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DEWAN MENTERI Sabtu    

amidjojo. Wakil2 pers jg pada 
    

   
   

erangkan, bahwa 

salah kewarganegaraan 

rang2 dari turunan Tionghoa di 
Indonesia sedang dalam penin- | 
djauan antara Pemerintah Indone 
sia dan Pemerintah RRT. Lang 
kah tsb. diambil terutama untuk 
mendjaga djangan sampai ada ke 
warganegaraan jang dobbel. Dika 

   

  

   
    

  

tidak diketahui. Dalam pada itu 
ian2 besar jang mendesak jang di 
tlah penjelesaian reorganisasi Ke 
pan Angkatan Perang dan pembu 
Moskow, jaitu terutama jang me 

  

Sementara itu Wk-. PMI Mr 
Wongsonegoro jang telah   

memberikan harapan akan dapat run Purlemen dan kemudian kemba 
bk Moto Nai TN: aa pa menghadiri sidang kabinet di Ista 
kini timbul kemungkinan terdja di jua Negara itu menerangkan atas per 
nja kewarganegaraan “jang rang- tanjaan PERS, bahwa pemerintah be 
kap, jang penjelesaiannja biasanja lum memikirkan adanja suatu 'per- 
diatar dengan perdjandjian antara geseran didalam kabinet.  Ketera- 

kedua negeri jang bersangkutan. (sean ini diberikan oleh Wk. P.M. 1 

an Dlm Kab 
| Beleid Menteri Pertahanan : 
—... Sepenuhaja Oleh Pemerintah 

SKI Tidak Menjokong Mosi Burhannuddin 

nja Mengadakan sidang bertempat 
oleh segenap anggauta kabinet dibawah pimpinan P.M. Ali Sastro 

mtening- 

Dika galkan sidang kabinet untuk meng- 
takannja, sambutan pihak RRT hadiri rapat Panitya Permusjawara- ! 

   

  

Disok ong 

pagi untuk beberapa djam lama- 
di Istana Negara jang dihadiri 

bari2 biasa dapat keluar masuk 
Istana, ketika sidang diadakan, tidak di-izinkan masuk ke Istaua. 
Soa!2 apa jang dibitjarakan dalam sidang kabinet di Istana itu, sak 

  

dapat dikabarkan, bahwa perso: 
hadapi oleh kabinet sekarang ia- 
menterian Pertahanan dan pimpi- 
kaan perwakilan Indonesia di 
ngenai penundjukan Duta Besar 

Indonesia jang pertama buat Moskow. 

6 Pembitjaraan usul mosi 
Burhanuddin — Harahap 
setelah reces. 

  

san ketua Parlemen, maka usul 
( mosi Mr. Burhanuddin Harahap 
|dkk. tentang pentjabutan P.P.-35, 
|dan usul mosi Tjikwan dkk. ten 
tang perumusan konsepsi ekono- 
mi nasional dan Jain2 akan dibi 

  

tjarakan pada kira2 penghabisan | 
bulan Djanuari 1954, setelah 
reces, : 

Hn, 

Sementara itu menurut keputu 

Sunario harapkan, 

ngenai ini dapat selekasnja tertja : 
pai, supaja soal kewarganegaraan ' 
jang rangkap itu tidak lagi men 
djadi persoalan. Sebagai diketa- 
hui, sebuah komisi pemerintah 
RRT jang mengurus kepentingan 
Tionghoa di perantauan (Hoa- 
kiau) telah memutuskan  supaja 
Tionghoa perantauan itu menda 
pat wakil2-nja pula dalam Kon- 
gres Rakjat Seluruh . Tiongkok, 
berdjumlah 30 orang, diantaranja 
4 orang sebagai wakil Tionghoa 

a perdjandji- ! adanja 
an antara Indonesia dan RRT me pers jang menjatakan, 

Wongsonegoro — berhubung dengan SER , 5 2 
berita2 — dalam - sementara S.K.I. tidak sokong mosi. 

bahwa kini! Dalam pada itu dr. Diapari dari 

oleh pemerintah sedang dipertim- ' SKA. menerangkan kepada PI. Ane 
bangkan untuk menempatkan Mr. i'& bahwa sampai. sekarang S.K.I. 
Iwa- Kusumasumantri " pada . Kem. | belum melihat alasan untuk Saka ba 
Kesedjahteraan Negara “dan .kursi | Kong usul apa Dp Burhanuddin Jang 
Menteri Pertahanan akan dirangkap , Wenuntut pentjabutan kembali PP 
@leh Wakil P.M. pertama Mr: Wong (3S itu. Sebaliknja saja melihat tin- enebna x “"(dakan menteri pertahanan itu sema 

2 | ta-mata didasarkan atas kedjudju- 
"Dalam pada itu djurubitjara kabi- | 31 engan tudjuan untuk memper 

net, Menteri Penerangan Tobing ti. | Paiki organisasi dalam angkatan 
dak bersedia memberikan  ketera- Perang. Menurut dr. Diapari, sega- ngan kepada pers. Ia hanja menga-''8 Sesuatu jang telah menimbulkan 
takan bahwa sidang kabinet di Ista-| heboh (kegaduhan) dalam angkatan 
na Negara itu adalah bukan sidang Perang itu telah dirundingkan dahu 

Megt.. Pertahanan Me: 

di Indonesia. Ketika ditanja ba- 
gaimana sikap warganegara ketu 
runan “Tionghoa disini dalam 
menghadapi soal ini Sunario kata 
kan, bahwa “antara Pemerintah 
dan golongan peranakan Tiong- 
hoa pada umumnja telah didapat 
persesuaian pendapat. . Dengan de 
mikian maka kini hanja menung 
gu sikap jang tegas dari RRT. 

(3 (Antara) 

routine biasa dan atas “pertanjaan 
Antara tentang kabar2 jang menja- 

takan adanja kemungkinan pergese- 
ran didalam kabinet, Menteri To- 
bing tidak membenarkan tapi diuga 
tidak membantah. Menteri Tobing 

diri baik oleh Presiden maupun oleh 

  

niadakan Usaha? KSAD 
Pendapat Kol. Simbolon Tentang 

Mutasi2 Dalam MBAD 
| PANGLIMA TENTARA dam Territorium 1 Bukit Barisan 
Kolonel M. Simbolon dalam keterangan tertulis jang disampaikan 
kepada Antara menjatakan persetudjuannja dengan pendirian jg 
telah diambil oleh Pd. KSAD, K o!. Bambang Sugeng, mengenai 
mutasi didalam MBAD. Menurut Kolonel Simbolon, sebelum mu- 
tasi itu dilakukan, telah beberapa kali Pd. KSAD memberikan 

menjatakan djuga, bahwa sidang di, 
Istana itu hanja dihadiri oleh ang. | 3 5 : SE 1 gota dewan menteri dan tidak diha-, memang benar tindakan? jang telah : : 'diambil oleh - menteri 

Wakil Presiden,: Bet | 

ilu oleh menteri Iwa Kusumasuman- 
itri dengan instansi2 jang bertang- 

| gung 
ira demikian pula dengan kalangan? 
kabinet. Beleid menteri pertahanan 
itu disokong oleh kabinet sebagai 
team. » 

Dr. Diapari menerangkan, bahwa 

pertahanan 
itu telah menimbulkan salah faham, 
djuga dalam sementara kalangan 
fraksi2 pemerintah sendiri. Ia ber- 
pendapat,. bahwa timbulnja ..heboh” 
itu sesungguhnja ditimbulkan oleh 

berhasilnja “golongan..tertentu..menj 
barkan bisik2, bahwa Iwa Kusuma- 
sumantri seorang ,,komunis”, kaki 
tangan Moskow. Ini sama-sekali ti- 
dak, benar, demikian Diapari jang 
menambahkan, bahwa Iwa sesung- 
'guhnja adalah seorang patriot jang 
djudjur dan konsekwen- memper- 
djuangkan negara berdasarkan demo 
krasi parlementer. 

Pukulan oposisi. 
Dr. Diapari mengakui, bahwa de- 

ngan diadjukannja- usul mosi Bur- 
|hanuddin itu, fihak oposisi telah ber 
'hasil untuk memberikan pukulan 

  

djawab dalam kalangan tenta 

hendaklah keutuhan Angk. Darat 

“kan di Djakarta, ia telah menjam- 
'paikan kepada Pd. KSAD pendirian 

| 'nja mengenai 
“ Angkatan Perang sekarang ini dan 

— kan saran, supaja Pemerintah men- 

Melah menundjukkan kepada kelema 

'Saben Hari Dan 

5? Kan sampah  bukannja me- 

| sa diadakan perobahan2 jg. 

“kantuk 

hi | salah 

nasihat serta mengadjukan pendi riannja kepada Menteri Pertaha- jang memusingkan 
mutasi2 jang penting, 

peristiwa 17 Oktober prinsipieel riselesaikan. 
Ran, agar djangan mengadakan 

Pd. KSAD berpendirian, bhw. 

jang primair diusahakan lebih da 
hulu. Kolonel Simbolon berpen 
dapat, bahwa dengan mutasi jang 
belakangan ini terdjadi, Menteri 
Pertahanan cg. Pemerintah telah 
menjadakan usaha2 Pd. K 
selama ini untuk “ mengutuhkan 
persatuan Angkatannja. 2 

Selandjutnja oleh . Kolonel Simbo- 
lon diterangkan, bahwa dalam rapat 
para Panglima jang baru2 ini diada 

persoalan didalam: 

Kolonel Simbolon telah . mengadju- 

tjabut kembali mutasi2 tsb diatas 1g 
telah dilakukannja dan selain itu i2 

fan2 P.P. 35. : 
Kolonel Simbolon menjatakan pu 

Ta pendapatnja, bahwa peristiwa jg 
terdjadi belakangan ini tidak dapat 
dianggapnja sebagai ..usaha jang 
baik untuk memupuk dan memulih- 
kan kembali keamanan”. Demikiar 
antara lain keterangan tertulis Kc- 
lonel Simbolon jang disampaikan ke 
pada .,Antara”. pa 

Tawanan 3g Makmur 
Dapat Ajam “Goreng 

    

n Dila- 
SA 

ditem 

    jani 80 Pega 
AJAM2 GORENG 

3 

| rupakan suatu hal jang aneh 
| di Hotel Napoleon Bonapar- 
te di Corsica, tempat pem- | 

4 buangan sultan Maroko, Si- | 
di Ben Yussuf beserta iste- || 
“Ihri2-nja. Untuk melajani Sul- 

| tan Ben Yussuf sebagaimana 
dikehendaki olehnja, terpak-” 

tegas dalam susunan pega- 
Y wai2 hotel. Hotel tersebut 
| biasanja — mempunjai 6 

“| orang pegawai. Bercirang ini 
melajani Sultan Ben | 

Yussuf dan Bh 4 

  
Sultan Ben Yussuf 

  

  

ington 

sebelum 

Rusia Perhati- 
kan Pidato 
Eisenhower 
Keterangan Resmi 
Menteri Molotov 

RADIO MOSKOW menjiarkan 
hari Sabtu, Menteri Luar-negeri 
Sovjet Uni dengan sungguh2 men 
djamin Duta Besar Amerika Seri 
kat untuk Sovjet Uni, Bohlen, 
bahwa Dena Sovjet Uni de 
ngan betul2 memperhatikan pida 
to Presiden Eisenhower mengenai 
usul2 baru tentang penilikan 
atom. Menteri Luar-negeri Sovjet 
“Uni Molotov menjatakan terima 
kasih kepada Bobien jg telah da- 
tang kepadanja dan jang minta 
supaja pidato Eisenhower diper- 
hatikan. Selandjutnja dikatakan 
bahwa soal sendjata atom itu ada 
lah hal2 jang sangat penting, 
demikianlah disiarkan oleh Radio 
Moskow. 

Seperti 
menghadapi soal2 jang | serupa, 
maka sekarang pula pemerintah 
Sovjet Uni akan  mentjurahkan 
perhatiannja jang sungguh2 terha 
dap pidato Eisenhower, demikian 
lah Radio Moskow. Ini adalah re- 
aksi jang resmi dan jang pertama 
dari pemerintah Sovjet Uni terha 
'dap pidatonja Eisenhower. Dalam 
pada 'itu Gedung, Putih di. Wash 

menjatakan hari Sabti, 
djandji pemerintah Sovjet Uni un 

tuk memperhatikan dengan sung 

'heuh2 usul2 atom dari presiden 

'Eisenhower, adalah sangat mem- 
beri harapan. (Antara-UP) 

143 ORANG TEWAS DLM. KE- 
(TIILAKAAN. TERBANG 

1 DI! INDIA. 
13 orang telah tewas ketika se 

Ibuah pesawat Dakota kepunjaan 

“India National. Airlines” djatuh | 

— Perlu Dibentuk Pemerintahan Irian vada diarak. 2 mil dari Nagpur 
(dinegara bagian  Madhya Pre- 
desh) nada hari Sabtu ini. Menu- 

Irut AFP, diantara korban2 tadi 

terdapat seorang pemuka India 

bernama Harihar  Nath Shastri.   “4 bersantap pada setengah se- 
engan masakan jang 

mengandung ikan ajam. Di- 
ih satu, kamar Sultan di- 

tempatkan go dapur 
gas, sehingga isteri: 
dapat memasak m 
Maroko sekehendak hati me 
eka. 

    

    
     
    

  

    

Djumlah penumpang dan anak 
buah pesawat tadi ada 14 orang, 
hanja penerbangnja  sadja jang 

4 masih hidup. Ikut tewas pula 'sc- 
1 orang wargarfegara Amerika Se- 

rikat. Mesin pesawat tadi dengan 

mendadak berhenti, tak lama se- 
sudah berangkat dari lapangter- 

| bang Nagpur, 

djuga. dahulu dalam ' 

  

kepala” kepada 
,kabinet. ,,Tetapi saja jakin, bahwa 
kabinet ini akan tjukup mempunjai 
sincasseringsvermogen”. Berhubung 

sdengan  tersiarnja desas-desus  se- 
“Olah-olah akan diadakan reshuffle, 
.dr. Diapari menerangkan, bahwa 
. menurut pendapatnja tidak perlu di 
'adakan reshuffle. Ia menambahkan, 
'bahwa ia mendapat kesan, bahwa 
“pemerintah senantiasa bersedia utk. 
mengadakan ' compromis,  djikalau 
berdasarkan “alasan jang sehat da- 
lam segala persoalan jang dihadapi. 

5 Kapitaalsvlucht, 
| Dr. Diapari menerangkan, bah 
wa djikalau terdjadi krisis kabinet 
lagi negaralah jang akan mende 
rita kerugian.. Jang mendapat ke 
untungan hanjalah kaum -pengu- 
saha2 asing dan lain2-nja jang me 
mantjing dalam air keruh. Dgn 
timbulnja krisis, maka akan lebih 
mudahlah bagi pengusaha2 asing 
untuk melarikan modalnja keluar 
negeri (kapitaalsvlucht).. Jang me 
njedihkan lagi, ialah bahwa djuga 
pengusaha2 nasional menanam 
modal diluar negeri, sedangkan 
negara sendiri membutuhkan mo 
dal. (Pia) " 

PEMOGOKAN2 ITALIA 
BERACHIR, 

Pemogokan selama 24 djam 
jang didjalankan oleh buruh pre- 
man, djawatan2 dan kotapradja, 
serta djawatan2 kereta api di Ita 
lia telah berachir pada Djum'at 
tengah malam dengan tidak ter- 

“djadinja insiden2. Seorang djuru 
ibitjara serikat sekerdja. mene- 
|rangkan, bahwa pemogokan itu 
berhasil dengan baik, istimewa 
mengenai djawatan kereta api. 

Dari kalangan2. resmi sebalik- 
nja didapat keterangan, bahwa 
telah datang lebih banjak buruh 
ditempat2 pekerdjaan2 “daripada 
selama pemogokan2 jang sudah2. 
Dalam suatu komunike jang te- 
lah disiarkan . sesudah diadakan- 
nja sidang kabinet telah diterang- 
kan, bahwa akan diambil tinda- 
kan2 disipliner terhadap para 
buruh jang mogok. 

. ANGGAUTA S. P.S. 

    
  

  

   

      

       
      

      

        

   

Kalau ai Indonesia duiu wakil presiden Nixon dengan isterinja mentjoba 
mengambil hati rakjat dengan sikapnia jang ramah tamah itu, maka di 
Birma ia mendekati rakjat dengan dijalan berpakaian adat Birma, leng- Selatan, ketika bulan Djuni jl. Dean 

kap aengan ikat kepalanja. Tampak disini Nixon bersama isterinia dalam "menerangkan 
pakaiari nasional Burma dipotret bersama: presiden Birma Bau U (pakai dakwaan dari pihak Utara ini diang 

.katjamata) dan puterinja (paling kiri). i 

    
   

   

TAHUN KE VIN No. 248. 
domba nada mna mm sem 

  

Tuduh Menuduh 

UTUSAN PIHAK Serikat 

dak 'sah telah menjembunjikan 

RRT. NS 

Dean mengatakan — dalam sidang 
: tadi, bahwa tuduhannja ini berdasar 

kan sebuah keterangan jang berasal 
dari Utara. 

Sebelum itu delegasi Utara mem- 
persoalkan ketjakapan ' Dean untuk 

i mewakili segala 17 negara jang ber- 

perang pada pihak Serikat di Korea. 
Kemudian pihak Utara menuduh 

bahwa Amerika Serikat telah ber-   
  

Sampai D 

rakannja di Vietnam Selatan. Pa 
Vietminh telah merebut sesuatu 
pasukan? Bao Dai, jaitu didaerah 

dan semua sendjatanja direbut 

pendjaga menara tersebut dapat 

lah Selatan Saigon dan didaerah 
Barat Saigon.   

| kan Vietminh. : 
| Dalam pada itu sedjumlah 41 pa- 
sukan Vietminh telah memasuki sbe 
kas ibukota daerah Thai, 

Hanoi, " demikianlah diumumkan 
oleh djurubitjara tentara di Saigon 
pada hari Sabtu. Baru2 sadja Lai- 
chau telah diungsikan oleh pasukan2 | 

Ant Perantjis. “demikian “pula “oten 
penduduk sipilnja jang bersama? me 
nudju ke Dien Bien Phu, jang ba- 
ru2 sadja diduduki oleh pasukan2 
Perantjis. - Djurubitjara tentara tsb 
tidak menjatakan apakah pasukan? 

jang masuk ke Laichau tsb adalah 
sebagian dari Divisi Vietminh 316. 

-Sebagian besar dari divisi tsb telah 
kembali ke Tuangio, jaitu dengan 
menjeberang menudju kearah Dien 

'Bien Phu. Dapat dikatakan bahwa 
kesatuan? dari divisi 316 tsb sudah 

iberada disekitar Dien Bien Phu, di 
'mana alat2 pertahanan sudah :diper 
siapkan. Para penindjau Hanoi men 
duga bahwa pertempuran jang se- 
ngit akan terdjadi antara pasukan? 

iVietminh dan pasukan2 Uni Peran- 
tjis. 

Sementara itu Pemerintah Peran- 
'tjis tidak mempertimbangkan siaran 
'radio Vietminh jang membenarkan 
kesediaan Ho Chi Minh untuk me- 
rundingkan perletakan  sendjata “di 
Indo China, demikian kalangan res 

mi di Paris mengatakan malam Sab 
itu. Pemerintah. Perantjis tetap ber- 
.pegang kepada komunike tgl. 2 -De- 
tsember l., . dalam mana Ho Chi 

"Minh diminta supaja adjukan saran 
baja setjara resmi dan pemerintah Pe 
irantjis tidak "memandang siaran. ra- 

“dio sebagai saluran resmi, demikian 
kalangan Perantjis tadi. (Reuter). 

  

| Pilipina Mau 
Dibudjuk 2... 

tuan Ekonomi Asal Pili- 
pina Tidak Tagih Ujepang 
PIMPINAN tertinggi — partai 

Nacionalista Philipina pada hari 
Kemis kabarnja telah membitja- 
rakan sebuah usul jang datang 
dari seorang pembesar tinggi 
Amerika jang tidak disebut na- 
manja,  jaitu jang mengusulkan 
supaja Philipina melepaskan tun- 
tutan pembajaran kerugian pe- 
rangnja dari Djepang dan sebagai 
gantinja akan menerima lebih ba- 
njak bantuan ekonomi dan mili- 
ter lagi tahun depan dari Ameri- 

itu jang baru2 ini mengundjungi 
Manila tidak diumumkan. 
Pembesar tadi kabarnja telah me- 

nekankan sangat perlunja diadakan 
pengurangan jang banjak dalam tun 
|tutan ganti kerugian Philipina jang 
sebesar 8 biliun dollar itu, atau me- 

lepaskan tuntutan tadi seluruhnja 
sebagai suatu djalan untuk mem- 
perkuat rentjana2 pertahanan bagi 
negara2 Asia jang merdeka”. Usul 
tersebut kabarnja telah  diadjukan 
ikepada pemimpin? partai Naciona- 
ilista, tetapi mereka dalam hal ini 
tidak memberikan suatu ketentuan 
baik langsung maupun tidak lang- 
sung. (Antara-UP). 

  

Saigon Terau tj 3 
Pasukan2 Vietminh Mendobrak 

PASUKAN2 VIETMINH m 

ra dari Saigon. Pasukan Bao Dai menderita 

.kan2 Vietminh djuga telah menaklukkan sebuah merara pertaha- 
nan didaerah Sadec, 60 mil disebelah Barat dari 

minh djuga menaklukkan beberapa pos didaerah Tanan, jaitu 23 
mil disebelah Selatan Saigon, didaerah Bentre, jaitu 25 mil disebe- 

Laichou dimasuki Ti 

# & : 
Likhu' ' Pakistan jaitu 300 km. disebelah. Baratdaja 

.Tapi Pakistan Akan Te- 

Amerika Djandjikan Ban- | 

ka. Siapakah pembesar Amerika | 

Y 

mn 

i Tayninh 
akin lama makin memperkuat ge- 
da hari Djumat maka pasukan2 
pos jang dahulunja dikuasai oleh 
Tayninh, 60 mil disebelah Uta- 

beberapa kerugian 
oleh pasukan Vietminh. Pasu- 

Saigon. Para 
melarikan diri. Pasukan2 Viet- 

Soctrang, jaitu 145 mil disebelah   
RRT Protes 

ruskan Perundingannja 

«Dengan Amerika 
:NOTA protes RRT telah disam 

paikan pada tg. 7 Desember. oleh 
Wakil Menteri Luar-negeri RRT 
kepada Duta Besar Pakistan, Djen 
deral Maior Raza, demikianlah 
sumber2 jang berkuasa memberi 
tahukan di Karachi, Nota tsb. me 
njatakan anggapan mengenai pe 
rundingan2  pangkalan2 udara 
dan persekutuan militer antara 
Amerika Serikat dan Pxkistan. 
Seorang pembesar dari pemerin 
tah Pakistan jang diminta. supaja 
memberikan komentar terhadap 
nota2 Sovjet Uni dan RRT, me 
ngatakan, kami tidak diganggu | 
oleh nota2 tsb. dan nota2 tsb. 
tidak akan mempengaruhi kami 
dalam mendjalankan politik jang 
bebas, dan menurut penglihatan 
kami. 

t 
t 

Pembesar tsb menekankan, hingga 
kini hubungan? antara Pakistan dan, 
RRT tetap baik dan bersifat per-! 
saudaraan dan dia menjatakan hara! 
pannja moga2 hubungan itu tetap! 
seperti sediakala. Diduga di Kara- 
chi bahwa dorongan kepada Sovjet 
Uni dan. RRT untuk mengirim- 
kan Nota protes tersebut datang 
dari Perdana Menteri India, Nehru,: 
sendiri, ketika, dalam pertengahan! 
kedua bulan Nopember jl., dinjata- 
kan olehnja bahwa di Gilgit, jaitu! 

“di Kashmir Utara jang dikuasai oleh 
Pakistan, . mungkin di bangunkan 
pangkalan udara Amerika Serikat. | 

! ,(Antara—UP).| 

Sementara itu Menteri Luarnegeri| 
' Afganistan, Pangeran. Naim, menja-' 
takan kepada AFP hari Sabtu, bhw, 
djika bantuan militer diberikan oleh! 
Amerika Serikat kepada  Pakistan,/ 
maka dalam keadaan sekarang ini 
hal 'itu dianggap sebagai antjaman! 
bagi Afganistan. Naim mengatakan! 
bahwa soal tsb tidak dibitjarakan' 
oleh Wakil Presiden Amerika Seri- 
kat Nixon ketika Nixon berkun- 
djung ke Kabul. Naim. menjangkal 
adanja berita bahwa hubungan de' 
ngan Pakistan mendjadi makin lama' 
makin baik, akan tetapi Naim mene 
gaskan kehendak — Afganistan akan 
perhubungan jang baik. ! 

: : (Antara—AFP). 

KAMBODJA SARANKAN TGL 
115 DESEMBER SBG. PERMU- 
LAAN RUNDINGAN DGN. 

PERANTIIS. 
Suatu sumber resmi mengu- 

mumkan di Pnompenh Sabtu, 
bahwa pemerintah Kambodja te- 
lah menjarankan supaja pada tgl. 
15 Desember jad. dimulai lagi 
perundingan dengan  Perantjis, 

| Presiden 

ikan djalannja 

  jang akan memberi kemerdekaan 
sepenuhnja kepada  Kambodja. 
Diterangkan bahwa — komisaris 
agung Perantjis di Kambodja, 
Jean Ristorucci, belum  djawab 
saran Kambodja tadi. 

buat tjurang, jaitu' berkomplot dgn. 
Korea Selatan Syngman 

Rhee untuk melepaskan orang2 ta- 

wanan perang jang berada  dipihak 

kepada pers, bahwa 

untuk gapnja sebagai suatu sebab 
memutuskan perundingan. 

Dean minta Utara tarik 
kembali tuduhannja. 

Kepada pers Dean menerang 
kan selandjutnja, bahwa dalam 
sidang tadi ia telah menuntut su 
paja pihak Utara menarik kem 
bali tuduhan . mengenai ,.perbu 
atan tjurang Amerika” tadi. 

Selama pihak “Utara tidak ber 
buat demikian, kata Dean dan 
tidak minta kepada pihak Serikat 
supaja perundingan dilandjutkan, 
maka perundingan tsb tidak akan 
dibuka kembali. 

Sesudah - mengutjapkannja ka 
ta2 tadi, Dean meninggalkan ru- 
angan sidang. ,.Pihak Komunis 
makin lama makin kasar!”, ka 
tanja kepada pers. 
...Pemutusan perundingan perda- 
huluan ini datangnja sesudah 
Dean mentjapai kata sepakat de 
ngan Syngman Rhee, jang dikun- 
djunginja ketika hari Djum'at 
il. Kepada pers Dean menerang 
kan, bahwa ia telah membentang 

perundingan sela 
ma 8 minggu j.l. ini kepada Rhee. 
Dean menerangkan, bahwa Rhee 
masih ragu2 tentang soal me 
ngundang2 negara? netral keda 
lam konperensi -politik-j.a.d. 

Korea Selatan benarkan 
skap Dean. 

Dari Seoul AFP mewartakan, bah 
wa menteri luar negeri Korea Sela- 

tan Pyun Ying Tae Sabtu telah 
membenarkan tindakan Arthur 
Dean, ketika-ia memutuskan perun- 
dingan pendahuluan, ,,karena pihak 
Komunis buas dan melemparkan tu 
duhan2 jang bohong”. 

Dikatakannja bahwa Korea Sela- 
tan sanggup menjetudjui apabila run 
dingan tadi dilandjutkan lagi, djika 
lau Arthur Dean  menghendakinja. 
Pyun Yung Tae kemudian memban 

tah mentah2 tuduhan pihak Utara, 
Ibahwa Amerika Serikat telah berse- 
kongkol dengan Korea Selatan, ke- 
tika pembesar2 Korea Selatam atas 
perintih Syngman Rhee dalam bu- 
lan Djuni jl. melepaskan kira2 23. 
000 orang tawanan perang jang ,.an 
ti-iKomunis”. Jang memikul  tang- 
gung-djawab atas pemutusan perun- 

dingan ini, kata Pyun, sama sekali 
jalah pihak Utara. 

Inggris sangsikan kesung- 
guhan hati Utara. 

Berita AFP dari London me 
ngatakan, bahwa seorang djuru 
bitjara kemerterian Juar . negeri 
Inggris hari Sabtu telah ditanjai 
pendapatnja tentang tuduhan pi 
hak Utara, bahwa Amerika telah 
berkomplot dengan Rhee ketika 
Djusi j.., untuk membebaskan 
beberapa puluh ribu orang tawa 
nan non-Komunis. ,,Agak aneh”, 
kata diurubitjara tadi, kita ber 
fanjakan diri apakah pihak Uta 
ra sungguh2 berusaha supaja da 
pat diadakan konperensi politik 
mengenai Korea”. Sementara itu 
London belum terima laporan 
resmi tentang perundingan di Pan 
munjom ketika hari Sabtu. 

,Segala sesuatu tergang- 
tung dari pihak Utara”. 

Berita AFP lainnja mengata 
kan, bahwa kalangan? berkuasa 
di London tidak heran setelah 
mendengar berita tentang pemu 
tusan perundingan di  Panmu 
njom. Kata mereka,” penundaan 
ini untuk sementara ini bukan 
nja berarti pemutusan sama se 
kali”. 

Mereka katakan, bahwa kelan 
idjutan perundingan ini sama se 
kali tergantung daripada tafsiran 
jang diberikan oleh pihak Utara 
kepada perkataan 
tjukup” jang diutjapkan Dean gu 
na memutuskan apa jang akan 
mereka perbuat. 

Untuk perbesar ketega- 
-— ngan dunia 

Radio Korea Utara di Pyongyang 
hari Sabtu memberikan komentar 
terhadap pemutusan — perundingan 
pendahuluan konperensi politik ten- 

tang Korea di “Panmunjom oleh Ar- 
thur Dean dari Amerika Serikat. Sia 

  

KETUA UMUM Pusat Badan 
Perdjuangan Irian, Latumahina, da- 
lam sebuah  keterangannja  berhu- 
bung dengan dibentuknja. Biro. Iri- 
an, mengatakan bahwa lebih tegas 
lagi bila pemerintah membentuk pe 
merintah Irian. Apakah statusnja se 
bagar propinsi, kabupaten, residensi 
dsbnja bukan soal. Dan  tempatnja 
harus didaerah jang berdekatan dgn 
wilajah Irian. Tindakan ini adalah 
sesuai dengan putusan Kongres Rak 

hjat Perdjuangan 

  

1952, jang menghendaki dibentuknja 
Genkrighun untuk Irian Barat. Bi 

ro Irian, menurut Latumahina, per- 
lu ditindjau dengan sebaik2nja, ka- 
rena sedjak 1950 sudah berbagai ba 
dan jang timbul akan tetapi karena 
tidak ada tangan "jang menggiatkan 
usaha2 itu, maka hasilnja pun meru 

pakan nol besar. 
| Soal Irian ini sudah. . merupakan 
satu sengketa antara Belanda dan 
Indonesia, dan bagaimana sengketa 

Irian pada tahun ini akan berachir belum dapat di ki 
pom 5 

aa Buru. 
Page Mma 

| Kg Lasg K ninubaya man bennapenan 
t saseh Comenattadang 

Ps AA Sea nb Ra 

ra?kan sekarang. Kalau  ditindjau 
dari segi KMB- sengketa ini dapat di 
achiri dengan  djalan . perundingan 
dan damai. Tetapi makin hari ma- 
kin tampak kesulitan2 jang ditimbul 
kan oleh Belanda, dan pihak Indo- 
nesia makin hari melihat tklak- ada 
harapan masalah ini dapat diselesai 
kan dengan damai. Ini disebabkan 
karena tindakan2 permusuhan jang 
diperlihatkan oleh Belanda terhadap 
bangsa. Indonesia. Usaha. pemesin- 

tah- Indonesia dikatakan oleh Latu- 

mahina, sedjak kabinet Hatta sam- 
pai dengan kabinet Wilopo tidak 
berobah. Usaha2 tsb antara lain" te 
lah diadakannja berbagai konperen- 
si dan perundingan. - Tetapi usaha 
itu merupakan suatu balans kerugian 
nasional jang besar, karena Belanda 
makin menarik Irian Jebih' rapat ke 
padanja. Tindakan? dari kabinet se 
karang, menurut Latumahina, meng | $ 

Irian, Tetapi |lawesi dan Sunda Ketjil serta kepa- hangat?kan persoalan 
ia sendiri belum merasa optimistis, | la2 
Demikian antara lain Latumahina, 

dan Korea Selatan dalam perkem ahan2 

  

    ci, KLEIN 

  

ja" 
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. 
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mama 

Dgu Fihak Ltara 

dalam perundingan pendahuluan 
“konperensi politik tentang Korea di Panmunjom, Arthur Dean da 
ri Amerika Serikat, hari Sabtu telah memutuskan perundingan ta- 
di, setelah terdjadi tuduh-menuduk dari kedua belah pihak, Dean 
mengatakan kepada pers kemudian, bahwa ia akan memberi ,,tem 
po jang tjukup” kepada pihak Utara, 
Ian memutuskan apa jang hendak mereka perbuat. Dalam sidang 
jang berlangsung 5 djam 45 menit 
Dean tadi, pihak Serikat menuduh bahwa 

untuk mempertimbangkan 

sebelum  diputusksin oleh 
pihak Utara setjara ti- 

orang2 tawanan perang Amerika 
kerdja-paksa — diwilajah- 

ran tadi mengatakan bahwa perbua 
tan tadi sudah djelas adalah sebuah 

komplotan Washington untuk men- 
torpedo usaha memetjahkan soal 
Korea setjara damai, dan  uhtuk 
memperhebat ketegangan internasio 
nal. 

Utara usulkan penun- 
daan sampai Senen 
ini. 

Seterusnja — dikatakan oleh siaran 
tadi bahwa sudah ketika sidang hari 
Selasa 'jl., Dean membajangkan akan 
ditundania perundingan tadi setjara 
unilateral. Siaran tadi mengatakan 
bahwa dalam sidang hari Selasa itu 
Dean mengutjapkan — ,.pidato2 pan- 
djang lebar jang abstrak”.  Dikata- 
kan bahwa ,,keangkuhan Dean me- 
muntjak hari Sabtu ketika ia menga 

mna ema mnnann 

orea .,Matjet” Lagi : 
Dean Putuskan Perundingan Setelah   

4 

| sk eselama- 

tan Maka” 
Sebab Musabab Matjet- | 

nja Perundingan ' 

PUTUSNJA perundingan pen 
dahuluan konperensi politik ten 
tang Korea di Panmunjom pada 
hari Sabtu, merupakan  puntjak 
daripada djalan buntu jang sudah 
berlangsung selama 2 minggu. De 
mikianlah tulis wartawan AFP 
dari Panmunjom. Djalan . buntu 

| ini mendjadi-djadi ketika hari Se 
Hasa j.L, waktu utusan pihak Seri 
kat, Arthur Dean dari Amerika 
Serikat, mengadjukan usul2 kepa 

. da pihak Utara, jang disebutnja 
»usul2 paling achir”, sematjam se 
buah ultimatam. 

Hari Kemis "jl. keadaan agak 
mendjadi kurang tegang, waktu 

i Dean menerima instruksi2 istime 
| va dari menteri luar negeri Ame 
'rika John Foster Dulles, jang se 
pulangnja dari Bermuda di Wash 

Lington menjarankan supaja ,,se- 
gala sesuatu Jang dapat didjalan 
kan musti dilakukan”, 'btk. men 

.tjapai persetudjuan di 

  

Panmun- ' 
baikan sama sekali ,,pertanjaan pi-1 jom. Pemutusan perundingan pen 
hak Utara: ',,Apakah Tuan  djuga dahuluan ini sekarang sudah dja 
mewakili pemerintah Korea Selatan, ' di suatu kenjataan, walaupun hal 
dan prosedur2 apa jang Tuan usul-f ini: belum berarti bahwa perundi 
kan untuk memetjahkan - soal Ko-i ngan tadi tidak akan dilandjutkan 
rea?” Seterusnja siaran tadi menga- api. 
takan bahwa Dean setjara unilateral “Para penindjau di Panmunjom 
pula mengumumkan penundaan pe-' menandaskan. bahwa sidang pada 
rundingan — pendahuluan ini untuk hari Sabtu berlangsung sangat 
waktu jang tak terbatas, dan tidak "lama (5 djam 45 menit) dan me' 
menghiraukan usul Utara supaja pe rupakan puntjak daripada rente 

, ing itunda sampai hari Se- . rundingan di “11 a sampai he tan polemiik2 dan ' tuduh-menp- 

nen ini. (Antara—AFP). | duh x 

| Sulit dimu'ai lagi karena 

Tak Ada Te- soal ,,keselamatan muka”, 
Resmiinja, pemutusan ini bukan: 

l Ni saman 1x0on 

Atas Politik Presiden 
Sukarno 

DARI sumber jang boleh diper 
fjaja diperoleh keterangan, bahwa 
berita jang disiarkan oleh warta 
wan United Press Warren Duffee 
seolah-olah Yk. Presiden Nixon 
ketika mengadakan  perdjalanan 
ke negara2 Asia Timur baru2 jini 
telah mendesak pemimpin2 nega 
ra jang dikundjunginja, diantara 
nja kepada Presiden Sukarno di 
Indonesia, supaja ia tefap menga 
dakan pengawasan jg keras atas 
gerakan kominis didalam negeri 
serta memusatkan perhatiannja 
pada usaha2 menindas kerusuhan 
kerusuhan didalam negeri, sebe 
lam mentjoba mengadakan tun- 
tnutan2 untuk suatu wilajah tam- 
bahan, adalah sama sekali tidak 
benar. 

Sumber selandjutnja menerang 
kan, bahwa suatu kesan sema   

lah ditimbulkan karena tidak 'tertja- 
pai kata sepakat mengenai soal2 pe- 
rihal konperensi politik tentang Ko 
rea, melainkan karena Dean minta 
supaja pihak Utara minta maaf kes 
pada pihak Serikat, “karena “Utara 
telah menuduh bahwa Amerika bet 
sekongkol dengan Rhee untuk lepas 
kan tawanan2 perang. 5 

Dengan ' demikian maka jang di 
hadapi ialah soal nama baik, soal 

. muka”. Dengan demikian maka pa 
ra penindjau tadi berpendapat bhw 
sulitlah untuk melandjutkan lagi pe 
rundingan tsb. , 

Pemutusan perundingan ini sudah 
barang tentu memberikan sebab “ke- 
pada Arthur Dean “untuk pulang ke 
Washington, kata para' “penindjau 
tadi. (Antara—AFP). ' 

  

tiam itu tak pernah ditinggalkan 
Nixon ketika ia meninggalkan 
Indonesia sesudah ia dengan is- 
terinja beberapa hari tinggal di- 
Sini. 1 

Demikian sumber tadi. (Antara) 

  

  

  

bolan Sulawesi 
Ratusan Grombolan Dihadjar Dgu 

Tembakan2 Dari Udara 

DISAMPING OPERASI2 Auri jang sedang dilantjarkan di 
Sulawesi Selatan, kini sudah mulai pula digerakkan satuan2 ar- 
tileri untuk menghantjurkan pemusatan2 gerombolan bersendjata. 
Operasi Auri jang terus dilakukan itu telah timbulkan korban2 
ratusan orang dipihak gerombolas. Disalah satu tempat di Mandar 
Auri telah dapat tewaskan 150 anggota2 gerombolan dan pencem 
bakan-penembakan dilakukan di Paluda 'dan Allu djuga termasuk 
daerah Mandar berturut2 telah terbunuh 34 dan 60 anggota ge- 
rombolan. Penembakan2 'Jainnja dilakukan di Bontoriha, Lanip- 
pa, Sulu Parengan, Tompumau, Polewali, Basukui, Ponre, Lai 
Dune d.!I, Hasil2 operasi itu masih ditunggu laporapnja. Demi- 
kian al. keterangan perwira pcrs Kapten Rahasia jum'at pagi 
pada pers Makassar.   

..tempo jang | 

Selandjutnja — dikatakan  satuan2 akan diminta datang pd. KSAD dan 
artilerji telah musnakan tempat p@- dari Dewan Keamanan Nasional 
musatan gerombolan di Batu-hatu, serta Kementerian Dalam Negeri. 
Soppeng dimana asrama mereka ter- Mobrig dan perintis meng 

bakar dan 5 oramg terbunuh. Se: halaukan gerombolan TH. 
mentara itu beberapa orang Jainnja| Sementara itu dari pihak Mobbrig 
luka dan 3 orang tertawgkap.. Ha- propinsi hari Djum'at didapat kete- 
siI2 operasi lainnja diratakan di rangan bahwa pada tanggal 5 De- 
Lakkang 10 putjuk sendjaia gerom- sember jang baru lalu kira2 djam 11 
bolan jang disimpan dalam lumpur pagi 8 buah perahu dengan kira? 
telah diketemukan. Pada tgi. 5 Des, 400 orang gerombolan TII mendu- 

sebuah perahu. dengan nachodanja duki kampung Tosale kira2 16 km. 
telah ditangkap. Ia mengaku telah gari Donggala. Gerombolan bersen- 
angkut gerombolan dari Batangkiju djata bersendjatakan sebuah - mor- 
ke Tampora sebelah utara Mandar. tir, 9 bren dan lain?! 

Di Kasai dalam basis komando Me: | Mereka terus mengepung  kam- 
kassar gerombolan jang berkekuatan ' pung itu dan tidak membolehkan 

1100 orang dengan sendjata kuat te- penduduk keluar kampung. Semen- - 
lah menjerang 18 tentara jang Mc- tara itu penduduk dikampung2 jang 

'njebabkan 2 gugur, 3 luka berat dan (berdekatan telah melarikan diri ke 
Ia Jluka ringan. Kerugian gerombo- ' Donggala. 
lan belum diketahui, 

Tentang keadaan di Sulawesi Te-| Mobbrig dan Perintis seterima be- 

ngah Rahasia akui kebenaran berita rita itu segera pada tg. 6 Desember 
jang telah kita siarkan tentang pem- djam 5 pagi bergerak mengusir ge-s 

bakaran geredja, penjembelihan dan rombolan tersebut, jang mengakibat- 
pembakaran wanita2. Pengungsi2 di kan terdjadinja- tembak-menembak 
'daerah Donggala, kata Rahasia se-'selama kira2 84 djam. Dalam per- 
landjutnja, sekarang bertambah se- tempuran itu gerombolan kehilangan 
dangkan pembersihan didjalankan te- 8 orang mati, 3 luka2 berat dan 13 
rus. Mengenai ribut2 di Bolaang: luka2 ringan. Sendjata2 mereka jang 
mongondow dikatakan sesudah diki- djatuh ditangan polisi dan Mobbrig 
rim satuan2 tentara keadaan  djadi 4 mauser, 2 Lee and field, 1 sten- 
reda. 23 Orang telah ditangkap dan gun, 1 bedil, sedjumlah granat ta- 
2 pemimpin lainnja sedang dikedjar. ngan, dokumen2 penting, “pakaian2 
Rumah2 jang telah dibakar  ber- dil. 
djumlah 36 buah, di Posian 33 dan Disamping itu sebuah perahu me- 

Mapait 3 buah. reka dapat dibakar. Sesudah terdja- 
di pertempuran itu gerombolan me- 

larikan diri dengan  mengguaakan 
Sisa perahu mereka jang masih ting- 
gal. Kerugian pada Mobbrig dan 
Perintis tidak ada. Anggota2 gerom- 
bolan jang luka2 dan tertangkap se- 
karang dirawat di rumah sakit Pa- 
ht, Sesudah 'kedjadian itu polisi se- 
gera mengadakan patroli2 dengan 
kapal motor ,.Bawakaraeng” dipasi- 
sir. Donggala dan Surumana. Demi- 
kian keterangan tersebut. (Antara). 

m—osnanara nanang 

|. Lebih djauh Rahasia terangkan, 
dalam peralihan tahun 1953/1954 
akan diadakan konperensi keaman- 
an di Makassar untuk membitjara- 
kan hasil2 konperensi2 di. Ambon 
jang sudah dilaksanakan, untuk me- 
nindjau situasi dan rentjana masa 
depan. Konperensi akan — dihadliri 
oleh ketiga Gubernur Maluku, Su- 

polisi, komandan2  resimen, 
Auri, Alri, Kedjaksaan, Dari pusat i 

Auri Melabrak Crot 
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“orang penderita, demikian djuga Pa 

Kaba   

  

r Kota 

  

    

  

muman Panglima Divisi P. 

“ 

Gedung Penting Didjaga 
Peraturan S.0. Bukanlah. SOB — Ke- 

2 terangan Kapten Harsono 

Merdeka tgl. 8 Dec. 1953) perlu kiranja didjelaskan, bahwa jang 
berlaku bukan peraturan S.O.B., tetapi S.0. jang selama itu me- 
mang belum ditj TA Gubernur, demikian a.l. Kapten Harso- 
at malam jbl. di Balai W Se    Kalau peraturan 

  

Un 
«Mr. Burhannuddin c.s. bikin usul 
mosi. Minta ditjabutnja PP 35. Ala- 
sannja, demi keutuhan Angkatan Pe- 

rang, supaja sementara djangan ada 
perobahan2 lagi dalam susunan A.P. 

Menteri Pertahanan dalam pada 
itu djawab, bahwa pemerintah kan 
tetap pada pendiriannja. ' Mungkin 
dalam bathin lalu bilang, demi ke- 
utuhan kabinet, djangan bikin usul2 
mosi jang bisa gulingkan pemerin-| 
Kal Ma 

Sir-pong dengar “ada ngotot2an 
ini, bana katanja demi keutuhan 
A.P., jang Jain demi keutuhan Ka- 
binet, tjuma mau usul: demi ke- 
utuhan negara, baiknja djangan sa- 

ling plerok2an toh. 
Sir-pong tidak sadja kepingin utuh 

persatuannja, tapj djuga butuh ke- 
makmurannja, buti?h beras, butuh 
pakaian, supaja bisa utuh rumah 
langganan adan . 

»Sir-pong. 
  

BUKU NACHWU/SHOROF. 
Dari badan penerbit Madrosah 

Tsanawija Darussalam” — Djaje- 
ngan 116 Surakarta, kami dapat ki- 
riman sebuah buku paramasastra ba- 
hasa 'Arab Modern (Nachwu-Shorof) 
karangan sdr. Mohd. Saleh Anwar. 
(Harga Rp. 2.50). . 
Buku tsb. setjara terang ditulis 

dalam huruf Arab (pegon) dan sa- 
ngat berguna bagi murid2 madrosah 
atau bagi mereka jang mempunjai 
minat untuk mempeladjari bahasa 
Arab. 5 

Terima kasih atas kiriman tsb. 
4 

PEMBUKAAN RESMI DJEM- 
BATAN SIDJOLANG. 

Pada hari Kemis j.l.  djembatan 
Sidjolang jang pandjangnja Lk. 36 
meter, diatas kali Seraju dan terle- 

tak antara ketjamatan Bawang dan 
distrik Wonodadi daerah kabupaten 
Bandjarnegara telah, dibuka resmi 

dengan dihadliri oleh gubernur. Bu- 
diono, anggauta2 D.P.D. propinsi 
Djateng serta pembesar2 sipil dan 
militer setempat. 
Djembatan baru jang diresmikan 

itu telah dibangunkan dengan beaja 
Rp. 165.000.—. 

KEADAAN PENJAKIT 
MENULAR 

Penjakit lumpuh timbul 

i Keadaan penjakit menular jg ter-| 
fjatat oleh Djwt. Kesehatan Kota 
dari tgl. 29 Nopember — 5- Desem- 
ber 1953 sbb.: Typhus abdominalis 

dari sisa minggu jg lampau 33 orang 
penderita mendjadi 38 orang pende 
rita, dimana seorang antaranja dari 
Ungaran, 5 orang disembuhkan dan 
2 orang meninggal: Paratyphus A 
dari sisa 18 orang mendjadi 20 
orang, Paratyphus B masih tetap 4 

ratyphus C tetap seorang penderita: 
Diphtherie dari sisa 2 orang mendja 
di 4 orang penderita, sedangkan pe 
njakit lumpuh (poliomyelitis ante- 
rier.acuta) mendadak ada 3 orang: 
jg menderita. 

IMP MENGUNDJUNG 
 DJATENG. 

tjabut but dalam bulan Djuli 1952. 

Ditambahkan 'bahwa sekarang jg. 
ditjabut oleh Gubernur  hanja me- 
ngenai lijst derma. Kaliu keadaan 
dipandang aman, maka S.O. akan 
ditjabut seluruhnja, sedang dalam 

ditjabut Gubernur dapat minta ban- 
tuan kepada fihak militer. Karena 
keadaan jang belum aman betul ta- 
di, maka Panglima masih mempu- 
Injai pertanggungan djawab atas ter- 
laksananja keamanan, sedangkan 
ulangan pengumuman tsb. tidak 
mempunjai hubungan suatu apa de- 
ngan keadaan jang terdapat dkala- 
Ingan atas (Djakarta). 

Pendjagaan dan penggle- 
dahan. . 

Atas pertanjaan mengenai  kesgia- 
tan alat2 Pemerintah pada waktu 

belakangan ini, “jaitu antara lain 
pendjagaan “ ditempat2 penting, se- 
perti RRI, Bank2, PTT dan lain2 
gedung2 vitaal serta perneriksaan 
pada mereka jang keluar dan masuk 
kota Semarang di pos2 perbatasan, 
dan lain2 kota diseluruh Djawa Te- 
ngah sedjak hari Kemis jbl., Kapien 
Harsono menerangkan, bahwa tin 
dakan tadi adalah usaha pertjobuan 
(steekproeven) dalam rangkaian usa- 
ha- memelihara keamanan. 

& Pameran A. D. 

Mengenai pameran Angkatan Da- 
rat jang -akan dibuka pada tgl. 13 
Desember djam 7.30 pagi oleh-Pang 
lima Divisi P. Diponegoro, Kapter 
Harsono menitik beratkan ketera- 
ngan, bahwa maksud dari pada tu- 

djuan pameran tadi ialah untuk me- 
narik perhatiannja para peladjar Se- 
kolah Menengah ke Angaktan Da- 
rat untuk kelak mengganti kedudu- 
kannja Perwira/Bintara jang umur- 
nja sudah landjut dan memelihara 
kalangan Angkatan Darat tetap ter- 

diri dari pemuda2. Dalam rangkaian 
Angkatan Darat tenaga? kaders sa- 
ngat dibutuhkan. -Mengenai gadjih 
dikatakan, bahwa  gadjih mereka 
(dari S.M.) jang akan masuk keda- 
lam Angkatan Darat ada lebih ting- 
gi dari P.G.P. 

Sajembara 
yangan. 

Panitya Pameran A.D. Terr. IV 
Djateng pun mengadakan sajembara 
membuat karangan jang terbuka 
bagi a. murid2 SMP dan jang sede- 
radjat dengan itu dan b. murid2 
SMA. Isi karangan: menarik perha- 
tian para peladjar2 SMP, SMA dan 

jang sederadjat serta mereka jang 
baru tamat beladjar dari sekolah2 
tsb. kearah perkembangan A.D. “kita 
dalam bahasa Indonesia dan  pan- 
djangnja karangan palinzy oanjak 2 
halaman kertas folio cdjika ditik). 
Pengiriman sajembara paling janbat 
tgl. 15 Djanuari 1954 harus sudah 
tiba dimedja panitya. Hadiah? ner- 
tama “untuk golongan a. dar b.: 
Rp. 150— dan Rp. 209— 

& 

membuat ka- 

ANGGAUTA DPR PROP. 
DITAHAN. 

Dari kalangan pemerintah propin- 
si Djawa Tengah diperoleh “kabar, 
bahwa seorang anggauta DPR pro- 

pinsi tersebut jang berasal dari Su- 
rakarta kini telah ditahan oleh jang 

begwadjib untuk dihadapkan kepada   Lima perkumpulan penggemar se- 
peda motor di Djawa Tengah akan 
menjambut kedatangannja rombo- 
ngan tamu dari Ikatan Motor Pe- 
riangan bag .sepeda motor jang akan 
mengadakan perdjalanan di Djawa 
Tengah mulai tgl. 20 Des. j.a.d. Pe 
njambutan dilakukan setjara  beran- 
ting, dan dimasing2 kota jang dila- 
lui akan di adakan atjara sendiri2. 
Kelima perkumpulan tsb. jalah PP 
SE, PSSP, PPSS,. 9995. dan. PSSI. 
Oleh PPSS pada.tgl. 23 Des. akan 
diadakan djamuan sederhana dan 

pengadilan, karena ia hingga kini be- 
lum dapat mengembalikan uang mu- 
ka pembelian padi jang diberikan 
oleh pemerintah dalam tahun 1952 
kepadanja. Kabarn'i uarg jang be- 
lum. dapat dipertanggung djawab- 
kan olehnja itu meliputi Rp. 125. 
000.-—. 2 

SERAKAN MALAM 
»DJUMAT KLIWON” 

Beberapa waktu jang lampau telah 
dikabarkan tentang gerakan ,,malam 

ha. Berapa beaja jang disediakan un- 

menghadapi soal keamanan apabila j 

rondritedalam kota Smg. 
« 

Djum'at Kliwon”, jang mengumpul- 
kan pemimpin? partai jang berpe- 
ngaruh untuk merapatkan hubungan- 
nja satu sama lain. Pada tgl. 1 Dja- 

puarj 1954, tepat Hari Tahun Baru 
jang djustru djatuh malam Djum'at 
Kliwon pun akan diadakan pertemu- 
an seperti biasanja terdjadi dan kali 
ini pertemuan itu akan diadakan di- 
rumah Dr. Parjono- jang hendak 
membentangkan ,,Ketuhanan dilihat 

xiari sudut wetenschap”. Ada  ke- 
'mungkinan malas Djum'at Kliwon 
ini akan diadakan lebih meresap 
dari-jang Sudah2. , 

   
Ba anna 5 na 

| OBRAL Tutup Tahun 
| yHarga MURAH 1 

Seperti biasa saban tahun, kita 
Re obral semua Lontjeng, Arlodji 5 

  

AN Gn : Wekker, Vulpen, dan lain-lain. 
Na oo ' Habis tahun, djual habis ba- 

, baka “ Mu rang-barang. 
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Antara” mendapat kabar, bahwa 
Ikini sedang diadakan | persiapan2 

mbikinan kebun binatang setjara 
. Ibesar2an di Jogja. Menurut rentjana 

kebun binatang ini akan terletak di ' 
dekat ,,Taman Bahagia” di Semaki ! 
dan akan memakai tanah “seluas 20 | 

tuk pembikinan kebun binatang ini 

guna pembelian tanah rakjat jang 
akan dipakainja itu akan memakan 
beaja tidak kurang dari Rp. 9.080. 
000.—. 

Menurut keterangan tsb., kebun 
binatang ini akan dibuat setjara mo. ' 

tang dinegara2 lain dan seorang 

lah menjanggupkan diri untuk mem-| 
berikan petandjuk: seperlunja. 

Sementara itu dapat dikabarkan, 
bahwa pelbaga. matjam binatang 
'kini telah dikumpulkan oleh peme- 
rintah daerah dan untuk sementara 
ditempatkan dialun2 jang merupa- 
kam keburi binatang ketjil-ketjilan. 

PURWOKERTO ) 
OVERSTE MOH. BAHRUN 

KELILING BANJUMAS. 
Diperoleh kabar, bahwa overste 

Moh. Bahrun, Panglima Divisi Dipo 
negoro (Djawa Tengah), mulai pa 
da tanggal 17 Desember selama 2 ha 
ri akan mengadakan penindjauan 
perdjalanan keliling didaerah Banju 
mas. Ditempat2 PDM overste Moh. 
Bahrun akan mengadakan pertemu- 
an dengan anggauta2 BODM, dengan 
maksud menjaksikan dari dekat dja 
lan organisasi territorial, mendengar 
kan laporan2, menerima usul dan 
mendengarkan pertanjaan anggauta? 
BODM. Selain itu oleh overste Moh. 
Bahrun akan diberikan pendjelasan 
tentang status OPR dan hak serta 
kewadjiban tentara terhadap pemilih 
an umum jang tidak lama lagi akan 
didjalankan oleh pemerintah. 

    

PERKARA LITS.S. JANG 
MEMBANTU GEROMBOLAN 

Untuk kedua kalinja, Pengadilan 
tentara Semarang dibawah pimpinan 
overste mr. Surjadi telah memeriksa 
perkara Lts. S. kepala staf K.M.K.B. 
Semarang Utara, jang dituduh pada 
pertengahan tahun 1952 telah mem- 
bantu gerombolan pengatjau Sujud 
cs. dengan memberikan 13 peti pe- 
luru dan 1 karung sendjata api ter- 
diri dari sedjumlah ,stengun, tomy- 

  

2. Isoto 
KEBUN BINATANG. 

|| Dari kalangan pemerintah “daerah 

dern menurut ukuran2 kebun bina-' 

ahli kebun binatang di Bandung te-| 

“Idharto (PKI/Sobsi). Bila akan dires- 

TIDAK BENAR ,, PERSATUAN 
BEKAS PEDJOANG BALAI- 
KOTA” KIRIM SURAT KE- 
PADA KEM. DLM. NEGERI 
Dalam sebuah suratnja, Persatuan 

Bekas Pedjoang Balaikota Surakarta. 
telah menjangkal bahwa ' mereka 
mengirimkan surat kepada “Kemen- 

£ 
nja menuntut keadilan 

kirimkan kepada Kem. Dalam Ne- 
geri jang katanja berasal dari ,.Per- 
satuan ' Bekas  Pedjoang. Balaikota 
Swan hang “dan ditanda-tangani oleh 
Imam Len adalah surat kaleng 
jang tidak dapat dipertanggung-dja- 
wabkan kebenarannja. 
Semua surat2 jang tiada ditanda- 

(tangani oleh salah satu wakil orga- 

makai nama atau kedok dari Per- 
satuan Bekas Pedjoang Balaikota 
Surakarta, adalah diluar pertanggu- 
ngan djawab organisasi. 

' Untuk menghindari kesalah. faha- 
man diterangkan, bahwa soal2 tun- 
tutan dari Persatuan Bekas Pedjoang 
Balaikota Surakarta kini sedang da- 
lam penjelesaian jang dikerdjakan 
bersama oleh Wakil Pemerintah 
Daerah dengan wakil organisasi Per- 
satuan Bekas 
Surakarta. 

KUDUS 
£ ANGGOTA PANITYA 

PEMILIHAN DAERAH 
Diterima kabar, bahwa oleh fihak 

Gubernur Semarang telah dinjatakan 
guna mendjadi anggauta2  Panitya 
Pemilihan Umum . Daerah Kabupa- 
ten Kudus, sesuai dengan U.U, no. 
7/1953, -jalah: R. Reksoprodjo Bu- 
pati/Kepala Daerah 'selaku Ketua: 
M. Moezjahid (Masjumi) selaku wa- 
kil Ketua, anggauta?nja: Oemar Said 
(PNI), Masjhud (N.U.), S. Kisworo 

(BTI), S. Soenadi (PGRI) dan S. Si- 

  

mikan pengangkatannja belum  di- 
dapat keterangan. 

TJILATJAP 
KETJAMATAN WANAREDJA 
DISERANG GEROMBOLAN. : 

  

terian Dalam Negeri jang. maksud-|- 
mengenai| 

Ne , si 'masaalah kepegawaian dilingkungan 
belum diketahui, tetapi jang terang! p- merintan Pe 2 Ns Sirekargg 2 

Dinjatakan, bahwa surat jang di-h 

nnisasi jalah: 1. Noersoetomo, 2. Ha-| 
san Arifin, atau 3. Muljadi jang ine-| 

Pedjoang Balaikota | 

Gerombolan bersendjata jang ke-| 

  

  

'TJARA BARU: TEST PSYCHOLOGIE. Beberapa waktu jang lalu, di- 

reksi maskapai tram di Frannfort (Djerman Barat) telah menggunakan 

fara baru itu. Dengan suatu 'aiat listrik jang dinamakan neuroscoop, saraf 

jang aiperiksa dapat ,,diukur”. Orang jang diperiksa itu duduk dikursi 

dengan memegang suatu tongkat besi bundar-pendek, electrode. Dengan 

electroae dan, achli psvcholoog jang mengetest itu menekan kulit dan 

pada suatu alat-pengukur ditembok terlihat -hasil pemeriksaannja. ip jara 

ini menggantikan matjam2 pertanjaan2 dan pertjobaan2 lain jang lazim 

diadakan pada pemeriksaan sematjam itu. 

Kita Tak Perlu Import 

Djuru Tik Dari “Luar 
Alasan? Pemerintah Adakan Peraturan 

Transfer Devisen Jang Baru 
PERATURAN TRANSFER depisen jang ditetapkan akan 

“berlaku mulai 1 Djanuari 1954 telah menimbulkan komentar da- 
ri sementara kalangan Belanda jang hendak menggambarkan se- 
olah2 Indonesia hendak mngusir semua orang asing. Kepada 
wartawan ,,Antara” pihak LAAPLN menerangkan, bahwa sewa- 
djarnja, apalagi pada waktu kedudukan depisen | Indonesia sesulit 
sekarang, kalau pemerintah hanja memberi depisen kepada peker 
dja2 asing jang tenaganja betul dibutuhkan dan jang dengan lang 
sung turut menambah penghasilan depisen Indonesia. 

|. Adapun orang asing lainnja sudah —— 
barang tentu bisa tinggal disini se- . 
sukanja, dan tidak sepatutnja kalauj 
mereka jang tidak produktif dalam | 
penghasilan depisen Indonesia diberi 
kemungkinan buat transfer. Diterang 

kan Selandjutnja, bahwa segenap per 
aturan transfer ini disusun dengan 
mengadakan konsultasi penuh dengan ' YARAN R.R.I. TRITUNGGAL 
pihak resmi Belanda jang telah mengi | 
Irimkan delegasi guna keperluan. itu. 
(Lagi pula, utusan2 dari kalangan Be 
landa di Indonesia, setelah mende- Djam 06.10 Lagu2 mars: 96.45 

ngar pendjelasan pihak LAAPLN, ke Tanner Sisters dll. 07.15 Didi, 97.30 
banjakan mengakui, bahwa alasan2 Orkes Promenade Boston: 12.05 Or- 

daripada keputusan pemerintah ada"kes Hawaiian Pemuda Maluku dan 
lah reeel: Injanjian Ratna: 12.30 Orkes Marek 
Sebagaimana diketahui, peraturan Weber: 12.15 Hindustani: 13.40 Ra- 

RADIO 

  

Semarang, 14 Des. 1953:   kuatannja ditaksir antara 120 orang 
baru2 ini telah menjerang 
ketjamatan Wanaredja pada 
5.30 pagi hari. 
djadi sasaran ialah kampung bela- 

djam   gun, owengun dan lain2nja. 
Dalam pemeriksaan kedua kalinja 

ini, terdakwa S. tetap pada ketera- 
ngannja semula. Saksi  Soedarmo 
antara lain mengatakan telah me- 
ngenal letnan S. 

menganggur. Selandjutija saksi me- 
nerangkan, bahwa.ia telali tertarik 
pula akan adjakan seorang teman- 
nja jang menjatakan, bahwa berhu- 
bung pada satu saat D.L. akan ma- 

(suk kota Semarang maka ia di: 
bersama-sama dengan teman? Jain- 
nja membentuk sebuah badan atau 

.barisan Sukarela jang akan membe- 
rantas gerombolan D.I. jang akan 
mengatjaukan kota S€marang. Ia 
akui, bahwa benar letnan satu S. 
'pernah membantu mengirimkan  se- 
djumiah sendia,a, tapi, katanja, ke- 
pada siapa tidak diketahui. 

4 Keterangan saksi Soedarmo ini, 

  
“adalah berlainan sekali dengan kete-! 
rangan jang diberikannja dalam pe- 
meriksaan dimuka C.P.M. oleh ka- 
rena itu ketua pengadilan memper- 
ingatkan kepadanja akan sumpahnja 
sebelum pemeriksaan dimulai. 

| Achirnja, karena saksi tetap ber- 
pegang teguh pada keterangannia di 
muka pengadilan dan menjatakan. 
bahwa keterangannja dimuka CPM 
dahulu adalah ,,ngawur”, maka djak — 

sa tentara, major Sifar,  mengadju- 
kan permintaan kepada ketua untuk 
menuntut saksi karena sumpah pal- 
su 

ngan saksi lainnja, jang antara lain 
mengatakan, bahwa ia belum dapat 
menerangkan dengan tegas bantuan 
letnan S. kepada gerombolan Su- 
jud cs. Karena masih harus didengar 

'Iagi beberapa orang saksi lainnja. 
maka pemeriksaan selandjutnja di- 
tunda. (Pia). 

CHLOROPHYLL. 

Mengandung chasiat isti- 
meya, 

Lama sudah, orang mengetahui 
bahwa Chlorophyll “atau zat li- 
djau daun merubah daja pemberi 
hidup dari Matahari mendjadi ke 
sehatan, kesegaran dan kemurni- 
an untuk machluk hidup. 

Pada achir-achir ini, orang da- 
pat mengetahui bahwa Chloro- 
phyll sangat besar gunanja dalam 
Ilmu Kedokteran. Hal ini terbuk- 
ti pada pemakaian Chlorophyil 
itu — guna menjembuhkan luka- 
luka — selama Perang Dunia ke- 
II. Didalam beberapa hal Chloro- 
phvli lebih menguntungkan dari 
pada Penicilline atau obat2 jang 
lain. Ketjuali menjembuhkan, 
Chlorophyll djuga dapat menghi- 
langkan bau busuk pada luka2. 
Karena hasil2 penjembuhan jang 
mengherankan itu,  Chlorophyil 
lalu dipergunakan dengan tudju- 
an-tudjuan jang lain. Ini merupa- 
kan dorongan untuk para achli 
Kimia dari salah satu pabrik 
obat gosok-gigi jang termashur, 
untuk mengadakan penjelidikan. 
Sesudah, “4 tahun, mereka 
menghasilkan tjara untuk mem- 
buat Chlorophyll, mendjadi ben- 
da jang dapat larut dalam air, 
sehingga dapat dipergunakan se- 
bagai bahan dari obat gosok-gigi. 
Karena chasiat dari Chlorophyll, 
maka obat gosok-gigi itu mempu 
njai nilai besar bagi kesehatan 
gigi dan ruang mulut.  Chloro- 
phyll jang terkandung didalam- 
nja dapat  mendjaga kesegaran 
napas dan menghilangkan bau 
mulut jang busuk. Ketjuali itu, 
djuga mentjegah zat2 asam dan 
kuman2 jang menjerang email- 
gigi, lagi pula memperkuat tenu- 
nan gusi. Kini di Indonesia djuga 
telah ada osat gosok-gigi jang   

| mengandung Chlorophyll itu dgn 
nama Mentasol. | 

Achirnja didengar pula ketera-' 

kang rumah tjamat dalam djarak 40 

| Perlawanan fihak kita amat sengit: 
'dan  tembak-menembak 
“hingga 2 djam lamanja. aa 

(wa kerugian fihak -gerombolah 3 
. Orang tertembak mati, sedang-fihak 
Tana selamat semua, tetapi 2 drang 
penduduk mendjadi sasaran peluru 'dipotong padjak, dipotong uang pen 

dan menderita luka2. siun dan dipotong uang buat dikirim (gerombolan 
diadjak Perlu dikabarkan, “bahwa: sebelum keluar. 

menjerang Wanaredja, . gerombolan 
lini telah melakukan pembakaran ru- 
'mah2 penduduk diperbatasan desa 
'Bingkeng dan Rantjah (wilajah Dja- 
iwa-Barat) hingga “40 buah rumah 
“mendjadi abu, 4 

  

GUNUNG MERAPI MASIH 
BEKERDJA. 

Beberapa orang dari Djawatan 
Dinas - Gunung Berapi “di Ban- 
dung bulan depan akan melaku- 
kan pemeriksaan / lagi pada" gu- 
nung Merapi. Seminggu jang lalu 
mereka telah mengadakan penje- 
lidikan atas gunung tersebut de- 
ngan mendaki gunung itu sampai 
pada lobang-kepundan jang ter- 
dekat. 5 ! 
Menurut hasil penjelidikan itu, 

gunung Merapi masih bekerdja 
dan perlu mendapat perhatian 
sepenuhnja, walaupun keadaan- 
aja tidak mengchawatirkan seka- 
li. Panas api dari gunung terse- 
but rata2 500 cc keatas. 

Persiapan2 untuk menghadapi 
kemungkinan2 jang disebabkan 
oleh bahaja Merapi itu tetap di- 
adakan antara lain alat2 perhubu 
ngan dengan pemantjar2 radio 
ketjil jang ditempatkan di-pos2 
pendjagaan. 5 

ALAT2 MOBIEL. 
Oleh  sedjumlah . pedagang 

alat2 mobiel di Djawatengah ki- 
ni sedang disiapkan  berdirinja 
Perserikatan Pedagang Alat2 Mo 
biel” jang pertama di Djawate- 
Ingah dengan maksud untuk le- 
bih menjempurnakan nasib usa- 
ha mereka masing2. Niat ini ba- 
ru tergerak terutama dengah tim 
bulnja peraturan dari Kemente- 
rian Perekomomian jang sudah 
mulai berdjalan sedjak 23 No- 
pember jl. sekitar harga" pendjua- 

|lan alat2 mobiel jang dirasa ti- 
dak menguntungkan bagi pen- 
|djual jang terhitung ,,besaran”, 
malahan djuga ,,mematikan” me- 
reka jang terhitung pedagang ke- 
tjilan. Di Djawa Tengah terhitung 
daerah Jogja terdapat Ik. 90 pe- 
dagang alat2 mobiel jang menu- 
rut keterangan, tidak seorangpun 
jang terdiri dari kalangan Indo- 
nesia. : 

PEROBAHAN LALU LINTAS. 
Sedjak beberapa hari j.l. disebagi- 

an djl. Bodjong, antara djalan sim- 
pang empat Duwet dan Aloon- 
Aloon Smg. telah diadakan peroba- 
han lalu lintas pada tiap2 djam 
1.30 sampai djam 2.30 siang. Pero- 
bahan ini hanja mengenai ken- 
daraan ringan . (langzaamverkeer), 
missinja betjak, sepeda, dokar d.LI. 
Kendaraan2 ini. jang dari simpang 
empat Duwet dan akan menudju kc 
Aloon-Aloon, diharuskan melalui 
dil. Gendingan dan Belakang Kebon. 
Dengan demikian maka djl. Gen- 
dingan jang biasanja tertutup untuk 
semua kendaraan, pada waktu tsb. 
dibuka untuk kendaraan ringan. Ada 
pun maksud perobahan ini ' jalan 
untuk mengurangi djumlah kenda- 
raan jang lewat disebagian dil. Bo- 
djong pada waktu itu. Selandjutnja 
kendaraan2 ringan jang datang dari 
djurusan Aloon-Aloon tidak diada- 
kan perobahan, 

     

ibukota! 

Tempat jang men-  pisen 

transfer jang masih berlaku seka- juan Tony Martin dan Anne Shel- 
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yto jang akan datang itu oleh para pe 

2 

Di Eropa Tak Ada Ba- : 

'haja Agresi Russia" 

Politik & 

jad. di Paris. 

Segi militer. 
Segi militer dari sidang Dewan Na 

nindjau tersebut “dihubufgkan de- 
ngan statement menteri pertahanan 
Perantjis, Rene Pleven,  dimadjelis 
tinggi pada malam Rabu jl., dimana 
ia menjarankan pembentukan kesa- 
tuan2 gerak tjepat jang diperlengka 
pi dengan kendaraan2 ringan jang da 
pat menjerang dan mengundurkan 
diri dengan tjepat. Saran Pleven ini 
didasarkan kepada hasil? manoeuvre2 
Nato baru2 ini dan diperhitungkan 

dengan kenjataan, bahwa Sovjet te- 
lah mempunjai alat2 sendjata atom. 
Pembentukan kesatuan2 sematjam 

itu menurut kalangan tadi akan me 
robah strategi Nato seluruhnja. 

Segi politik. 

Mengenai segi politik, kalangan pe 
nindjau itu menjatakan, bahwa salah 
satu anasir jang akan memainkan 
suatu peranan jang menentukan dida 
lam sidang Dewan Nato nanti itu ia 
lah pendapat jang terdapat dikala- 
ngan-kalangan jang luas di Eropa, 
bahwa kini tidak ada bahaja agressi 
jang langsung dari pihak Soviet. Ber 
dasarkan pendapat jang demikian ini 
para penindjau itu. mengemukakan, 
bahwa salah satu tudjuan jang aseli 
dari Pakt Atlantik Utara, jaitu- mem 
buka djalan kearah kerdja-sama poli 
tik jang lebih erat diantara negara2 
anggotanja, kini “akan dapat diwu- 
djudkan dengan lebih baik. Para pe- 
nindjan itu mengingatkan, bahwa ki 
ra2 setahun jang lalu pernah disaran 
kan, supaja dibentuk suatu badan po 
litik jang tetap disamping sebuah ba 
dan tetap jang mengurus soal2 mili- 
ter. (Antara — UP). 

  

Tindakan 

»sDrastis" 
Akan Diambil Oleh Me- 

sir Thd Inggris?   
hari '   

rang, memberi kesempatan kepada ton, 14.00 Krontjong Aseli: 14.15 
ipekerdja2 bangsa asing/penduduk de Piano tunggal: 17.05 Gending Do- 

Indonesia untuk mengirim" Tanan oleh Karawitan Studio: 17.45 
uang kenegeri masing2 guna keperlu Gending Dolanan (landjutan): 18.00 

lan seperti uang tjuti, uang alimenfa-| Ruang Pendjata: 18.15 Hiburan Sen- 
Sya dari pos pendjagaan eng i uang ongkos peladjaran2, dll. Di dja hid. O.K. Sinar Tionghoa: 19.30 

tegaskan oleh djurubitjara LAAPLN,' Orkes Gesek Martono: 20.30 Rudjak 
berdjalan bahwa kalau “dihitung hitam diatas | Uleg Semarangan oleh Bung Sikat 

putih, kebanjakan orang berbangsa' dan Bung Sembur: 21.15 Lagu? Se- 
sewaktu ia masih! Dalam pada itu diwartakan, 2 i 8 2 3 g jang bergadji menengah dan ren (ni Klasik hidangan Tossema: 22.20 

dah sebenarnja tidak mampu untuk Langgam dan Kr. Aseli hid. Tosse- 
hidup dari uang jang tinggal dalam ma: 23.00 Tutup. 
tangan mereka, setelah gadji mereka 

Surakarta, 14 Des. 1953: 

: : : “963, Ratna, 06.15 Waltz gembira, 06.45 
Bagaimanapun djuga selandjutnja | Suara Pardi, Adi dan Rumtani: 

pemerintah hanja akan menyediakan 17-15 Sunda, 07.45 Vaugh Monroe 
depisen buat jang dipandangnja seba! dengan orkes: 12.03 — 12.45 — 
gai pekerdja staf bangsa asing (fo-/ 13.45 Klenengan dari Kraton: 17.05 
reign staff), dengan diketjualikan um ' Gelanggang Kepanduan: 17.45 Varia 
pamanja tenaga asing seperti djuru' Djawa Tengah: 17.55 Tex Benneke 
tik, pemegang buku dsb. jang tidak | dengan orkesnja: 18.05 Dunia olah 
perlu didatangkan dari luar negeri | raga: 18.15 Rajuan sore oleh O.K. 
dengan membebankan persediaan de Widjaja Kusuma, 19.30 Setengah. 
pisen Indonesia. Begitu pula, sebagai 'djam bergembira dengan kawan2nja: 
tjontoh, pemerintah tidak dapat me,20.30 Tjarakah............ 7 21.20 Pe- 
njediakan depisen buat toko2 jang 'tikan Wireng Mondrorini: 22.15 Pe- 
menurut sifatnja terutama memenuhi ' tikan Wireng (landjutan): 23.30 Tu- 

kebutuhan2 kemewahan. itup. 
Tetapi kepada pengusaha? asing jg 

langsung turut menambah penghasi 
lan depisen atau diperlukan betul 
buat pekerdjaan pembangunan, peme 

rintah selalu menjediakan  depisen 

Jogjakarta, 14 Des. 1953: 
Djam 06.10 Petikan piano dan or- 
gan dalam irama ringan: 06.40 Se- 
kitar Perekonomian kita: 06.45 Sua- 

menurut persediaan jang ada. Penetara Sajekti dan Sambas: 07.10 Rang: 
pan persetase antara 1712 dan22/296 Ikaian njanjian2 gembira: 07.30 Har- 
adalah jang sebanjak2nja dapat di-/ry Davidson, Orkes Wina dan lain2,: 
pertanggung-djawabkan dewasa ini, 112.05 Ruang terluang: 12.15 Orkes 
dan dalam hal itupun pemerintah me ' Gene Krupa, 12.30 Hidangan Siang 
mikirkan sepenuhnja perbedaan2 kel Orkes Studio Djakarta: 13.10 Den- 
perluan seorang budjang dan orang? ' dang Malaja oleh Rahman: 13.40 
jang berkeluarga. Lagi pula, izin2 | Ratna berlagu Krontjong: 14.00 Ba- 
buat transfer jang sedang berdjalan'rat ringan, 17.00 Dongengan kanak2: 
dibolehkan terus sampai selesai, se- 17.15 Sore gembira, 17.40 Tjiptaan 
hingga sekali2 tidak beralasan untuk 'Sjaiful Bahri: 18.30 Peladjaran nja- 
mengatakan bahwa .peraturan jang 'nji: 19:40 ,,Klenjitan tanpa sjair” 
baru ini akan ,,memotong leher” 20.15 »Klenjitan tanpa sjair” (lan- 
orang,d emikian pihak LAAPLN te- djutan): 21.15 Djawaban 

Djam 06.03 Jitno, Sal Saulius dan'dian dengan masalah terusan Suez | 

HARIAN2 Mesir pada 
| Djunyat menjiarkan, bahwa ,,tin- 
Gakan2 drastis” harus diambil ter 
hadap Inggris, setelah ,,gagainje 
perantaraan Amerika” dalam per 
bintjangan mengenai masalah te- 
rusan Suez pada konferensi Ber- 
muda. Seluruh harian2 Mesir 
mentjantumkan dengan huruf2 
besar dalam halaman pertama be 
rita tentang ,,kegagalan mereka”. : 
Pernjataan Inggris, bahwa negeri 

| ini tidak akan ,,mundur selangkah 
ipun djuga” dalam sikapnja berta- 

"telah menimbulkan ,,kemarahan” 
pada pemimpin2 revolusi Mesir, | 
demikian diterangkan oleh djuru- | 
bitjara markas besar dewan re- 
volusioner Mesir, 

Para dutabesar Mesir di London 
dan Washington telah dipanggil pu- 
lang untuk mengadakan pembitjara- 
an dengan pemerintahnja. Di Kairv 
pada hari Djum'at tampak kesibu- 
kan dalam kalangan diplomatik. Pe- 
nindjau2 diplomatik dengan penuh 
perhatian menaati perkembangan? 

jang - mungkin dapat menimbulkan 

krisis baru dalam perhubungan Ing- 
gris-Mesir. Berita Jain menerana- 
kan, bahwa pemerintah Mesir pada | 
hari Djum'at menjangkal berita2, 
bahwa Mesir dalam waktu singkat 
bermaksud akan mengakui pemerin- 
tah RRT. ,,Sikap Mesir terhadap pe- 
merintah RRT tetap tidak berobah”, 
demikian diterangkan oleh djuru- 
bitjara- kementerian luar negeri. Du- 
tabesar Tiongkok Nasionalis dr. No 
Feng Shan adalah dekan korps di- 
plomatik di Kairo. (AFP). 

Habib Bourguibah 

  

| dangan gledek dari Kian An. 

 PERSERIKATAN PEDAGANG . 
ERuanc 
EKONOMI 
RUMANIA INGIN HUBUNG- 

AN DAGANG DENGAN 
INDONESIA. 

Dalam keterangan tertulis jang di 
sampaikan oleh delegasi Rumania di 
Den Haag kepada ,,Antara” Amster 
dam dinjatakan bahwa Rumania 
ingin mengadakan hubungan dagang 
dengan Indonesia. Dinjatakan, bah- 
wa dengan berkembangnja Tapangan 
industri di Rumania, maka negeri ' 
tersebut dapat mengeksport ke Indo-' 
nesia: barang2. hasil2 industri misal- / 
nja: alat2 untuk tambang minjak 
'alat2 elektris, mesin lokomotip dan 
mesin2 truk, korek api, bahan tekstil 
dan lain2. Negeri Rumania membu 
tuhkan dari Indonesia karet, timah, 
sisal, minjak teh, kinabast, rempah? 
dan Jlain2. Dinjatakan selandjutnja, 
bahwa mengenai soal pembajaran da 
pat dipermudah, karena pemerintah 
Rumania untuk barang2nja jang di- 
eksportnja tidak menghendaki pemba 
jaran dalam mata-uang. 

Dari bagian ekonomi kantor per-' 
wakilan Indonesia di Den Haag di- | 

|dapat penegasan, bahwah ingga kini 
,antara Indonesia dan Rumania me-- 
|mang belum ada hubungan dagang 
sedikitpun djuga. (Antara). f 

  

  
SARANG TII DALAM KOTA 

DIHANTJURKAN. 

Hari Sabtu waktu subuh pihak ' 
Komando Basis Makassar telah | 

“berhasil menemukan sebuah sa 
.Fang gerombolan 'TII dikampung 
' Bontoala dalam kota Makassar. 
Sarang ita dikepung dan dihan 
tjurkan. 4 orang anggota gerom 
bolan ditewaskan, dua putjxk sen | 
Gjata dirampas dan sedjumlah do 
kumen2 jang penting sekali di 
rampas. Demikian  diferangkan 
oleh Komandan Basis Makassar 
Major Muchtar, 

  

surat2: 
rangkan kepada, ,Antara”. 21.30 Langgam Krontjong oleh O.K. 

Tjahja Muda: 22.15 Imbauan malam 
oleh Suara Putra: 22.45 Sebelum ti- 
dur, 23.00 Tutup. 

  

Kalau Perut 

kosong 
Tak Akan Bisa Perdjo- 
angkan Komunisme 

55 ORANG buruh suratkabar 
Partai Komunis Djepang ,,Aka- 
hata” (Bendera Merah), jang se- 
muanja pemegang kartu anggota 
partai Komunis, hari Kemis 
mengamtjam akan megok, untuk 
memperkuat tuntutan mereka su- 
paja  madjikan  membajarkan 
uang hadiah achir tahun, sedjum- 
lah 33 dollar. 

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 
tahan lagi”. Seorang pegawai 
»Akahata” Jainnja mengatakan, 
bahwa  suratkabarnja- ,,banjak 
muat berita2 tentang kesengsara- 
an pekerdja2 lainnja, tetapi tuntu 
tan2 kami dan kesulitan2 kami 
belum pernah dikabarkan”. 

(Antara-UP) 

RALAT 
Karena kesalahan koreksi tentang 

berita dibukanja kembali perusaha- 
an De Vries Robbe Smg., maka per- 
lu kita djelaskan, bahwa para peker- 
dja prusahaan tsb. jang akan masuk 
bekerdja kembali ditunggu selam- 
bat2nja tidak pada tgl. 12, tetapi 
tgl, “21, Des. ja.d, 

  

Hilang? , 

PARTAI Neo-Destour mengu- 
mumkan, tidak diketahui dimana 

| Habib Bourguibah berada sedjak 
tg. 4 Agustus j.l.. Isterinja jang 
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 jl. 
dengan tidak diadjukan dakwaan 
apapun kepadanja, kemudian di 
pindahkan kepulau -Djalta, pulau 
ketjil ditengah2 laut. 

Pemerintah Perantjis telah me 
ngakui dengan resmi jg diumum 
kan di Paris pada achir2 ini, bah 
wa kesehatan Bourgubah memba 
hajakan. Atas nama rakjat Tuni- 
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) 

  

JEF LAST DIBEBASKAN SE- 
TELAH BAJAR UANG 

DJAMINAN 
Komisaris hakim, jang meme- 

riksa perkara sastrawan Belanda, 
Jef Last, menerangkan, bahwa pe 
ngarang itu telah dibebaskan se- 
telah membajar uang djaminan, 
sementara menantikan penjelidik- 
an lebih landjut. Belum pasti 
bahwa Jef Lest telah melakukan 
sesuatu hal jang melanggar un-     
dang-undang. 

3 Besar Barat Sedang Menjiapkan 
Siasat Nato 

KALANGAN PENINDJAU jang kompeten di Paris menja- 
takan pada malam Djum'at, bahwa sidang dewan menteri2 Nato 
jang akan datang menilik gelagatnja akan mendjadi salah satu si- 
Gangnja jang paling penting, baik kalau ditindjau dari segi politik 
maupun dari segi militer. Seperti telah kita kabarkan, Dewan Na- 
to akan bersidang dari tanggal 14 sampai tanggal 16 Desember 

  

    

  

Inilah gambar Miss Birma 1953. 
Miss Ma Mya Thwe, seorang gadis 

umur 18 tahun pada tanggal 28 No- 
pember telah dipilih sebagai ,,Miss 
Birma 1953”. Pertandingan ketjanti- 

kan ini diadakan di Aung San Sta- 
dium di Rangoon. 

  

KONPETISI PSIS. 
Ta Chung Sze — Union 
1—4. 

Pertandingan sepakbola kompetisi 
PSIS kelas I dalam pekan minggu 

ini, ialah Ta Chung Sze — Union 
jang berachir 1 — 0 untuk kemena- ' 

ngannja Ta Chung Sze, sedangkan 
pada hari Minggu sore antara Poli 
si dan Poris berachir 2 — 1 untuk 
Polisi. 

Pertandingan TCS —- Union  ber- 
langsung dengan penuh semangat, te 

tapi tidak bernilai tinggi. Spelkwali 
teit dari kedua belah fihak dapat di 

ikata sama, demikian djuga kekuatan 
.nja.-Dalam babak kedua baru goal 
“untuk kemenangannja TCS mendjel 
.ma dari kakinja Tie Pian, dimana 
terlebih dahulu keeper Union Mi- 
chel tjoba menghindarkan suatu ten 

De- 
ngan kemenangan tadi, maka TCS 
makin kuat kedudukannja dalam 

kompetisi PSIS  untuk- mendjadi 
djuara. 

Antara Kes. Polisi dan Poris, ter 
njata pihak Poris kini menundjuk- 
kan kelemahannja dalam gelanggang 

sepakbola. Hal demikian dapat me 
ngerti, karena pada umumnja pemain 
Poris terdiri dari merelgjang umur 
nja agak landjut. Bimbitgan kepada 
kaum muda perlu diutamakan oleh 
Poris, agar dapat membentuk suatu 
barisan jang mempunjai napas pan 

djang. Kemenangan dari pihak Poli 
Si memang pada tempatnja, karena 
pendjaga gawang Poris kelihatan ku 
rang safe. Angka pada waktu me- 
ngaso menundjuk 1 — 0. 

PEMBANGUNAN STADION 
TIDAR. 

Stadion Tidar Magelang jang pada 
waktu clash kedua dibumi. hangus- 
kan, dalam waktu jang tidak lama 
lagi akan dibangun kembali sebagian 
beaja telah diperoleh dari Jajasan 
Stadion Pusat Djakarta sebesar Rp. 
50.000,—. Menurut keterangan Suja 
di ketua PPSM, bahwa untuk mentju 
kupi masjarakat keolah-ragaan di Ma 

gelang, maka PPSM dengan persetu 
djuan dari, pada pemerintah daerah 
kota akan membuat sebuah lapangan 
jang terletak disebelah timur stadion 
Tidar, selain dipergunakan untuk se 
pakbola djuga buat tempat athletik 
Lapangan sepakbola jang baru itu di 
rentjanakan dengan. beaja Rp. 13. 
000.—. 

KEDUDUKAN PEMAIN2 PING 
PONG SEDUNIA. 

Federasi Pingpong: Internasional 
hari Djumaat telah mengumumkan 
daftar sementara dari kedudukan pe 
main2 pingpong sedunia, jang dimak 
sudkan untuk menjaring  pemain2 

demikian Reuter. Dalam daftar na- 
ma pemain2 laki2, Fereno Sido dari 
Hongaria ditempatkan paling atasy 
sedang dalam daftar pemain2 wani- 
ta, Angelier Rozernu dari Rumania 
menduduki tempat paling atas. Daf 
tar kedudukan pemain2 sedunia itu 
lengkapnja sbb: 

Bagian Laki2: 1. Fereno Sido dari Ho 
ngaria, 2. Richards Seremank dari 
Inggeris, 3. Andrexis dari Tjekoslo- 
wakia, 4. Rubafy Simons dari Ingge 
ris, 5. L. Stipek dari Tjekoslowakia, 
6. Johnny Leach dari Inggeris, 7. Re 
ne Rootkooft dari Perantjis, 8. Josef 
Koczian dari Hongaria, 9. F. Tokar 
dari Tjekoslowakia, 10. Bekumi Va 
na dari Tjekoslowakia. 
Bagian Wanita: 1. Angelier Rozernu 
dari Rumania, 2. Siza Sarkas dari 
Hongaria, 3. Rosalino Rowe dari Ing 
geris, 4. Linde Wertl dari Austria, 
5. Birne Roue dari Inggeris, 6. Trude 
Pritzi dari Austria, 7. T. Kiskinlar 
(2) dari Djepang, 8. V. Hrusjovr da 
ri 'Tjekoslowakia, 9. Kathleon Best 
dari Inggeris, 10. Helen Elliet dari , 
Skotlandia. 4 ! 

BULUTANGKIS. 
Pada tgl. 11 Des. j.l., bertempat 

di. lapangan Bulutangkis Djapen 
K.B.S. telah dilangsungkan pertandi- 
ngan seleksi Bulutangkis antara 'pe- 
gawai Djapen seluruh Kares. Smg. 
untuk menetapkan djuara Kareside- 
nan jang akan dikirim ke Propinsi. 
Adapun hasilnja: djuara single Soe- 

double 
Djapen 

njoto Djapen K.B.S. dan 
Tjiptorahardjo/Suekarim, 

Kab. Purwodadi. : 

ANAK KEMBAR EMPAT, 
Menurut harian Pikiran Rak- 

jat, berita terlambat dari Banten 
menjatakan, bahwa seorang was 
nita penduduk desa Karangasem 
ketjamatan Labuan tgl. 6 Desem " 
ber il. telah melahirkan 4 anak 
kembar. Hingga kini keempat 
anak itu dalam keadaan sehat 
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| dirinja diatas 
| dan ketika pulisi datang, Didier 

| "sudah menjediakan mangsanja ba 
£ gi mereka. F : 

| MITSUBISHI SHOJI” DIBA- 

s 
2 

  

y 

Keadaar Di Indonesia Tak Seburu 
Seperti Gambaran Orang? Di Eropa 

Djuga Di Eropa Dulu Ada ,,Banditisme“ — Kata 
Fa Te 3 1 jetermaat   

| DALAM HARIAN Be 
gigue” telah dimuat 
dari Perguruan     

    

     

mengundju. : selama dua bulan dan telah berkeliling 

“dipulau Djawa dan Bali. Dalam tulisannja itu Prof. Pietermaat 
mengatakan, bahwa ..berita2 jang diterima disini (jang dimaksud- 

Ka Belgia) mengenai negeri jang djauh letaknja itu pada umum-- 
'nja tendentiues, terutama jang mengenai soal keamanan”. 

Misalnja, demikian Prof. Pieter- jusah 
: lah2 teratur. 

Ini dibuktikan a.l. oleh kenjataan, |. 
maat, orang menggambarkan seo! 
mustahil bagi seseorang un    

     

  

atau dari- Djakarta ke Bogor. Ken 
annja tidak demikian, demikian 

Prof. tersebut. Pada siang hari tidak 
ada bahaja bagi seseorang jang beper 
gian.dari Djakarta ke Bandung. Ha 

ja pada malam hari lebih baik 

    
Bandung memang dikatja 
gerombolan2 bandit jang pura2 men 
djadi anggauta dari tentara agama, 

itu D - e 

'“ Prof. Pietermaat menjatakan, bhw. 
menuria” kesannja 

— membentuk 

  

D.I. kini terdesak kelatar belakang |maat seterusnja, orang djangan mem 
Kenjataannja jang kita dapati ialah besar2kan melebihi batas arti ban- 

gerombolan bandit jang malas untuk | ditisme itu. Sebagai diketahui, belum 
bekerdja dan lebih suka melakukan 

  

  

- PADA KIRA2 djam 23.30 ha 
ri Kemis penduduk “Kp. Kebon 
Kosong Kepuh Djakarta diper- 
ingatkan oleh pendjaga2 kam- 
pung untuk berdjaga2 menghada 
pi segala kemungkinan2. Hal itu 

“ ditarut, dengan segala kepatuh- 
an. 1 

Seorang penduduk bernama 
Sukar segera bersiap2. Ia meng- 
ambil ember dan menimba air, 
jang kemudian disiram-siramkan 
pada rumahnja, jang beratap 
alang2. Kedjadian ini mengedjut- 
kan tetangganja, kalau2 ada apa2 
terdapat pada rumah Sukar terse 
but. Ternjata bahwa tindakan 
Sukar penghuni rumah itu, ha- 
nja karena tak mau sukar untuk 
menghadapi kesukaran. Pada 
waktu ditanja apa maksudnja de- 
ngan menjiram2 atap, dy dja- 
wab: untuk mentjegah segala ke- 
mungkinan dan untuk menjaman 
kan hawa rumah, karena ternjata 
di Djakarta kini pada malam ha- 
ri hawanja sangat panas. 

DUA ORANG lelaki tampil 
dalam ruang pengadilan di Ca- 
petown (Afrika Selatan) karena 
dituduh telah MERAMPOK SE- 
ORANG PERAMPOK. Jacob 
Wiley dan Willie Kamp didakwa 

. telah merampok Cecil Gray uang 
banjaknja 180 pond sterling, ti- 
dak lamdfffetelah Gray mentjuri: 
uang itu dari W. IL. Grossland. 
Gray jang mendapat hukuman 3: 

- tahun pendjara dan 8 kali puku- 
lan dengan tongkat untuk bagian 
pertama perampokan itu, mene- 
yangkan, bahwa ia sedang mela- 
rikan diri dengan uang jang te- 
lah dirampoknja, ketika ia dihen- 
tikan oleh Kamp dan Wiley. Ke- 
dua orang itu menjebabkan ia 
menjerahkan kembali padanja 45 
pond sterling. Sidang kemudian 
ditunda. TA 

| 

SEORANG pegawai kantor pos | kan padanja, tapi kebanjakan mereka 
jang masih muda di Paris, Ma- 
rius Didier, terdorong oleh ade- 
gan2 dalam film wild-west, hari 
Kemis benar2 berhasil mengalah- 
kan seorang bandit tulen, sehing- 
ga dengan demikian negara Pe- 

" rantjis dihindari dari kerugian se- 
besar 2.400.000 franc (7000 do- 
lar). Bandit itu hari Kemis pada 
diam 18.00 waktu setempat ber- 
djalan2 dalam kantor pos jang 
letaknja disebelah boulevard jang 
ramai, dan mengulurkan tangan- 
nja melalui loket, dimana Jean- 
nipe Pellet sedang menghitung2 
penghasilan sehari. Bandit itu 
memegang segulungan uang ker- 
tas jg tebal, akan tetapi Marius 
Didier, jang duduk disebelah ka- 

. wat pemisah, melontjat melalui 
pemisah itu, dan mendjatuhkan 
irinj Bandit tersebut, 

NGUNKAN KEMBALI DGN. 
MODAL JANG SUDAH DI- 

SETOR: $ 1.800.000. 
»Mitsubishi - Shoji”, sebuah 

. -konsern perdagangan Djepang /ig. 
sangat besar, jang telah dibubar- 

“kan oleh  Djenderal MacArthur 
: ketika melakukan ,rentjana pen 

- demokrasian” Djepang, akan mu 
lai bekerdja kembali dalam bu- 
lan Djuni atau Djuli jad. 4 buah 
anak perusahaan ,,Mitsubishi” 

“jang dibentuk dalam tahun jl. 
. setelah perdjandjian perdamaian 

sda hari Rabu j.l. mengadakan per 
'setudjuan untuk meleburkan diri 
mendjadi ,,Mitsubishi Shoji” ba- 
dn dengan modal jang sudah di- 
setorkan 
(kira-kira $ 4.800.000). 

' TEMPLER PERGI DARI MA- 

  

Harian ,,Straits Times” di Ma- 

Templer sebagai komisaris agung 

pada bulan Pebruari. Harian. itu 

ngumuman mengenai hari kemu- 
2 sebelum achir bu- 

Ok Menurut harian itu, 
Umum menduga, bahwa penggan- 

empler adalah orang preman, 
menandakan, baliwa kabinet 

ggeris merasa, bahwa seluruh 
juangan melawan komunis- 

e di Malaya tidak lagi memerlu 
perhatian sepenuhnja daripa- 

| komisaris agung militer, 

Terlalu Dibesar'kan 

gia jang terbit di Brussel ,,Libre Bel- 
cuven (Belgia) jang 

Aa kota Djakarta ke Bandung, | 

$ tjita-tjita untuk 

"' negara Islam itu padaf 

“San Francisco ditandatangani, pa | 

sebesar 650 djuta- yen 

LAYA BULAN PEBRUARI? 

a mewartakan pada hati Ke- 
mis, bahwa djabatan Sir Gerald | 

gerissdi Malaya akan berachir 

- menerangkan, bahwa pemerintah | 
“Inggeris akan mengeluarkan pe- 

uruk 

Pietermaat 
beberapa waktu j.l. 

usaha banditisme daripada bekerdja 

     bahwa walaupun mereka menderita 
terugian2 besar, djumlah mereka ti 

(dak berkurang dan aktiviter mereka 
ditudjukan kepada desa2 jang tidak 
berdaja. Tudjuan mereka jang teruta 
meialah mentjuri dan merampok. Da 

nuh dengan “hutan belukar dari Dja 

mengadakan kepungan terhadap me 

akan berlaku lama sekali sebelum ten 
tara Indonesia berhasil "mengaman- 
kan daerah dari Djawa ini. 

Tapi, demikian kata Prof. Pieter- 

lama berselang djuga dibeberapa ba 
gian dari Eropa (malahan di Italia) 
meradjalela banditisme dan orang pa 
da waktu itu tidak mem-besar?kan 
hingga melebihi batas artinja. 

Menurut Prof.— Pietermaat, ketika 
berdjalan2 keluar kota, ia mendapat 
kan penduduk jang tetap ramah ta- 
mah dan tidak tampak tanda2 bahwa 
mereka membentji orang kulit putih. 
Sebaliknja, saja mendapatkan kesan 
bahwa rakjat djelata sangat tenang 
tindak tanduknja dan sama sekali ti 
dak menghiraukan politik. 

Dikatakan, bahwa perbedaan2 jang 
ia lihat antara suku2 bangsa Indone- 
sia sama misalnja dengan perbeda- 
an2 antara satu suku dan suku lain 
nja di Jugoslavia. 

Kritik terhadap presiden. 

Diluar negeri, demikian Prof. 
Pietermaat, orang ' menggambar- 
kan se-olah2 Presiden Sukarno 
jang lebih kurang setahun j.l. 
masih di-pudja2 seperti dewa, se- 
karang tiap-hari oleh pers di 
Djakarta dihina. Djuga hal ini 
menurut Professor Belgia itu ter- 
lalu dibesar2kan. Memang di In- 
donesia terang ada kritik terha- 
dap Presiden, tapi hal itu adalah | 
suatu hal biasa dalam suasana 
kemerdekaan jang dimiliki pers 
Indonesia. Ia selandjutnja mem- 
berikan gambaran mengenai pera- 
jaan Hari Kemerdekaan 17 Agus- 
tus di Djakarta dan menggambar- 
kan enthousiasme rakjat dalam 
mendengarkan pidato Presiden 
dan sebagainja dan sebagai ke- 
simpulan dinjatakan, bahwa po- 
pularitet Presiden Sukarno dian- 
tara rakjat masih tetap seperti 
dulu. Tar AN 

Mengenai keadaan ekonomi, sesu 

terutama ditimbulkan karena turun 
nja harga karet dan harga timah, ia 
mengatakan, bahwa dari pihak Ame 
rika Serikat bukan kredit jang dimin 
ta oleh orang2 Indonesia, tapi pe- 
ngertian mengenai persoalan2 jang 
dihadapi Indonesia. Pada umumnja 
Prof. Pietermaat menganggap bahwa 
masih ada harapan untuk tertjapai- 
nja perbaikan. Ditundjukkan olehnja 
perluasan eksport gula dalam tahun 
ini demikian pula kenaikan produksi 
beras. Mengenai dunia pengadjaran 
dikatakan nilai baik dan dapat men 
djalankan pekerdjaan jang diserah- 

tidak mendapatkan bantuan dari ka- 
der jang tjukup baik didikannja. Da 
ri seluruh Indonesia hanja ada 70 

lam lapangan ekonomi dan finan- 
cieel sangat kurang, karena menurut 
Prof. Pietermaat pemuda2 Indonesia 
tidak begitu tertarik pada studie da 
lam lapangan tersebut.   

—  Ditundjukkan penghargaannja ter- 
“hadap kemadjuan jang ditjapai oleh 
perguruan tinggi. Djumlah peladjar2 

'sekolafi tinggi sangat bertambah dan 
' malahan lebih banjak dari pada jang 
dapat diterima oleh perguruan ting 
gi. Tapi jang penting ialah bahwa ke 
linginan untuk beladjar pada rakjat 
Indonesia sangat besar. 
Dapat diharapkan, demikian Prof. 

Pietermaat mengachiri tulisannja, 
bahwa dgn. usaha untuk mentjapai 
tjita?2nja oleh generasi muda, kekaja- 
an dan kesuburan alam Indonesia 
akan dapat mengatasi kesulitan da 
lam mentjapai kemadjuan. 

  

Di sana - sini, ' 
Didalam tiap rumah-tangga, 
Mulai kini telah siap - sedia 

  

   
   

lam daerah jang ber-gunung2 dan pel 

wa Barat merang sukar sekali utk 

reka dan, dapat diduga, bahwa masih | 

“ 

——  BRYLCREEM 
1 mengandung minjak' 

jang murni dan bahan? jang mengu- 
atkan, jang mentjegah keringnja 
rambut. aga 3 er       

  

    

   

    

—— BRYLCREEM 
memberi tjahaja jang 

indah pada. rambut dag selalu me: 
meliharanja sehat. 

BRYLCREEM - 
. selamanja menang- 

gung rambut rapi dan 
rambut sehat selamanja: itulah kese- 
nangan berganda dari obat rambut 

aa jang sampurna, 

     
   

  

so 

HARMONY 
: KALI 

HERIYATI 

  
  

        
ULius 

CORIYATI 

EFFENDI 

SUHANAH 

DITJARI 
Agen2 diseluruh Indonesia 

FILM & MUSIK CORPORATION 
BESAR TIMUR 18 — DJAKARTA-KOTA 

  

£ HARGA LEBIH MURAH 

    

   

DUNIA 
DIDU sm Toko Hien & Co, Bodjong. 
   DIDJUAL     

dah” mengatakan “bahwa “kesukaran? F 

orang insinjur. Djuga orang2 ahli daf   
  ea — 

Guna menjambut muntjulnja 
HARI - RAYA TAHUN BARU 

1954 
Dapat dibeli di Toko-toko Obat 

— Tionghoa dan P. & D.     5 
« 

  

e Ta x " : , 

Hadiah Tahun Baru 1954 
Istimewa untuk para langganan dari Harian ,,Suara Merdeka”. 
Hanja berlaku untuk bulan Desember 1953 — Djanuari 1954. 
Sebagai hadiah dan utjapan ,,SELAMAT TAHUN BARU 1954”, 
para-langganan dari Toko kami dan dari ini harian, akan diberi: 

KORTING Rp. 5.— untuk tiap barang 
Tiap orang hanja diperbolehkan beli tiap rupa satu bidji. 
Di wisselstrook harus diterangkan: .,Langganan dari Harian .SUA 
RA MERDEKA”. : : 

POMADE ADJAIB, bikinan Negeri Inggris TULEN: 
LAIN DARI JANG LAIN: 
Ini pomade betul2 bikinan negeri Inggris (import). 
a. Bukan tjet rambut, tetapi POMADE, mudah 

pakainja: £ 
b. Rambut putih AKAN BEROBAH HITAM kembali da- 

lam waktu 2— 3 minggu, : 
c. Perobahan warna rambut lambat-laun, in phases, natuur-: 

lijke geneeswijze: : 
d. Setelah rambut mendjadi hitam, TETAP HITAM, tidak 

luntur, 
e. Menjembuhkan GATEL-GATEL dikepala, oleh karena 

roos, dan druff, tetomb€ atau busik, dengan srentak, : 

sekali di- 

pe
ta

i Mentjegah/ menghentikan rambut rontok — mbrondoli, 
Harga per batok: ketp cl na ea em ana Rp. 55.— 

2 z a43 2 dan wangi Ma bank 65 
3 33 En Berak Te Aa DA ena 3” 105.— 

OBAT KERITING RAMBUT MUDJIDJAD, bikinan negeri 
Inggris tulen: “ 

a. Untuk dipakai dirumah, zonder pakai perkakas sama se- 
«Kab : 

b. Satu kali pakai ditanggung rambut mendjadi keriting, 
untuk laki2 dalam tempo 1—2 djam, sai 
untuk perempuan dalam tempo 3— 4 djam: 
Kekuatannja antara 6 sehingga 12 bulan, 
tidak terasa panas sama sekali (dingin): : 
sangat tepat dipakai oleh:” TUAN2 jang tak mungkin 
mengundjungi . kapsalons: 
NJONJA2 jang sangat repot mengurus rumah tangga, 
KANAK2 jang tidak senang duduk berdjam-djam diatas 
kursi, . 

f. dapat dipakai oleh 2»— 5 ordng: 
Harga per botol komplit Rp. 55.— (ketjil): 
Sedang: Rp. 75.—: Besar:. Rp. 100.— 

CREME MUKA ADJAIB, bikinan negeri Amerika tulen: 5 
Menjembuhkan panu-panu, kekoloten,  trutulan hitam-hitam 
dikulit muka: : 
Harum dan sedap sekali wanginja: harga per botol Rp 35.— 

OBAT GATEL MUSTADJAB, bikinan negeri Inggris tulen: 
"Menghilangkan rasa gatel dengan srentak, menjembuhkan ben- 

tol dengan segera. . f : 
Bisa dipakai djuga untuk menjembuhkan penjakit pilek dan 
lain-lain. - 

o
p
 

Harga per botol ketjil Rp. 15.— sedang Rp 30.— 
besar Rp 55.— Ha 

OBAT CREME MENGHILANGKAN RAMBUT, bikinan negeri 
Belanda, Inggris, Amerika: : 

Menghilangkan rambut kelebihan dikaki-tangan — katiak dan 
lain-lain. ' 
(TIDAK BOLEH DIPAKAI UNTUK MUKA) — dalam 

' tempo 3 menit. 
Cremevorm —- Rp. 45, poeder vorm: Rp. 65.— : 
Pastavorm besar Rp 85.— . 

OBAT MENGHILANGKAN BAU KERINGET, bikinan negeri 
Amerika: N 

Menjetop keluarnja keringet untuk lamanja 6 djam, 
Menghilangkan B.O. bau keringet dengan sampurna, 
tjair Rp 35— Cremevorm: Rp. 45.— 

OBAT KUAT PELESIR, bikinan ,negeri Inggris: 
Obat luar, istimewa untuk laki2, obat gosok — tube besar 
— Rp. 65.— 5 

OBAT MEMPERWATES KELAHIRAN, bikinan negeri Inggris: 
Obat luar, istimewa untuk wanita, 1 tube isi 12 pills — 

Rp. 100.— , 
TELOTA POMADE, dengan bahan dari England: Si 

Untuk bikin hitam rambut putih — harga per botol besar 
Rp. 55— 

AWAS: Djaga barang tiruan atau palsu. 
Untuk didjual lagi mendapat potongan bagus. 
Diwaktu pesan — tulislah diatas 
WISSELSTROOK: barang apa jang hendak dipesan. 

INI HARGA2 SUDAH TERHITUNG ONGKOS KIRIMNJA, 
DAN BELUM DIPOTONG KORTING Rp. 5.— (lima rupah). 
Ingin EXPRESS TERTJATET harus tambah lagi Rp 2,50, hanja 
bisa dapat beli pada: 

TEMPAT KERITING RAMBUT 

.SIMONS” 
ONDOMOHEN 21 — SURABAJA (KETABANG) 

sc 

    

Didjual Tjepat : 
BARANG” LAMA: : : 
4 MESIN-TULIS merk Remington, Woodstock, Demontable dan 
Titania3 
SEBIDANG TANAH KOSONG didjalanan Sekolah Demak. 

Keterangan: — Djalan Tuntang no. 20 - Demak. 

  

BADAN SEHAT, AIRMUKA GILANG-GEMILANG 
Djika Njonja2/ Nona2 selalu minum: 

| muat adpertensi. 

IBADAN rasa lembek, dingin, ma 

(Rp. 75-- SCHOONHEIDSPOE- 

| TORIN: lekas tulung sakit bloed- 

Drogisterij: :,ONG”, Kranggan. 
Toko Obat: ,,ONG”, Djl. Mata 
Toko Swie Hien, Pedamaran. 
Toko Tjioe, Depok 16. 
Toko TAN, Bulu no: 12. 

Kalender Bulanap 
1954 

Vengan gambar 

  

Sudah Terbit !! ! 

THE CLEANING POWDER 
OBAT PEM BERSIH PAKAIAN BIKINAN LUAR NEGERI. 

“ BUNGKUSNJA LEBIH SAMPURNA SEHINGGA DAPAT DISIMPAN LAMA, 
1 Bungkus harga Rp. 0.75 (berikut keterangan aturan pakai). 

34 (seperapat) bungkus dari Puder Pembersih ditjampur dg. a8r panas 2 Liter, tjukup untuk mem- 
bikin bersih beberapa stel pakaian. 
DISEDIAKAN DJUGA DALAM POT PLASTIC DARI 15 ONS, 
SEMENTARA DAPAT BELI PADA: 

SERTA KWALITEIT DITANGGUNG BAIK. 

£ : 
Toko Siauw Bie Kiok, Djurnatan, Semarang. 
Toko Obat: ,,Vici”, djl. Kepatihan, PEKALONGAN. 
Toko Obat: ,,HOK AN”, Petjinan, MAGELANG. 

Toko Obat: ,,YUNON”, Timuran, SOLO. . 1 
Toko SIE HOO TONG, Pasar Legi 37, SOLO. 

ram 249. 

  

  Toko ,TONG AN HOO”, Petjinan, DIOKDJA. 

  

Masdjid SJUHADA 
uk. gamb. 18 X 24 c.m., harga- 
nja Rp. 2,— (dua rph.). BUKAN 
kalender reclame: TIDAK mie- 

BUKU: 

Dapet beli di: 5 U R 

toko ,.Paris” Djurnatan 2, : 
» »Madju”, Djurnatan 22, 

Tn. The Tiang Ging, dj. Mataram 
769, di Pasar Djohar, Pasar Bulu 
dan Pasar Ja'iek. 

SENNENNN EN En 
  

las, tulang? sakit (sexuele zwakte) 
3 ds. VITANOL PILL. tanggung 
dapat kembali tenaga muda, tidak 
bukti uang kembali a Rp. 20.— 
3 ds. Rp 57.— EXTRA KERAS 

Rp. 60— RENA PILL. datang 
bulan tidak beres Rp 58.— Buah 
dada lembek ?? BUSTERIN da- 
pat bikin segar, kentjang dan mon 
tok Rp. 20.— EXTRA KERAS 

  

lengani, matirto tumetes potro 
hojoding kaju, lono hilining 

DER ZALF A Rp. 10— OBAT 'KUKUL 1 stel Rp“ 25— SANA- kdim. bah. Indonesia dgn di 
dan Hari Kawinnja: - “ Men 
Tahun/Djatingarang dll. - “ 

HONORION dwipas— “ Katurangganja B druk Rp. 20.— 
laki2 bongsiat Rp. 20— AAM- 

Pp 30.- ZAEF' 
Rp 10- BEDAK TELOR, LIDA 
BUAJA HAAROLIE A Rp. 5.— 
Porto Rp. 3.— Prijsc. gratis. 

Gang Tengah 22 — Semarang 

Agen Sem. Plampitan 22. 
» Solo: Toko ,,Djodo” 

|. Tjojudan 70A. 
Agt. Kudus: Bitingan lama 74. | 
Agt. Djocja: Petjinan 68. 

M. S. RAHAT 
Tabib - 

    

lan-ramalan Para Pudjangga 

ma-lamanja ! 
SATU BUKU tebal, 

(Luar 
Persediaan terbatas. 1 orang 

  
Badan Penerbit: 

KWA   

  

Sakti ! 

Bahasa Indonesia. 

han.” (Kesemuanja diterdjemahkan kedalam bah. Kromo Inggil, kemudian diterdjemahkan pula 

Perempuan: — Dan banjak lain2nja pula.. Pendek kata buku Surja Gesang benar2 bermanfaat 
bagi mereka, jang menaruh minat dalam Ilmu Kebatinan, Ilmu Kedjawen/Ilmu Tua dan Rama- 

tab jang lajak dimiliki oleh setiap penduduk diseluruh Nusantara, jang tak akan basi untuk sela- 

DJALAN NGANTENAN No. 2 — KUDUS. 

Gaib ! 

JA GESANG 

Adjaib ! 

Oleh Sappbire 

Inilah KITAB KEBATINAN jg. mendjadi Idam2-an Masa! Isi- 
nja a.l: “ Rasianja Kekuatan Batin: - Ilmu Tjipta: - # Magnetism:- 
- “ Pedoman Achlak: - “ Rasianja spj. Ditjintai, Dihormati dan 
Dihargai Masjarakat Ramai, - “ Makanan jg. Memperbesar Ke- 
kuatan Magnetism, - “ Ilham dan Ramalan - “ Ramalan Tiong- 
kok (R.R.T.), Tiga Ribu Tahun jg. sudah lampau dan Tiga Ribu 
Tahun jg. akan datang nanti, - “ ' Djokolodang (Ronggowarsito), 
a.L: ,,Hulatana kongsi bisa kenangguh, geledahen kang sajekti, teli- 
tinen hawjo kliru, larasen sadjroning hati, den tumanggap dimen 
manggon — Ichtiarlah sehingga tertjapai, kupaslah dgn sungguh2, 
periksalah djangan sampai keliru, pikirlah sebelum berbuat, agar 
supaja kesempurnaan tetap ada pada tempatnja.”y - “ Ramalan 
Djojobojo: - “ Kawedaring Dzaman Tjatjad (Sinom Paridjata. 
Ronggowarsito), a.L: ,,Wekasan kukusing karso, kesit welut den 
laumbu lumembaking hangin, balendre, mondar mandir, rahaju 

tojo, hanteng kitiran kumitir, lomo-lomo lumuh halam kalumra- 

sertai tafsirannja djuga), - “ Perhitungan Mendjodokan Pengantin 
dirikan/ Pindah Rumah: - “ Perhitungan Sunan Kalidjaga: - “ Naga 
Pepali Kjai Ageng Selo: - “ Doa, Mantra dan Rafalan2, Djawa- 
urng Perkutut— “ Katurangga Kutjingg — “ Firasatnja Orang 

jang terbesar, terutama Ronggowarsito dan Djojobojo. Sebuah ki- 

terdjilid mewah, hanja 
kota tambah ongkos 
1 buku. Siapa tjepat, dapat ! 

GIOK DJING   
  

  Seteran 109 — Semarang 

Specialist untuk WASIR “(Am- 
beien), ASTHMA,  KEPUTIAN 
dan lain-lain Penjakit. Obati WA- 
SIR dengan garantie sembuh 
didalam 12 hari sampe runtuh 
akar2-nja. Lan 

ZONDER OPERATIE 
Djam bitjara: Pagi 9—12 

Sore 5—-7 

YANG PALING BAR, 
Onani 

Tae 

karena makanan 

OBATNJA IALAH ARANGGIAT 

CARBOVIT 
Berupa tablet ian drage 

  

    
  

  

  

.Minjak Obat Ban Leng” ,.Obat Ban 
Leng jeng” dan ,, Balsem Ban Leng” 
an aa 5 Minjak Obat 

Na BAN LENG 
Bungkusan pa- Bungkusan pa- 

kai tinta: biru. kai tinta merah. 
——— 

  

  

  

  

“Semua dapat diminum untuk me- 
njembuhkan Batuk Baru atau 
Lama, Sakit Tenggorokan, Dysen 
try, Sakit Perut dll. Bagi Bisul? 
GataP, Kena Api, Digigit Nja- 
muk, Kutu Busuk, Kaki Seribu 
(Klabang) dan lain2 binatang Ber 
bisa dapat lekas hilang dengan 
digosokkannja. 

Djuga dapat menjembuhkan AMBEIEN DALAM atau LUAR 
dengan diminum dan digosok dengan BAN LENG atau BAN 
LENG TJENG. 
Apabila merasa lelah atau salah urat dari sport atau djatuh dapat- 
lah BAN LENG, BAN LENG TJENG dan BALSEM BAN 
LENG digosokkan (dipidjet) dan diminum. Semua penjakit itu 
lekas sembuh karena: BAN LENG telah dapat banjak sekali surat 
pudjian dari Tuan2 jang terkenal, seperti PADUKA  RADJA2, 
REGENT2, PUTRA dari SULTAN, pegawai tinggi dll., jang su- 
dah disembuhkan oleh BAN LENG ini, dari matjam2 penjakit. 
Kalau Tuan suka batja tindasan dari surat2 pudjian tersebut di 
mana dapat diperiksa tanda tangannja SIPEMUDJI, silahkan ki- 
rim adres Tuan jang terang (blok letter) kami nanti kirim itu ke 
pada Tuan, -atau Tuan dapat membatja djuga surat? pudjian ter- 
ran SA tiap2 botol obat BAN LENG dan BAN LENG 

»Minjak Obat BAN LENG”, ,,Obat BAN LENG TJENG” 

  

  

dan lain-lain.   Anggur Djin Som tjap ..BOKAJA” 
Istimewa dibikin hanja untuk kaum wanita agar terhindar « 

penjakit darah putih, datang. bulan dapat tepat pada saatnja jang 

tertentu, menghilangkan rasa kesel dipinggang dsb. 
usat Pendjual: 

KONG DJIN TONG 
Pekodjan 105 — Telp. 1885 ya Semarang. 

dari 

  

sia DG O Age 
| Dikeluarkan oleh: 

Rumah Obat TJEH SHE TONG 
Djl. Bawean No. 22 — Telp. S. No. 2207 — Surabaja. 

ba 

  

dani ,,BALSEM BAN LENG” dapat dibeli di Toko-Toko Obat 

Kalau tidak, boleh kirim Rp 8,50 buat 1 botol Ban Leng Rp 13.— 
buat 1 botol Ban Leng Tjeng danRp 3.— buat 1 blek Balsem Ban 
Leng. Nanti kami kirim dengan tertjatat pada tuan, ongkos kirim . 

  

| Korting 200/o | 

Kepada pengikut Kursus2 jang membajar sekaligus sampai 
tammat peladjaran2. 

. S. M. P. bag. B (13 mata peladjaran) Rp. 300.— 
2. S. M.P: bas. A (14" » ) Rp. 300.— 
3. Meg. Buku A (lengkap 4 mata peladjaran) Rp. 100.— 
4. Administrasi Kantor 3 30.-— 
5. Bahasa-Inggris I ............... anne »  30— 

Seterimanja uang peladjaran sampai tammat segera dikirim 
tertjatat. Prospectus boleh diminta pertjuma. 

INSTITUUT HASRAT 
SURAKARTA 

Trom. Post. 27 Solo. 

. 

  

    
  

  

    Bean an Nana 

mo oser UT VIR AN O 
Viranol Extra strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah sjahwat (Im- 
potentie sexueel zwakte). Alasan penjakit badan lekas tjape makanan tidak 
hantjur sering marah2 kepala pusing intjok linu2, muka putjat kaki ta- 
2gan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (zenuw). 

  

debar2 buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 10075 berhasil. Harga 
Botol Rp. 20.—. Djuga ada sedia lain2 Obat jang mandjur. 
Pil gembira istimewa buat Iaki W.cooocoooWoooo.ir sensainan Rp3 15,— 
Pit Viramih buat: perempuan oh Ka ea San ak 9 25.— 
Minjak Tangkur adjaib buat laki2 ............... aetata hi hana palang : 10.— 
Salep tjantik Istimewa hilangkan hitam2 dimuka, panu kukul 
djerawat No. 1 Rp320. Nov 2 Wnnongenananenan ya kanan akad Keren 3 ok Ubaa 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ...... 39. 10. 
Minjak Gatal Rp. 5.— Zalp exzeem .......oooooooo. AA EA 2.5 10.— 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk woo. SY 
Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 1096.” 

TABIB WAHID MAWN, Tamblong 40 Bandung. 
AGEN-AGEN : : 

Universal Stores — Bodjong 6 B, Semarang. 
Toko Obat Eng Tay Ho, Pekodjan 101, Semarang. 
Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Semarang. 
Toko Obat Shanghai, Pasar: Djohar 42, Semarang, 
Toko Happy, Aloon-aloon 15, Kudus. 
Mutti Sporta, Kaliasin 7, Surabaja. 
Toko Baldjun, Djl. Kepatian no. 105, Pekalongan. 
Zindabad House, Nonongan No. 77 Solo. 
Toko Solo, Djl. Sosrowidjajan No. 5, Jogjakarta, 
Toko Jilani, Djl. Kemakmuran 112, Makassar. 
Tabib G. M. Fateh Din, Kebun Duku 99, 18 Ilir, Palembang. 
Toko Seth. 16 Ilir lurung Elite, Palembang. 
Toko Radjabally & Sons, Kajutangan 83, Malang. 
Toko Mustadjab Sinmp. Sudi mampir 1, 14#15, Bandjarmasin, 
Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogjakarta. 
Warung Moeljo, Djl. Judanegaran 17, Jogjakarta, 
Toko Obat Eng Tay Hoo Petjinan 58, Jogja. 

» » Tek An Tong Petjinan 81, ,, 
3 » Thay An Tjon Petjinan 66, 
1 » Eng Njan Ho Petjinan 75' ,, 

» Hok An Djl. Raja 114 Magelang. 

Tida bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit Pinggang, djantung ber- 

  

BANTULAR “PMII.     
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. Ja, tutupan tahun aku mendapat 
Nge GRATIFICATIE. 

5 Marilah kami x 

     

    

« Tapi dimana kami musti mem- 
| — belinja ? 

    

          

     JA, DI TOKO 

- 

PA PA 513 
3 - aa . 3 ki 

« Mengapa engkau begitu gumbira Nan i 

|(@ HORLOGE : 
membeli Barang- | BKI 
barang perhiasan. | @ LONTJENG 

(Dengan GARANTIE 

Pa 2 An, 
shch djanganlah susah?, tjarilah Alamat jang sudah terkenal: | ova 

  
    

  

Dapat dilever dari persediaan - 
SMELTKROEZEN — 10, 20, 30, 100 & 150 Kg. 

- NAXOS UNION KOMSLIJPSCHIJVEN 
(matjam-matjam ukuran) 
PULLEY'S V-SNAAR 
(matjam-matjam ukuran) 
»RODERWALD” GETAND V-SNAAR ' 

Sole Distributor for Central Java 

N.V. INGTRACO 
BODJONG 27 — TELP. 264 — SEMARANG. 

—.. MENJEMBUHKAN 
Hanya ii he 5 LEK 
sapa “2 dalam semalam 

Untuk meringankan pilek anak 
Njonja gosoklahfdada, leher dan 
punggungnja dengan salep nikmat ini bila mau tidur. Perbuatan ini 
pertama : memanasi dada setjara 
tapal-panas, sedangkan jang ke- 
dua:  uapnja 'membuka hidung 
dan meringankan batuk. Dua-tja- 
ra-bekerdjanja ini terdjadi sewaktu 
anak Njonja tidur. Sering benar 
gagi2 pilek itu telah hilang. 

VICKS 
.VapoRuB 

.Gosokkanlah 

ANGGUR s3 
DIN SOM 

— E IKAN MAS 

| Istimewa buat pram: 
sei puan berbadan lema, 
'esi) dateng bulan tidak 
KS) tjotiok, pek tay, ping- 

    
  

   

       
     

       

    

    

dan kurang tjantik. 

E a 
karena 
UAPNIA 
gihsap. 23 

ak ian 

    

    

  

  

  

KEUNGGULAN 
# Lebih Sedap 
# Lebih Halus  .- 
x Lebih Mustadjab . 

  
    

  

Mu TA utan 

  

   

    

   

   
     

   

    

  

“DEMAK 129 TILP, &si B 

SEMARANG 

2 NA (sat gang sakit kepala ma- Toko Pedamaran 90, Telp. 900, ! 
1 kh “89 BO bok, kurang napsu : Semar ang. : 

: SN , E 3 makan, tida bisa hamil Agen” Djokjat Petjinan 178, | 
d.LI. Sesudanja minum 

|ini anggur lantes -ba- 
@!| dan djadi kuat, pram: 

6 400) Y puan muda atau tua 
al jang sehat boleh mi- 

num buat tamba kuat 

". badan. 

Tugu Kidul 7, Ketandan 4, 
Lempujanganwangi 80, Keme- 
tiran Kidul 18a, Kintelan 94, 
Tugu Kulon 54. 

peman 15, Djl. Slamat Rijadi 
394, Pasar Nusukan 4, Pasar 

sen 177, Gading Kidul 170. 
Agen? na 

2, Petjinan 96, il.    
“N.V.: Toko Obat:TAY PON HOO. an 
Medan Glodpk:No. .10:Telp. 1620 Kota 

Distributors : 

Harmsen Verwey Dunlop N. V. 

  

    
  

Agen? Solo: Tjojudan 141, Nga 

Kliwon 142, Widuran 67, Me- | 

Djl. Tidar | 

    

Siapakah ingin hidup selalu sehat, Kuat dan Tetap 

kurang sehat, potongan ba- 

MA
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Ma 
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NJONJA MENEER Hj 

  

  

  
  

  

  

@ WEKKER 

TJAP 

ME BIN .) 

KAUMAN N? 21 « SEMARANG, 

  

   

  

      

TELAH DIBUKA - 

TOKO MAS 

DJUAL BELI BARANG PERHIASAN cczv MAS INTEN 
KRANGGAN TIMUR No 8 SEMARANG 

                  

  

Untuk hari ini dan selandjutnja, kami sediakan : BARANG - BARANG PERHIASAN jang ISTIMEWA. 
Harga pasti melawan dan perlajanan memuaskan ! 5 . ipa : 
Dengan girang kami mempersilahkan para lengganan dan -chalajak ramai untuk datang mengundjungi Toko kami.           
  

    BARU DATANG: 

dengan pakai prapatan Westminster 
jang mungil. 

“DIUGA SEDIA : 

Electris dari 
Silahkan Iihat-lihat di kami 
TENTU MEMUASKAN ! 

TIO     

  

    

    

  

Lontjeng Tombak dn Medja 
didalam banjak model 

Modern dan Menarik keluaran dari 

Kienzle « Mauthe 
Pon Tanya kantor dan Kamar (pakai Wekker) dengan 

« E. dan MA UTHE, SYNCHRON 
punja Showroom. 

Juwelier Horloger Javanese Art. 
BODJONG 58 — SEMARANG. 

  

  

    

Muda ? 

MINUMLAH SELALU 

ar2 dari Tiongkok KOLESO 
arah. Terbukti kemandjura 
s»RHEUMATIC” 

2 B3 NN 

lesom tjap ,,GELAS MAS” 

badan mulai sehat dan 

kuat, tambah darah, poto- 

ngan badal tambah baek 

dan gagah. 

1    
SEBOTOL KETJIL Rp. 7,50 

. Toko Obat Eng Tay Ho 
. Perusahaan Anggur Kolesom No. 1 tjap 

Kana ma Karangtempel No.200 Telp. No. 1472 
Kantor Pekodjan No. 101 Telp. No. 1881 
Gang Warung No. 1 Semarang 

  

No. 1 jang terpilih dan ditambah dengan VITAMIN2 
an dan kekuatannja untuk kaum Lelaki atau Prempuan jg. berbadan 

dapat disembuhkan dengan ini ANGGUR KOLESOM tjap , GELAS MAS” , h 

HAMIL dan BRANAK | 
. Selalu minum terus Anggur 

di sehat dan kuat. 

Anggur Obat Kolesom No- 1 
. Tjap Gelas Mas 

Ini anggur telah dibikin dengan 
perguna sekali untuk menambah 
emah dan jang terserang penjakit 
jang ta' asing bagai 'rakjat seluruhnja di INDONESIA ! 

Untuk: LELAKI 
Sebelumnja minum Anggur 

kolesom No. 1 tjap ,,GE- 

LAS MAS” badan lemah, 

Kolesom No. 1 tjap ,,GE- 

LAS MAS” badan mendja- 

Poto- 

ngan badan selalu tjantik 

dan gembira. Bisa dapat beli di antero Toko2 dan Wartitig2, Pasar Djohar di SELURUH INDONESIA.. SEBOTOL BESAR Rp. 12,50 

»GELAS MAS” 
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Pakailah Erasmic Brillianti- 
ne diwaktu pagi. Nistjaja 

sampai malam rambut Tuan 
tetap rapi dan menarik. 

Lagi pula Erasmic sedap bau-. 
nja dan tidak membuat 
rambut djadi lekat. 

AM
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    Mulai tanggal 11 Desember '53 d.m.b. 

Pertempuran Seru Hebat Antara Mariniers 
Amerika Melawan Tentara Nippon di Morgolia 

Technicolor 

»DESTINATION GOBI” 
dgn. RICHARD WIDMAKK 

THEATRE 
SOLO 

  

  

“Roy Rogers 18 
    Djuga dapat beli diantero Toko2 di INDONESIA 

Ba Na - memamg 

KEBESARAN dan KEMEGAHAN!?!| Ini dan Besok malam Pengab.: 

ORION adis lelton wet. — Barbara Sant 17th) |Clifton Webb — Barbara Stanwyck 
«Stewart Granger — Tanet Leigh - 2 2 SS Ora 

POM PEROn on” | MATINEE: Minggu Pagi djam 10. 

9 »SCARAMOUCHE? SENEN MALAM PREMIERE 

aa MATINEE: Minggu Pagi djam 10. nge Ae BEST FRIE age” 

Penuh lutju dan Humor!!! 

Djagalan Si in batsea um) 
Sik Hwie :,Chun Chaouw Shin' 
MATINEE: Minggu Pagi djam 10. 

  

  

METROPOLE : 2g 7-95 (03 th) 

Will Rogers Jr. — Jane Wyman 
Eddie Cantor (T echnicolor), pi 

»The STORY of WILL RDGERS" 
MAT INEE: Minggu Pagi djam 10. 

Type Pertj.: »SEMARANG”, 

    

     

   

— Ini. adalah leoih mudah 

  

      

. 47 THIS WAS BASIER THAN T FIGURED! TH Y 
$ ra " COWBOY'S HEAD WASN'T @WITE AS 

are : 1 JAN Rap HARU AS THAT TREE TRUNK ) y-zs 

ini tidak begitu keras seperti butang pohon 'itu. 
— Biarkanlah dia sendiriin Dia luka-luka. 

Lee Hm SG) | TLL GE HIM SOWETAN TO REMEMBER 
Alone mes Wil Icautks matLoy By FOR Tu" RESI OP 

A MURTI Ah HIS LIFE x— /F£ HE LNES/ 
ni TN Le 

    
g 

sesuatu. sebagai peringatan “Caulks 
Malloy kepada sisa hidupnja, djika 

dia hidup. 

    

Didjual lekas 
Harga melawan EXPAN 
Gendeng Pres. 

Keterangan,hboleh datang 

SSOPONJONO" 
Kebon-Tionghoa 89 Semarang 

      

  

    | 3 KT KN Me Aa 
| POLAKARTA "SEMARANG - SURABAJA- BANDUNG, 7 
  

  

Pa   
  

  

— DIDJUAL MURAH 

HARLEY - DAVIDSON 
150 c.c. 

Dalam keadaan sangat baik dengan zuiger, klep, bis-klep, 
rantai jang baru dan tjet DUCO baru. Dapat dilihat : 

9 — 12 pagi di SETERAN 109 — dan lain waktu di 
LAMPERSARI 46 — SEMARANG. 

  

  

  

  

  

DAPAT DILEVER DARI PERSEDIAAN : 

»GEDORE” alat2 kendaraan bermotor dari w. w. dan 
Engelse maten. 

”SIEMENS” alat2 listrik jang sudah terkenal. 

2 ng 
TEKNIK UMUM N.V. : 

PURWODINATAN 1II/8 - SEMARANG. 
TELP: 943 — 2146. 
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Hari Natal dan Tahun Baru : 
1954 sudah dekat!!! | 

Pakailah KATJA MATA BARU. : 
“ BALRIM (Segala ukuran) 1 

“ Shuron Stag Model 1954. 1 

  

“ Nu-Modo model 1954. 2 

# KEYMONT. ( Platina). Kis 
“ RIMWAY. (Model katja Boer). 4 

PERIKSA MATA VRIJ. 1 
Djuga menerima resep Dr. Mata. 

Shanghai Optical Co. 
PEKODJAN No. 82. Telf.1125 SEMARANG JI       

  aman 

— CITY CONCERN CINEMAS —- 

L U xXx INI MALAM PENGHABISAN (u. seg. urin £ 

5.00 7.00 9.00 HOWARD DUFF — HELENE STANLEY 

BOAR sz: CROWD" cin Colorf : 
The. smashing - Crashir:g Indianapolis thrill Motor-race! 

TN 
MULAI MINGGU PAGI MATINEE djam 10.00 PREMIERE uA 
DAN MALAM BERIKUINJA 5.00 — 7.00 — 9.00 (u. 17 tahun) " 

JOAN (RAWFORD —- JACK FALANCE — GLORIA GRAHAME 

Pertjintaan 
»SUDDEN FEAR jang ditjurigain ! 

Heartbieak porsed on'a trigger of terror. 5 
Satu drama pergjintaan jang menggemparkan! | 

GRAND Ini Malam d.m.b. fu. 13 th.| 
5.66 7.00. 9.00 JCHNNY WEISSMULLER as Jungle Jim in 

PAVAGE MUTINY' 
Geger di pulau Tulonga! Penah sensatie gempar! 

MATINEE: MINGGU PAGI djam 10.00. 

  

ga
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  ama aa, 

  

INDRA 2. —1.—9.— Ini Malam d.m.b. Ju. 17 tb.| 
  

DANGER WAS 
HIS DESTINY! 

“Cara N. 
panorr 

) aa an LA IN Ls 1 

GREENE-AMAR  ERERIITIn 
Meleasad thr United Artists 

He's the boldest bravest rogue that ever, crossed swords with adventure! 
MATINEBE: MINGGU PAGI diam 10.00. 

ROYAL INI MALAM d.mb. (0. 13 th) 
5.00 - 7.00 - 9.00 A. HAMID ARIF — E, ZAENAH — UDJANG 

VsTUGAS HIDUP” 
Banjak Njanjian2 dan Tari2an jang merdu dan indah! 

MATINLE: MINGGU PAGI diam 10.00, 

    
       

     

   ih 

M2        

Akan datang: Kamin Kaushal — Dilip Kumar—Paro 

»sSHABNAM” 
p (#ENARI ULAKI 

akai teks Indonesia 

t . . ROXY Ini Malam Premiere 
1.00 -— 5:00 SAHAB — $, A. WAHAB -— HASAN FAYEK ' 

sOKHTI STETA 2 

MATINEE: MINGGU PAGI djam 10.00. 

  2x 3, $ an sd yan MU Ta ega aan


