selandjutnja Agen2 dis eluruh Indonesia. 

“ 

  
  

Mengenai keuanganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmu atas 
kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan  pendjelasan berdasar- 
kan ilmu pengetahuan tjara bagaimana kau ' dapat memperbaiki 
kedudukan dan peribadimu. Segala hal dirahasiakan, 

M. S. RAHAT 
OCCULTIST 

Seteran 109 — Semarang.iz 

NEONZALF 
Obat zalf ini sudah dikenal sedari belasan tahun sebagai obat 

mustadjab untuk menjembuhkan berbagai penjakit eczeem dan 
luka-luka seperti : 

Luka kena api, djari tanganbengkak (tjantengan),  keseduh 
minjak atau air-panas, kena beling, kepotong barang  tadjam, 
bisul-bisul ketjfl, koreng, bruntusan atau pujah, berengen“di bibir 
bibir pitjah-pitjah, letjet kena sepatu, luka-luka pedih dan gatel. 
Luka-luka infectie sampai bengkak dan rupa-rupa eczeem di kulit 
Djuga dapat menjembuhkan penjakit ambeien, hilangkan djera- 
wat trotolan (tai laler), panu, kadas dan gatel-gatel di kulit 

PITJAH-PITJAH DI TELAPAKAN KAKI (RANGEN) 
ECZEEM DI SELA-SELA DJARI TANGAN . ATAU KAKI, 
DALAM 3 HARI DAPAT DISEMBUHKAN!  Terdjual luas di 
mana-mana rumah obat kota Semarang dan daerahnja. 
Agent : ' 9 al 3 P Rumah Obat »Singapore” & ,Shanghai” 

Pasar Djohar — Se marang. 
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PA Kn Pa 

           TETaNGAN 
HITAM 

EA IRAMA 
BADJU KORAN” 
PESTA TJAP GO MEH 
DI SIMPANG DJALAN 

2 AIR MATA BERLINANG | 
5 KUWE PANTIONG an 
3 GOJANG DJENGGOT It: 

AKSI KUTJING 
Pa 
DJOGET SAMBA 
Kr. PURBAKALA 
BARON PALSU 
AWAS BING AWAS 

| ROMEO & JULIET 
SERBA BERABE 
AKU DJADI KEPALA 
DJEMBATAN MERAH 

Dan lain-lainnja. 

TOKO PIRINGAN HITAM | 
| GANG BARU No. 18 

Pernjataan terima kasih 
Mengutjap diperbanjak teri- 

ma kasih atas bantuan sauda- 
ra-saudara jg bersifat moreel 
maupun materieel, waktu wa- 
fatnja 3 

M. Ng. Hardjosarodjo 
di Punggawan, Solo, sampai 

pemakamannja di Bonolojo pa- 

& da tg. 7 December 1953. 

Famili, 

They're Her NOW 

  

obat gosok- visi chlorophyil 

jang hidjau 2 

“ Untuk menje- 
| garkan napas. 

  
    

  

       

      

   

  

Untuk menjehatkan” 
dan menguatkan gusi. 

an 

      
  

  

  

   

  

    

   

  

   
       

  

    
NAPAS SEGAR 
SEPANDJANG HARI       

  

PEMBIKIN SEPATU JANG TERKENAL: DIDUNIA 
aa nana NN ik PP Mentasol menimbulkan perubahan? jang menggemparkan dalam lapangan kesehatan mufur, 

Karena chlorophyll adalah zat hidjau daun jang merubah daja pemberi hidup darl matas 

hari mendjadi kesehatan, kemurnian dan kesegaran. Chlorophyll menrjegah zat' asam jang 

merusak gigi. Lagi pula memperkuat gusi dan membuatnja Bea dari serangan 

kuman? - Dan perak Mentasol setjara teratur 

  

  

  

   

    
    

    
   

   
   
    

  

   
     

   

  
      

  

  

An 
1 menjegarkan napas sepandjang hari. Mintalah ssss 8962 

sebuah tube besar! Nistjaja tertawan 
hati Tuan akan warna jang 8 , ali . 8 

£ but they will be sold out duickly hidjau-halus dan rasa chu- & Untu pemeli araan Mus » 

$ sus dari Mentasol. lut jang sempurna. 

F 
MENTASOL menjegarkan napas se DH 

| 
pandjang hari. 

. 
Chlorophyil mentadakan sama se. B 3 

: 
kali sebab-sebab bau mulut (Ump, Tg. 

' 
karena merokok, makanan atau mis 8 4 

: 
numan). 8 Aa 

F 
MENTASOL melindungi gigi dari kes Ti 

2 
busukan, s “ 

Chlorophyti menghilangkan zat” F. 
8 asamjang membahajakan email-gigh «3 K3 

2 Pula memerangi kuman' jang me- 4 

Apela Alan itu? @ rusak. B 3 
MENTASOL menambahwkesehatan 1. 

:£ Cbloropbyll adalah zat hidjau daun jang menjebabkan ke. 3 gusi. S “ 

:£ murnian alam. Berkat penjelidikan jang bertahun-tahun, Chlorophy!l memperkuat gust dan » 

para abli kimia dari laboratorium kami berhasil mewudjud: 3 memperbesar daja melawan inpeksl. 3 $ 

kan obat gosok-gigi dengan chlorophyll. Karena itulah, maka 8 5 

sbloropbyil dapat dipergunakan untuk pemeliharaan mulut 9 0888388 8 8 8 

          SPK re AG LA RT Pn Cu T   
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CILY CONCERN CINEMAS — 
L U 3 9.—7.—9.— Ini Malam d.m.b. tu. seg. um.) 

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

: Lisa) dn TA DN 

the famous new 

INTERNATIONAL TRUCKS R 162 
& 108 hp:- 6 cylinder valve-in-head engine 

  

  

      @ enlarged tropical cooling. system 
rtorring 

Howard DUFF — um HELENE STANLEY 

  

  

: 2 factory-built steel : cabin An ALLIED ARTISTS production 5 
: 

Penuh sensatis — Heibat dan Men rkan! & 750: x 201. 10k pi pned | Te aa : GRAND Ini Malam dm.b. fu. 13 th.) 
2 

5.50 7.00 9.00 JOHNNY WEISSMULLER as Jungle Jim in @ delivery from stock. 

LINDETEVES N.V. 
i Diakarta - Surabaja - Semarang - Medan - Makassar - Palembang 

SAVAGE MUTINY' 
Geger di pulau Tulonga! Penuh sensatie gempar ! 

INDRA  5.-1.-—9.— ini Malam d.m.b. fu. 17 th.) 
                

  DANGER WAS 
HIS SENIN 

     Pendapatan Bara ,,Amiro Pomade” 
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5 5 Bandung - Pontianak 4Bandjermasin - Tjirebon - Menado - Djember | : 
ANE an TE EA SIA LA RS BKR Ne una KB sen uan aa On ea : Tjap potrek Bintang Ampat 

SEMARANG. MOTORS RODA TERBANG BAN HONG LIONG Mudaa dipakai seperti pomade biasa. Rambut putih kem- | 
ali asal. Mentjegah runtuhnja rambut d.lI. penjakit jan | Bodjong 50 Semarang Palembang : Makassar Ti ada didrlamnja Diangan karet Balam 1 Mag 3 3 j Tah | 

3 berobah kleurnja asal pakai sehari dua kali. Gosok sampai i 4 £ 
| akar-akarnja. Asal pakai selamanja ini Pomade, makin lama RICHARD.  LEONORA da lay em "eh 

maa . $ Bg hina. Tidak luntur dan tidak merusakkan pakaian. au : 
ru ag KF : aa aa Lag Mn mandi, tidak luntur, akan tetapi sa- GRE HE AMAR s1 MS Dau 

Membuka Praktijik ” Untuk IND US Rie pes kaji HARGA per pot Rp 50.— dan Rp 25.— abon - j esar- ketjil 2 Tambah ongkos kirim 1096. Harga di Agen sama. He's the boldest La rogue that ever crossed swords with adventure! I 

M & Oo EH A R D I : »Bri 12gs & Stratton” Motor DJUGA SEDIA: Puder Hitamkan Rambut 5 gram Rp 25,— 
a s 3 gram Rp 15,— BENSIN/MINJAK TANAH ROYAL INI MALAM d 

ARTS 7 “4 dakt air-cooled Me ket Dasa ey Nan, bag genkarta, . 1 Na .m.b. (u. 13 th.) 

Ra Model 8” — 2, Pp. elaju emaran 5.00 - 7.00 - 9.00 - HA! RIF — FE, Ha 
Untuk: Kehamilan dan Penjakit Kandungan Model 9» . 310 Hp. HOK AN banana). Maselang TU AANG 

Djam bitjara Djcary 4 siam djatn & safa pada tiap kem Model 14” — 5.19 H.P. Te dn Te ye Pekodjan 101 Semarang A tg H I D p” 

Leg : Hari SAPTU, MINGGU dan hari BESAR Distributor tunggal untuk Djawa Tengah Pn ea Ar nO Badjone G5 Pn 99 6 | 

. Tempat : Djalan Mataram No. 811 depan: polisi seksi 1aT Toko RADJA BALI Djl. Kaju T Mala Banjak Nyanjian? dan Tari?an jan "du dan indah! 
Djomblang. N 5 vV. T N G T R A C O Toko Tjap KENDI PN angan, Malang, ' g merdu dan indah! 

Pa TA MANTAN TN II MN ARA ANA APA AAS Wi Toko Obat Po Ning Tong Dj. Pemotongan 9 Salatiga, Akan datang: Kamin Kaushal — Dilip Kumar— Paro 
Koy y Hogern 17 ODIONG 27 — TELE..264 — SEMARANG Terbikin oleh tabib AMIRODIN Depan Kusumojudan Solo. 35 ABN AM?” . ENARI ULAK) 
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: Fa Unee YOUVE DECIPID TO LEAVE SALAH AH AAA AM LA AA AK 
(LIKE MISS PINES ASKED, GET READY , is: 

aura DN NA ROXY Ini Malam Pengbabisan, (u. 17 th) 
A EREENORN 5 te TA 2 tau Ht a ARI Pei Kuang — Han Fei— Chang Wa 

1 Ini & IORION NT MALAM DMB, Shian Yi 1a Leh N 1 ah 
malam : 

ai M-G-M PRESENT3 29 

Pre 5.00 parnet sparmr's DUCHE 
miere 2 94 ORiMO Besok Malam : SAHAB-5. A. WAHAB — HASAN FAYEK 

: METRO- Fi WA Teownieotor | OREII STET A" tim Mesir 
fa! POLE . : Ga Elsanar Pa Banua 
MIA 
NI 17 . akasia nyak eknp baba jaka SD Kal WB MN 

"3. teen Wa 7". GRANGER-PARKER mama 
s9. (43 th.) Oia in th.) Janet Ms! La NN Nanya te Keladi Sabina 

SPAN 3 i 2 kaan m LOBI CANTOW wo » AB | Mulai t: $ 15 
— Engkau  djangan puiktehbntam Dim. pada "itu CAM, TAB dengan kepalanja — Roy, awaslah. LN FERRER.. 2g Mangga 11 Desember '53 d.m.b. 
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