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— mentjintai kemerdekaan 
“dan bahkan Bung 

“lam pedato2nja 
| kan agar semangat 17 Agustus 1945 
tetap kita miliki. 

“kan untuk hanja “ sekeda 

| tentang. pentingnja arti pe 
| bagi pembangunan nasional. 

  rena mendapat pukulan dikepalanja 

PAN NeNE NAM RMA maen 

  

  

Perijaja atau tidak, meskipun aneh, tapi hal ini benar2 njata. Buddy 
Dyer. seorang buta berasal dari Las Vegas, Amerika baru2 ini bertekad 
hendak memetjahkan' rekord "mengendarai sepeda motor selama 5 kar 

non-stop. Sebagai penundjuk dijalan, Dyer. mengadjak andjingnja jang 
memang sudah dilatih sebagai penundjuk djalan orang2 buta: Budiy Dyer 
ini tadinja ialah seorang diago tindju jang kemudian mendjadi buta ka- 

jang mematahkan urat nadi matanja. 

  

: Penahanan'DiDjawaTengah 
Utk Mentjegah Timbulnja Kedjadian2 

Jang Tak 

BERHUBUNG DENGAN 

Diinginkan 

tindakan a'at2 negara melakukan 
penahanan terhadap beberapa orang penduduk Jogja dan kota lain 
jain jang dimulai tangga! al 10 Desember jang lalu, 
Pers T.T. IV. menerangkan bahwatindakan itu dilakukan 
mentjegah terdjadinja kedjadian2 
terangkan bahwa oleh fihak alat2 
telah disinjalir bahwa di Jogja dan kota lain2 di Djawa Tengah 

maka Perwira dok 

jang tidak diinginkan. Perlu di- 
negara sedjak beberapa waktu 

ada anasir jang hakekatnja akan melakukan perbuatan2 jang da- 
pat menimbulkan kegelisahan rakjat. Tindakan alat2 Negara ini ti 
dak ditudjukan kepada suatu 
harap supaja penduduk tetap 

hak Penerangan Divisi. 

Jang ditangkapi itu terdiri dari, 
orang? jang pada mulanja tidak di- 
duga akan berbuat jang tak diha- 
'yapkan itu. Atas pertanjaan kita ka- 
Jangan -politik-di Semarang menjata- 
kan kemenjesalannja. Maksud hen- 

. Jak memelihara semangat 17 Agus- 
. tus 1945 .memang merupakan tudju-| 
“an jang baik dan terpudji, demikian 
kalangan tersebut. Tiap2 orang jang 

tanah air 
Karno sendiri da- 

selalu mengandjur- 

Tetapi, tjara2 atau tindakan? me- 

. hudju kearah itu harus rasionil. Se-l 
bab, tiap2 tindakan jang tidak rasio- 
nil, adalah bukan perbuatan revolu- 

“sioner. - 

Tiada hubungannja dengan 
gerombolan. 

Kalangan militer setempat atas 
pertanjaan mengenai details tin- 
dakan2 jang sedang didialankan 
belum bersedia memberi keterang 
annja. 

. Sementara itu dapat diberita- 
kan, bahwa gerakan tersebut ti- 

dak mempunjai sangkut-paut dgn 
gerombolan2 bersendjata. 

Dalam pada itu didapat ketera- 
ngan lainnja, bahwa gerakan jg 
hampir mentjetus dari Jogja te- 
tapi segera bisa dipadamkan itu 
mungkin - mempunjai hubungan 
dengan gerakan pertjobaan men- 
tjulik Presiden di Semarang pada 

E tanggal 15 Oktober 1953 (ketika 
|. pembukaan Tugu Muda) di Sema 

rang( sebagaimana jang diberita- 
kan oleh ..Suara Merdeka” pada 
waktu itu. 

,Hari Pen- 
didikan“ 
BERHUBUNG dengan di kemu- 

kakannja ' saran oleh tuan  Situmo- 
rang dari inspeksi sekolah rakjat Su 
matera Selatan untuk mengadakan 
sematjam ,,Teachers Day”, utusan 
PGRI menerangkan bahwa PGRI 
dalam salah sebuah -kongresnja Su- 
dah membentuk panitya jang diberi 
tugas mentjari bah ik didalam 
maupun diluar negeri untuk mc 
dakan suatu ,,Hari Pendidikan”. Bu 

    

    

   ag 
plak sadja, tetapi kepi 

“rakat kita belum memahami bet 

  

   

  

  

'pp1 MENGADAKAN TP 

TJALON ANGGOTANJA. 

test kader organisasi” terhadap ki- 
| ra2 120 orang tjalon anggota2-nja 
| jang terdiri sebagian besar dari mu- 
—.rid SMA, laki2 dan wanita. Dengan 

berbentuk regu para tjalon anggota 
jang sedang ditest itu telah didatang 

ntor dan perusaha 
can untuk turut heladjar bekerdja”. 

Tiap hari selama seminggu mere | 

ka ,bekerdja” mulai djam 07.30 sam! — Dewan Perdamaian ( 
pai djam 11.30 selama melakukan malam Senen ini tlh. menjampaikan 
pertjobaan ini mereka telah mendapat utjapan selamat kepada Dr. Albert 
idzin dari masing2 direktur sekolah Schweitzer “jang telah memperoleh 

ja untuk meninggalkan ruangan se hadiah Nobel untuk perdarnaian ta 

kan keberbagai kantor ' 

4 

colah. 

“mendji- 

didikan 

      

   | KADER ORGANISASI BUAT 

par tij afau ideologie jang tertentu. Di 
tinggal tenang, demikian seruan pi- 

  

Konp. Mahasis- 
wa Se-Asia ' 

kan Di Indonesia 
ATAS Inisistip PPMI (Pi 

Indonesia) dan telah “disetudjui 
oleh waki!2 resmi dari organisa- 
|si2 mahasiswa di Asia, termasuk 
(Indonesia, dalam pertemuannja 
ad Praha bulan jang lalu, maka ' 

“ii Asia ini akan diselenggarakan 
Kompzrensi Peladjar dan Maha- 

“dapat dipastikan. 

Indonesia. ed 
Kini sebuah panitia 

Konperensi telah dibentuk 

masing2 scorang. 

depan telah dapat bertemu: 

ira2, undangan? serta 

rensi. Menurut 

Z 

la aliran politik, "kepertjajaan 

ling memadjukan 

djuangannja untuk perdamaian 

siswa di Indonesia. (Antara). 
sp 

SENDJATAAN KEMBALI 
DJERMAN DITUNDA.   

PENA persendjataan 

dingan internasional 

'dak dirundingkan oleh 4 negara. 

POL'SI PANAMA GREBEG 

  
    

  

  —— 

1 hun 1952. 

kuat. 

akan diadakan India-Selatan 

(Ceylon), Sir Edwin Wijeyeratne, 
dengan keras atas nama Komits 
Politik Partai Komunis 
memprotes 

membolehkan Harry Pollitt pergi 
ke Langka. Dinjatakan, bahwa 
perbuatan tsb. akan merupakan 
Suatu tindakan jang sewenang? 
dan tidak-demokratis, jang akan 
Sangat disesalkan pula oleh kala 
'ngan2 progresif. Kundjungan Pol 
litt adalah bermaksud untuk mem 

'SMG., SE 

  

Ea sera pi Laka » : KAS Mae .hidupan manusia. Tetapi ti- | 
2 Sea ap Konserpatip Tnggris Hana Ya 6 2 dak demikian halnja. dengan $ 

SEK.-DJEN. PARTAI Komunis Inggris, .Harry Pollitt, dalam JJ Sulaiman — Natar. Ia djuga 
pidatonja dimuka rapat “di Bombay hari mempunjai “ternak”, hanja 

    

menjerang Partai Konservatif 
Inggris kepada Amerika Seri 

, Sarana ngga dalam su m k 
| Tapi, kata Pollitt, klas buruh Inggris 

Soviet Uni dan RRT 
| Pollitt. jang tiba di Bombay| 
hari Minggu, dalam pidatonja d Pam 
rapat jang diselenggarakan oleh. ai 

| Partai Komunis India itu kemuka- 
kan pula tentang berita2 jg telah | 

melawan rakjat 

tersiar akan diadakannja pakt 
militer antara Amerika dan Pa- 
kistan dan kegelisahan jg timbul 
di India. 5 

Bila gerakan perdamai- 
an kuat. . 

Pollitt selandjutnja “katakan, bhw: 
tiada suatu negara di dunia ini akan 
dapat mengobarkan perang “ dunia 
lagi, bila gerakan perdamaian di In- 
dia, Sovjet “Uni dan RRT adalah 

Sebagai diketahui  Pollitt datang 
di India hendak mengundjungi Kong 
res Partai Komunis India 'ke-3 jang 

mulai 
igl. 27 Desember j.a.d. Dan selama 
ia berada di India hingga bulan Dja 
nuari ia akan mengadakan perdjala 
nan keseluruh India. 

Partai Komunis Inggris 
« protes. 

Lebih landjut dari London di 
kabarkan, bahwa wakil sek.-djen. 
Partai Komunis Inggris, George 
Matthews, telah mengirim surat 
kepada komisaris tinggi Langka 

Inggris 
maksud untuk tak   perkokoh persahabatan antara rak 

jat Inggris dan rakjat    
   
   

    

Mungkin Akan Diada-'' 

  
“dani yakjat Inggris — serta semua 
'rakjat lainnja guna mentjapai ke 
'merdekaan nasional serta perda- 
maran. 

7 

katan Perhimpunan . Mahasiswa 

“. Djurubitjara pemerintah Iran, 

siswa se-Asia. Tempatnja belum | mengumumkan tentang diterima- 
Dari beberapa 

sumber.. dinjatakan, bahwa ke- 

mungkinan tempat untuk penje- 
lenggaraan — konperensi adalah 

rsiapan 
pe jang 

terdiri dari perwakilan organi- 
sasi2 peladjar dan mahasiswa dari 
velbagai negeri, a.l. dari Indone 
sia 2 orang dan selandjutnja dari 
India, Burma, Djepang, Pilipina, 
Tiongkok, Iran dan Libanon, 

Diharapkan, bahwa. panitya persia 
pan ini dalam bulan Djanuari tahun 

untuk 
'membitjarakan hal2 mengenai 'atja- 

5 persiapan2 
lainnja jang diperlukan oleh konpe- 

L sebuah pernjataan 
jang ditanda-tangani oleh wakil2 or 
ganisasi mahasiswa dari pelbagai ne 
seri a.l. dari Indonesia, Burma, In- 

dia, Iran dan Libanon diterangkan, 

"bahwa konperensi jang akan diada- 

kan akan terbuka luas, untuk Ag 
di., 

dengan harapan untuk lebih mem- 

Langka 
n akan menjampaikan: pula 
lam serta. harapan baik dari 
rang2 Inggris, jang berdjoang 
melawan imperialisme dan ingin. 
melandjutkan usaha2 bersama | 

(Antara-AFP) 

| HARAPAN EISENHOWER 
| KEPADA ZAHEDI. 

brigadir Farzanega, hari Minggu 

nja pesan E'isenhower oleh perda- 
na menteri Zahedi, dalam mana 
dikemukakan harapan bahwa kun 
djungan Nixon pada Iran baru2 
ini akan memperkuat persahaba- 
ian Amerika-Iran. Dalam djawas 
bannja Zahedi menjatakan, bah- 
wa Iran pertjaja Amerika mau te 
rus bersahabat dengan Iran jang 
baru2 jini telah mengadakan lagi 
hubungan diplomatik — dengan 
Inggeris. a 

 Yentara . 
Korea Sit 

Salah Satu Jg Terbesar 
Di Asia | 

    

    

"H. Pollitt Tuduh Poluk 

5 - Ka & 5 P3 m- " .li Atjeh jang mengalir dipu- 
Men ganja Lalu : | sat kota. Dan. bukan..itw. sa- 

Mahdan 'Kopang (IP dja.  pekerdjaannja. -Disam- 
“ : "Ning itu dibelakang rumah- 

'baruZ ini oleh jang berwadjib di 

|kan disalah sebuah pohon diping 

pe 

  

  

IL. Yarzan 

(Su lahTangka p580 tkor 
| Buaja tanpa Sendjata 

Ih Berernak 
4bing, djam dan 
adalah "soal biasa dalam ke- 

      sapi ..kam- 

sebangsanja   

  

     

       

  

   
    

- jang “dipeliharanja “ialah bua- 
. Jadan ular2 sawah. Sulaiman 
“Natar — seorang. dari » Malaya 

1 tetapi telah hampir 18 tahun 

II damanja menetap “di Kotaru- 
Bata L dia. Ia disebut. pawang buna- 

milei Ge- | 

    

inggu dgn keras 

is telah mendjual' kemerdekaan 
   

  

: ja. Selama ia berada dikota 

- HI. ekor. buaja jang “ditangkap- 
Rentjong itu telah lebih 580 

$ Lombok | nja dengan tangannja . sadia, 
tanpa sendjata apa2 dari Ka 

  

te 

“nja ia membuat kandang utk. 
“beternak. buaja dan ular. Ber . 
.matjam2 besar buaja jang di 

| peliharanja “ditempat itu. Da-. 
Li jang baru. menetas “hingga :. 
“sampai, jang dua meter. pan- 

DARI FIHAK jang bersang- | 
kutan “diperoleh kabar bahan 

me 

Lombok Tengah telah disita se- || 
buah pelakat gelap ic ditempel- | 

gir djalan. djang. Djuga ular sawah ig 
ki pikat Hita ditudjukan kepa | “dipeliharanja, ada. jang. sudah . 

da kepala Teka Kd yang Lalu Mah - sepandjang 5 meter. Untilk 
25 “P3 3 | XP - al PP : menundjukkan — bahwa: “akal 
an jang mengetjam kepala esa || melebihi kekuatan . binatang 

tsb. karena ja melarang rakjatnja 
supaja turut serta dalam demon 
Strasi jang diadakan . oleh rakjat || 
dari kawedanan- Kopang beberapa || 
waktu jang lalu untuk memperta | 
hankan kedudukan Lalu Lukman |' 
sebagai kepala distrik (wedana) |j 
Kopang di Lombok Tengah. 

Lebih landjut diperoleh ketera 
ngan dari Mahdan sendiri, bahwa 
beberapa hari setelah diketemu- 
kannja plakat gelap itu ia sendiri Ik 
menerima surat kaleng jg isinja 
menghina Mahdan. Surat kaleng 
ini sementara itu telah diserahkan 
olehnja kepada jang berwadjib. | 

Lebih landjut diperoleh Kabar, 
bahwa - kini telah diketemukan | 
lagi sebuah plakat lainnja jang di 
tempelkan ditembok mesdjid Ko 
pang. Pelakat ini ditudjukan pula 
kepada Mahdan jang menuntut 
supaja ia mengundurkan diri se 
bagai kepala desa dan apabila ia 
tidak mau memenuhi tuntutan | 
ini, maka  djiwanja akan teran- | 
tjam. Oleh fihak jang berwadjib 
peristiwa ini kini sedang diselidi- 
ki. (Pia) : 1 

buas, ular jang sepandjang 5“ 

meter, jang pada -hakekarnja 
sudah bisa menelan babi, de- 

ngan  tangannja ia keluarkan 
- dari kandang dan direnggang 
kannja dengan kedua belah 
tangannja sambil mentjekek 
pangkal kepala ular tsb utk. 
dipertundjukkan “kpd. orang2 

“jang datang kerumahnja. Me- 
“megang ular dengan sebelah 
utangan dengan tidak ngeri 
uakan dibelit ular itu, apalagi 

Ukalau “ular tsb pandjang 5 
“meter dan bisa sudah makan 

Y babi, adalah. pemandangan 
jang mengerikan “bagi orang 

jang tidak biasa melihatnja. 
.Bagi Suleiman sebaliknja hal 

ini adalah soal biasa  sadja. 
Djadi pawang buaja dan be- 

rnak ular. bukan sadja mem 
ri perasaan — takdjub dan 

Chidmat penduduk  Kotaradja 
kepada Suleiman, karena dgn “ 
ana pawang inilah -dapat 
katakan Kali Atjeh sudah 
ampir habis dari gangguan 
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ng 

    

    

   
————— an. nafkah jang lumajan. 

MOH. KAHARUDDIN B. A. ekor  buaja atauvu sa- 
BERHENTI DARI UNIVERSI- - jang tjukup. berhar 
TAS: AKADEMI NASIONAL... pai2. Rp: data   Residen Universitas Akademi Na 

sional mengumumkan bahwa mulai 
tgl 1 Nopember 1953, Mohd Kaha- 
ruddin B.A. telah keluar dari djaba 
tannja sebagai anggota sekretariat $ 
Universitas Akademi Nasional dan Radja Hussein gari Jordania telah 

bahwa mulai tgl. tersebut, segala se menerima -baik undangan presiden 

suatu jang diperbuatnja “atas nama Nadjib supaja bulan depan mengun- 

Sekretariat Universitas Akademi Na .djungi Kairo, demikian di Amman 

sional dianggap tidak sah. diumumkan dengan resmi. 

  

RADJA HUSSEIN AKAN BER- 
KUNDJUNG KE MESIR. 

  

Sea . : aa ai .. : £ 

12 Divisi Djermaa 
Segera Akan Dipersendjatai—Dulles 

& Adenauer Sudah Akor 
De Gaulle Menentang Pembentukan 

L.. Tentara Eropa 
MENTERI LUAR, negeri Amerika, John Foster. Dulles, dan 

perdana menteri Djerman Barat, Konrad Adenauer, hari “Minggu 

telah -mentjapai persetudjuan penuh tentang perlunja dibentuk 
tentara Eropa untuk memberikan angkatan  bersendjata kepada 

NATO guna menghadapi Sovjet Uni. Djuga mereka mentjebai per 

udj enai rentjana- untuk mempersendjatai 

FAHUN KE VIN No. 249. 

(International 

|ternational Bank for Reconstruc- 

(nal dalam th. 1940, 
nas. dan US.$-tahun 1943, impgi 
“dalam masa “1934/1938 dan 

BE aaaamerepneane 

  

abinet Tjari Komp : 

  

romi 
Supaja Menteri Pertahanin Dan KSAD Terus Bekerdja 

TENGAH HARI Senen kemaren bertempat dikantor 
temuan diantara P.M. Mr, Ali 
josukarto, Ketua Umum PNI. 

.tara”, bahwa sehabis pertemuan itu telah terdapat lagi 
Lan jang timbul karena mutasi dalam pimpinan Angka 
tah akan mengusahakan suatu penjelesaian setjara ko 

bisa diperdapat didalam beberapa hari ini, pada waktu 
mudah2-an berkat keredhaan Tuhan penjelesaian jang 
kian Mr. Weongsonegoro. Sementara itu dari kalan 
jang ingin ditempuh oleh kabinet didalam peristiwa 
nan Mr. Iwa. Kusumasumantri 
djabatannja jang sekarang ini. Seterusnja Senen siang 
negara Asia dan RRT, Mr. Asmaun, telah mengadakan 

djojo jang djuga serta dihadiri 
Negeri. Didalam “pertemuan itu Mr. Asmaun telah memberik 
kebeberapa negara Asia itu. Sebagaimana diketahui missi 
ngan ke Australia, Pilipina, Hongkong dan RRT, Ia telah kembali hari 
terbang di Djakarta. (Antara) 

Sastroamidjojo, Wakil p 
Atas pertanjaan2, Mr, w 

maupun pd. KSAD 

oleh Menteri Perekonomian. M 

Perdana Menteri telah berlangsung per 
M.-I Mr. Wongsonegoro dan Sidik Djo 
Ongsone goro menerangkan kepada ,,An- 
beberapa .,lichtpunten” “untuk penjelesai- 

tan Darat baru2 ini. Untuk 'hal ini pemerin 
Mpromis. Apakah penjelesaian 'ini akan sudah 

Ini saja belum dapat: mengatakannja. Tetapi 
demikian akan segera dapat tertjapai, demi 

gan lain diperdapat kabar, bahwa penjelesaian 
tsb. diatas ial 
Bambang Su 

ah supaja baik Menteri Pertaha 
geng akan dapat terus memegang 

Ketua Misi Dagang | Indonesia kebeberapa 
pertemuan dengan P.M. Mr. Ali Sastroami 

enteri Pertanian dan Menteri Luar 
an laporan2 atas perkundjungannja 

smaun tsb. telah mengadakan ' kundju 
Minggu dengan pesawat 

AAMIR SARANA aan MAMNAN ANTARA 

Amerika Terlambat” 
Sebetulnja Harus Persendjatai Djepang 

Sedjak Th 19460— Kata Nixon 
WAKIL PRESIDEN Ameri 

katakan, bahwa ia gembira benar 
Idris dari Libya tentang pangka 
xon ,menjatakan yegembiraannja 
sedang menudju kembali ke Ame 
ka hari Senin kemarin Nixon se 
pada presiden Eisenhower. 

Parlomen 
Setudjai 

RUU Masuknja Indone- 
sia Dlm D.M.I. 

SIDANG Parlemen pleno ter 
buka hari Senen dengan tidak 
memungut suara menjetudjui 
RUU jang memungkinkan Repu 
blik Indonesia mendjadi anggau- 
ta Dana Monetair Internasional 

Monetary Fund) 
dan Bank Internasional untuk Re 
konstruksi dan Pembangunan (In 

tion and Development). 
Dari. 120 anggauta jang hadir, 

berbitjara hanja seorang anggau 
ta, jaitu Hutomo Supardan (PKI) 
jang bertanja apa sebab peneta- 
pan guota bantuan dari badan2 
tsb. kepada Indonesia dan juran 
Indonesia kepada badan2 tsb. di 
dasarkan atas penghasilan nasio 

persediaan 

bandingan “antara eksvort dan 
penghasilan nasional dalam tahun 
tahun 1934 sampai dengan 1938, 
karena menurut pembitjara keada 
an pada waktu sekarang berlainan 
sekali dengan keadaan2 diwaktu 
itu. 

Selandjutnja ia tanjakan  apa- 
kah dengan maksud utk. mendja 
di anggauta IMF dan IBRD bagi 
Indonesia masih perlu memper- 

  
|gunakan A-Rekening (EPU)? 

Achirnja H. Supardan menge 
mukakan, bahwa menilik ketjilnja 
pindjaman IBRD kepada Asia ! 
(ketjuali Djepang) dalam perban 
dingannja dengan bantuan kepa- 
da Eropa dan Amerika Selatan, 
maka Hutomo Supardan bertanja 
apakah keanggautaan — Indonesia 
dalam badan tsb. akan memberi 
djaminan didapatnja bantuan jg 

| diharapkan. 
Menteri Keuangan mendjawab 

H. Supardan dengan  menerang- 
kan, bahwa penetapan guota di 
dasarkan atas formule jg dipakai 
sendiri oleh IMF dan disampai- 
kan kepada tjalon2 anggauta. Da   12 An Weda cat“ batang ai itu tertjapai dalam pembitjaraan 

jang diadakan hari Minggu antara Dulles dan Adenauer di Paris. - 

Dalam pada-itu kalangan NATO konperensi. itu: Menurut Lord Is-   TENTARA “ Korea: Selatan: jang 
merupakan .salah satu. jang terbesar 
di Asia telah ditambah lagi dengan 
dua divisi infanteri, sehingga semua 
nja merupakan kekuatan sebesar 18 
divisi, demikian diterangkan oleh 
'komandan tentara kedelapan, djen- 
deral Maxwell D Taylor pada hari   pererat adanja kerdja-sama dan sa- 

ling menukar pengalamannja dan sa 

peranan masing2 

peladjar dan mahasiswa dalam per eammkenan djenderal Maxwell Tay- Inggris jang kabarnja menghendaki 
K2 

nia dan kebudajaan. Demikian a.l. 
|isi surat dari perwakilan PPMI pa- 

da Persatuan Peladjar Internasional 

(LU.S) di Praha jang  ditudjukan 

pada organisasi peladjar dan maha- | langsung 

BEVAN MINTA SUPAJA Na SEDIA DITJALONKAN SEBA- 

'Minggu. Satuan2 baru ini akan men 
djadi divisi ke-26 dan-ke-27 dari 
tentara republik Korea Selatan. Pe- 

lor adalah susulan daripada ' ketera- 
ngannja hari Sabtu, bahwa  divisi2 
'Korea Selatan akan digabungkan de 
ngan pasukan pertama dari barisan 
penggempur jang akan — dipimpin 

oleh seorang . komandan 
Korea. (UP). 

HENRI OUEILLE TIDAK BER- 

  

GAI PRESIDEN.   
Aeurin Bevan, pemimpin Buruh sa 

jap kiri, malam Senin ini menuntut 
kembali 

Djerman sementara diadakan perun 

tentang soal 

sutusan diam- Djerman. Dalam pidato di. madielis 

| bil berhubung pada umumnja masja rendah Bevan katakan, bahwa kira 

tul2 nja beralasan permintaan Savjet Uni: 

Supaja Djerman tidak dipersendjatai 

lebih dahulu djika soal Djerman hen 

“RAPAT PANITIA PER- 

Pa DAMAIAN. 

Polisi rahasia Panama malam 

: 2 He Minggu telah membubarkan sebuah 

Untuk seminggu lamanja oleh Ika rapat Panitya Perdamaian dan 

| tan Pemuda Peladjar Indonesia (IP kap 4 orang peserta. jang dituduh 

PI) tjabang Bandung telah dilakukan djadi anggota Partai Komunis. Dian 

“tara 4 orang tadi terdapat Hugo Ale 

jandro Victor, salah seorang pemim- 

pin Partai Rakjat Panama. Rapat ta 

di diadakan untuk memperingati ha 

ri ulang tahun ke- 6 daripada peristi 

wa bahwa pemerintah Panama meno 

lak perdjandjian pemberian pangka- 

lan2 militer kepada Amerika Serikat. 

tang 

Norwegia 

  

Wakil perdana menteri - Perantjis 
Henri Oueille dari partai radikal so 
sialis pada hari Minggu menerang- 
kan, bahwa ia tidak ingin ditjalon 
kan untuk ' dipilih mendjadi presiden 
Perantjs jang baru. Diterangkan oleh 
nja, bahwa ia sedjak dulu menjata- 
kan tidak berkehendak untuk mendja 
dit jalon dan, bahwa akan memper 
tahankan sikapnja itu, terketjuali 
apabila ia merasa bahwa partai2 re 
publik menghendaki supaja ia men 
»duduki djabatan tersebut. : » 

PADA HARI Minggu diumum- 

kan, di Washington, bahwa bekas 

perdana menteri Iran, dr. Mossadeg 

dalam musim panas tahun ini telah 

.menjusun suatu permintaan  daru- 

rat terachir” dan dikirim kepada 
menteri luar negeri Amerika, John 

Foster Dulles, setelah presiden Ei- 

senhower lebih dulu  menolaknja. 

Profesor Richard N. Frye jang me- 

ingumumkan ini menerangkan, bhw 

surat Mossadeg jang dimaksud itu 

|dilihatnja di Teheran lima hari sebe 
lum Mossadeg digulingkan dari ke- 
dudukannja. Profesor Frye menjata- 

  
  

Mossadegh Pernah Minta Bantua 
Dikatakan ' olehnja lebih Tandjut,' Mossadeg minta dengan sangat ban Iah dikirim oleh seorang pembesar 

hari Minggu katakan, bahwa mente 

'ri luar negeri Amerika, John Foster 
Dulles, akan minta kepada negara2 
Pakt Atlantik Utara supaja dengan 
sepenuhnja menjokong usul presiden 
Eisenhower untuk membentuk pool 

|tenaga atom sedunia dengan  mak- 
'sud2 damai. 

Dikatakan pula, bahwa Amerika 
tidak “akan menghalang2i keinginan 

kakan harapan ' supaja 
Masjarakat . Pertahanan. Eropa 
pat - dilaksanakan sebelum bulan 
April jang akan datang. 

(Antara—UP). 
De Gaulle lakukan kam 
panje anti tentara Eropa 

. Dalam pada itu Djenderal Char- 
les de Gaulle, pemimpin R.P.F. 

supaja Pakt .NATO diperpandjang (Uni republik Perantjis) menurut be 

mendjadi 50 th. dari 25 th. Tapi ti- rita jang disiarkan hari Minggu te- 
dak djelas siapa jg harus mengambil, lah menerangkan kepada wakil2 rak 

inisiatif dalam move jang demikian, | jat dalam dewan propinsi, bahwa ia 

karena kalangan Inggris tadi njata- ,akan mengadakan kampanje  terha- 

kan London tak akan bertindak bila | dap rantjangan tentara Eropah dan 

Washington tak berbuat. akan ,.berdjuang untuk kemerdeka- 
| Sementara itu Lord Ismay, 

  

bahwa NATO -kini mempunjai ang nerangkan selandjutnja, bahwa “djgn- 
katan bersendjata jang tjukup utk. deral De Gaulle mendesak kepada 

“mentjegah agressi, tetapi tidak tju- (87 orang wakil jang hadir pertemu- 
kup untuk - menghantjurkan  inyasi “an itu Supaja mereka. berdjuang utk 
Sovjet di Eropa Barat. Lord Ismay memperbaiki revolusi sosial jang se 
mengemukakan  pernjataan itu “da- benarnja dan mendjalankan kampa- 
lam konperensi pers dalam mendje-'nje untuk mewudjudkan perobahan2 
lang pertemuan NATO di Paris. . "dalam pemerintahan sekarang ini. 

Seperti telah diberitakan, pertemu De Gaulle  selandjutnja menerang- 
an itu akan dimulai hari Senen il kan pada pertemuan RPF itu (frak- 

dan akan berlangsung selama 3 hu- si RPF dalam parlemen baru2 ini 
ri. Dikatakan ' selandjutnja, bahwa dibubarkan setelah terdjadi perpetja 
pasukan2 NATO dalam tahun 1954 han diantara mereka), bahwa ia ber 
tidak“akan diperbesar.  Keputusan2 

penting tidak akan diambil dalam ra tidak terdjerumus terus. (AFP). 

kan keterangan ini dalam suatu kon | 

ferensi medja bundar mengenai Iran bahwa ketika “ia pada suatu waktu 

di Universitet Harvard jang di se- mengundjungi Mossadeg, bekas per- 

lenggarakan oleh Lembaga Amerika dana meniteri itu tampaknja ,,terpe- 

untuk Timur Djauh, suatu badan sona dan tefluka hatinja” 

partikelir dalam lapang pengadja- njataan, bahwa pesan 

ran. at dikitimnja kepada 
minta bantuan ekonomi dalam bu- 
lan Mei ditolak oleh Eisenhower. Dalam . pedatonja « itu profesor | 
Terutama sekali Mossadeg merasa Erye membela bekas perdana men- | 

bukan penghianat”, Dikatakannja ia tuan kepada kaum komunis Iran.   
'itu dan kalau sudah apakah sudah rangkan, 
diterima oleh Dulles. 

  

Dan bangat Kuna at Losnge: maap 
an Batin Wa beta Cogti «dng 

PK geber ea Padan MT | 
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Sek.tan nasional”. Kalangan2 jang erat 
Dien. NATO, hari Minggu katakan hubungannja dengan partai RPF me ' 

sedia untuk berkorban supaja nega 

teri Mossadeg jang dinamakan oleh tersinggung perasaannja akan kete- 

nja sebagai ,,seorang pahlawan dan rangan, bahwa ia memberikan ban- 

"tidak mengetahui dengan pasti apa- | Bekas perdana menteri itu kabarnja 

kah Mossadeg telah mengirim surat dalam suratnja kepada Dulles. mene 
bahwa tuduhan itu sama 

|sekali tidak benar, Dalam surat itu 

lam hal ini jang penting menurut 
4 -Menteri ialah sokongan suara dari 

may, dalam laporannja kepada kon | 

perensi itu. antara lain ia mengemu' memberi ketentuan pada perban 
ratifikasi | dingan suara. Menurut Menteri, 

da-'YMF masih merupakan 
pool, belum mendjadi ..Clearing- 
| union” seperti EPU dan oleh ka 
irenanja maka 
' membutuhkan A-Rekening. Sedi- 
| kitnja pindjaman 

negeri2 (anggauta2) lain jang 

valuta- 

Indonesia masih 

IBRD kepada 

negara2 Asia menurut Menteri 
karena ketjilnja suara pihak ang 

igauta2 Asia dalam management 
dan dengan turutnja — Indonesia 
mendjadi anggauta berarti penam 
bahan suara, sehingga  pertolo- 
ngan Bank tsb. mungkin bisa 
lebih besar. (Antara) 

VIJAJA LAKSMI KELILING 
—DINEGARA2 ASIA. 

Ketua Madjlis Umum PBB, Vija 

ya Laksmi Pandit, dalam pembitjara 

annja dengan Carlos Romulo menga 

takan, bahwa ia telah mengadjukan 

permintaan kepada pemerintahnja, 
supaja dibolehkan mengadakan per- 
djalanan keliling di Asia, termasuk 

Pilipina, dalam bulan Pebruari ta- 

hun depan. 
Sementara itu dari New York di- 

wartakan, bahwa Laksmi Pandit pa 
da hari Saptu telah bertolak dengan 
pesawat terbang ke London, dalam 
perdjalanan kembali ke New Delhi. 

mi LUSA. 
'tuan ekonomi dari Amerika. 

Profesor Frye jang bertjeramah di 
universitet. Harvard mengenai masa 

| akan ke-'lah Timur Dekat dan seorang ahli merintah RRT 

pribadi jang dalam tulisan2 Persia kuno membe kan, bahwa kita 
'isenhower “utk. |la Mossadeg terhadap tuduhan2 jg perdjandjian perdagangin, 

mengatakan, bahwa ia anti Barat 

dan seorang penghianat. Dikatakan 
'olehnja, bahwa kesalahan2 Mossa- 
deg terletak pada kenjataan, bahwa 
ia telah terpengaruh dalam urusan2 
ketjil. Menurut profesor Erye, bekas 
perdana menteri Mossadeg sangat 
jakin, bahwa sifat rakjat Iran ter- 
lampau individualtistis untuk menga 
nut faham komunisme. (UP). 

ka, Richard Nixon, 
setelah berbitjara denga : 3 San radja 

lan udara Amerika di meja 
itu dalam pesawat terbang : 

. N 1 4 

rika. Setelah kembali di Pan 
gera akan memberi laporan ke- 

hari Minggu 

Sewaktu “berada di Tripoli, Lihva 
Nixon sekali lagi menegaskan "Bh 
Diepang harus dipersendjatai “eta 
bali dan. bahwa Amerika dal aa ta- 
hun 1946 telah berbuat salah karen 
na tidak . membantu Persendjataan 
kembali Djepang. Tentang ra 
lan Amerika di Lihya tadi Pa 
djutnja dapat ditambahkan, bahwa 
perundingan antara Amerika aan 
Libya tentang 'itu telah diadakan. se 
mendjak Libya, memperoleh “tatindn 
dekaan, tetapi hingga kini belum 

selan- 

  z 

tertjapai  persetudjuan, sedangkan 
soal “pangkalan Inggris di Bela Pi 
ru2 ini telah disetudjui oleh Harta 
men Lybia. 1 

Radie Moskow 
perdjalanan Nixon, 

Sementara itu Radio Moskow da- 
lam komentarnja tentang perdjala- 
nan Nixon. malam Minggu katakan 
bahwa Nixon sebenarnja. Jebih ba. 
njak berbitjara dari pada menindjau 
sekalipun Nixon sendiri , 

tentang | 

  

  

Harapan 

L. Pandit 
Akas Adanja Konp. 

Politik Korea 

NJONJA Vijaya Pandit, ketua 
madjelis umum PBB pada “hari 
Minggu menerangkan di London, 
bahwa menurut pendapatnja 'hara 
pan akan adanja konferensi poli 
Ek mengenai Korea akan dapat 
diketahui dalam beberapa hari 
ini”. Atas permintaan supaja. “ia 
memberikan komentar atas perun 
dingan2 di Pan Mun Yom jang 
telah dihentikan oleh delegasi 
PBB, Arthur Dean pada hari 
Sabtu, njonja Pandit menerang- 
kan: ',,Saja rasa febih baik saja 
tidak memberikan sesuafu ketera 
ngan atas situasi jang sangat pen 
ting seperti itu, sampai diketahui 
sesuatu jg lebih pasti. Kita ingin 
mengetahui keadaan dalam bebe 
rapa hari ini, tetapi kita tetap 
pertjaja akan terlaksananja Korfe 
rensi tsb., demikian katanja. 

Njonja Pandit tiba di London 
'pada hari Minggu dengan pesawat 
“terbang ari New York. Njonja 

ituk mentjapai saling 

jngan goodwill. jang lebih 

menerang:- | 
kan bahwa maksud  perdjalanannja | 
adalah -untuk menindjau negara? : Pangan negara? 
dikundjunginja. Dikatakan”. 
utjapan2 Nixon di negara? 
kundjunginja 

jg 
-bahwa 
jang di 

kund adalah sertipa" sadja 
jakni tentang ..bahaja Komume”. 

Menurut radio Moskow, Nixon 
dengan itu telah memfitnah Sovjet 
Uni jang belum pernah Mengantjam 

negara jang mana pun dan senantia 
sa mengandjurkan penjelesaian setia 
ra damai bagi semua pertentangan 
internasional. “ : 

Seperti “diketahui oleh dunia. So- 
vjet Uni telah mengumumkan pes 
rundangan2 jang melarang bropar 
ganda perang, demikian radio Mos- 
kow. : : 

Achirnja dikatakan, bahwa Nixon 
telah memakai ..bahaja Komunis” 
jang seberarnja tida ada itu densan 
maksud menutupi tudjuan jang kana 
narnja dari politik Amerika di Asia 
jakni politik membentuk pangkalan? 
perang. 0 
Demikian radio Moskow, 

(Antara—UPp). 

  

F-100” MENTJAPAI KETJEPA 
TAN 910 MIL SEDJAM, 
Sebuah pesawat djet pemburu 

Super Sabre F-100” | angka 
tan udara A.S, telah terbang dgn 
|ketjepatan lebih dari 9909 mil se 
djam, demikian diumumkan di 

Washington pada hari Sabtu. Di   umumkan djuga bahwa i 

udara A.S. berharap akan segera 
dapat mengadakan pertjobaan ter 

bang sebuah pesawat herta 

rocket dengan ketje bertenaga 

dari 2 kali ketjepatan pa 
a 

SAILAN TOLAK Mis 5 
(0. WILL DARI ai nan 
L...Suatu goodwill misi dari RRT ti 
dak diperkenankan untuk mengun- 
djungi Sailan, meskipun undangan te 

Sailan, demikian  diterangk 
perdana menteri Sailan, Ma aa 
telara pada hari Minggu, «Saja te- 
lah mengirim suatu pesan kepada pe 

dengan menundjuk- 
hanja, melakukan 

mereka dan menegaskan benda Te 
reka, bahwa perMUbUNgan antara 
Sailan dan RRT adalah tetap da- 
lam lapangan itu, demikian diterang 
kan oleh Kotelara pada suatu perte 
muan umum di Kolombo, 4 

»Sailan tidak menghendaki perhu' dan sekitarnja 
bungan lainnja dengan RRT, Un: | besar sudah 
dangan itu dikirim ke Peki : 

. dutabesar Sailan di Toko ag oleh 
“ 

i 
| 
' 

i 

lebih 

' 

| 

Pandit menerangkan, bahwa bebe 
rapa negara mengundang dia utk. 
mengundjungi negeri2 itu. Kata 

Inia, ja ingin lebih dulu mengun 
djungi negara2 -Asia atas persetu 
djuan pemerintahnja. ,,Satu “hasil 
jang pasti pada sidang madjelis 
umum baru2 ini ialah mengulangi 
"saha melalui perundingan2 da 
lam panitya dan tjara Taimnja un 

pengertian 
atas resolusi2 dalam ' semangat 
kompromi. ,,Ini adalah suatu'tan 
da baik,” demikian njonja Pandit. 
Apa jang kami tjari ialah lapa 

luas. 
Salah satu jang baik, ialah bah 
wa perbedaan blok dalam. PBB: 
kini semakin diperluas. Sebagai 
tjontoh, demikian katanja, “blok 
Asia-Arab telah meluas sampai 
perserikatan Afrika-Asia. 

(Reuter) 

PBahaja 
Depressi 

Mengantjam  Amerika— 
Peringatan Stevenson 

ADLAI STEVENSON malam 
Minggu  mengandjurkan ' supaja 
pemerintah Amerika mengambil 
tindakan tegas guna  mentjegah 
bahaja depressi jang mengantjam 
Amerika Serikat. Dan depressi 
adalah suatu bahaja jang djelas 
kagi barjak orang di Amerika. 
Bekas tjalon presiden th, 1952 
dari Partai Demokrat'"itu jg ber 
bitjara pada djamuan makan pa 
nitia nasional partai tsb. katakan 
selandjutnja,. bahwa depfessi tsb. 
tslah menimpa pira tani di Ame 
rika dan dalam beberava bulan 
jad. ini mungkin golongan2 lain 
ija jang akan mendjadi korban. 

Dalam pada -Stevenson kata 
kan, ia tidak tahu betul, apakah 
akan terdjadi - kekalutan ekono 
mi di Amerika atau tidak, tapi 
jang diketahuinja jalah, bahwa 
dengan bitjara ' sadja tak “akan 
Catang, ditjegah depressi atau me 
njembuhkannja. — Kemudian Ste 
venson memudji pidato presiden 
Eisenhower dimuka PBB baru2 
ini dan sebaliknja dengan pedas 
mengetjam penjelidikan2 jang di 
lakukan oleh senator Joseph Mc 
Carthy. 

Dinjatakannja, bahwa penjelidi- 
kan2 jang dilakukan oleh .Kong 
res dan McCarthyism ' telah me 
nimbulkan kekuatiran dan .mem- 
bahajakan kemerdekaan sipil di 
Amerika. (Antara-UP). 

TUGAS MMB. DALAM LING- 
KUNGAN TT III SUDAH 

SELESAI 

Tugas Missi Militer Belanda 
dalam lingkungan TT III kini su- 
dah selesai semuanja dan diber- 
bagai tempat telah diadakan per 
temuan2 perpisahan. Pertemuan 
perpisahan dengan rombongan 
MMB, jang akan meninggalkan 
Indonesia itu jang terachir telah 
dilakukan Djumaat malam diho- 
tel Homann. oleh perwira2 divisi 
Siliwangi, antara lain djuga kolo- 
nel. Kawilarang. “Tugas 'MMB 
diinstansi2 . ketentaraan jang, ti- 
dak termasuk dalam lingkungan 
TT III jang berada di Bandung 

djuga . sebagian 
selesai dan hanja 

tinggal sedikit sadja jang segera 
akan mengachiri tugasnja pula.



      

   

   

          

   

      

   

   

  

# han piala ini selesai, 

- membentangkan 

- setjukupnja, dan sambutan dari Mr. 

“ dengan ramah tamah hingga siang 

' dapat mengambil meterai tempel ada 
. TI. orang, padahal djumlahnja orang 

  

  

. memilih pengurus baru. 

. dan didapat 

Berharga Utk Dilihat— Angkatan Darat 
Memanggil Pemuda2 Pentjinta Tanah Air 

HARI MINGGU tel, 13 Desember 1953, Pameran Angkatan 

  

     

    

Darat di gedung Sekolah /C, Bodjong telah dibuka oleh 
Panglima Divisi P. Dipont Na Ta, aa Mop Kakan Nengon 2 
hadliri pula oleh Gubernur Budiono, Bupati Sumardjito, Wali Ko 

ta. Nb Ke a Koordinator Inspeksi PP & K Djateng 
        Siagian. Menurst. keteran an pameran tadi diadakan di Sema- 

rang dari tgl. 13 — 16 Desember: Solo tgl. 19 — 21 Des. dan 
Magelang tgl. 24 — 25 Dntaaber dengan binja Rp. TN pa 
atas perintah Pendjabat KSAD dengan maksud, agar masjaraka: 
aa 2 Pa aa dan mempererat hubungan dgn » 

untuk menarik perhatiannja kalangan pemuda 
aja suka masuk kedalam A. D. dan kelak 

    

  

    

  

   

ukannja kaum tua. 

Pen , - Kundjungilah utk. menda- 
APOTHEEK P 'ANG HARI. , - patkan pengetahuan luas. 

| Hari ini Mpotaa KOP wib “ Pekodjan 99 dan SIK IANG Wot-f Pameran -kemaren pagi terbuka 
gandul 16 dibuka hingga djam 20.00. 'chusus untuk para murid sekolah, 

TN Isedangkan dari djam 17.00 — 19.00j 
KONGRES I. D. IL” (terbuka untuk umum. Perhatian pa- 

Dari fihak jang mengetahui dida- da hari Minggu itu ada besar dika- 
pat kabar, bahwa Kongeres Ikatan |langan murid sekolah. 
Dokter Indonesia pada tahun 1954| Dalam pidato sambutan P. Siagian 
akan dilangsungkan di  Semararg. |jang chusus ditudjukan kepada para 
Sebagaimana telah diketahui, kong: ' peladjar a.l. dikatakan, bahwa Ang- 
gres pada tahun 1953 berlangsung |katan Darat mengundang kamu di- 
di Surabajai AE ut tang kemari untuk menjaksikan pa- Aa TE OR meran ini. Kiranja perkembangan 

KETEMUKAN SEPEDA. 
Oleh Polisi Seksi I pada hari Ming 

Angkatan Darat kita jang - diberi 

gu sore-djam 5 telah diketemukan |lah dibangun oleh angkatan tua de- 
sebuah sepeda laki merk BSA no.jugan hebatnja dan rapibnja akan 

— D 27977 dihalaman B.A.T. djl. De-|mendjadi dorongan bagimu untuk 
mak (Kobong). Siapa jang merasa (memenuhi seruan dan adjakan Ba- 
kehilangan barang tadi dapat hubu- pak Panglima Divisi serta Bapak 
ngan langsung dengan Seksi I,- dji.| Gubernur itu. Para Peladjar di Se- 
Purwodinatan Semarang — dengan| marang kiranja akan mempelopori 
membawa surat2 bukti sah. peladjar2 lainnja. Achirnja diseru- 

: kan, djadilah Bintara dan Perwira 
PENJERAHAN PIALA DAN 
PENGURUS PELTI KARES. 

SEMARANG. 
Dengan disaksikan oleh wakil2 

dari beberapa perkumpulan tennis, 
pada Minggu pagi j.b.l. bertempat di 
R.M. Lido Semarang - telah dilaku- 
kan penjerahan piala2 kepada para 
runner-up pada kompetisi  PELTI 
Djateng th. 1953. Penjerahan piala? 
ini dilakukan oleh Walikota Hadi- 
subeno dan jang mendapatkan jalah: 
STC I untuk kelas A, STC IV un- 

tuk kelas B, PTG kelas C dan BPM 
kelas D. Dalam kompetisi jang te- 
Jah lalu itu, ikut serta 16 perkumpu- 
lan dan pertandingan dibagi dalam 
29 teams. Setelah upatjara penjera- 

kemudian di- 
adakan sambutan? dari Walikota jg. 

betapa  perlunja 
diperkembangkan 

jang setia dalam pengabdian untuk 
Bangsa dan Negara. 

Apa jang dilihat. 
Dalam pameran A.D. ini telah di 

jang dimiliki oleh A.D. kita. Teristi 
mewa adalah pendjelasannja jang di 
berikan dengan tak mengenal tjapai 
oleh Perwira2 pada setiap sendjata 
dengan perlengkapannja dan tjara be 
kerdjanja. Para murid terutama akan 
mendapatkan banjak pengetahuan jg 

hingga penerangan? jang diberikan 
itu dapat dikata bukan sadja berfae 
dah bagi murid, tetapi umum pun 

dapat mengenjam pengetahuan jang 
luas tadi dan disiapkan untuk kepen 
tingan rakjat. Kundjungilah pameran 
ini jang sangat bermanfaat bagi cha 
lajak ramai. 

olah raga tennis 

TOKO HIEN MEMBERI “Liem Tjoep Hoo jang menguraikan 
3 REKLAME TAHUN BARU kemadjuan2 tennis diluar negeri. 

Selandjutnja dalam pertemuan tsb. 
jang dipimpin oleh Udi Hardjasas- 
mito, Ketua PELTI Djateng, sesu- 
dah diadakan pertukaran pikiran 
dengan para hadlirin, kemudian di- 
bentuk pengurus PELTI Kareside- 
nan Smg., jang susunannja sbb.: Ke- 

tua Overste Saragih: Wakil Ketua 
Soekamsi: Penulis Lonosuprodjo dan 
Safiudins Bendahara Liem Ngo 
Soen, Pembantu2 David dan Kwik 
Djing Djie: Pemimpin Kompetisi 

. Yap Chong Djien dan  Nitiprodjo. 
Pelindung terdiri dari Walikota dan 
Residen. Smg. - Pertemuan ditutup 

ga Rp. 30.000.— 
Berhubung Hari Ulang Tahun Per 

tama, Toko Hien di Bodjong Sema 
rang telah mengeluarkan reklame 
tahun pertama dengan hadiah selu 
ruhnja seharga Rp. 30.000,—. Menu 

rut keterangan reklame tadi sengadja 
disediakan utk. para lengganan pem 
beli dgn dasar sekali-kali tdiak akan 
kasih naik harganja barang dagangan 
jang terdjual dan betul2 merupakan 

ranja barang dagangan seperti textiel 
malah harganja dikasih turun. Mu- 
lai tgl. TS s/d 31 Desember 1953 se 
tiap pembeli dapat menerima-bon jg 
dapat dikumpulkan sampai Rp. 50,— 
Setiap pengumpulan bon atau bon 

seharga sedikitnja Rp. 50-— - dapat 
ditukarkan dgn ..nomer redjeki” se- 
lembar jg merupakan undian, dimana 

hari. 

SISA METERAI TEMPEL 
Beberapa hari jang lampau telah 

dikabarkan tentang pengambilan 
kembali meterai tempel di Kota Be- 
sar Semarang jang djumlahnja tidak 
begitu banjak. Seperti diketahui peng 
ambilan meterai tempel itu pada tgl. 
1 Desember ini telah berachir. Me- 
nurut keterangan, djumlah orang jg. 

1 

tama sebuah Scooter, 2. 

S5 terdiri 4 hadiah bungkusan kain ha 
lus seharga per bungkusnja Rp. 500 
dan lain2 hadiah jang berharga, di- 
mana djumlah hadiah seluruhnja ada 
150 matjiam. Penarikan ..nomor re- 
djeki” ini akan dilakukan pada tgl. 
5 Djanuari di R.M. ,,Lido” dng di- 

jang mengadjukan izin untuk buka 
Warung ada 7314 orang dengan me- 
terai tempel sedjumlah Rp. 21.942. 
Dengan demikian sisa meterai Rp. 
21.701.-— akan diserahkan pada Ba- 
dan2 Sosial di Semarang jang dite- 
tapkan lebih landjut oleh fihak jang 
berwadjib, karena pengambilan kem 
bali uang tadi kabarnja pun tidak 
mudah. 

da tgl. 10 Djan. 1954 akan diada- 
kan pembagian hadiah2, sedangkan 
tempo pengambilan hadiah adalah 2 
minggu. Hadiah2 jang tidak diambil 
selama itu, kemudian akan diserah- 
kan kepada Badan2 Amal. Mulai 
tgl 15 Desember, hadiah2 seluruhnja 
dapat dilihat di etalage Toko Hien. 
Silahkan  kundjungi Toko Hien 
utk belandja. Dengan mengeluarkan 

Uang untuk keperluan rumah tangga 
setiap orang mendapat ketika bak 
untuk. dapat menarik hadiah2 jang 

pertengahan tahun 1950 .pernah “di- tersedia. Betul2 satu attractie jang 
tahan di KPK Smg., tapi kemudian istimewa! 
berhasil melarikan diri. Ketika itu ” 
fihak polisi delah melepaskan tem- HASMOSUWIGNJO 
bakan kepada mereka, tapi tembak- sDIGUGAT”. 
annja mengenai seorang wanita hing Dari pihak D.P.D. Propinsi Dja- 
ga menjehabkan tewasnja. Kedua wa Tengah diterima keterangan, bah 
orang tsb. jalah tersangkut dalam wa mutasi kepindahan dari pada pe 
perkara perampokan. bersendjata di gawai2 Pusat jang diperbantukan pa 
Pendrikan pada tahun tsb. diatas. da Pemerintahan  Otonoom djuga 

enurut keterangan selandjutnja, K., otonoom Propinsi Djawa Tengah per 
adalah djuga ikut pegang rol dalam lu dengan pertimbangan dari pihak 
pentjurian beberapa bal benang la- D.P.D. Keterangan tsb diberikan, 
We jang terdjadi di Smg. baru2 ini. 

PENDJAHAT ULUNG 
"TERTANGKAP. 

, Dua orang pendjahat ulung jang 
telah lama mendjadi kedjaran fihak 
jang berwadjib, masing2 bernama 
K. dan B. kini telah dapat tertang-' 
kap di Smg. Kedua sgrang itu pada   

2 diambil dalam “konperensi S.B.D.P. 
ULANG TAHUN SB KESE- R. (Serikat Buruh Djawatan Pertani 

HATAN, an Rakjst) Djawa Tengah di Solo 
Bertempat di gedung Gris.  Bo- 

djong Smg. pada hari Minggu y.b.i. 
S.B. Kesehatan tjb. Semarang telah 
melangsungkan perajaan ulang ta- hun jang k-IV, jang dihadliri oleh 
segenap” anggautanja dan para  un- 
dangan. Sedjarah perkembangan da- 
ri Serikat Buruh itu diuraikan oleh 
sdr. Soelijah, dan kemudian sambu- 
tan2 diberikan oleh wakil2 dari In- 
spektur Kesehatan Djateng, dan wa- kil2 dari organisasi2 buruh jang ha- 
dlir pada waktu itu, Sesudah diada- 

spektur Pertanian Rakjat Propinsi 

tu, dengan alasan, bahwa Inspektur 
Hasmasuwignjo tsb dianggap tidak 
djudjur karena memperlambat muta 
si kenaikan pegawai jang telah ditun 
tut oleh Serikat Buruh, dan tidak 
mempunjai goodwill untuk mengada 
kan perundingan dengan S.B. D.P.R. 
Selandjutnja pihak D.P.D. Propinsi 

V Djawa Tengah menerangkan, bahwa 
kan peringatan ini, kemudian di- soal itu tidak dapat diperbintjangkan 
langsungkan rapat anggauta untuk sekarang ini, berhubung ' Hasmosu- 

: . Dalam pe-'wignjo sedjak beberapa bulan jl hing 
milihan ini telah dipilih sebagai Ke- ga bulan Maret th 1954 jang akan 
tua I dan II jalah sdr.2 Herman 'datang berada didaerah Amerika Se- 
Broto dan P. S. Mangunbroto. rikat untuk mendjalankan tugas dja 

ea Lan : watan menambah pengetahuan soal2 
GEDUNG TAMAN KANAK2 | pertanian. : 

“ PERWARI. | Achirnja pihak D.P.D. menjatakan 
Sebuah ung untu Tan Tau tjar, i 

man Ka PN AU bekerdiena Hasmosuwignja — dalam 
Pendrikan Selatan Smg., pada Sabtu ' Mendjalankan tugasnja | sebagai In- 
sore jbl. telah - xikan pembuka- Buat aan Kena Tg 
annja dengan upafjara penggunting-| benar2 mentjap , an 
an pita Oleh Nj, Mat aa Par. | hingga Pertanian daerah Djawa Te- 

wari dari ranting tsb.” Pembikinan ngah mendjadi sasaran penindjauan 
gedung memakan beaja Rp. 30.000 dari dalam maupun luar negeri. 

dari para Jermawan. na 
Gedung itu terletak di Pendrikan| ULANG TAHUN DPD KOTA 
Tengah Smg., dapat memuat antara KE. 
30 — 40 anak dan pembikimannja| Pada tgl. 18 Desember 1953, de- 
dimulai sedjak tgl. 17 Agustsis jl-ingan bertempat digedung GRIS, 
Dapat ditambahkan, bahwa pendiri-/ DPD Kota Besar Semarang 
an gedung sematjam tersebut diatas, memperingati hari Ulang Tahun ke- 
adalah baru pertama kalinja dilaku-|3, peringatan mana akan dirnulai 
kan oleh Perwari di Semarang. pada djam 19,30,   
   

|muk (vetstaarten), jang akan di- 

bentuk berupa pameran ini jang tes 

| KURSUS PEMILIHAN UMUM. 

   
LATAN. 

Pada tanggal 11 Desember da- 
ri Solo” 
PR Aa 
matera Selatan. 
dapat 27 pasang mempelai jang 
baru2 ini telah dinikahkan bera- 
mai dihadapan menteri sosial 
R.P. Suroso oleh djawatan sosial 
kota besar Surakarta. Sa 

-. SOLO BELI DOMBA. 
Suatu perutusan dari peme- 

rintah keresidenan Surakarta ba- 
ru2 ini telah dikirimkan ke Dja- 
wa-Timur dan Madura untuk 
membeli 40 ekor domba-ekor-ge- 

bagi2kan kepada Taman2 Ternak 
jang ada didaerah Surakarta. Per 
utusan itu telah berhasil membeli | 
20 ekor vetstaarten dari Situbon- 
do dan 20 ekor lagi dari Madura, 
jang harganja rata2 Rp. 500.— 

Sragen. 

WONOGIRI 

lagi kepada Taman Ternak di 

  

Untuk dapat memperdalam penger 
tian Pemilihan Umum, dalam ketera 
ngan Sdr. Poerwopranoto selaku Ke 
pala Djawatan Penerangan Kabupa 
ten Wonogiri, selain penerangan le 
san jang dilakukan dalam conferensi 

Yr     
undjukkan pelbagai sendjata lengkap” 

Mengadakan hadiah sehar- 8 

Kia Zuhri Pimpinan 

suatu kerugian bagi Toko Hien anta:   
djumlah seluruhnja undian tadi ada ! : , 
25.000 lembar. Hadiah2nja sbb., Per | PANITYA PEKAN LALU LIN- | 

bromfiets, | 
3. sebuah. radio, 4. Kompor istimewa | 

saksikan oleh pembesar2 negeri. Pa ' 

Tenaga. Lebih djauh didapat ketera 
ngan, | 
merupakan periode th. 1954 untuk 

Gadjah Mada hingga saat 
mempunjai 6.283 orang mahasis 
wa, diantara djumlah itu 
3.088. orang-adalah — mahasiswa: 
dari fakultet Hukum, . 
Sosial dan Politik. Fakultet jang 
djumlah mahasiswanja paling se 
dikit ialah fakultet 
Hewan jang -hanja ' mempunjai 
mahasiswa sebanjak 84 orang. 

seekor. Domba2 tersebut sebagi- kan uraian Dies. 
an akan diberikan kepada Taman|.” : 
Ternak di Tangen dan sebagian PENANGKAPAN2 

    
' DIES NATALIS K-4 
“GADJAH MADA" 

Pada: tgl. 19-12 Universitet Ne 
diberangkatkan lagi se- geri Gadjah Mada akan melang 

transmigran ke Su- | sungkan Dies Natalis jg ke-empat 
n. Diantaranja ter-'jang akan dikundjungi pula oleh 

Presiden Sukarno dan beberapa 
orang Menteri. 

Universitet 
ini 

Menurut tjatatan, 

jaitu 

Ekonomi, 

Kedokteran 

Djumlah mahasiswa seluruhnja 
pada tahun 'jang lalu baru kira2 
4.000 orang. Da 
jang akan datang itu Prof. Drs. 
M. Suparwi, ketua fakultet Ke- 
dokteran Hewan akan mengada- 

lam Dies Natalis 

Berhubung dengan tindakan alat? 
negara melakukan penahanan 
-bebera 
Ijakarta, pada tg. 10 Desember j.l., 
dari: kalangan ketentaraan di Jogja- 
ikarta telah didapat keterangan bahwa 
tindakan itu dilakukan untuk men 
tjegah terdjadinja kedjadian2 jang ti 
dak di-inginkan. 

orang penduduk kota Jog 

Selandjutnja diterangkan, bahwa 
oleh pihak alat2 negara sedjak bebe 
apa waktu telah disinjalir bahwa di 

Jogjakarta ada anasir jang hakekat 
5 1 Inja lakukan perbuatan? jang berkeliling ke Kawedanan2 dim. wi-' Ma akan me 1 1 

lajahnja nata segenap in-, dapat menimbulkan kegelisahan dika- 
stansi, Organisasi, partai2, dengan tju Hlangag rakjat. Achirnja diterangkan kup mendapat perhatian besar, maka | bahwa penangkapan itu dilakukan se 
direntjanakan olehnja 
kursus pemilihan umum, “ditudjukan 
kepada : 
1. Tjalon anggauta pemilih. 
2. Tjalon panitya pemungutan suara. 
3. party2, organisasi-dan djawatan2 
dengan waktu selama 2 hari bertu- 
rut-turut, dimulai dari Kawedanan 
Purwantoro tg. 14-12-1953, Wurjan- 
horo tg 16-121953. Baturetno tg 29- 
12-1953, bagi Kawedanan Kota dan 
Djatisrono ketentuan hari masih akan 
ditetapkan. 

PURWOREDJO 
KONPERENSI N.U. DAERAH 
KEDU DI PURWOREDJO. 
Tg. 19 s/d 20/12 Nahdatul 

Ulama Daerah Keresidenan Ke- 
du akan melangsungkan konperen , k 
sinja di Purworedjo, jang akan di 
kundjungi oleh 120 utusan dari ih 
daerah2nja. Akan hadir djuga pa |h 
da konperensi tersebut K.H. Ab- 
duiwahab Ketua bagian Sjuriah 
(Agama) N.U. Pusat, dan Saifu- 

ian Da'- 
a (Penerangan). Atjara jang ter-| 

penting berpusat pada hal2 jang 
berhubungan dengan akan ada- 
nja Pemilihan Umum. Tentang 
adanja dan situasi: N.Y. seluruh- 
nja, pihak pimpinan 'wa me- 
nerangkan, bahwa baik di, Djawa | 

  

  

Tengah, Djawa Timur maupun $ 
Djawa Barat perkembangannja 
sangat memuaskan. r 

    
TAS  DIBUBARKAN. : 

Bertempat di R.M. Kiet Wan Kie, 
pada hari Sabtu malam jbl Panitia 

telah pihak alat2 negara mendapat 
weangadakag bukti2 jg. akan tjukup untuk meng- 

ambil tindakan? tersebut. 

| MAGELANG. 
  

“ PEMBIBITAN PADI 
BENGAWAN. 

Di Sumberredjo dan Bandjar 
negara terletak diketjamatan Mer 
tojudan (Magelang) oleh fihak 
djawatan pertanian rakjat kabu 
paten Magelang kini sedang di 
adakan penjebaran bibit padi be 
ngawan jang meliputi 
luas 7 ha. Usaha pembibitan ini 
terutama ditudjukan kepada ma 
sjarakat tani sebagai 
kearah usaha memperlipatganda | - 

Seperti diketahui, | . 
dengan menanam padi bengawan 

“dapat mentjapai | 

tanah se 

pendidikan 

an produksi. 

asil panenan 
ingga 10 kwintal per hektar. 

.R. 
Di Setjang sebelah Utara Ma 

elang oleh djawatan pekerdjaan 
umum kabupaten Magelang kini 
sedang dibangun gedung Sekolah 
Rakjat dengan rentjana beaja :se 
besar Rp. 80:000,- Gedung terse 
but seluruhnja akan didirikan da 

i batu. Di Tjandimuljo  djuga 
akan dibangun sebuah S.R. jang 
berbentuk setengah batu dengan 
entjana beaja Rp. 60.000,-. 

& 

HUTANG R. IL KEPADA 
BU PARTO. 

Bu Parto penduduk kota Mage- 
lang, djalan Djenangan no. 86 telah 

Pekan Lalu Lintas di Semarang jang memadjukan surat penagihan kepa- 
diketuai oleh Kom. Johnny Anwar 

patkan hubungan satu sama lain. 

da Panitya Penjelesaian Hutang Ne- 
telah dibubarkan dengan suatu dja | gara Kementerian 
'muan jang mempunjai dasar mera- karta 

Keuangan Dja- 
sebesar Rp. 1.656.000-— 

| UR». Penagihan tersebut dibuat 

karena ia selama 4/3 bulan tanggal 
DJAWATAN GEDUNG2 PU- !4 Agustus hingga 20 Desember 1948 
SAT TIDAK DAPAT MELAK- | telah memberikan djaminan kepada 
SANAKAN PEMBANGUNAN. 

Dari pihak resmi ,,Antara” Sema hingga datangnja. tentara 
40 orang anggauta tentara tiap2 hari 

Belanda 

rang terima berita, bahwa pihak Dja menduduki kota Magelang. 
watan Gedung2 Pusat menjatakan ti Penagihan itu telah disetudjui ko- 
dak dapat melaksanakan kesanggu- mMandan K.M.K. Magelang dan be- 
pannja membangun gedung kantor2 berapa orang anggauta tentara jang 
untuk Kementerian Agama, jang utk mendjalankan tugas 

dengan amanan dalam kota sebelum tahun 1954 direntjanakan 
ia Rp. 31.000.900,—. Apa jg men kedua. 

Pele i Sana pindjaman tersebut memang belum 
jutnja pihak djawatan Gedung? Jibajar pada waktu itu 

Baraya ia Hama tetas Di Wati dengan penjerbuan Belanda. 
mentjantumkan ma kali penagihan tersebut telah di 

djadi sebab2nja tidak 

tsb mengandjurkan agar supaja Ke- 
menterian Agama 

ke- 
clash 

Menurut keterangan, maka 

mendjaga 

berkenaan 

beaja pembangunan tsb kepada ren adjukan kepada Kementerian Perta- 
tjana keuangannja sendiri, ig dalam hanan, tapi oleh kepala bagian ke- 
hal ini djuga mengenai Kementeri-' Uangan Biro anggaran dari Kemen- jg. lain. Seperti diketahui, hing- ferian itu telah diserahkan k 
Apa aa ana 4 2 Panitya Penjelesaian Hutang Nega- ga sampai tahun 1953 ini pembangu 
nan sematjam itu dipusatkan pada 
Kementerian Pekerdjaan Umum dan 

r 

bahwa pembangunan diatas 

gedung Kantor2 Urusan Agama dari 
pusat sampai didaerah2. Menurut ke 

kepada 

a untuk segera dibereskan. 

BOJOLALI 

  

TERKUMPUL 6.000 TON 

thd. Pnaka pentjatatan 

Perta- : 

  

Pendaftaran | 
Semua Partai 
IPerlu Bagi Pelaksanaan 
“emeliharaanK camanan 

MENTERI  PERTAHANAN 
Mr. Iwa Kusumasumantri atas 
pertanjaan anggauta2 D. P. R. 
S. Utarjo (PKI) dan Sudijono 
Djojoprajitno (Murba) tentang in- 
struksi Angkatan Darat mengenai 
permintaan daftar nama2 pengu- 
rus partai2 dan orang2 jang ter 
kemuka memberi djawaban seba 
gai berikut: ' 1. Memang benar 
oleh Markas Besar Angkatan Da- 
rat telah dikeluarkan suatu in- 
struksi pada para Panglima jang 
maksudnja supaja mereka itu 

ngan politik, ekonomi dan sosial 
dari daerah mereka masing2. Pe- 

dan ketertiban umum didaerah2. 

2. Untuk bahan2 tsb diatas anta- 
ra lain dibutuhkan daftar 
pengurus partai2 dan orang2 terke- 
jmuka oleh karena orang2 inilah 
mempunjai peranan penting dida- 

Ham perkembangan politik. 

Bagi tiap2 organisasi jang legaal, 
nama -anggauta 

pengurus dan nama anggauta? lain- 
nja bersifat umum, artinja tidak di 
rahasiakan. 

Djadi apabila sesuatu instansi pe- 
merintah jang untuk pelaksanaan tu 
gasnja perlu mengetahui perkemba- 
ngan politik, sosial dan ekonomi, 

membutuhkan daftar nama2 tsb, 

tidak perlu dichawatirkan akan ada 
nja maksud jang tidak baik. 

3. Permintaan daftar nama2 tsb 
diatas tidak tersangkut-paut dengan 
diktatur militer, sebab dengan per- 
mintaan tsb Angkatan Darat tidak 
mempunjai maksud sama sekali un- 

partaian, bahkan sebaliknja bermak 
sud supaja mendapat pengertian jg 
baik tentang perkembangan kepar- 
taian itu. (Antara). 

mengumpulkan bahan2 jang ber 
guna untuk mengikuti perkemba | 

(ngetahuan tentang hal-hal tsb. 
sangat perlu guna pelaksanaan 
tugas pemeliharaan keamanan | 

nama2 | 

kal Tak 

Buruh Kereta Api, sekretaris um 
rangkan, bahwa SBKA akan men 

serikat buruh tsb. dikatakan seba 

DKA ini berupa mengharuskan 
tahun atau lebih untuk meminta 
dengan ketentuan dari DKA bah 
tan tidak mau minta berhenti me 
paksa. 

Dalam hubungan ini oleh Singgih 
dinjatakan, bahwa untuk melaksana 
kan maksudnja 'itu DKA mendjalan 

kan intimidasi2 dan -budjukan2 ter- 
hadap buruh kereta api, seakan- 
akan DKA berbaik budi hendak 
memberikan kebebasan dari dinas 
untuk waktu tiga bulan dan akan! 
memberikan voorschot pensiun sela- 
ma surat keputusan pensiun jang 
bersangkutan itu belum keluar seba 

njak 409o dari pokok. gadji tanpa 
'tundjangan, apabila buruh jang ber 
sangkutan mau menandatangani per 
mintaan berhenti itu. Selain dari 
itu dinjatakan oleh Singgih, bahwa 
DKA seakan-akan bermurah hati 

pula jakni bahwa DKA baru mau 
melaksanakan afvloeing tsb sesudah   

maka hal ini adalah soal biasa, dan: 

tuk menghalang2i perkembangan ke ia K ns : , 
vloeing, demikian Singgih 

ada PP 31/1953 jang chusus menga 
tur hak pensiun menurut U.U. pen- 
siun untuk pegawai DKA jang ber- 
asal dari perusahaan2 kereta-api par 
tikelir, : | 

SBKA menentang - tindakan2 
DKA ini karena prinsipiil SBKA | 
menentang pemetjatan sewenang | 

wenang, baik iang terang2-an ber. 
nama massa-ontslag maupun jang 
berselimut pensiun paksa atau af- 

jang 
dalam hubungan ini selandjutnja 
menerangkan, bahwa sesuai dgn 
pendirian sentral biro SOBSI da 

  

BERHUBUNG DENGAN 

oleh disiplin. Selain disiplin jang 
han tentara kita lain dari pada 
tanja djuga mewmpunjai pertalian 

KUDUS 
GUDANG KLOBOT TERBA- 
KAR HABIS KERUGIAN 

: Rp. 350.000.— 
Menjambung berita tentang keba- 

karan gudang klobot milik sdr... Ka- 
. mal Ashadi dikampung Peringinan, 
(Demangan Kudus, lebih landjut da 
pat dikabarkan, bahwa kebakaran ta! 
di adalah untuk kedua kalinja sesu-' 
dah 40 hari ibl., dimana gudang klo 
bot sdr. Ashadi dulu pun terbakar. 
Kerugian ditaksir seluruhnja Rp. 
350.000,—, tetapi oleh - pemiliknja 
semua itu dimasukkan — assurantie. 
Pertolongan dari penduduk — pada 
umumnja sangat mengagumkan, dima 
na PUK, OPR,, Pandu Islam, Polisi 
turut serta gulung lengan badju utk. 
mentjegah mendjalarnja api sehingga 
berhasil baik. Karena sulitnja men 
dapatkan air, maka pompa air dari 
PUK telah mengambil air dari su- 
ngai Gelis jang letak djaraknja Ik. 
500 m. dari tempat kebakaran. Ki- 
ra2 lewat tengah malam, api baru da 
pat dipadamkan. 

Mile 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL . 

    
| 

    
Semarang, 15 Des. 1953: 
Diam 06.10 Trio Kwartet: 06.45 

Abdulgani dan: Nila Kusuma: 07.15 
'Irama ringan, 07.45 Wals: 12.05 
Orkes Radio Jogjakarta: 12.45 Jan 
Corduwener: 13.15 Njanjian Rubiah: 
13.40 Konsert siang, 17.05 Taman 
Kepanduan, 17.45 Orkes Studio 

Tak Ada Kekeruhan 
Dim Angkatan Darat 
Keterangan Djurubitjara Angkatan 

Darat Major Imam Sukarto 

Darat belakangan ini Kepala Pe 
Imam Sukarto hari Sabtu memberi keterangan kepada pers sebagai |. berikut: Tidak benar terdapat per petjahan 

| Angkatan Darat. Gambaran jang demikian 
PEMBANGUNAN GEDUNG2 | luar sadja. Sebagai diketahui kita ini militer dan militer itu terikat 

“Imam Sukarto. Ini adalah soal bia- 

perkembangan dalam Angkatan 
nerangan Angkatan Darat Major 

dan kekeruhan dalam 
ini hanja tafsiran orang 

mengikat, oleh karena pertumbu 
tentara lain negara, maka anggau 
bathin jang satu. 

Kurang waktunja bagi kita un 
tuk memikirkan soal2 jg berada 
diluar tugas kita, sebab tugas jg! 
sekarang ini sudah tjukup berat. 
Selain harus mentjurahkan tenaga 
dan fikiran agar dalam tempo jg 
singkat dapat menjelesaikan ke 
amanan dalam negeri, djuga dlm 
lapangan pendidikan meminta per 
hatian sepenuhnja. 

  
Selandjutnja Major Imam Sukarto 

menjajangkan . disiarkannja berita2 
jang menjebutkan, bahwa banjak Ke 
pala Seksi dari Staf Umum Angka- 
tan Darat sudah siap sedia dengan 
surat permintaan berhenti untuk di 
adjukan dan ada 6 jang minta per- 
lop sakit. Berita ini disangkal keras 
oleh Major Imam  Sukarto, sebab 
hingga sekarang tidak terdapat kea- 
daan jang luar biasa di Staf Umum 
Angkatan Darat. Semua anggauta 
Staf Umum Angkatan Darat beker- 
dja sebagai biasa. Memang saja akui 
ada, diantara Kepala Seksi jang per- 
lop dan perlop sakit, kata Major 

sa, karena bulan Desember ini me- 
mang  masanja  anggauta  perlop. 
Hingga sekarang jang perlop ada se 
orang Kepala Seksi dan seorang Ke 
pala Seksi lagi perlop sakit, sebab 
memang betul2 sakit. 

Tentang benar atau tidaknja peker 
djaan di Staf Umum Angkatan Da- 
rat praktis berhenti berhubung dgn. 
permintaan berhenti dari Pedjabat 
K.S.A.D. Kolonel Bambang Sugeng, 
oleh Major Imam Sukarto di terang 
kan, bahwa sebagai ia katakan tadi 
militer itu terdjalin dalam ikatan di- 
siplin dan hierarchie. Soal2 permin- 
taan berhenti Pedjabat KSAD tsb 
adalah soal ,,hoog niveau”. Semua 
pekerdjaan sehari-hari dalam lapa- 

  

Awas, Sepur? Ba- 

berhubung adanja sebuah resolusi jg 

pada tg. 17 dan 18/10 il. jg. menun- 
tut-agar supaja Hasmosuwignjo In- 

Djawa Tengah dipindahkan dari si- 

|dan mengakui tentang tjara keuletan ' 

akan | 

terangan jang diterima dari Kantor 
Urusan Agama didaerah2 sampai Ke 
tjamatan2 belum ada jang memiliki 
kantor jang lajak sebagai kantor2 jg 
biasa. Demikian pun Kantor Urusan 
Agama Propinsi Djawa Tengah jang 
kini menumpang digedung Papak 
(Kantor Gubernur) sudah beberapa 
kali diperingatkan untuk meninggal- 
kan tempat itu. Di Djawa Tengah 
terdapat 28 K.U.A. Kabupaten, 2 

Kota Pradja, 5 kantor Koordinator 
Urusan Agama, dan 512 K.U.A. Ke 
tjamatan, 28 Kantor Pendidikan Aga 
ma daerah Kabupaten dan 2 Daerah 
Kota Besar. £ 

TANDA LALU-LINTAS 
KABUR. 

Tiga buah tanda lalu-lintas jang 
terpasang di Djl. Purwodinatan dan 

Kebonlaut Smg. pada suatu malam 
baru2 ini telah hilang dibawa kabiir 
oleh kawanan pendjahat. Tanda? itu 

“adalah miliknja Balaikota Smg. dan 
“ketiganja ditaksir seharga Rp. 130.—. 
Fihak jang berwadjib sedang mela- 
'kukan pengusutan. : 

SEDJUMLAH PELURU DIKE- 
TEMUKAN. : 

Oleh seorang murid dari S.R. di 
Blauran Salatiga, baruZ ini telah di 

.serahkan kepada jang berwadjib se- 
djumlah 1148 butir peluru sten, jg. 
diketemukan dari dalam tanah  di- 
halaman sekolah tsb. ' 
Sementara itu seorang penduduk 

,di Dadapajam, Suruh, telah mene- 

Bojolali. diterangkan, 

ber 1953 jang 
tersebut telah dapat 

Kepada para perani 
agar dalam permulaan 
mereka 

itu ,,PUGER” 

nen bersedia pula 
panennja. 

dan kedua 
nik pertanian modern, 

 buminja. : 

ngan Ekonomi Rakjat.. 
bahwa dalam 

tempo 1 bulan ialah dari tanggal 28 
Oktober sampai dengan 29 Nopem- 

lalu oleh organisasi 

suka menanam 
Virginia, karena tanah disekitar Bo- 
jolali dipandang sangat tjotjok buu: 
tanaman itu. Dalam soal penaraman 

bersedia 
pimpinan tehniknja dan sesudah va 

membeli 

Diantara Program ,,PUGER”. 

terpenting ialah mengumpulsan 
han2 hasil bumi dari petani, teruta- 
ma jang dapat didjual ke'uar negeri 

memberi pimpinan teh. 

baru2 

RANDU., 

Dalam rapat anggautanja 
ini oleh Persatuan Urusan Gabu- 

,JPUGER” di 

dikumpulkan 
buah randu sebanjak 6.000 ton de- 
ngan harga Rp. 126.000.—. 

diandjurkan. 
tahun 1954 

tembakau 

memberi 

hasit 

jg. 
ba- 

agar para 
petani dapat melipat-gandakan hasil 

  

AKSI 

Buruh 
(Weleri) telah mogok.   mukan 2 buah granat tangan 

kemudian djuga diserahkan 

MOGOK. 

Dari kalangan jang berdekatan di 
Ekmarang diterima kabar, 
pada tg. 7 Desember 1953 Serekat 

di Paberik Gula Tjepiring 

bahwa 

Pemogokan 
jang tadi berdasarkan tuntutan mengenai 

kepada dipetjatnja S orang buruh jang di- 
fihak jang berwadjib. Belum diketa- minta supaja dipekerdjakan kembali, 
hui siapa pemilik dari benda2 terse- Kini soa Ipenjelesaiannja 

| but diatas, | ngan P4 Pusat, 
ada dita- 

Bandung: 18.00 Serba-serbi A.P.,, ngan apapun djuga berdjalan seba- 18.15 Anekawarna lagu2 timur dan &ai biasa, buktinja operasi2 militer 
barat: 19.15 Dunia olah raga: 19.30 terhadap gerombolan  berdjalan te- 
Senandjung Hidup: 19.45 Njanjian TUS, tempat2 pendidikan dan 'seko- Sal Saulius: 20.30 Irama Langgam 'lah2 jang diselenggarakan oleh Ang 
dan Krontjong hid. O.K. Irama Ku- Katan Darat terus buka dengan tak 
suma, 21.15 Klenengan Manasuka: | terganggu. »Saja mengharap pada 22.20 Klenengah Manasuka (landju-| umum agar tidak membesar2kan 
tan): 23.30. Tutup. 'persoalan, bila memang ' menghen- Surakarta, 15 Des. 1953: daki suasana aman diantara selu- Djam 06.03 — 06.45 — 07.15 — tuh rakjat,” demikian major Imam 
07.45 Genderan pagi: 12.03 Disco, Sukarto. (Antara). 
Varia, . 12.45 Musik Salon: 13.00 
Dinah Shore dan Evelyn Knight, 
13.15 Musik “Swing: 13.45 Rajuan 
Siang oleh O.K. Murni: 17.05 Lagu2 
'kanak2, 17.45 Varia Djawa Tengah: 
17.55 Permainan piano duo, 18.05 
Dongengan anak oleh Pak Slamet: 
18.15 Seni Karawitan: 19.15 Kontak 
dengan Pendengar, 19.30 Pilihan 
pendengar: 20.30 - Suara berpadu 
oleh Dwi Suara, 21.20 Gambus Or- 
kes Al Churiah: 22.15 Puspa Ragam PEKAN LALU LINTAS MENG 
oleh R.O.S.: 23.00 Tutup. HABISKAN BIAJA Rp. 19.500. 

Jogjakarta, 15 Des. 1953: Pekan lalu-lintas di Semarang jang 
Djam 06.10 Orkes Sidney Torch,  berdjalan seminggu lamanja telah 

06.40  Mengeringi santapan pagi: ' menghabiskan beaja Rp. 19.500,— 
07.10 Suara Supardi, Rumtani d.lLI.: jang didapatkan dari uang sokongan. 07.30 Pagi meriah: 12.05 Pelbagai Tanggal 12-12 malam Panitya dibu. orkes jang kita kenal: 12.39 Kese- |barkan dengan upatjata resepsi. Sela 
nian Hindustani: 13.10 Sebuah Sui- ku Ketua Panitya Kom, Polisi John- 
ta ringan, 13.40 Rajuan putri Ma-!ny Anwar terangkan, bahwa Pekan 
luku 14.40 Musik tiup Jogjakarta lalu-lintas tsb sebagai pendorong, jg meriah siang: 17.00 Taman Putra: | kemudian diharapkan agar supaja di 17.45 Rajuan sore oleh Bagong, |adakan atas inisiatip perkumpulan? 
18.15 Siaran untuk A.P.: 19.15 Mim- pengendara kendaraan bermotor. Le bar Kebudajaan: 19.40 ,,Rangkaian | bih djauh diterangkan, bahwa untuk Asmara: 20.30 Lagu2 tidak dengan selandjutnja tiap2 minggu diadakan njanjian oleh ,,Tri Irama”: 21.15 perganda keliling oleh pihak Kepoli ' 
Obrolan pak Besut: 21.30 Ketoprak sian. 
Mataram tjer.: DEWI SAKUNTA-' Pekan lalu-lintas 
LA, 22.15 Ketoprak Mataram (lan- segera diadakan 
djutan), 24,00 Tutup. Surabaja, 

  

SPK DAN HARI IBU 
Para peladjar dari S.P.K./S.G.T.K. 

akan ikut serta memperingati ,,Hari 
Ibu” pada nanti tgl. 20 Des. i.a.d., ' 
dengan menjelenggarakan a.l. fancy 
fair, dan bertempat digedungnja sen 

“diri di dji. Pontjol 199 Smg., mulai 
djam 8 hingga djam 1 siang. 

  
sematjam akan 

di Jogja, Solo dan 

grossier. Pendjelasan tersebut diatas 

SBKA Mengantjam Akan Adakan 
Pemogokan : 

Menentang Peraturan ..Pensiun Paksa” DKA 

DALAM KONPERENSI pers jang diadakan hari Sabtu di 
"Djakarta bertempat di Balai Wartawan, atas nama DPP Serikat 

um I Singgih antara lain mene- 
gadakan perlawanan sampai kepa 

da pemogokan apabila DKA melandjutkan maksudnja jang oleh 
gai usaha melaksanakan afvloeing 

kepada buruh jang berumur 55 
berhenti dengan pensiun disertai 
wa apabila buruh jang bersangku 
reka akan diberhentikan dengan 

lam pernjataannja pada tgl. 22 
Desember. 1952, SBKA berpen- 
dapat pula, bahwa kebidjaksana 
an untuk menjehatkan keuangan 
pemerintah tidak seharusnja dila 
kukan dengan penghematan jang ' 
dibebankan kepada buruh. 

Sjarat2 SBKA. ' 
SBKA tidak akan berkeberatan ter, 

hadap pelaksanaan afvloeing ini, di 
ka DKA mau memenuhi terlebih 
dahulu beberapa sjarat | 
KA sebelum afvloeing itu dapat di | 
pertimbangkan, jakni: 

a. Formasi harus ditetapkan terle 
bih dahulu berdasarkan kebutuhan 
jang njata (rieel-formasi), djadi ti- 
dak berdasarkan formasi kolonial ta 
hun 1938 ataupun richtformasi ta- 
hun 1951: 

b. Herschikking jang sudah men- 
djadi-hak buruh negeri untuk diberi 
kesempatan kenaikan pangkat 4 

tingkat diatas pangkatnja pada ta- 
hun 1942 harus didjalankan sepe- 
nuhnja, 

Dilaksanakan peraturan gadji ba-! 
ru seperti jang sudah diputuskan 

  

  

mutlak SB /ngat masih dimilikinja 

  

PORKSLA DI MAGELANG. Djalan? : 
Mengenai Pekan Olahraga & Ke 

'senian Sekolah Landjutan Atas jang 
takan dilangsungkan di Magelang pa 
da tangal 27 hingga 30 Desember jg 

.akan datang, diberitakan selandjut- 
inja, bahwa pekan tersebut akan di- 
“ikuti oleh kurang lebih 2.000 pela- - 
.djar Sekolah Landjutan Atas dari se 
luruh Djawa Tengah. Untuk meriah 
kan suasana pekan pada tanggal 28 
December malam akan diadakan ma 
lam kesenian, jang akan berlangsung 
di Cantine Militer, Pertundjukan seni 
lukis buah tjiptaan peladjar2 Sekolah 
Landjutan Atas dari pelbagai kota, model pensiun paksa. Diterangkan selandjutnja, bahwa tindakan ' akan dipertundjukkan pula pada pe- 

| kan tersebut. Selandjutnja oleh Ke- 
itua Panitya PORKSLA Anwar Har 
(tanto diterangangkan, bahwa beaja 
untuk kepentingan penjelenggaraan 
pekan adalah sebesarR p. 61.250, 
dan untuk mengadakan PORKSLA 

  

Kg IV telah terpilih kota Jogjakarta. 

PSIK MELAWAN PORS 3—0 
Bertempat dilapangan sepakbola 

Kaliwungu, Minggu sore tlh. dilang- 
sungkan pertandingan antara kes. 
PSIK Kaliwungu melawan PORS 
Kalibanteng dgn, kemenangan 3-9 
untuk Kaliwungu. Dalam permainan 
PORS kelihatan kendor karena sa- 
menspel jang kurang: tetapi. sema- 

jang mem- 
buktikan harapan bagus di kelak ke- 
mudian. Dapat dikabarkan pula ban 
wa anggota2 Grwis ikut aktief djuga 
atas terselenggaranja pertandingan 
dengan menarik fonds kepada pe- 
nonton jang penuh sesak, jang tidak 
ditentukan besarnja, sekedar untuk 
menambah kas Gerwis dan beaja2. 

AMERIKA MENGUNDANG 
DJAGO2 ATLETIK DARI 

SOVJET, 
Perhimpunan Atletik Amateur Ame 

rika Serikat menjatakan hari Ming 
gu, bahwa telah diusahakan untuk 
mengundang bintang2 atletik dari 

oleh Panitya Perantjang Peraturan'Eropa untuk pertandingan pada mu 
Gadji 'Baru: 

d. Djaminan mendapatkan 
siun berdasarkan undang? 

pen- : 
pensiun | 

no, 20/52 serta mudah dan lantjar- ! 
nja pembajaran pensiun tsb.: 

e. Djaminan mendapatkan peme- 
liharaan kesehatan atas tanggungan 
negara selama pensiun: 

f. Dibentuknja sebuah komisi ber 
sama antara sarekat buruh dan dia 
watan jang bertugas mengawasi ter 

laksamanja sjarat2 ,.afvloeing” tsb 
diatas. 

Dinjatakan oleh Singgih bahwa : 
meskipun demikian SBKA masih 
berpengharapan bahwa pemerintah 
dapat mengambil  kebidjaksanaan 
dan membatalkan tindakan2 dari 
DKA itu. 

Berkenaan dengan ini segenap ang 
gota SBKA jang berdjumlah 66.000 
orang mengadjak seluruh buruh ne- | Hills dan beberapa 
geri bersatu-padu untuk ' mengada- 

  

kan kesatuan aksi melawan tinda- 
kan2 sewenang-wenang ini. 

Perundingan antara 
ik SBKA dan DKA. 
“Achirnja diterangkan oleh Sing 

gih, bahwa pada tgl. 15 Desem- 
ber jad. akan diadakan perundi 
ngan2 antara wakil2 SBKA dan 

ini. Menurut Singgih jang akan 
mendjadi ,,korban”  tindakan2 
'DKA tsb. adalah 2 sampai 3.000 
buruh kereta api, diantaranja 
1000 orang tidak termasuk dalam | 
peraturan2 pensiun pemerintah, 
karena mereka telah pindah dari 
perusahaan2. kereta-api partikelir 
ke pemerintah. (Pia) 

  

“ 
HARGA MAS DI SEMARANG. 

Semarang: 14/12. 

24 karaat: djual Rp. 40.- 
: beli FA 

22 ,karaat : djual 37,50 
: beli a' 3G.- 

HARGA PASAR DI SMG. 
Semarang: 14-12. 
Pentjatatan harga tgl. 14-12 - me 

nurut hitungan kwintal. 
Beras: slijf Jogja No. I Rp 257,50 

No. II Rp 247,50, No. HI Rp 240 
T.S.P. putih Rp 1952 T.SP. blo: 
rok Rp 190— TC. Rp 185—. 
SW. I dan IL masing2 Rp 240.— 
dan Rp 235,—, Tuton Weleri Rp 
205,—, Bengawan tuton terbaik Rp 
230—, No. H Rp 221—, No. II 
Rp 190,—, Gaplek: wungkul Rp 
40,—, tepung Rp 42,—, Tepung Ca 
nada Rp 44,—, Tepung Tapioca: 
Segajung 8 Rp 140,—, Segajung 19 
Rp 150,—, Djagung Rp 110,—, Ka 
tiang: Tanah berkulit Rp 160,—. 
Katjang tanah ose pilihan Rp. 300. 
205,—, Katjang tanah ose Rp 150. 
Katjang hidjau Rp 200,—, Hitam 
Rp 215,—, Kedele: Djember Rp 
245.-——, Gendja Rp. 240,—: Gula: 
Pasir SHS Rp. 2905: HS' Rp. 
260,—: Kelapa Prembun Rp. 120,— 

Aren Rp. 130,—: Kopi: WIB/I Rp. 
930,—: GB/I Rp. 780,— Bali Rp. 
740,—: Kampong Rp. 715: Ka- 
pok: C Rp. 1.075,—- C. panenan 
Desember Rp.1.075,— Bidji kapok 
Rp. 56,— Tjengkeh Ambon Rp. 
7.625,—, Sheet No. 1 Rp. 4,75 

PERATURAN PEMBAGIAN 
MORI UTK. INDUSTRI BATIK 

Oleh Djawatan Perekonomian 
Umum baru2 ini ditetapkan, bahwa 
perusahaan2 batik jang meminta tja 
tu mori dimasukkan dlm. tiga golo- 
longan. Perusahaan2 anggauta kope 

rasi harus mengadjukan permintaan 
nja melalui koperasinja jang djuga 
mendjadi grossier Perusahaan2 jang 
mendjadi anggauta koperasi atau or 
ganisasi jang tidak tergabung dalam 
G.K.B.L, demikiar djuga golongan 
ketiga jang tidak termasuk sesuatu 
organisasi, harus memintanja  lang- 
sung kepada djawatan perindustrian 

setempat. Dalam hal terachir maka 
permintaan itu boleh djuga meliwati 
koperasigrossier jang — bersangkutan 
bilamana dikehendaki demikian. Uru 
san pembagian buat segala golongan 

  

  

sim atletik tahun 1954, tetapi tak ber 
hasil oleh karena atlit2 Eropa sendi 
ri tengah mempersiapkan diri untuk 
pertandingan kedjuaraan Eropa, de- 
mikian UP. Undangan selandjutnja 
disampaikan pada Sovjet dan Tjeko 
slowakia untuk mengikuti pertandi- 
ngan atletik pada musim atletik ta- 
hun 1954. Sekretaris Perhimpunan 
tersebut, Dan Ferris menjatakan, bah 
wa ja menghendaki supaja Zatopek, 
Stanlav Jungwerh dari Tjekoslowa- 

|kia dan djago lontjat tinggi dengan 
galah Denysenko dan bintang 
lari djarak tengah Vakin dapat mene 
rima undangan tersebut. 

»GUEEN OF THE NATIONS', 
Menurut UP miss Maureen 

Connolly jang telah mempero 
leh kedjuaraan tennis Forest 

kedjuaraan 
tournament lainnfa kini dianu 
gerahi gelaran ' .,Oueen of The 
Nations” oleh Federasi Lawn 
Tennis Amerika untuk djasa2nja 
dalam lapangan lawn tennis pa 
da tahun 1953. 

KES. INDONESIA KE 
MANILA. : 

Setelah pertandingan2 seieksi PSSI 
h tah Idi Solo, untuk keperi jus DKA mengenai masalah afvloeing | Na rombongan sepakbola dari Indonesia 

ke Asian Games di Manila, telah ter 
pilih 24 orang. Mereka itu jalah: Pa 
rangkuan Mursanjoto dan Pellupes- 
sy (keeper), Chris Ong, Rasjid, Anas, 
Chaheruddin & Bujung (back), Sidhi 
Idris Pattynasarani, Siang Liong, Li 
ong Houw dan Cornel (half), Djami 
at, Ramang, Ramli, Darmdai, Sjam 
sudding J. Siregar, Soenarjo, San 
Liong Putiray dan Sugiono (pema- 
in2 depan). 

Mau Untung Dja- 
di Buntung. Ta 
Penjelundup2 Mati 

Kelaparan 

SEBUAH kapalmotor, pemerin 
tah Indonesia jang sedang berpat 
roli disekitar - kepulauan Sangir- 
Talaud telah berhasil menangkap 
sebuah perahu penjelundup bang 
sa Pilipina jang sedang menderi 
a kelaparan. Dalam perahu itu 
liketemukan 3 majat dari dua 
Drang wanita dan seorang anak 
berumur kira2 setahun. Menurut 
keterangannja dua orang lelaki 
jang sedang mengemudi perahu 
tu, selain majat jang terdapat 
dalam perahunja sudah ada se 
orang majat lainnja jang mereka 
kuburkan ditengah lautan, kare 
na sudah berbau. 

Sebab2 kematian keempat 
orang itu, dikatakannja karena 
menderita kelaparan dan keha- 
usan. Majat2 jang masih. keting 
galan oleh jang berwadjib telah 
dikuburkan disalah satu pulau di 
Sangir Talaud sedangkan anakbu 
ah perahu lainnja telah diseret 
ke Peta untuk ' pemeriksaan le 
bih djauh. Sedjumlah  barang2 
selundupan berupa  bahan2 tex 
tiel telah disita oleh jang berwa 
djib. (Antara). : 

  

KEARAH HUBUNGAN DA- 
GANG LANGSUNG DGN 

MESIR. 

Missi perdagangan Mesir jang kini 
berada di Indonesia, Sabtu pagi 
mengadakan perundingan dengan 
pembesar2 Indonesia bertempat di 
Kementerian Perekonomian.  Missi 
tersebut dipimpin oleh pembesar ting 
gi dari Pemerintah Mesir, sehingga 
dari fihak Indonesia dalam perundi- 
ngan tersebut turut duduk Mr. Utojo 
Ramelan, Kepala Direksi Ekonomi 
dan Hukum dari Kementerian Luar 
Negeri dengan gelar duta-besar, dan 
Basuki Djatiasmoro, Acting Kepala 
Direktorat H.E.L.N. dari Kementeri 
an Perekonomian. 
Pokok pembitjaraan ialah kemung 

kinan2 untuk mengadakan hubungan 
dagang jang langsung dan jang lebih 
luas antara Mesir dan Indonesia, Se 
perti diketahui, hubungan dagang an 
tara kedua negara tersebut sekarang 

Pokok pembitjaraan ialah kemung 
kinan untuk mengadakan hubungan   harus liwat koperasi jang didjadikan 

oleh D.P.U. diberikan untuk meng- 
hilangkan keluhan para pembatik jg 
mengira bahwa pembagiannja dite ' 

. tapkan oleh koperasi-grossier, | 

dagang jg langsung dan ig lebih Inas 
antara Mesir dan Indonesia. Seperti 
diketahui, hubungan dagang antara 
kedua negara tersebut sekarang ma 
sih banjak jang melalui Nederland, 
demikian djuga hal pembajaramaja, 
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Den ib 

an Bau 

1 kan, 
Patung 

3 
3 

-- 

g ketjil tadi di 

2 
1 liat, selama 4 ha- 

orang, adalah suaty: 
kan diatas tempat tidur 
i Syracuse jang sedang ha 

wanita tadi melihat patung tersebut 
kabar tadi tersiar, ribuan orang 
menjaksikan keadjaiban tersebut 

keadaan sakit parah, sepulangnja 
sembuh. Penjelidikan setjara mu maag 

bahwa airmata tadi memang air- 
Ibu Mirjam tsb sekarang ditempatkan 

. dikota Syracuse, dipulau Sisilia Italia. 

ae 

Pengaruhi Seluruh Asia Tgr. | 
|Memang Awerika Dan Rusia Sekarang Sedang Tjari- Se. 

  
Bila Nanti Sampai Petjah Perang “La g | 

Gang 

- SUMBER2 DIPLOMATIK 
ton pada hari Sabtu menjatakan bahwa In 

jang lajak dipertjaja di Washing- 
s telah memberikan 

bahwa Inggris telah memberitahukan kepada Amerika Serikat bah- 
wa 
kan menggunakan, 

pasukan2 Inggris dan pasukar2 Serikat lainnja harus diboleh- 
g pangkalan Suez apabila terdjadi agresi terha- 

dap Turki atau Iran. Pemerintah Ingg 
bahwa ketentuan tadi adalah perlu untuk 

Inggris kabarnja berpendapat 
kepentingan keamanan 

daerah Timur Tengah, karena merurut pandangan Inggris semua 
negara Lembaga Arab akan terantjam apabila sampai terdjadi 
suatu egresi terhadap Turki atau Iran. IN aa 5 

Selandjutnja — menurut pandangan dengan Pakistan, India, — Australia, 
Inggris pula, Mesir sebagai anggota New Zealand, sedangkan Uni Afri- 
PBB harus merasa puas karena ke Selatan akan menganggap bah- 
pangkalan daerah Suez akan sung- Wa seluruh benua Afrika terantjam 
guh2 berguna, andaikata PBB telah oleh itu. 
menjatakan ' Turki atau Iran itu se- 
bagai korban agresi. Menurut sum- 

pandangan? 
“oleh 

ber2 di Washington, 
Inggris tadi telah diteruskan 
menteri luar negeri Amerika John 
Foster Dulles kepada dutabesar Me- 
sir di Washington Ahmed Hussein 
baru2 ini, dalam hubungan dengan 
kemungkinan akan dimulainja lagi 
perundingan2 antara Inggris dan 
Mesir mengenai" masalah penarikan 
mundur pasukan2 Inggris dari dae- 
rah Terusan Suez. 

Suez pangkal pertahanan. 

Selandjutnja menurut. sumber? di- 
-plomatik tadi, Inggris kabarnja te- 
lah memberitahukan pula kepada 
Amerika Serikat, bahwa tidak hanja 
negara2 Lembaga Arab akan teran- 
tjam keamanannja apa bila terdjadi 
agresi terhadap Turki atau Iran, te- 
tapi djuga hubungan2 antara Eropa 

TE Tana On nak ran 

Pan Afrika 
Menudju Gerakan Be: - 
sama Menentang Pen- 

djadjahan 

“KALANGAN Afrika jang ber 
tanggung djawab menjatakan di 
London pada hari Kemis, bah 

SN wa kini sedang diusahakan untuk    niempersatukan semua gerakan 
kebangsaan diseluruh Afrika di 
bawah satu pimpinan, agar dapat 
merupakan suatu perdjuangan Pan 

. “Afrika jang besar terhadap kaum 
pendjadjah dan penindas. Menu 
rut kalangan itu, presiden Mesir, 
djenderal Mohammad  Nadjib, 
perdana menteri India, Shri Ja 

' waharlal Nehru, dan Kwame Kru 
mah, p menteri Geld Co 
ast, Afrika Barat, akan menger 
ganisir suatu konperensi Pan Af 
Tika, jang menurut rentjana akan 

ilang: an di Cairo tahun de 
pan. Tudjuan pertama dari kon 
perensi ini menurut kalangan ter 

- sebut ialah memberikan pimpinan 
kepada gerakan2 kebangsaan di 
seluruh Afrika dan mentjoba me 
metjahkan masalah2 racial. (UP) 

  

York, jang tidak terbit ketika ming- 
gu jl. karena terdjadi pemogokan di- 
kalangan buruh klise, hari Minggu 
ini terbit dengan penerbitan? rak- 
sasa. Kiosk2 suratkabar bertumpuk? 
penuh dengan suratkabar. ,,New 
York Daily News” hari Minggu ter- 

Dikemukakan bahwa tiap agresi 
terhadap Turki atau Iran mungkin 
sekali akan membawa akibat diam- 

“bilnja tindakan2 mobilisasi di Aus- 
tralia, New Zealand dan Afrika Se- 
latan dan negara2 lainnja jang akan 
bersedia mempertimbangkan pengi- 
riman pasukan2 bersendjatanja un- 

:tuk mempertahankan Timur Tengah 
|terhadap agresi. Sudah djelas bah- 
wa Terusan Suez-lah jang akan di- 
djadikan pangkalan gerakan — untuk 
pasukan2 ini, sebagai halnja diwak- 
pa Snlgga dunia I dan perang dunia 
ce-II. 

Demikian sumber2 diplomatik di 
AN Ta pada achirnja. (Antara- 

Dalam pada itu pemimpin sajap 
kiri Partai Buruh Inggris ” Aneurin 
Bevan pada achir bulan Desember 
bermaksud akan mengundjungi Me- 
£Ir guna mengadakas pertemuan de- 
ngan presiden Mohammad Nadjib, 
demikian menurut berita2 jang ter- 
siar dalam pers Mesir pada hari 
Minggu. 

Menurut berita2 tersebut, " Bevan 
telah menjatakan maksudaja akan 
pergi ke Mesir itu kepada kantor- 
berita Arab. # 
Sementara itu dari London dika- 

barkan bahwa dutabesar Mes' di 
Inggris, Abdul Rachman Makki jg. 
telah dipanggil kembasi o'ch' peme- 
rintahnja, pada hari Rebo H4 akan 
bertolak ke Kairo 
kan pembitjaraan2 dcigan pemeria- 
tah Mesir. (AFP). : 

uptuk mengada- | 

Sa 

    pengaruh atas India, teta) 
|ngat gelisah, kata Nehru. . 

erat 

mereka saling m 

India tidak akan 'ikut dalam se- 
suatu peperangan, tetapi andaikata 
petjah perang, maka India tidak bisa 

rinja. Fake Hua Kl : 
Adalah tugas India untuk mem- 

'terhadap apa jang terdjadi didunia 

nia”, kata Nehru. 3 

: sutan kekerasan. k 

Nehru kemudian memperingatkan 
(para pendengar, dalam pidato jang 
diutjapkan pertama kalinja sesudah 

  

29 .. 

long” Perantjis 
Tolak Tg. 4 Djanuari Ba- 
gi Diadakannja Konp. 4 

- Besar Di Berlin 

HARIAN SOYJET ,,Pravda” 
memberi tanda2, bahwa  Sovjet 
Uni mungkin akan menolak tgl. 
4 Djanuari bagi diadakannja kon 
perensi 4 negara di Berlin supaja 
dapat berlaku ,,fair” terhadap 
Perantjis. Wartawan di Paris dari 
harian Sovjet tadi, dalam suatu 

fah tidak fair konperensi 4 negara 
itu diadakan sewaktu  Perantjis 
tak mempunjai pemerintah. 

Dikatakan, pemilihan presiden 
.IPerantjis akan diadakan pada tg. 

17 Desember. Pemerintah Laniel 
segera akan .meletakkan djabatan 
setelah itu. Sebelum tgl. 17 Dja- 
nuari, presiden baru  Perantjis 
tdak akan diresmikan. Dan peme 
rintah baru Perantjis akan diben 
tuk setelah presiden baru itu di 
lantik. 

Demikian wartawan .,Pravda”. 
3 (Antara-Reuter) 

ZAFRULLAH KHAN PUDII 
RENTJANA EISENHOWER. 
Sir Zafruilah Khan, menseri luar 

negeri Pakistan, hari Djum'at kata- 
kan di London, bahwa rentjana pre 
siden Eisenhower untuk pool tenaga 
atom adalah suatu rentjana jang kon 
strufif. Negara seperti Pakistan 
akan menjambut dengan gembira di 
pergunakannja tenaga atom bagi pri 
kemanusiaan, demikian Sir Zafrul- | 
lah. “ 7 1 f Ye aa EK 

Pernjataan itu diutjapkan 
pertemugn perhimpunan 
Commonwealth. 

dalam | 
wartawan 

.   
  

Nasionalisme Bukan- 
lah Komunisme 

Romulo Andjurkan Pemberian Kemer- 

mimpin Pakistan telah membant 
kan. ,,/Mudah2an benar” apa jang « 

menghindarkan pengaruhnja atas di- 

perkembangkan dirinja.. Dan India 
tidak bisa bersikap atjuh' tak atjuh - 

|sekarang. India adalah ,seorang pe- 

Ka 
x 

   
  

12 tahun, di 'Caltutta, supaja' mereka 
djangan mengikuti' pekik jang meng- 
andjurkan 

PN 
“dilakukannja kekerasan 

  

Mun 5 

  

iliter USA-Pakistan | 
et 

kutu2 Utk Angkatan Perangoja — Kata Nebru 
PERDANA MENTERI IN DIA ) Jawaharlat Nehru hari Min ggu mengatakan di Calcutta, bah 

wa suatu persekutuan militer antara 'p : akistan dan Amerika Serikat bukan sadja akan mempunjai 
ii djuga atas seluruh Asia Tenggara. Inilah sebabnja mengapa India sa- 
alam rapat raksasa tadi Nehru seterusnja mengemukakan bahwa para pe 

bar2 bahwa persekutuan tersebut tadi sedang dipertimbang- 
| benar ng dinjatakan para pemimpin tadi, kata Nehru. India harus mem- 

per | perkembangan2, kata P.M. India. Dikemukakannja bahwa 2 negara jang terkuat didu- 

nia adalah Amerika Serikat dan Sovjet Uni. Kedua negara ini tidak mempertjajai satu sama lain 
saling menganggap bahwa pihak sana adalah musuhnjas dan kedua negara ini masing2 

| mentjari sekutu untuk memperkuat angkatan perangnja. : : 2. 

(Antara | 

  

EKisenhower 
Akan Tjalonkan Lagi 
Utk Presiden Ame- 

rika Ih. 1956 

: PRESIDEN Eiseuhower . akan 
4 

Iran diatas panggung sandiwara du-| 'menfjalonkan Jagi . dirinja untuk 

“kat untuk masa . djabatan 1956, 
Idemikian diumumkan oleh djuru 

'djabatan presiden Amerika Seri- | 

Djanganlah dengarkan ha 

Rusia Mau ,.To- 

karangan menjatakan bahwa ada | 

dekaan Pada Indo China 

BEKAS MENTERI LUAR negeri Filipina, Carlos P. Romu- 
lo, pada hari Saptu memperingat kan kepada Amerika Serikat supa 
ja djangan menggaduhkan fjita2 nasional jang sedjati dengan ko- 
munisme, dan mendesak, supaja ditentukan suatu tanggal jg pasti 
bagi kemerdekaan Viet Nam sebagai satu2-nja djalan utk. meng 
achiri peperangan di Indo China. Romulo, jang seperti diketahui 
telah berhasil memenangkan kam panje pemilihan presiden untuk 
Magsaysay, mengemukakan pendapatnja itu sebagai seorang pen 
duduk preman biasa dalam salah satu ruangan siaran radio. di 
Washington. Ta 5     

2 
Andjucan 

as 

Lindsay 
Inggris Supaja Tarik 

Pasukannja Wari Suez 
MARTIN LINDSAY, anggota 

parlemen 
servatif, dalam suatu pertemuan ha 
ri Djumat katakan bahwa ia menje 
tudjui pasukan2 Inggris ditarik dari 

Ia menjatakan, bahwa ia mengeta | 
hui sendiri bahwa banjak diantara | 
pemimpin? Viet Minh menerima kot, 
munisme sebagai pegangan terachir, 
setelah mereka menemui kegagalan 
dalam harapan mereka, bahwa Ame 
rika Serikat akan mendjadi “perintis 
dalam perdjuangan untuk mengusa- 
hakan kedaulatan nasional. - Ketika 
ditanja, apakah Filippina memasuk- 
kan dirinja kedalam front demokra- 

Inggris dari partai Kon-| 

  

0. : 
Jawarharlal Nehru. 

untuk mentjapai maksud2nja — baik 
jang bersifat politik maupun keaga- 
maan. Rakjat India dimintanja su- 
paja memandang negeri mereka se: 
bagai satu kesatuan organik, dan 
djangan daerah demi daerah. Ke- 
mudian.ia memaparkan arti rentjana 
5 tahun untuk memadjukan pereko- 
nomian. Diterangkannja bahwa tu-| 
djuan terachir dari rntjana ini ialah 
kesedjahteraan. aa 

India dan negeri2 jang 
perdjoangkan kemerde- | 
kaan. 

Mengenai kedudukan India didu- 
nia, Nehru- selandjutnja mengatakan 
bahwa India telah mendjadi teladan 
bagi negeri2 lain jang berusaha me- 
matahkan belenggu kolonialisme jg. 
memborgol mereka, 
Beban” jang harus: dipikul India 

sudah tjukup banjak, tetapi walau- 
pun demikian toh tidak bisa mem- 
biarkan bangsa2 tsb. diatas tadi' be- 
gitu sadja, misalnja pekik minta to- 
long dari Afrika. : 
Kemudian Nehru menjatakan ke-' 

tuk pertama kalinja telah dikirim ke 
negara lain, untuk tjitaZ perdamai- 

pa jaitu ke Korea. (Antara-AFP). 

  

“Lebih 1 Mik3 

Kerugian 'ran Karena “ 

mma | 

jang tidak, Sabtu mengatakan di | 
Washington, bahwa karena Iran 
telah menasionalisasi industri mi 
njak jang mula2 diusahakan oleh | 
kongsi Inggris AIOC, maka Iran 
hingga saat ini telah menderita 
kerugian sebesar $ 1.050.009.000 
berupa padjak jang tadinja diper. 
oleh dari industri tadi. Masa de 
pan Iran sekarang tergantung da 
ripada apa jang dilakukannja da: 
lam beberapa bulan, jang akan 
datang ini, kata kalangan Ameri 
ka tadi. i 3 : 

Pernjataan ini diutjapkan oleh Wal 
ter J. Levy, seorang bekas penasehat 
kem. luar negeri Amerika Serikat jg 
dahulu 'menjertai Averill Harriman 
ke Iran, ketika Harriman sebagai 
utusan Presiden Truman berusaha 
merundingkan suatu pemetjahan dari 
pada sengketa antara Inggris dan Iran 

sehat mengenai soal minjak tanah. 

Levy mengatakan bahwa Iran, se 
sudah menasionalisasi minjaknja 214 
tahun j.l., telah kehilangan sekurang2 
nja $ 450.000.000 berupa pendapatan 
pemerintah dan.mungkin sekali lebih 
dari $ 600.000.000 berupa pendapa 
tan berupa alat pembajaran asing. 

Levy. mengutjapkan kata2 tadi di 
depan sebuah pertemuan jang dise- 
lenggarakan oleh,, Middle East In- 

»|Saja belum pernah melihat 

"“Ihendaki masa djabatannja 

banggaan, bahwa tentara India unt 

jard Dollar “makin mendjadi kuat. (UP). 

Nasionalisasi Minjaknja 

. PARA AHLi di Amerika Se | 
rikat, baik jang resmi maupun 

mengenai minjak Iran. Levy sekarang | 
.'mengepalai sebuah perusahaan pena 

bitjara Joseph W. Martin hari 
Dium'at. Menurut keterangannja 
selandjutnja, sudah pasti partai 

4 Republik akan mentjalonkan kem 
“(bali Eisenhower, dan Martin ber 
“ Ipendapat, bhw. Eisenhower akan 

itu. 
se- 

orang presiden jang tidak meng 

jang 

mau menerima pentjalonan 

kedua kalinja. 

' Selandjutnja kepada United Press 
djuga dinjatakan ramalan? sbb: 

1. Pada tahun jang akan datang 

'partai Republik akan mendapatkan 
sekurang?nja 20 buah kursi. 

2. 'Dalam sidang kongres jang 

akan datang kengres akan meniada 
kan padjak kelebihan keuntungan 
(exeess profit tax) dan mengurangi 
padjak perseorangan dengan 1096. 

3. Mengurangi padjak2 barang2 
mewah dan gambar hidup. ' 

4. Mengurangi djumlah biaja per- 
tahanan. x 

5. Usaha2 jang keras untuk meme 
tjahkan pemerintah Eisenhower de- 
ngan senator Joseph McCarthy tidak 

akan berhasil. 
Joseph W. Martin selandjutnja me 

nerangkan, bahwa para petani boleh 
pertjaja, bahwa pemerintah tidak 
akan mengabui mata mereka, “dan 
menambahkan, bahwa pemerintah 
Amerika tidak bisa membiarkan per 
tanian mendjadi merosot hingga ke 

''dalam depressi. Dalam membentang 
kan tindakan2 pemerintah Amerika 
jang terpenting dalam tahun 1954, 

bahwa jang 
terpenting ada- 

Martin menerangkan, 
mendjadi tudjuan2 

|Hah perdamaian dunia dan memper- 
Itahankan - kemakmuran rakjat.: Se- 
mentara biaja pertahanan mendjadi 
kurang, olehnja diterangkan, bahwa 
tidak akan diadakan pengurangan2 
padjak sedang keamanan  rakjatnja 

PEMBUKAAN RESMI MES- 
DJID LOS ANGELES. 

' Berita jg diterima — Kementerian 
Agama dari Boyd R. Reynold, pendi 
ri mesdjid(T he Moslem Mosgue) di 
Los Angeles California, a.l. mene- 
rangkan, bahwa pada tg. 19-11-1953 
bertepatan dgn peringatan hari mau 
lud nabi Mohammad s.a.w. telah di 
langsungkan pembukaan resmi mes- 
djid tersebut, berita mana menerang 
kan djuga, bahwa mesdjid itu akan 
didjadikan tempat mengadakan ta- 
bligh dan' peladjaran bahasa Arab 

bagi mereka jang ingin mempeladja 

ri dan membatja kitab sutji Al-Our- 
'an menurut lafadz aslinja. Demikian 
berita jang disampaikan oleh Djawa 

''tan Penerangan Agama. 

Blok Netral 
»sliga-A” 

Akan Diusahakan 
h Oleh Mesir 

PERS MESIR Sabtu mengabar 
ikan bahwa akan dibentuk suatu 
Blok Negara2 Netral, antara Ti- 
mur dan Barat. Mereka kabarkan 
bahwa Blok Netral ini akan ter 
diri dari negara2 Arab dan se- 
djumlah negara Afrika dan Asia 
jang tertentu. Kabar tadi disiar- 
kan dalam ramalan pers Mesir, 
bahwa Mesir akan menindjau 
kembali dasar2 politik luar nege   si jang menentang komunisme, Ro- 

mulo mendjawab, bahwa ,.kita hen- 
daknja djangan menggaduhkan tiji- 
ta2 kebangsaan jang sedjati, dengan 
komunisme.” Dengan  melajangkan 

3 bit dengan 532 halaman, seluruhnja 
PA ada lebih dari 4 djuta copie. ,,New 

York Times” terbit dengan 436 ha- 
laman, beratnja 214 kg: bagian per- 

   
" memenuhi 748 kolom. 

— Djumlah. copienja 

kabarannja terdiri dari 152 halaman, 

— Iklan memenuhi 615.000 baris. 

tindjauannja kembali ke tahun 1946, 
Romulo menjatakan, bahwa ia se- 
karang harus bertanja kepada diri   ada 1.300.000 

buah, jang membutuhkan kertas 
3.927 ton. Tinta hitam jang dipakai ' 
habis 45 ton, ketjuali itu dipakai pula | 
tinta berwarna dalam djumlah besar. ' 
Ketjuali itu, harian ini menerbitkan 
10 buah sukemen jang masing2 ter- ' 
diri dari 2. halaman, berisi ringkasan | 
berita2 selama 10 hari, jaitu selama 
buruh klise mogok. Djuga  surat- 

sendiri, apakah - sekiranja jang ter- 
djadi apabila Amerika Serikat tidak 
memenuhi djandjinja mengenai pem 
berian kemerdekaan kepada Filippi- 
na. Barangkali kita sekarang djuga 
dianggap komunis. Demikian Ro- 
mulo. 

Tanggal jig definitif. 
Indo 

| 

G z Nag Tentang peperangan di 
- kabar2 New York lainnja terbit dg. China Romulo menjatakan, bhw. 

isatu2-nja djalan jang dapat ditem 

| halang (Bogor) bernama Anwar    
   
  

| han. Djuga Anwar : 
| saan lebih djauh ditahan pula, 
| Gara2 sebuah pikulan bambu, 

EORANG penduduk Kedung 

   telah ditahan oleh jang 
dan rumahnja digeledah l 
rena, menurut pengaduan bekas 
pembantu rumah-tangganja, me- 

      

kepada jang berwadjib wa 
Anwar itu menjimpan sten, hah- 
kan pernah membidik dengan 
sendjata itu kepada pesawat ter- | 
“bang jang terbang diatas rumah- | 

nja. Anwar mengakui pada suatu 
saat pernah membidik pesawat | 
udara tetapi bukan dengan sten | 
melainkan  dengan...... pikulan 

. bambu, Oleh karena waktu diada 
kan penggeladahan dirumah An- 
war tidak terdapat sendjata apa2, 
orang jang mengadukan itu dita- 

Anwar guna pemerik 

'puh untuk mengachiri pertikaian 
itu jalah menetapkan tanggal jg 
pasti bagi kemerdekaan Indo Chi 
na, seperti jang telah dilakukan 
Amerika Serikat terhadap Filipi 

Ina. Ini tidak berarti sekarang 
atau besok, tetapi jang perlu ialah 

Se O! h BN ad seng dibe pen aa suatu tanggal jang definitif. 

& . Gel g Sudi t pama ea Ia meramalkan, bahwa semua 

: tu a An . — nu ke | pemimpin dan pengikut  Viet 

na Ara ag PA Men mag Dasa Minh akan mendjadi komunis, 

apabila Barat tidak mau menga- 
kui tjita2 kebangsaan mereka. 

(Antara-UP) 

ULANG TAHUN KE-100 
PIERRE EMILE ROUX 

DIPERINGATI. 
Hari ulang tahun ke 100 dari Pier 

re Emile Roux jang mendapatkan se 
tum anti-diphteria dan  pemerintis 
'djalan dalam ilmu bacteriologi, hari 
Djum'at telah dirajakan dengan res 
'mi di Sorbonne. Hadir dalam pera- 
jaan itu presiden Perantjis Vincent   

'djana Perantjis dan asing. 

  

  
  

Auriol dan sedjumlah besar para sar berkepala 

daerah Terusan Suez.  Dinjatakan, 
bahwa pendudukan daerah itu oleh 
Inggris diteruskan beralasan soal 
prestige dan karena  menguatirkan 
tindakan djenderal' Nadjib di Sudan 

“kelak. Tetapi disamping itu terdapat 
'lebih banjak “alasan jang menjokong 
penarikan pasukan Inggris dari Suez, 
mitsalnja Inggris harus  mengeluar- 
kan 50 djuta sterling setiap tahun 
untuk pendudukan itu, demikian 
Lindsay. Lindsay achirnja berharap 
Inggris akan dapat mengadakan per 
setudjuan dengan Mesir untuk pena 
rikan itu jang tidak merusak presti- 
ge Inggris. (Antara—AFP). 

TURBOGENERATOR 6:000 
KW BUATAN RRT. 

Di Harbin. telah-selesai dibuat 
turbogenerator jang berkekuatan 
6.000 kw jang pertama di RRT. 
Mesin ini dapat beri tenaga lis- 
trik kepada 7 pabrik gula jang 
masing2 berproduksi 18.000 se- 
tahun, atau | kota jang berpen- 
duduk- 300.000 djiwa. Pekerdja- 
an di Harbin ini dilakukan de- 
ngan bantuan ahli2 Sovjet Uni. 

stitute”, sebuah organisasi partikelir |rinja, sesudah konperensi 3-Besar 
Amerika. di Bermuda. ,,Al Ahram” tulis, 

bahwa Amerika Serikat, ,,jang 
bahwa masa menganggap -dirinja sebagai pe- 

tidak 
Peringatan depan 

dilakukan Iran dalam beberapa bulan 
jad., dinjatakan oleh Henry A. Byr- 
cade, pembantu menteri luar negeri 
urusan soal2 Timur Tengah (Anta-. 
ra — UP). 

DJEPANG- TELAH KEHILA- 
NGAN 99 BUAH KAPAL: 

NELAJAN, 

Parlemen Djepang pada hari Sabtu 

jIran itu tergantung dari apa jg akan 'mimpin Dunia Merdeka, 
berhasil mendesak supaja Inggris 
menjetudjui sebuah kompromi da 
lam soal pengosongan daerah 
Terusan Suez oleh pasukan2 Ing 
gris.” : 

Negara2 Arab sekarang tidak 
perlu lagi melihat ke Washington 
untuk mendapat petundjuk2 atau 
pertolongan, kata .,,Al Ahram”. 

-Al Misri” tulis bahwa politik 
baru Mesir akan berusaha mem- 

mulai merantjangkan undang2 untuk persatukan segala negeri jang 
membentuk suatu dana bagi kaum memiperdjoangkan ' 'kemerdeknan 
nelajan Djepang jang kapal2nja - di- 

'kembali kedaulatannja dalam bulan 

rampas oleh negara? asing dilautan 
terbuka. Menurut rentjana, dana itu 

lakan meliputi djumbhal sebesar ' 552 
djuta dollar: : 
Djumlah kapal” penangkap ikin 

Djepang jang dirampas oleh negara2 
asing sedjak Djepang memperoleh   
April jl. adalah sebesar 90 buah, 50 
buah diantaranja dirampas oleh pi- 
hak Korea Selatan, 35 oleh RRT dan 

nja. Mesir “akan “memperkuat hu 
bungannja dengan negara2 Arab, 
dan dengan negara2 Arab dan 
Afrika jang bersahabat. 

Dengan demikian maka Mesir 
akan membentuk - sebuah Blok 
baru didunia, jang - menentang 
imperialisme dalam ” segala ben 
tuknja dan bertekad netral  da- 
lam perang dingin antara Timur 
dan Barat. Demikianlah tulis   5 oleh Sovjet Uni. , -Al Misri”. (Antara-AFP). 

| 

Perdagangan Indonesia Dgn RRT 
NEW YORK TIMES pada haribahwa Indonesia dengan teliti telah dak menunaikan kewadiiban2nja. Pe- 

Minggu memuat seputjuk surat dari 

kepala kantor penerangan Indonesia | 

di Amerika, Pesik, 

dung keberatan2 terhadap 

Pesik menerangkan dalam suratnja, 

atas 

terma- 

mengikuti pelarangan P.B.B. 

pengiriman bahan2 strategis 

bagai anggota PBB jang setia hen- 

sik mengemukakan, bahwa, hal ini 
“tidak disinggung-singgung dalam in- 
|duk karangan tadi, dan demikian ' 

jang 'mengan- suk djuga karet, ke R.R.T. Pelara- djuga tidak disebut-sebutkan bahwa 
induk ngan ini ditaati oleh Indonesia, wa- Indonesia mengirimkan 

karangan dalam harian tersebut jang laupun menimbulkan kerugian2 jang (dagangan ke 
»Indonesia dan Karet”. besar bagi Indonesia. Indonesia se- Birma, Pilipina, Afrika Selatan dan sen lebih tinggi dari harga di Lon- 

misi2 per- 
Australia,  Djepang, 

daerah2 lainnja, (UP), 

  

— Demonstrasi 

. Sukohardjo 
Prona “otg 

G1 mean Si 

g &    

— 

waratan Nasional Sukohardjo pada 

(anggotanja 1.009 wanita dari segala 
kan sebuah rentjana undang2 untuk 

rata antara segala isteri, gundik dan 

wartawan UP Wee Kim Wee. 

»Diperlakukan seperti ternak 
sadja”. 

Fozdar, 
wa- 

di- 

Wanita, Njonja Shirin 
menerangkan bahwa . kaum 

nita di Singapura sekarang 
perlakukan seperti ternak sa- 
dja. Sangat tidak patut dan ti- 

dak adil bahwa keadaan demi- 
kian ini dibiarkan sadja oleh pe- 
merintah  Inggeris,  penandata- 

ngan Piagam Hak2 Manusia 
PBB. Muslimin laki2 di Singa- 

pura boleh “tjeraikan isterinja 
tanpa mengemukakan sebab2nja, 

kata njonja Fazdar, Ajat Kitab 
Suntji Al Guran jang mengenai 

pertjeraian, oleh banjak orang 
di Malaya keliru ditafsirkannja. 

Apa jang disebut ,,berlaku 

adil?” 
Kata ajat tadi, -orang laki2 

boleh ambil lebih dari 1 isteri 

djika ia mampu berbuat adil ke- 
pada isteri2nja. Apabila seorang 

suami dapat memberikan harta- 
benda materi sadja kepada iste- 

ri2nja, ini belum berarti bahwa 

ia berlaku adil. 
Misalnja, seorang ' wanita su- 

kawin dengan seorang laki2. 
Pada umur 50 tahun sang suami 
kawin lagi dengan seorang gadis 
berumur '16 tahun. Dan segala 

atau hampir seluruh tjintakasih- 
nja ditjurahkan kepada isteri 
umur 16 tahun ini. Hal ini sa- 
ngat tidak adil bagi isteri tua. 

Kata Njonja Fozdar seterusnja, 
seorang suami tentu tidak akan 

suka ' melihat bahwa isterinja 
punja 4 suami. Nah, demikian 

pula sang isteri tidak akan ber- 
bahagia lihat 3 pesaing lainnja 
dirumahnja. Wanita Muslimat di 
Malaya tidak suka melihat bah- 
wa suaminja boleh kawin dengan 

orang lain, tapi mereka tidak 
berani menjatakan pendapatnja, 
karena takut akan ditjerai. 

Sebagai tjontoh dinegeri2 lain, 
Njonja Fozdar kemukakan Turki 
dan Iran jang sudah menghapus 
undang2 perkawinan polygami 

dan di Mesir, “gerakan .,Banat 
an-Nil” makin lama makin kuat. 

Suara jang pro-polygami. 
Ketua dari salah satu badan ke- 

agamaan Islam di Singapura, jang 
tidak mau disebut namanja, menga- 
takan bahwa rantjangan undang2 tsb. 
1ey yndrp” ueye used pe) sejetp 

tjur lebur” dan disebutnja peran 
tjang2nja ,,orang2 oportunis jang 
fjari nama”, 
Diharapkannja -supaja pemerintah 

djangan ,,bertjampur “tangan dengan 
agama”. Kata pemimpin tadi, walau- 
pun Al Gur'an tidak mengandjurkan 
polygami, tetapi membolehkan se- 
orang laki2 punja lebih dari 1 isteri, 
'Kkarena beberapa sebab, terutama ka- 
rena kebutuhan. 

  

Persetudjuan 
Harga Timah 
Segera Tertjapai Antara 
Indonesia Dan Amerika ? 
MENURUT keterangan pedja 

bat2 Amerika Serikat, mereka 
menduga, bahwa dalam bulan 
Djanuari ig akan datang antara 
USA dan Indonesia akan tertjapai 
persetudjuan mengenai soal pem 
belian timah Indonesia utk. masa 
satu tahun mulai Maret 1954. 
Demikian UP: dari Washington. 
Tetapi pedjabat2 itu katakan, bah 
wa Indonesia akan mendapat har 
ga jang lebih rendah daripada jg 
diharapkannja.   
USA hanja akan membajar sedikit 
lebih rendah dari 80 dollarsen jang 
telah ditetapkan sebagai dasar-teren- 
dah dalam rentjana persetudjuan jg 
dibuat di Geneva baru2 ini, sesudah 

| diadakan pertemuan antara negara2 
penghasil dan pemakai timah. Perse 
tudjuan itu belum diratifisir. Ta me 
netapkan harga tertinggi 1 dollar 10 
sen per pon. Dalam bulan Maret 
1952 USA telah mengadakan kon- 
trak dengan Indonesia untuk mem- 
beli timah setiap tahunnja 20.000 
ton selama 3 tahun sedjak itu, dgn 
harga ,,jang memulskan kedua pi- 

SEPERTI SUDAH pernah diwartakan, 

lebih dari 1 wanita. Orang laki2 Muslimin diperkenankan 

— dengan sjarat2 tertentu. Orang laki2 Tionghoa di Singapura boleh pu- 

nja gundik dan orang peliharaan sebanjak2nja,: disamping isterinja, dan 

djika ia meninggal tanpa meninggalkan warisan, 

Kepada UP sekretaris Dewan orang suami 

dah 20 “atau 30 'tahun. lamanja| 

(Nobel Damai Jang  Bi- 
) 

  

Inilah gambar demonstrasi jang diselenggarakan oleh Dewan Permusja- 

tanggiil 9 Desember j.h.I. Sebagai- 

muna jang dikabarkan dalam ,,Suara Merdeka" baru2 ini, demonstrasi 

tersebut menuntut agar DPRDS Sukohardjo menindjau kembali putusan- 

nja beberapa bulan jl. mengenai kedudukan DPD Sukohardijo. 
(Foto: Kus Indarti) 

Wanita Singapura Diper- 

lakukan Seperti Ternak? 
Pro Dan Contra Polygami Di Malaya 

— Alasan2nja Sama Kuat 

Dewan Wanita Singapuro 
golongan bangsa) telah merantjang- 
melarang orang laki2 kawin dengan 

punja 4 isteri 

dibagi 
tulis 

hartabendanja 

peliharaan2 tadi, Demikian 

Sebagai misal, pemimpin jang 

tak mau dikenal namanja tadi 

mengemukakan: Apabila ses 
punja isteri jang 

penjakit jang tidak 
dapat disembuhkan 

kembali, maka akan kedjamlah 

djika ia tidak boleh kawin 

lagi. Kedjam pula, djika suami 

tadi .mentjeraikan isteri j 

mederita 
mungkin 

jang 
sakit tadi, sebelum ia bisa kawin 
lagi dengan perempuan lain. : 

Tjontoh lain: Seorang suami 

merantau kenegeri lain, berta- 

hun2 lamanja. “Ia tidak perlu 

mentjeraikan isterinja, sebelum 
ia kawin dengan wanita lain di- 
tempat pekerdjaannja tadi. De- 
mikian pemuka tadi. Seorang 

pemuka keagamaan Islam lain- 

nja, sekali ini di Kuala Lumpur, 

bukan sadja ingin lihat supaja 
rantjangan undang2 tadi ditolak 
mentah2, tetapi djuga menghen- 

daki supaja  perantjang2nja (di 
Singapura) dilarang mengindjak 
bumi Federasi Malaya. : 

Ia berpendapat bahwa rantja- 

ugan undang2 tadi ,,bertjampur 

tangan dengan kebekasan sese- 

orang”. (Antara-UP). 

Tanah 
Didjual dengan 
SEBIDANG TANAH JASAN 

“dalam kota (Djalan Karangturi Tiber) Luas 1499 M' 

Peminat2 diharap berhubungan dengan Sdr. SOENARJO, 

Dijalan Pontjol 155 Semarang. Antara djam 16.00 — 18.00 
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kiu Katjau 
Pemuda2 Komunis Nor- 
wegia Menentang Pem- 1 
berian Hadiah Nobe 

| Pada Marshall 

ANGGOTA2 dari gerakan pe 
muda komunis Norwegia pada 
malam Saptu mentjoba mengada 
kan demonstrasi dimuka gedung 
Universitet Oslo, dimana waktu 
itu djenderal George Marshall 
sedang mengutjapkan pidato sam 5 
butan setelah menerima Hadiah 
Nobel Perdamaian untuk th. '53. : 
Karena polisi segera bertindak, “an 
maka kaum “ demonstran tidak 3 
berhasil mengatjaukan  upatjara Da 
tsb., ig antara lain dihadliri oleh 
Radja Haakon. 

Sementara itu sedjumlah pemuda 
telah didjatuhi hukuman “ kurungan 
selama: 4 “hari karena  mentjoba 
menggaduhkan upatjara penjerahan 

  

t 

    

reka antara lain telah menjebarkan 

pamflet2 jang menjerang pemberian 
hadiah Nobel kepada djenderal Ge- 

Hadiah Nobel pada hari Kemis. Me: 

orge Marshall. 
Dalam pidato sambutannja itu, 

Marshall antara lain mengakui, bhw 
bantuan kebendaan sadja adalah ti 

dak tjukup. Dikatakan, bahwa lang 
kah kemudian kearah perdamaian 
dunia adalah regenerasi . kedjiwaan 
sebagai ' modal untuk memupuk 
goodwill, kepertjajaan dan saling 
mengerti diantara bangsa2 didunia 
ini. 

Bangsa2 didunia ini harus meng- 
insjafi, bahwa, tentara2 jang besar 
adalah alat2 jang tidak praktis. bagi 
usaha menjelenggarakan  perdamai- 
an, kata Marshall selandjutnja. Bu- 
ku2 sedjarah harus dibersihkan dari 
pemutar-balikan nasionalistis. Pemu 

da dunia mungkin dapat menindjau 
setjara “objektif, mengapa  pepera- 
ngan2 terdjadi. Akan tetapi jang ter 
penting bagi mereka ialah, mem- 
bangkitkan kembali kehidupan seha x 
ri. Demikian Marshall. 

      

(Antara—AFP) 1 

  

  

BADAN RONGSOK DALAM 
IO DJAM GAGAH KEMBALI 

MAHA TONIK 
1 . 

OBAT KUAT JANG 
MENGEDJUTKAN DUNIA 

HARI INI: 
LESU LEMAH 

AM: 
Ay MAKAN 2 TABLET 2 

. BESUK PAGI: “4 | 
GAGAH PERKASA 

TEROJUAL DISEMUR TOKO OBAT   

  

    
  

Pasanglah 
ADPERTENSI 

dalam     
| Tanah 

,Suara Merdeka" 

Tanah 
tjepat : 
(erf-ind.-bezitsrecht) kosong 

  

Telah Siap! 
PRIMBON 

Kitab Istimewa Heibat : 
-PUSPA WAHJU” 

Dalam bahasa Indonesia jang mudah dimengerti dengan 30 lebih fatsal2 
penting/berharga untuk diketahui dan dipeladjari, al. : 

Ramalan? bulan Djawa/bulan Tionghoa jang baik untuk pernikaban/ 
pembangunan — Hari/tanggal jang buruk pada setiap bulannja — 

ke'ctjokan kerdja menuiut perhitungan hari/pasaran kelahiran — 
Isjarat2 memadjukan pekerdjaan/,.betah dirumah” — Orang ber- 

ibadai/orang kafir — Untuk mengetahui kandungan — Membuka 
rahasia wanita — Rahasia kuntji mudjidjat — Menimbulkan perasaan 
rindu — Djampe2 ,,Pemikat”/,,Kasih-sajang” — Hal Mimpi — Ala- 

inst2 Mata keduten/Kuping mendengung/Muka panas/Kuping panas/ 

Hati berdebaran/Andjing menggongong tanpa sebab/Burung Gagak 
berbisiiji — Kias2 ,,Penolak bentjana”/Lenjapkan rasa takut/Hentikan 

mendengkur waktu tidur/Untuk memperoleh anak laki2 — Menentu- 
kan baik-buruknja burung Perkutut — Tenaga muda bagi orang tua, 
di. k 

HARGA SEMENTARA per Poswesel JHANJA Rp. 6.—. 
Tambah beaja kirim tertjatat Rp. 1.50 buat 1 — 5 buku. 

MASIH SEDIA TERBATAS BUKU-BUKU: 

' Menurut kesan jang didapat UP, 

HWAYYONG PRIMBON, Faal, Astrologie, Tjapdjishig ......... Rp. 11.25 
PENGHANTAR KOTA SURABAJA, disertai gambar/peta ...... M0 
MEMIL!K DJIODOH, penting bagi tjalon pengantin ............ pe Kakak 
SEKITAR TIRAI PERKAWINAN, untuk golongan dewaga ...... 521390 
SJAWAT WANITA, penting 55 35 Hai AL ea Pen Nan 10.-— 
PANTJA ASMARA, ah 1 S3 AT kata Aa 
TINTA ASMARA, t 1 1 MAN Na Joe ea 
RAHASIA BAHAGIA, 135 resep djamu, obat2an dll. ...........» 8.75 
TAMAN PENTJAHARIAN, 404 resep2 wewangian, obat2 

perindustrian, pertukangan, djamu 'Djawa dan obat2 
Tionghoa: tebal 100: halaman DAA NINA EN an Da el Aan 

Harga2 tsb. stidah diperhitungkan beaja kirimnja. 

Ya Pustaka ,GAJABARU" 
Petemon 7/4/8 — SURABAJA 

  

EMPLOYERS' 

ASSURANSIE 

   

  
   

Zweefzadel.   hak”. Harga untuk dua tahun jang 
pertama ialah 2 dollar 20 sen per 
'pon di New York, jaitu kira2 dua 

| don, (Antara),   

LIABILITY ASS. CORP. LTD. LONDON 
NORTH BRITISH & MERCANTILE INS. COY. LTD. 

LONDON. 

Penggantian kerugian jang tjepat dan menjenangkan 

) KENDARA'AN BERMOTOR 
)  KETJILAKAAN : 

PLUM & VANDER AA. 
Semarang —  Purwodinatan 22 Tel. Smg. 

| DAPAT DILEVER DARI PERSEDIAAN 

Sepeda Motor 

CSEPEL 125 Tg 250cc 
Pakai voetversnelling, S chokbrekers, Speedometer, 

Jang dari 250 cc. pakai Automatis versnelling 
125 cc, harga hanja Rp. 5.750.— 
250 cc. harga hanja Rp. 8.050.— 

N. V. INGTRACO 
BODJONG 27 — TELP. 264 — SEMARANG. 
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) L Tutup Tahun 
Harga MURAH !! 

G9 Seperti biasa saban tahun, kita 
ora « SU ANA semua Lontjeng, Arlodji, 

  

    
   

   
   

     

  

Walian aan dan lain-lain. 
Habis tahun, djual habis ba- 

  
  

SEGALA RUPA 

    
KEPERLUAN. te 

a) Losman's Vi 2 Rp. 12,50 Obat ini me ah, sungsum, manik dan napas, 
terutama mi baru. Sangat berguna bagi orang 
Lelaki atau 

    

   

   

   
   

   

      

   

b) Losman's Emmenagogue Tablets. (Rp. 12,50 Obat pendapat: uk Orang Perempuan datang bulan tidak tentu, rengumpet, perut berasa sakit kurang darah, muka ala pusing dan pinggang linu pegal. Awas Perem dilarang minum. j c) Losman's Table ts. 12,50 Berguna s 
man's . Rp. 

sekali bu: embersihkan darah kotor. 
e) Losman's Santal Cystol. 5 Rp. 12,50 

Istimewa buat penjakit kentjing jang bernanah (Twitjing). 
5 ve 

      

PD  Losmar's Chocolate | Pil. Rp. 3.-— Pil urus' mandjur untuk bersihkan perut. 
g) Losman's Hemorrhoids Pil. Rp. 12,50 Amat mustadjab bagi ambei atau wasir baru dan lama, h) Losman's Calosion Tablets. Rp. 12,50 

Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan segala batuk. 
)  Losman's Neuring 3 Ro. 12,50 

Istimewa buat mengobati otak lemah, pikiran tidak tentu, D  Losman's Anti Pollution Tablets. Rp. 12,50 
Obat adjaib buat hilangkan besarmani atau bongsiat. 

k) eneng ena ”.. Pa. Sa Han Rp. 12,50 
at penulung bagi orang tuli dan kurang pendengaran. | “Kemis Rheumatic Pil. Pp. 12,50 

Untuk sakit tulang entjok d.ll. sakit rheumatiex. 
m) Losmar's A: : 6 Rp. .4.— 

n) Losmans Nier & Blaas Tablet. 
Mustadjab sembuh sakit Pinggang, 
kentjing berasa sakit d.Il. 
Losman's Bloodtonic Tablet. 

Rp. 12,50 

o) 
Mengandung Vitamin A. B. C. Untuk orang sakit baru sem- : buh, badan lemah muka putjat, makan tidak 

Terdapat di semua Toko-toko Obat Tionghoa. 
Semarang: TEK SENG TONG 

enak. 

KRANGGAN 25 rang-barang. 

SEMARANG: Mulai 14 sampai 30 Des. 1953. 
at : 3 « £ R3 N 4 P “ 2 2» 

jang badan lemah dan berpenjakit 

Rp. 12,5 mpuan sakit keputihan (Pektay). 
12,50 

Buat sakit Ulu Hati, kelebihan asem, makanan tidak hantjur. 

gegindjel, lemah, djalanan 

  

2 . . 

Kabupate 
: MENT 

Sekretaris KI. 1 

umum sedikitnja 6 tahun. 
atau 

1. Sekurang-kurangnja beridj 

umum sedikitnja 9 tahun. 
Sjarat-sjarat lain : 

ngan Dokter setempat. 
b. Harus dapat bekerdja 

ten. : 

pekerdjaan lengkap 
rat2 keputusan dil., 

bupaten Kendal, 
Djanuari 1954. 

paja “dilampiri 
jang bersangkutan. 

DEWAN 

(R. PRAJ   

Ipemerintahan Daerah. 

| tenaga untuk diangkat sebagai : 

” Kabupaten Kendal 
La (Golongan V/e). AA 

| Sjarat-sjarat pengangkatan : Mena 
1. Sekurang-kurangnja “beridjazah S.M.U. ngan Atas, 

1 Atau pengetahuan jang dianggap sederadjat de HI. Mempunjai pengalaman dalam. Pemerintahan daerah/ 

an jang dianggap sederadjat dengan itu, 
T, Mempunjai pengalaman dalam Pemerintahan daerah/ 

a. Berbadan sehat, jang dibuktikan dengan “surat ketera- 

5 | NKRI .z6lfstandig” dan dapat memim- pin seluruh administrasi Pemerintahan Daerah Kabupa- 

c. Surat lamaran tidak bermeterai disertai daftar riwajat dengan turunan surat2 idjazah, su- 
harus dialamatkan kepada dan ha- rus sudah diterima oleh Dewan Pemerintah Daerah Ka- . 

selambat-lambatnja pada tanggal 15 

. Bagi jang masih bekerdja pada Instansi Pemerintah, su- 
»misbaarheidsverklaring” dari Instansi 

Kendal, 9 Desember: 1953. 

. : KABUPATEN KENDAL 
KETUA, 

ITNO PARTODIDJOJO). 

  

- 

n Kendali 
JARI 

D.P.D./D-P-R.D. 

    
ngan itu. 

zah S.M.P. atau pengetahu- 

PEMERINTAH DAERAH 

  

  

»Pengaruhnja 
7 

  

RAHASIA 
DUNIA , 

hias 23 gambar, untuk pemba- 
tja umur 17 tahun keatas,     HARGA Rp: 10— 

    

“3
 . 

N
g
 AN 

Baru Terbit Untuk 'Pembatja Umur 20 Tahun 

. tjintai 
» jang bukunja tjetakan pertama 
"dalam tahun 1921 dibuat rebutan 
4 sampai Polisi Belanda ikut tjam- 
y pur. Sekarang sudah terbit tjeta- 

kan ke-4 dengan sulaman baru 
f oleh penulis djempol 
3. — GWATJAY jang populer. 

Baru terbit tjetakan ke-3 ter- (Pesan bulan Desember ongkos 

PENERBIT: N. V. ,,/TJERMIN” 

Kenikmatan” 
Inilah riwajat adjaib pemuda 
ONG IE SENG (Lelaki jang di, 

selosin bidadari dunia), 

LIETJAY 

Satu buku LUX EDISI 
Rp. 12,— per Poswesel 

kirim bebas).   PASAR BESAR 76, SURABAJA|   

NO WOMAN LOVES A WEAKLING 

S 
Tak usah didjelaskan kesusahan hati dan kesedihan laki-laki itu jang su- 
dah hilang atau kurang tenaga laki-laki (sjahwat)nja. Mereka tahu sen- 
diri bahwa KEKUATAN SJAHWAT semakin hari mulai semakin ku- 
rang, tidak merasa puas. ' 2 
Kekuatan laki-laki itu bersangkutan pula dengan kesehatan otak (urat- 
Urat sjaraf), buah pinggang, djantung dan perut, maka kelemahan sjah- 
wat atjapkali menimbulkan rupa? penjakit lain dari zenuwen (neurasthe- 

    
| nie) djantung berdebar-debar, pujang, kaki-tangan dingin, lekas tjapai 

dan djengkel, pusing dan lekas suka marah. Semangat kerdja hilang, 
malas dan kusut pikirannja. 
PIL SEXANOL mandjur buat menambahkan tenaga laki-laki untuk se- 

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

rang darah dan 'keputihan. Sebotol Rp. 20.—. 
APHRODIN untuk lelaki. Obat pelesir Rp. 10.—. 
PREGNOL Obat hamil untuk dapat anak Rp. 25.—, 
ATOM HAIRDYE untuk bikin hitam rambut putih Rp. 10-—, Rp. 15.— 

: dan Rp. .25.—, 
Harus tambah 1596 ongkos kirim ,,DC PHARMA” PRODUCTS 
1 BANDUNG. 
Agen2: Semarang Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: Magelang 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114, R, Obat ,,KARUHUN” Djokja dan 
Pekalongan: Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, Djokja: Toko Obat 
Eng Ho Tong Pasuketan Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek Selamat 
Tiirebon. : 5, 1 

  

Il. ANGGUR OBAT - KOLESOM. 
Ini Anggur Kuat terbikin dari 
Tjampuran Obat2 Tionghoa jang 
berfaedah dan mahal, antaranja 
Kolesom, dil. Obat jang sanget 
penting untuk tambah kekuatan 
tubuh dan darah. Ini Anggur pun 
tertjampur dng sarinja Buah Ang: 
gur jang terpilih. 
Amat baik bagi lelaki/perempuan 
jig. berbadan lemah. Kurang da. 
rah, muka putjet, air muka keli- 
hatan tua dan lesu tidak berse- 
mangat, kaki tangan dingin, bua 

pala suka pusing, bernapas pen- 
dek, urat sjaraf lemah, sumangat 
laki2 kurang. Paras perempuan 
tua dil. Penjakit kelemahan. Mi: 
num ini Anggur dalam sedikit 
tempo sudah tentu lekas keliha- 
hatan faedahnja. Baik untuk le- 
laki dan perempuan, tua atau 

5. : muda. 
2. ANGGUR KOLESOM PO THAy. Amat perlu bagi prempuar 

jang duduk perut, dan jang berbadan lemah, kepala suka pusing, 
sakit perut tumpah2, kaki bengkak dil. Sakit lemah dalam waktu 
bunting. Perlu diminumi sampar tjukup agar badan ibu tinggal sehai 
dan baji dalam kandungan tinggal waras. 4 

3. ANGGUR KOLESOM SENG HWA. Perlu diminum perempuar 
sesudah bersalin, agar tinggalnja darah dalam badan mendjadi ber. 
sih, dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjadi seger, me nambah air susu ibu, dan menimbah nafsu makan. Terutama bagi perempuan jang sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sa -ngat dipudjikan. 

Mesaulg er NA TN 
SURABAJA pensil 3455 U. 

  

“4. ANGGUR OBAT RHEBUMATIEK. Ini Anggur Obat Rheumaticr dibikin menurut resep jang sudah termashur turun menurun. Dibi kin dengan bahan obat Tionghoa jang mahal dan mandjur, dengar ditjampuri Kolesom dll. Ini anggur obat melulu “untuk sembuhkar segala rupa penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik ditu- lang, urat2 dan lain2 bagian badan, baik jang sudah lama atau jang baru. Sesudah minum 3 botol tentu -nanti kelihatan mandjurnja dan 6 botol SEMBUH sama sekali. 
Terdapat di. TOKO2 OBAT dan TOKO2 P. & D. diseluruh Indonesia. 
E: 2 amen 

  

  

    
| dengan djalan ,,NOMER 
jaan. Toko kita. 
: iap-tiap pembeli j tan p-tiap pembeli jang 

100.— dua lembar, 

Bon-bon jang dapat 

sember 1953,   
  

  

ANGGUR OBAT PUTERI tjap 51 merupakan 
suatu hasil terbesar dalam dunia pengetahuan 
modern. Anggur Obat ini sangat mudjarab untuk ' 

. menjembuhkan leucorrhea, mengeluarkan darah 
— putih atau merah dan haid (djalannja bulan) 
tidak teratur. Chasiatnja mengagumkan sekali, 

M tak dapat ditandingi oleh anggur-anggur obat 
4 lainnja, selainnja leucorrhea dan haid tidak ter- 
Jatur” sebagai jang tersebut diatas. ANGGUR 

»” | OBAT PUTERI tjap 51- dapat menjembuhkan 
(| dengan tepat dan pasti penjakit2 sebagai berikut: 

perut sakit, waktu haid tempat peranakan di- 
ngin, darah berkumpul pada suatu tempat hingga 
menerbitkan sakit bagaikan ditusuk-tusuk, haid 
terhenti, kaki tangan liwu, kepala pusing, mata 
berkunang-kunang, kurang darah, berbadan Je- 

' mah dan sebagainja. 

   

Kian Bibabalolii Toko Hway An Tong 
| Pusat Pendjual 

Toko Obat SIN BAN SAN 
Dji. Songojudan 14 - Telp. 2028 u. - Surabaja. 

Gg. Warung 3.       

Ta 

  

Dr. Roestamadji 
Ahli Penjakit Kulit 
Kalisari 7—Telf. 1028 

Semarang 

Mulai tg. 14/12-53 

    

  

3 Ng TA 
M. S. Rahat 1 . 

TABIB 
Seteran 109 — Semarang. 

Specialist untuk WASIR (Ambeien) 
ASTHMA, KEPUTIHAN, IMPO: 
TENTIE dan lain-lain penjakit. 

Djam bitjara: 9—12 pagi 
5—7. sore 

PMI Bantulah 

  

  

  

   
  

  

   
   

5.15-345-9.15 

« Kissah pertempuran dahsjat diwaktu perang saudara di Amerika! Siapa- 
-kah jang punja sendjata' tadjam, siapalah jang akan menang! 
  

ORION aan” | Metropole 
Stewart Granger — Janet Leigh 

Eleanor Parker — Mel Ferrer 

.SCARAMOUCHE"' Meshnicolor) 

Is. - 

Will Rogers Jr. — Jane Wyman 

Warner Bros” Technicolor. 

Ini malam pengab.: 
(13 4h.) 

nThe STORY of WILL ROGERS" 

   
    

REX 
Anne Baxter — Macdonald Carey 

.My Wife's Best Friend” 

— Penuh kelutjuan dan Humor! 

Film Tiongkok paling baru: 
Sik Hwie — Kung Chio Shia 

.CHUN CHAOUW SHIN"   
Type Pertj.: ,SEMARANG”. |, 

Ini malam premiere | fyi hn Ini malam d.m.b. 
5. 759.- rn) Djagalan 7.00 9.00 (Seg. umur) 

TO 

Iisebagai berikut : 

“ 1 Hadiah ke I 
1 Hadiah ke II 
1 Hadiah ke NI 
1 Hadiah ke IV 

36 Hadiah ke VII”: 
100 Hadiah ke VIII : 

, NOMER REDIEKI” 
kan oleh Kepolisian Negara 

pnuari 1954 akan diumumkan 

KI” tersebut. 

UNTUK MAKSUD INI $ 

TA SEMARANG ! 

Kalau masih kurang djelas 
mengenai peraturan ,, NOMER 
'REDJEKI” ini, silahkan 
minta keterangan2 lebih Jan- 
djut di Toko kita. 

-     

R22 : ReklameTahund    
.NOMER REDJEKI? 

|SUATU TIARA REKLAME JAN , TJARA REKLAM G BELU 
IREKLAME TOKO-TOKO DIKOTA Aa ANA . Untuk memperingati djangkap satu tahun berdirinj ( , “3 marang, nanti pada tgi. Djan 1954 j.a.d. maka Na Sani an 

REDJEKI”, sekedar untuk memberikan hiburan kepada 
) nbel berhasil mengumpulkan bon-bon pa Lag SP berhak menukarkan bon-bon tersebut dengan selembar ,, NOMER REDJEKI”, untuk 

.tuk tiap2 lebih dari Rp. 50.— mendapat selembar 
. ditukarkan dengan .rang2 mulai tgl. 15 Desemb. sampai dengan tg. 31 D' gal terachir untuk penukaran bon2 pembelian dengan ,, NOMER REDJEKI” 

Hadiah2 jang disediakan untuk ,, NOMER REDJEKI” 

. Sebuah Scooter »LAMBRETTA”, 

tersebut akan ditarik 
Semarang, Pers dan para undan an Jainnja, il2nj ja- 
AN ati p. 1 ng ainnja. Hasil2nja pada tg. 6 Dja 

AA ” ' PEdiah - hadiah mana akan diterimakan kepada mereka i PRAKTIJK LAGI 3 
ja anta 5 | HARGA BARANG - BARANG Kita 

PERGUNAKANLAH KESEMPA GUH BELUM PERNAH TERDJADI 

- BODJONG 25 — TILP. 1577 SEM ARANG. 

nJang Pertama 

PERNAH TERDJADI DALAM SEDJARAH 
o..uruemu ! 

& Co, Bodjong 25, Se- 
Reklame Tahunan ke I 

segenap lang- 

pembelian sampai lebih dari sedjum 
untuk lebih dari Rp. 150-— tiga lembar, 

»NOMER REDJEKI”. 
»NOMER REDJEKI" ialah bon-bon pembelian  ba- esember 1953, dengan demikian maka tang- 

adalah tg. 31 De- 

begitu seterusnja un- 

ini sebanjak 150 matjam jang terbagi 
» 

Sebuah Bromfiets ”AVROS”. 
Sebuah Pesawat Radio ”GREAT2”, :Sebuah Komfoor Istimewa tiga Pit. 
Sebuah pak Textiel seharga Rp. 500.— Sebuah pak Textiel seharga Rp. 250.— Sebuah pak Textiel seharga Rp. 100.— Sebuah pak Textiel seharga Rp. 50.— 

nanti pada tg. S Djanuari 1954 dengan disaksi- 

surat2 kabar. Sedangkan pada tg. 10 Djanuari 1954 ha-: 
beruntung menarik NOMER REDJE- 

ETENGAH SEN PUNKITA TIDAK MENAIKKAN !..BUKTIKANLAH KENJATAANNJA ! TAN JANG SEBAIK INI, DIMANA SUNGGUH-SUNG- DALAM SEDJARAH REKLAME TOKO-TOKO DIKO- 

Radja Murah 

ORG. 
“MEN & Co.     

  

  

Penconseous NN 
15 DEFENSELESS 1 Gk ah 4 
AGAINST TIMBER | TAS 

  

Roy telah dipukul-dan tidak sedar, 
maka ia tidak berdaja untuk meng- 
hadapi pengusaha, kaju Caulks Mal: 
layani Haa ' 
— Djangan Caulks........ berhenti! 
— Apakah kau senang dengan 

cowboy ini jang selalu ikut tjampur 
dengan: urusan orang luin? Dia ti- 
dak akan begitu gembira, djika nja-   wanja tidak saja habisi, 

PK KNPA LIKE Te Kepoun BEI 
COWBOY, HUH K IH, MARY PINESZ Yg. 
HB WONIT BE S0 PRETTY 

WHEN 1 BONE JUTA hh 

  

   

    
     

— Kalau tjaranja per- 
selisihan” begitu, saja ti- 
dak dapat memisahkan 
Malloy dengan. lemparan 
kaju ini, demikian fikir 
Whitey, : 

  

  

Sh 4 

aan 5 1N 

NPN 

  

  

— Plok. (Lemparan kaju Whitey 
' mengenai kepala Malloy). 

  

—— Stumpy. « ... Tolong. 

Na 

  

pinggang sakit, tulang linu, ke- ' 

  

SN SA TA TA TA LA Ta TA TA Ta TA Ta TA TA, Te Ta TM Te 

Paya s any NA Pr " G BR PEKAN NIS LNG RL YA TAL 
1 23 

        

9 nur K 
Sah IN 

x pi 
pg ta 

& 2 
2 

1 N CGI Ng 
: ( 

3 Da 

$ PA KS 
pssi 

P2 “ 

Sg R 
W4 H 

4 $ 
» 2 

£ 

& 1 ' 

N Harummu semerbak 4 PA 
penaka bunga 8 4 

Y suntingan dewata | Y 

? dari Si dg $ p ari Djorga, i 3 2 

(2 87 Menggema wangi | al 

g 1 ba' harum kasturi ) P3) 
$ i 4 4 D Va sumbangsih dewt ( 
« “ dialam mimpi. 3 

3) KS 
0 : 

a NS ga 4 2 
S COLIBRITA i 

9 TOILET Soap KA » 
2 / 2 3 

S sabun wangi penawan hati! G 

S 

Da AR R2 A2 R2 Ra R2 2 TI 2 TA 2 Ti La aa 

  

  

PENDAPATAN BARU 
Dalam 1 Djam Muda Kembali 

(Black Hair Oil) 

Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin kuat 
rambutnja dlm 1 djam rambut Putih mendjadi Item bagus, ti- 
dak Gatel tidak djatu lama-lama mendjad keriting gampang 
pakai 10076 Garansi tidak luntur harga 1 Botol Rp. Pa 
HORMON Cream. Spesial Obat untuk Wanita, supaja 
Buah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50.— p. Doos. 
MOONLIGHT Cream Spesial buat ilangkan item2 Dja 
rawat Kukul kekolotan panu2 dan Muka bikin  Tjantik, 
Laki2 Perempuan boleh pakai MOONIYGHT Cream 
harga Rp. 15.— 

RADIUM OIL. Obat Luar sanggup mengasih kesena 
ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUEBEL antara 
Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20.— Per Botol (Persediaan 
terbatas). & 
Manufactured by: 

PENWAR MEDICAL HALL. Singapore, 

Bisa Dapat Beli Pada: T. 

World Famous Tabib Fachrudin 
14 Sawah Besar Djakarta Phone 3804 Gambir.   
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SUDAH TERBIT. 

Penanggalan Bulanan tahun 1954 
Pakai 3 matjam penanggalan dan gambar  Tjap-Dji-Shio, 

ukuran 33 X 43 cM. 

Harga untuk sebuahnja Rp. 3.25. 
La »  sedikitnja 100 buah 4 Rp. 2.75. 

Harga tersebut untuk perangko Semarang. 

Perijetakan & Pabrik Buku 

THE ENG LIAN” 
Kalikoping 13-15 — Tilp. No. 1546     SEMARANG. 
  

  

“CITY CONCERN CINEMAS — 
aa 

5.00 - 7.60 - 9.00 

  

INI MALAM D.M.B. (Uu. 17 tahun) 

JOAN CRAWFORD — JACK PALANCE 

GLORIA GRAHAME 

66 Pertjintaan »SUDDEN KEAR ani 
Heartbreak poised on a trigger of terror, 

Satu drama pertjintaan jang: menggemparkan! 

WENDY HILLER — TESLIE HOWARD 

.? Y G M A k IO Ng” kotjak- 
dan lutju! 

Remember Eliza Doolittle............ 

GRAND Ini Malam dm.b. fu. 13 th.) 
5.66 7.00 9.00 JCHNNY WEISSMULLER as Jungle Jim in 

PSAVAGE MUTINY” 
Geger di pulau Tulongal Penuh sensatie gempar! 

Akan datang: MIMI MARIANI - MIEN SONDAKH - M. ARIEF 
KASSAN atau PUTRA MAHKOTA 

JANG TERTJURI 
Dongengan 1001 Malam penuh sensatie dengan lagu2 dan Tarian jang 

2 merdu dan indah! 

INDRA INI MALAM PENGHABISAN  (u. 17 tah) 
5.90 - 7.00 - 9.00 RICHARD GREENE — LEONORA AMAR 

,CAPTAIN SCARLETT .." 
Technicolor 

Danger was his destiny! Croseed Sword With adventure! 
Basah "Malam PENARI ULAR 
INDRA »SHABNAM« film India teks Ind. 

Akan datang: MISLIA —MUSTAPHA — NURSIAH -— M. SABRI 

BUNGA PERTJINTAAN" 
Satu romance drama jang mengharukan! 

ROYAL INI MALAM Pengab.: (0. 13 th) 
5.00 - 7.00 - 9.00 A. HAMID ARIF — EH. ZAENAH — UDIANG 

»sTUGAS HIDUP” 
“Banjak Nyanjian2 dan Tari2an jang merdu dan indah! 

  

Akan datang: 

Benard 
Show s 

  

  

  

Fesok Malam Premiere Columbia Super Serial —- Terbesar! 

RICHARD CRAME — MARSHALL REED 

MYSTERIOUS ISLAND” I 
Penuh sensatie! 

: 7 
R Oo Xx Y INI MALAM PREMIERE (u. 17 tah.) 
7.00 - 9.00 KAMIN KAUSHAL — DILIP KUMAR — PARO dim. 

»SHABNAMS penari uLar : 
Film India jang menarik dengan teks Indonesia. 

Heibat dan gempar! 

    

" 
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