
    

    

   
       

     
   
  

  

   
   

    

   

          

    

   

    

    

  

   
   

     

   

                          

sdian, pada djarak-k. 90: mil ba- 

rat daja pulaw tersebut, dua buah 
“kapal nelajan | 
mengalami tembakan2. (AFP) 

— disediakan waktu jang | 

an (bajar dimuka) Harga Lenggar 
Rp. 11.— luar kota $ ambah FR “Adv. Rp. 0.80 per | » Harga etje 
     

  

—. Bandj 
PIHAK KEPOLISI 

berdjaga-djaga untuk 
rombolan jang menamakan diri 
das” jang dipimpin oleh 

      

   

  

antara 

pungan dengan 
nasih perlu dibi- 

1 landjut oleh kedua 
Keterangan tersebut 

, bahwa Missi' Asma- 
h mentjapai persetudjuan 

' Untuk menormalisir. perhu- 
gan ekonomi antara Indonesia 

- an Republik Rakjat Tiong- 
(Ox. 3 

mengungsi, karena kedua 
.tanja ,,untuk melemahkan dan 

beberapa lama dinasionalisir, 

   

Perdjandjian ini memberikan  ke- 
mungkinan concretiseering perdaga- 
ngan antara Indonesia dan RRT jg. 
meliputi segala matjam “hasil/barang 
yang lazim diperdagangkan oleh ke- 
dua negeri dilapangan perdagangan 
internasional berupa Ik. 40 matjam 
barang2 dari Tiongkok dan Lk. 85: 
matjam hasil dari Indonesia. : 

Selandjutnja. dinjatakan, bahwa 
perdjandjian itu baru dapat diumum 
kan setelah disahkan: oleh masing2 
pemerintah... (Antara). 

Kalimantan 

DI KALIMANTAN BA- 
RAT bukan gerombolan 1b- 
nu Hadjar jang memusing- 
kan kenala, tetapi adalah ge 
rombolan monjet. Di Kam- 

  

pung Kuantan jang terletak 
dipinggir kota Pontianak, 

$ berminggu2 ini penduduk 
KAPAE2 ,,GANDIIL" MENJE- || »diserane” oleh ,,zerombo- RANG PERAHU NELAJAN || lan2” monjet jang kurang 

DJEPANG, adjar sekali, - menakutkan 
dan menimbulkan banjak ke 
rugian. Apabila semua pin- 
tu dan djendela rumah ditu- 
tup, monjet2 tersebut tahu 
akal. Mereka mendjatuhkan 
diri dengan keras diatas 
atap, dengan. begitu meno- 
blos kebawah. Bukan sadja 

Kapal2 ,.gandji?” jang diduga 
dari-RRT pada Senin pagi telah 
melepaskan tembakan2 kepada ti 
ga buah perahu nelajan Djepang 
di Lautan Tiongkok Barat, demi- 
Kian diumumkan oleh biro kea- 
manan maritim Djepang. 

Diterangkan, bahwa menurut dimakannja, tetapi ja: berani 
laporan kapat nelajan...Hokozaki 
Meru” jang beratnja 362 ton te- 
lah ditembaki- pada djarak kira2 
70 mul sebelah barat pulau Tai 
Hesshan oleh 4 buah kapal ,,gan- djit”.. 5 

Kapal Djepang beberapa: kali 
kena tembakan, tetapi tidak men 

jang ada dilemari dan dalam 
peti. Kalau ada jang mati 
terbunuh, maka monjet2 ta- 
di katanja akan menjerbu 
dengan pasukan” jang Ie- 
bih besar dan menjeramkan. 

    

AN Bandjarmasin hari 
renghadapi segala kemungkinan, karena ge | 

»Kesatuan Rakjat jang Tertin 
da penduduk k ata ana pada penduduk kampung Teluk Tiram dan sekitarnja jang dekat 

dengan Rubberfonds dan Gudang Minjak kepunjaan: aa. 

Serbuan Mon jet 

Lebih Menakutkan Da:- 
ci Grombolan I. Hadjar 

makanan jang diluar habis ! dirampok 

Ibnu Hadjar Mengantjam Penduduk | 
armasin 

telah mengirimkan surat ke 

supaja 
bangunan tersebut akan dibakar ja, ka 

mematikan kapital asing”. Rub 
berfonds sesungguhnja bukan kepunjaan asing lagi, karena sudah | 

lan bahkan oleh Bekas Pedjuang Kali 
mantan diminta, agar Rubberfonds diserahkan kepada mereka. 

| Pihak. Kepolisian Kota Besar 
Bandjarmasin ber-djaga2, apalagi 
karena tempat jang diantjam: ba- 
kar tadi, adalah suatu tempat jg 
mudah terbakar. 
dengan pelabuhan Bandjarmasin 
dan disebelah menjebelahnia 
dapat gudang2 besar jang berisi 

nja. Kepolisianpun. mengandjur- 
kan agar rakjat tenang dan dalam 

Isoal ini supaja dapat memberi 
bantuan kepada pihak Kepolisian. 

“ 

Djuga lakukan intimidasi. 

bolan lebih giat lagi mendjalankan 
| intimidasi. dengan berbagai dijalan.   dengan mengirimkan: Surat2 kepada 

"pemuka2 rakjat dalam Kota Besar 
(Bandjarmasin. Pokoknja minta ban- 
#tuan, katanja untuk. mentjapai ke- 

| merdekaan 10090, dan djika tidak 
! membantu, stentu njawa tuan. teran 
'ijam”. Gerombolan dalam pada- itu 
' telah mengadakan — perampokan di 
'Tekisung, “Kewedanaan” Peleihari, 
' Wilajah Kabupaten  Bandjar. Bebe- 

'rapa banjak kerugian rakjat karena 
gerombolan, masih be- 

'lum diketahui, tetapi jang njata, tem 
pula membapgkar. makanan ' pat' peristirahatan Tekisung jang ber 

isedjarah itu, “jaitu untuk keperluan 
jistirahat sesudah mandi dilaut Teki- 
isung, habis dikabar gerombolan. Se 

“mah didekat . tempat “istirahat jang 
bersedjarah itu tidak sempat di ma 

peta Surau dan beberapa buah ru-' 

tolongan rakjat jang memadamkan     | (LB) 
derita kerusakan? penting: Djuga : , ena . 
tidak terdjadi korban manusia: : 5 1 

Setelah melepaskan tembakan? | RADFORD: HENDAK ADA- 
para penjerang menghilang kea- KAN PERDIANDIIAN : 
rah selatan. Beberapa djam kemu' KE ASIA... 

Dalam  keteranganr: 
lainnja : Pers pada. hari Senin, Ketua gabu-' 

“ngan kepala2 staf,  Taksamana ! 
' Arthur. W. Radford mengatakan, : 

, | bahwa. tak lama lagi-mungkin ha- j 
LAGI PEMETJATAN2. |ci Saptu depan ia akan mengada- 

sr - — #kan perdjalanan ke Asia. Dikata- 
Senator Joseph McCarthy me- Kannja, bahwa -ia telah meneri- 

ngatakan pada malam Selasa, ba- | baik undangan. dari Pilipina, un- 
hwa 12 orang pegawai sipil dari. tuk menghadliri upatjara pelanti- | 
pangkalan udara Griffis telah di- | Kan presiden jang baru Ramon ' 
petjat berdasarkan alasan2 |,ke-  Magsaysay pada tanggal 30 De- 
3manan”.. Dika ja, bahwa sember jang akan datang. 
mereka, telah melakukan tinda-| Ia bermaksud  mengundjungi 
kan2 jang bertalian dengan ke- pula Korea, Djepang dan Formo- 
gibtan2 komunis. : sa. : 

Mosi Burhanuddin Dibi- 

tjarakan Sesudah Reces 
DENGAN SUARA 89 lawzn 59 sidang Parlemen pleno ter- 

buka Senen semalam menolak usil Mr. Burhanuddin Harahap 
(Masjumi) cs. jang meminta sup:ja usul. mosinja dibitjarakan se- 
belum Parlemen reces. Sebagaimana diketahui usul mosi itu me- 
minta ditjabutnja PP 35. Jang menolak usul- itu ialah fraksi2 
Pemerintah, fraksi2 PKI, 'Murba, Sobsi dan Progressief. Jang me- 
njokongnja ialah fraksi2 masjurri, PSI, Katolik, Parkindo dan 
Demokrat. Sidang dihadiri oleh Wakil P. M. - I. Wongsonegoro 
Menteri Pertaharan dan Menteri Sosial. : 

pembitjaraan mengenai pemandangan umum babak ke-I me- 
: anggaran belandja 

    
Dijepang 

MACCARTHY LAKUKAN 

  

8 

  

Selesainja pembi 
usul £b., sidang diteruskan, tetapi- ngenai rentjana 
“bersifat tertutup untuk memeruskan 1952/1953. : 
pemandangan. umum babak ke-llj. Sebaliknja pihak pengusul berpen- 
interpelasi “Subadio. cs. mengenai dapat, bahwa usul mosi adalah sua- 
AURI dan reorganisasi pertahanan. tw ,Sluitstuk” daripada -interpelasi 

Pokok persgalan dalam sidang Subadio cs.. jang menurut keputusan 
pleno terbuka Seren Cake Ri, ada- rapat DPR akan diselesaikan. sebe- 
lah sbbas EK Man ,Tum-reces. Lagi pula karena materie 

Ne Aa Inja sudah dibitjarakan pandjang: le- 

Menurut ketetapan ketua Parle- bar dalam pembitjaraan interpelasi 
men Mr. Sartono, usul mosi Mr. |Subadio, maka: penjelesaian: tentang 
Burhanuddiy Harahap cs. dibitjara-i mosi itu tidak akan memakan waktu 

kan dalam minggu kedua “ sesux " 
reces jang berlangsung dari 21 Des, 'raan rentjana anggaran belandja. 
1953 — 17 Djan. 1954. Dalam'hal! Pendapat ini, dikemukakan. oleh 
ini ketua mempergunakan “bhaknja ' Mr. Burhanuddin Harahap  (Masju- 
menurut fatsal 126 ajat 3 peraturan mi) dan disokong Subadio (PSI). 
Tata. Tertib - Parlemen.“ Pertimba- 
ngan ketua untuk mengambil kepu- 
tusan itu sbbwa. karena usul mosi 

  
  

Tak tjukupi sjarat2. 
“Pendirian lain lagi adalah dari Z. 

tsb. merigenai “suatu masalah jang ' Baharuddin (tidak berfraksi) ” jang 

“berat dan dapat” mempunjai akibat" berpendapat, bahwa surat usul dari 
jang luas, b- oleh karenanja perlu! Mr. Burhanuddin Harahap tidak 

' Tuas bagi pa-mentjukupi sjarat2 procedure, kare- 
ra anggota untuk mempeladjarinja, 'na mula2 hanja ditanda-tangani oleh 

Cc. minggu terachir dari sidang “ke-!5 anggota, kemudian jang 16 me- 
IV/1953 sudah penuh atjaranja jang ' njusul: : : 
sebagian besar dipergunakan” untuk Pendirian jang ke-4 jaitu dari Su- 

Pan H0 Hardjo Kartohadikusumo (PIR) iang 
berpendapat,: bahwa kekurangan pe- 

|. “nanda-tanganan surat usul itu bisa 
dai ditambah sewaktu2. “Tapi mengenai 

, | soal usul mosi itu, Sutardjo berpen- 
“dapat, bahwa peraturan tata-tertib 
'fasal 126 tidak '' membeda-bedakan 

   

  

   

   

  

Djepang
 M | 

   

“alan Hanna Ni ii 'x usul mosi jang dipandang sebagai 
Kara 2 TU Seng | sluitstuk” dari sesuatu interpelasi 

Dunia HI Me etus. lataupun jang bukan ,.sluitstik”. Me- 

MAMMORU  Shigemitsu, pemim- nurut fasal tsb. ketua Parlemen ber- 

pin Partai Progressif Djepa: 1g, me- hak menentukan bilamana dan ba- 

njatakan pada malam Senen, bahwa ' gaimana sesuatu usul mosi dibitiara- 

Djepang akan mendjadi salah satu kan dengan ketentuan, bahwa DPR 

  

medan pertempuran jang terpenting berhak pula mengubah putusan ke-|' 

adalah Ki. 
dari perang dunia ke-IHI dan oleh ka- tua tsb. , 
rena itu harus mempersendjatai diri|' Pembitjara  lain2nja 1 . 
kembali dengan sungguh2, Seperti di-| Abd. Wahab (N.U.), Dr. Diapari 
ketahui, Shigemitsu adalah salah se-' (SKT), Abulhajat (Progressief), | Ma- 

orang pemimpin politik Djepang jang | nuabe (PNI), Mr. Sujono Hadinoto 
terdjun kembali dalam kehidupan po- | (PNI) dan Mr. Tambunan (Parkin- 
liik setelah. mendjalani  bukumannja' do). , 
sebagai pentiahat perang di Rumah |: Sehabis pembitjaraan . . diadakan 
Pendjara Sugamo, pemungutan saaira jang berkesuda: 

Partainja: adalah partai” terbesar| han dengan ditolaknja usul dengan 
ke-2 setelah partai Liberal jang di- | suara 89 lawan 59. 
pimpin oleh perdana menteri Shigeru| Sidang dipimpin wakil ketua IT 

Yoshida, (Antara—AFP), ' Mr, Tadjudin Noor. (Antara), 

    

   

2 api, karena lekas mendapat per 

' 

i 

|,Militaire' Bijstand” “untuk Dae- 

Ipada 29 Desember nanti. 

sesudah. lama dan tidak merugikan pembitja- | 

api. 5 

Tambahan ten polisi. 
Pihak Kepolisian. menerangkan 

kepada ,,Antara”, bahwa dalam 
bulan ini“djuga dapat dipastikan 

an ada Pa adanja tambahan 1 Kompi 
Serah t—3 Mobrig untak Sg Ra pin 1“Sela | 

tan. Tambahan “ini jalah - jang 
pertama kali, sedangkan tambah 
an jang berikutnja, jang sesuai 
dengan permintaan Kepolisian Ka 
limantan- dan sudah mendapat 
persesuaian dengan Pemerintah 
Pusat, akan -menjusul dengan dja 
lan ber-angsur2. 

Sementara itu ,,Antara” menda 

pat kabar, selama tenaga Kepoli 
sian masih belum tjukup” untuk 
kebutuhan daerah - Kalimantan 
Selatan jang begitu luas, mungkin 

rah - Kabupaten 
akan diperpandjang. 

Sebagaimana diketahui, bantu 
an militer untuk Kabupaten Kota 
waringin dalam perdjandjian ha 
njalah dalam waktu 1 bulan sa- 
dja, jaitu terhitung mutai tanggal 
29 Nopember jg lalu dan berachir 

(Antara) 

Kotawaringin 

Akan Berun- 
. . 

ding Lagi? 
Antara Inggeris Dgn 

Mesir 
« HANKEY, bekas cuta Inggris 
di Budapes jang kini mewakili 
dutabesar Inggris di Kairo Sir 
Ralph Stevenson selama 'ia ber- 
fjuti karena sakit, pada hari Se- 
nen pagi telah minta audiensi dgn 
presiden Nadjib, untuk memper- 
kenalkan ketua penasehat militer 
jang baru pada delegasi Inggris 
dalam perundingan2-nja dengan 
Mesir, jakni djendral major Ben- 
son. Seperti telah dikabarkan, 
Benson adalah pengganti djendral 
Brian Robertson, jang kini men 
djabat ketua komisi transport di 
Inggris dan jang telah memegang 
peranan jang besar dalam semua 
perundingan2 dengan Mesir se- 
djak pembitjara2- itu. dimulai 
lagi pada bulan April tahun ini.. 

Stevenson sendiri akan tiba 
tembali di Kairo pada achir ming 
gu ini dan akan segera menem 
pati djabatannja kembali. 

Seorang djurubitjara kedutaan 
Inggris di Kairo mengatakan, pa 
da- malam Selasa, bahwa: kundiu 
ngan Hankey dan Benson itu 
djanganlah - ditafsirkan sebagai 
suatu usul resmi untuk memulai 

Selasa kemaren | 

Ja berdekatan. 

getah, bensin, rotan dan sebagai 

     

  

“Gambar lokomotip Diesel jang hari 

wang. Djarak Djakarta — Surabaja 
ditjoba dalam: perdjalanan' Djakarta: — Surabaja mampir di setasiun Ta- 

  

UN
 

Pa
 

  

  

" Tok. Diogak 
(1 Mlotrik 

  

    
       

      

       
          

          

   

       

           

       

    Minggu tanggal 13 Desember j.I. 

sedjauh 800 km. ditempuh dalam 
tempo 1312 djam. Mengenur reportasenja lebih diauh tentang pertiobaan 
lokomotip Diesel ini selengkupnja akan kita muat besuk dalam harian ini. 

(Foto: Djapenpropdjateng) 

  

Kalam Poy ah Perang 

     

Selain dari 'itu, achir2 ini gerom-- 

Salah satu dari intimidasi tsb, ialah Y 

000 Kota2 Di Amerika Mendjadi 
, “Sasaran Pokok” 

RENTJANA PERTAHANAN Amerika. djangka. pandjang 
jang kini sedang dipeladjari oleh presiden Eisenhower ditudjukan, 
untuk membuat. budget. militer Amerika Serikat mendjadi kira2 
32 miljard setahunnja pada tahun 1957, demikian dikabarkan pa 
da hari Senin. Djumlah: tersebut akan merupakan pengurangan 10 
nxljard dollar djika dibandingkan dengan tingkat pengeluaran per 
tahanan. tahun. ini, jang: merupakan pengeluaran - jang tertinggi 
dalam sedjarah nasional. untuk masa damai. 

— Menurut rentjana- djangka pan 
“ djang itu, angkatan udara akan 

: Mn | diperluas. hingga 137 wing: pada D.K. Menanda : at 

hubung dengan miar negara2 

' tahun 1957, sedangkan angkatan 

Soal Trieste 
1 

“darat, laut dan korps marine 
yakan dikurangi. Seluruh kekuatan 
! tenaga manusia militer akan di 

DEWAN KEAMANAN dalam 
sidangnja pada malam. Selasa: te- 

lah menerima baik usul Amerika ' 
Serikat untuk menunda lagi per 

Gebatan tentang masalah ste | 
hingga waktu jang tak ditentukan. ' 
Seperti diketahui, Soviet: Uni te: 
lah memadjukan permintaan kepar. 
da Dewan Keamanan, supaja | 
dewan itu mengangkat seorang ' 

  
te. Wakil Amerika, James Wads- 

worth, dalam mengemukakan 

alasan2 penundaan perdebatan 

masalah itu mengatakan, supaja 

Dewan Keamanan menunggukan 
dulu hasil2 dari usaba2 jang kini | 

sedang dilakukan. 

Dikatakannja, bahwa ketega- 
ngan jang dulu terdapat: diwila- 
jah Trieste telah banjak berku- 
rang dan ia menjatakan harapan 
nja, bahwa usaha2 untuk menda 
patkan suatu penjelesaian akan 
memperoleh hasil jang: baik: Wa 
kil Inggris, Sir Gladwyn- Jebb, 
mengemukakan penarikan kemba 
lir pasukan2 Yugoslavia dan Italia 
dari perbatasan Trieste dan mem 
berikan saran, bahwa” perdebatan 
soal Trieste pada saat ini tak akan 
membawa hasil. Wakil  Sovjet 
Uni, Andrei Vishinsky, menjata 
kan, bahwa pembitjaraan? Tries- 
le.jang disebut2 oleh- wakil-wakil 
Amerika dan Inggris itu adalah 
bertentangan dengan perdjandjian 
perdamaian Italia. Ditegaskannja, 
bahwa satu?-nja penjelesaian jg 
akan sesuai dengan. perdjandjian 
itu jalah, pengangkatan seorang 
gubernur bagi Trieste oleh Dewan 
Keamanan. Dalam pemungutan 
suara jang. kemudian dilakukan, 
usul penundaan dari Amerika- ter 
sebut diterima baik oleh Dewan 
Keamanan. (Antara-AFP)'   BANTUAN PBB: KEPADA 

PAKISTAN. 

Kemungkinan2 penjelengaraan dili 
hat dari sudut ekonomi untuk men 
dirikan paberik kertas di Pakistan Ti 
mur akan dipeladjari oleh: seorang: 
ahli PBB, jang pada hari Rabu ber 
tolak ke Pakistan, demikian dikabar 

Expert tersebut dikirim oleh penje- 
lenggara bantuan tehnik PBB, untuk 
memberikan nasehatnja kepada peme 
rintah Pakistan mengenai “projek! 

| Fritz Sosli, seorang Swiss jang mem 
punjai banjak pengalaman dilapangan 

industri kertas dan pulp. 

PENDJAGA SULTAN MA- 
ROKKO DIPERKUAT,   lagi mengadakan  pembitjaraan2. 

Tetapi ditambahkannja, bahwa 
tibanja Benson di Kairo dan da 
angnja kembali Stevenson pada 
achir minggu ini memberikan ha 
rapan, bahwa kontak2 antara de 
legasi2 Inggris dan: Mesir mung- 
kin segera akan diadakan lagi. 

(Antara-AFP)   
busia di Indonesia ditaksir sebanjak 
12 djuta orang, jang berarti lebih. 

kurang 1590 dari seluruh penduduk 
negara ini, demikian antara lain dr. 
Soeharto, ketua. ikatan dokter Indo 
nesia, dalam konmperensi persnja. pa- 
da hari Sabtu di Surabaja. Kira2 se 
paroh dari djumlah penderita penja 
kit tsb djustru baru mentjapai masa 
hidupnja, jang memungkinkan  ke- 
giatan kerdja 

' membersihkan 
|dari frambusia itu. 

. Sumber2 jang mengetahui di Paris: 
mewartakan pada malam Selasa, bah 
.wa pendjagaan bekas Sultan. Marok 
ko dipulau Corsica akan diperkuat. 
Keterangan lebih landjut tak. dapat 
diperoleh mengenai berita tersebut. 
Seperti diketahui. bekas Sultan Ma- 
rokko “itu telah: diasingkan dipulau 
tersebut sedjak musim panas-jang la- 
lu. 

30 Djuta Orang Sakit 
DJIUMLAH PENDERITA fram-litu diduga, bahwa frambusia ini se 

tahunnja mengakibatkan berkurang- 
nja penghasilan masional dengan se 
per-empat sampai setengah miljard 
rupiah. Di Djawa Timur, demikian 
dr. Soeharto selandjutnja, — penjakit 
ini diberantas setjara besar-besaran 
dan kini orang sudah berhasil untiik 

kabupaten Surabaya 

kepala Dr. Soeparmo, Lembaga 

kan di. New York pada hari Senin: ' 

kurangi dari djumlah sekarang 
sebesar 3.500.000 orang mendja 
di 3.000.000 orang. “ 

Dalam tahun 1957, djika ren 
tjana itu telah dilaksanakan, per 
tahanan Amerika dimasa damai 
terutama akan dipusatkan pada 
kekuatan angkatan udara dan sen 
djata2 atom. Sekarang angkatan 
udara Amerika berdjumlah kira2 
115. wing. Sia 8 

Kota2:, Amerika ,Sasaran 
ok”, 2 An an s MEP naa Mean unt ae 

gubernur bagi daerah bebas Tries Dalam pada itu Presiden Eisenho- 

wer. hari Senen menjatakam dimuka 
konperensi dari Ik. 175 walikota dan 
kepala2 kota A:S. di Washington, 
bahwa para walikota harus membe 
ri sokongan jang lajak terhadap. pro 
gram ,pertahanan sipil” karena ko- 
ta2 mereka ini akan merupakan 

»Sasaran2 pokok” andaikata terdjadi 
serangan: lawan. ,,Bukan maksud ka 
mi untuk membikin kita kaum mili- 
teris jang berteriak. 'heil' terhadap 
sesuatunja: tetapi kita sekedar men- 
djalankan kewadjiban dengan bidjak 
Sana”, demikian Eisenhower. 
Kepada para walikota. diberikan ' - 

besar 'Tandia telah mengumumkan pula 
| untuk mengadakan kongresnja tg. 

pemandangan2- dalam garis 

mengenai kedudukan Rusia dilapang 
militer dan diplomatik oleh" Allen W. 
Dulles, kepala biro penjelidik pusat 
dan oleh pembantu menteri luar ne 
geri Walter Bedell Smith: 
. Dalam sidang konperensi terachir | 
hari Selasa, dutabesar 
PBB Henry Cabot 
berpedato pula. 
Konperensi tidak boleh dihadiri 

oleh para wartawan. Pedato presi- 
den Eisenhower disiarkan kemudian 
oleh Gedung Putih. (UP). 

A.S. dalam 
Lodge Jr akan 

Rentjana pool atom in- 
ternasional. 

Sementara itu Gabungan Para 
Sardjana Amerika malam Selasa 
menjetudjui rentjana untuk mem 
'bentuk pool tenaga atom  inter- 
nasional dan menganggap rentja 
na tsb: sebagai suatu langkah baik 
jang dapat membantu mendjamin 
kerdja sama internasional lebih 

'herat. Dan kerdjasama tsb. adalah 
perlu untuk. mengurangi  antja- 
man atom.Gabungan tsb. jang 
telah mengadakan usaha  sedjak 
th. 1946 supaja diadakan penga 
wasan tenaga atom. internasional 
selandjutnja berpendapat, bahwa 
konperensi 4-Besar jg diusulkan 
di Berlin.akan membefikan kesem 
patan baik untuk mengetahui ten 
tang kemungkinan2 guna mentja 
pai persetudjuan mengenai tinda 
kan2'perlutjutan sendjata jang 
terdjamin. (AFP) 

  

PERESMIAN PEMBUKAAN 
CANTINE BARU, 

. Overste Sarbini komandan resimen 
13" pada malam Minggu jbl. telah 
meresmikan pembukaan gedung can 
tine baru di- Magelang, terletak di 
djalan Tengku Umar. Penggunti- 
ngan pita dilakukan oleh 'isteri Moh. 
Bahrun dan sebelum itu telah berpi 
dato  overste Sarbini, komandan 
K.M.K. kapten Sudjono,  Overste 
Moh. Bahrun Panglima Divisi Dipo 
negoro jang” antara' lain | memberi- 
kam nasehat dengan maksud supaja 
gedung cantine baru itu, benar2 di 
pergunakan guna mempererat hubu- 
ngan antara golongan Perwira dan 
Pradjurit. 

Malarta Di 
kan dalam konperensi pers itu, bhw 
lebih kurang 4096 dari penduduk In 
donesia. menderita malaria. Ini ber- 
atti, bahwa di Indonesia terdapat 
30 djuta, penderi penjakit ini. Di 
lain2 negara persentase itu ada le: 
bih kurang 1590, hingga persentase 

di Indonesia boleh dikata amat. ting 
gi. Tahun depan daerah2 di sepan- 

|djang pantai Utara Djawa akan di 

semproti dengan DDT. Sampai seka 
sebesar2nja, Karena |! Pemberantasan- Malaria, menerang- | rang sudah diseprproti dengan DDT perbaikan kesehatan rakjat. (Pia). 

  

rangnja”. 

Ini berarti 4440 lebih banjak 
dibandingkan dengan tahun. jl. 

Lebih separoh. dari djumlah tsb. 
adalah dari Inggris. Dan itu ber 
arti pula, bahwa djumlah kapal2 
Inggris jang berdagang dgn RRT 
di tahun 1853 adalah 5090 lebih 
banjak daripada di th. 1952. 

Libanon sangkal. 
Ih Dalam pada itu perdana menteri 
Libanon. Byllah Yaffi pada hari Se 
nen. menjatakan tidak tahu-menahu 
tentang adania pembitjaraan2  ber- 

Arab 

jang katanja mau mengakui Repu- 
blik Rakjat “ Tiongkok.  Sangkalan 
itu diberikan sebagai Komentar atas 

sebuah berita jang termuat dalam 

madjalah Mesir ,,Aosa El Ypussef”, 
jang mengatakan, bahwa — mungkin 
negara2 Arab mau mengakui peme- 
rintah di Peking. 

PM. Yaffi menerangkan, bahwa 
masalah “itu tidak dalam penjelidi- 
kan. Olehnja selandjutnja djuga di 
sangkal, bahwa dalam waktu sing- 
kat. Dewan Lembaga Arab akan ber 
sidang di Beirut. 

« 

CHEDDI JAGAN ANDJUR- 
KAN BOIKOT BARANG2 

INGGERIS. 
Dr. Cheddi Jagan, bekas per- 

dana menteri Guiana Inggeris jg. 
diturunkan, hari Senin mengan- 
djurkan kepada  rakjat India un- 
tuk memboikot. barang2 Ingge- 
ris, agar dengan demikian keliha- 
tan oleh. menteri djadjahan Ing- 

.geris Oliver  Lyttelton tentang 
'adanja bantuan India terhadap 
perdjuangan rakjat Guiana. 

| 

  
KongresPartai Ko- 
munis Europa 

# Timur 

SEMUA- PARTAI Komunis 
negara2 Eropa Timur akan meng 
adakan kongres nasionalnja pada 
permulaan tahun jad. ini untuk 
membuat program kerdja baru 
mereka. Radio Sofia baru2 ini 
telah mengumumkan, bahwa Par 
tai Komunis Bulgaria akan meng 
adakan kongresnja tg. 27 Pebrua 
ri th. 1954. Partai Komunis Po- 

16. Djanuari jad., sedang Partai 
Komunis Tjekoslowakia dan Par 
tai Komunis Hongaria akan ber 

kongres di bulan April jad. 

sHanja Partai Pekerdja Ruma- 

umuman, tapi menurut para pe- 
nindjau Barat dalam waktu sing 
kat akan mengadakan pengumu 
man pula. Menurut para penin- 
djau Barat tadi negara2 Eropa 
Timur itu hendak melakukan ,,po 
Itik ekonomi liberal” jg katanja 
telah mulai didjalankan oleh Mos 
kow. (Antara-UP) 

Diah Diminta- 
kan Denda 

Rp. 300 
DALAM sidang Pengadilan Nege 

ri Djakarta jg dilangsungkan Senen 
pagi dalam perkara B.M.  Diah- 
Roem, Djaksa  Dali Mutiara, telah 
membatjakan  tuntutannja, dan min- 
ta kepada: Pengadilan Negeri supaja 
mendjatuhkan hukuman denda ke- 
pada terdakwa, B.M. Diah sebanjak 
Rp 300.-— atau dengan hukuman ku 
rungan sebanjak2nja 3 minggu. Ke- 
mudian kepada Ketua Pengadilan 

Negeri diminta supaja terdakwa di 
bebaskan dari tuduhan subsidair dan 

lebih subsidair. lagi. 

Djaksa menuduh terdakwa bahwa 

nama Mr. Moh. Roem' dari 
sampai achir, “dan kemudian ia to- 

lak keterangan2 dari orang2 jang 
menjebutkan bahwa perkataan ,,po- 

krokbambu” adalah bukan penghi- 
ngan. Oleh karena itu, maka kepa- 

da Hakim diminta supaja  mendja- 
tuhkan hukuman kepada terdakwa. 

L Djaksa memudji perdjuangan nasio- 
inal Mr.) Moh. Roem, dan karenanja 
tidak "pantas untuk dihina, tetapi 

Djaksa djuga memudji perdiuangan 
B.M, Diah dari sudutnja sendiri. 

Indonesia 
itu daerah jang, mempunjai ' pendu- 

duk kira2 dua setengah djuta orang. 
Penjemprotan dengan DDT ini min 

ta biaja Rp 2,50 seorangnja: Sslan- 
“djutnja dr. Soeparmo. memudji usa- 
ha pemberantasan malaria di Djawa 
.Timur. Menurut pendapatnja, hasil 
jang memuaskan itu dapat ditjapai, 
karena Djawa “Timur merupakan 
daerah jang aman, hingga orang da 
pat mentjurahkan  tenaganja pada 

  

nia jang belum mengadakan peng' 

Mengenai perdagangan dengan RRT, 
hingga achir bulan Oktober jl. sedjumlah 1.051 kapal negara2 bu 
kan blok Soviet telah mengadakan perdagangan dengan RRT, 

ok Arab Akan 
Mengakui RRT: 
Perdagangan Antara Inggris Dengan 

Sovjet Dan RRT Makin Giat 
SENATOR. JOSEPH McCARTHY dimuka radio telvisi ma 

lara Senen katakan di Washington, bahwa Inggris di tahun 1953 
telah mengirim karet ke Sovjet Uni dua kali djumlah jang dibu 
tuhkannja untuk maksud2 damai dan telah , 
tan untuk keperluan industri (industrial diamond) dalam djumlah 
jang fjukap kepada Sovjet Uni ,,guna kepentingan 1 

mengekspor pula in 

angkatan pe 

MeCarihy . njatakan, 

  

Oo Angg. Belandja 
Dibitjarakan 

45 Angg. Parlemen Ang- 
kat Bitjara Dalam Tempo 

1835 Menit 5 

BUAT PERTAMA kali dalam 
sedjarah parlemen di Indonesia, ha 
ri Selasa kemaren dimulai peman- 
dangan umum tentang rentjana ang 

garan belandja 1952 dan 1953 jang 
sudah hampir silam. Pemandangan 
umum akan diadakan sebelum dan 
sesudah reces. Jang.sudah minta ber" 

bitjara ada 45 anggauta dalam wak 
tu 1835 menit. Pada sidang hari Se 
lasa kemaren hanja berbitjara dua 
anggauta, jaitu Mr. Burhanuddin 
dan Ibrahim Sedar, ke-dua2nja non- 
party. Sebelum pembitjaraan di mu 

lai, terlebih dulu ketua sidang Mr. 
Tambunan - mentjeritakan sedjarah 
rentjana anggaran  belandja 

dan 1953 sedjak disampaikan kepa 
da Parlemen sampai dimulainja pe- 
mandangan umum atasnja. 

(Antara). 

KONGRES DJEMAAT 
AHMADIYAH. 

Dari panitya kongres diper- 
oleh kabar, bahwa Djemaat Ak- 
madiyah Indonesia pada tanggai 
24 s/d-27 Desember 1953 akan 
mengadakan kongresnja jang ke- 
V bertempat di Gedung  Nasio- 
nal Bogor, jang akan  dikundju- 
ngi oleh para utusan2 (Mubal- 
lighin), anggota pengurus besar, 
wakil2 dari tjabang2, Ladjnah 

| Imaillah (bag. wanita), Chudda- 
mul Ahmadiyah (bagian pemuda) 
dan Nasiratul Ahmadiyah (bag. 

puteri) se-Indonesia. 

SEKOLAH. LANDJUTAN PER- 
TAMA ,,MARHAEN”, 

Oleh PNI Tjabang Gombong kini 
telah dapat didirikan sebagai sekc- 
lah landjutan pertama dan diberi na 
ma .,,MARHAEN”. Sekolah tsb ter- 
letak didjalan Kauman ' Gombong. 
Waktu  peladjaran pagi djam 7.39 
sampai dengan djam 12.30. 

AN AA AN Na PARA UNO PEN KAN RK 

IIA 

  

   
   
    

        

Pendafta- 
ran Djema- 
ah Hadji 

Akan Ditutup Besuk 
1 Djanuari 1954 

DALAM pengumumannja No. 
2/1953, bahagian urusan  hadji 
pada kementerian agama menga 
takan, bahwa untuk melanfjarkan 
pekerdjaan dalam penjelenggara- 
an soal hadji mengenai undian, 
pemeriksaan ' dokter, pengisian 
paspor dan lain2 sebagainja dan 
agar supaja segala sesuatu jang 
ada sangkut pautnja dgn urusan 
hadji tahun 1954 dapat diselesai 
kan pada waktu2 tertentu, maka 
dipermaklumkan bahwa dimulai- 
nja pendaftaran pelamar hadji 
adalah pada tgl. 1 Nopember '53 
dan penutupan pendaftaran ini 
pada tgl. 1 Djanuari 1954. 

Berhubung dengan itu kepada 
umum diminta perhatian teruta- 
ma para pelamar hadji jang mem 
punjai hasrat akan memperbaha 
rui pendaftarannja “untuk naik 
hadji dalam tahun 1954, supaja 
sebelum tel. 1 Djanuari 1954 
(penutupan pendaftaran) datang 
kepada instansi2 jg bersangkutan 
setempat untuk keperluan tsb. 

Ditegaskan selandjutnja, bhw. 
keterangan2 tersebut diatas: telah 
dimuat. dalam. instruksi bersama 
no. 8/1953- jang selandjutnja 'te- 
lah dikirimkan kepada instansi2 
jang bersangkutan diseluruh Indo 
nesia dengan surat, bagian urusan 
hadji tsb. tertanggal 3 Desember 
1953 no. 597-B-1953. jg kemudi 
an disusul dengan surat kemente 
rian agama R.I. tertanggal 11 De 
sember 1953 no. 762-E-1953. 

  
. 

Achirnja dinjatakan. dalam: pe 
ngumuman tadi, bahwa untuk 
djelasnja udjian pelamar  hadji 
untuk tahun 1954. akan dihapus: 
kan, akan tetapi undian tetap di 
adakan berhubung dengan banjak 
nja pelamar hadji tahun 1954 itu. 

- 

PESAWAT JET MENEMBUS 
BATAS SUARA. 

Sebuah pesawat jet A.S“pada 
hari Senin telah berhasil menem- 
bus batas ketjepatan suara dalam 
sebuah penerbangan horizontal, - 
demikian diumumkan, oleh Pen... 
tagon. MANA RN EA» 

Akan tetapi dalam pengumu- 
man tidak disebutkan dengan be- 
rapa kilometer batas suara itu te- 
lah dilewati. Hanja dikatakan, 
bahwa pesawat jang dimaksud 
adalah dari type FP-100, sebuah. 
pesawat jet model baru jang kini 
sedang dihasilkan setjara besar2- - 
an oleh paberik2 pesawat terbang 

|di A:S. : 
Keterangan2 lebih landjut me- 

ogenai pesawat tidak diperoleh: 

        

  
  

Nasib Panmunjom 
Masih Tetap Gelap - 
Washington Pessimistis—Terserah |. « 

Sikap Utara 
TERPUTUSNJA RUNDINGAN di Panmunjom sedjak Sah " F 

tu jl. telah menimbulkan pesimisme jang sangat dikalangan resmi 
pemerintah Washington terhadap kemungkinan akan diadakannja 
Konperensi Politik Korea. Kalangan Washington 
pat, bila pihak Utara tidak man 
ngan di Panmunjom itu mungkin gagal. Sikap 
Arthur Dean, jang meninggalkan s'idarg “konperensi 
bukannja fidak diduga2 sama sekali, karena tak 

tadi berpenda 
merobah sikapnja, maka rundi 

wakil Amerika, 
Panmuniom 

terdapatnja ke 
madjuan sedikitpun dalam rundingan tsb. selama 7 minggu jl, ka 
ta kalangan tadi. 

Dan tindakan  selandjutnja terse- 

rah kepada pihak Utara, kata suatu 
kalangan kementerian luar negeri 
Amerika. Dinjatakannja, bahwa ke- 
sabaran pihak Amerika “telah sam 

pai pada batasnja dan apakah Ame-   rika “akar kembalis berunding akan 
tergantung pada adanja perobahan 

dalam sikap pihak Utara. Dean ig 
hari Saptn telah mgninggalkan kon- 

perensi itu dan hari Selasa pergi ke 
Washington untuk berunding, telah 
njatakan kepada pihak Utara, bhw 
rundingan akan dapat dimulai lagi 
dengan 2 sjarat: supaja pihak Utara 
menarik kembali: tuduhan2nja thd. 
komando PBB di Korea telah meng 

adakan ' komplotan! dengan Syng- 
man Rhee melepaskan 27:000 tawa 
nan perang Utara jang harus: dikem 
balikan. dan: supaja" pihak Utara "me 
lihatkan "sikap" jang lajak dalam run 

|dingan untuk adakan Konperensi Po 

ia dengan. sengadja' telah: menghina: 
mulai | 

litik Korea. 
i Belum terputus sama 
i sekali. 
! Ditegaskan, bahwa rundingan 
Panmunjom belum terputus sama 
sekali dengan keluarnja Dean 
dari . konperensi tsb. Wakilnja, 
Kenneth Ypung, telah diberi kua 
sa untuk melandjutkan konperen 

si, bila pihak Utara telah tarik 
kembali tuduhan2-nja dan pula 
melihatkan Kesungguhan hati. 
| Sementara 'itu kalangan. resmi 
di London menerangkan, bahwa 
putusan Dean untuk sementara 
menghentikan rundingan G1 Pan- 
munjom diambil, setelah berun- 
ding. dgn. pemerintah Inggris. 

(Antara-Reuter) 
Fihak Amerika, njabot 
rundingan': Panmunjom? 

Sementara 
fam siarannja hari. Senen njatakari, 

bahwa tuduhan? delegasi pihak Uta 
ra terhadap" kepala delegasi Arneri- 
ka, Arthur. Dean, jang. telah melaku 
kan fitnahan2 memang benar dan   dio tsb njatakan, penolakan Dean 
untuk membitjarakan soal pelepasan 

itu Radio Peking da- 

tak dapat disangkal. Komenator rai 

  

Seladi Netral 

Tetap Netral 
India Tak Mau Terseret 
Dlm Blok simur Atau 

Barat 

PERDANA. menteri India, Shri 
Nehru dalam pidatonja hari Se- 
nen mengandjurkan kepada kala 
ngan: perniagaan: dan perindusiri 
an.di India supaja  menjokong 
Sikap India jang tidak mau terse 
ret kedalam-blok Timur atau Ba- 
rat, Kata Nehru, bila perang me 
letus dalam keadaan sekarang ini, 
maka akan fimbul mala-petaka jg 
tiada taranja. 

Nehru jang berbitjara “dalam 
pertemuan "tahunan dari  Gabu- 
ngan Balai Perniagaan di Kalkut 
ta katakan selahdjutnja,. bihwa 
harus diperhatikan berapa banjak 
sumber2 didunia ini jang akan di 
gunakan "untuk keperluan perang 
tsbs dengan merugikan kesedjah 
leraan' umat! manusia. Achitnja 
Nehru njatakan, bahwa akibat2 
inflasi dan lain2-nja dari perang 
dunia jl. terhadap ekonomi India 
kini telah ,,sedikit demi sedikit 
Jenjap.” (Antara-AEP) 

sedjumlah 27.000 tawanan ' perang 
| Utara Djuli jl. oleh, Korea. Selatan 
| merupakan suatu tanda, bahwa: pe- 
'merintah Amerika. hendak metaku- 
kan lagi fitnahan? jang lebih ..dja- 
hat”. Achirnja dinjatakan, bahwa 

| keadaan genting telah timbul, kare- 
na. diputuskannja rundingan di-Pan- 
munjom dan dalam pada itu Inggris 
telah tjampur tangan, pula dalam 

itaktik menjabot  gentjatan  sendjata 
di Korea, (Antara—AFP) 

   



  

  
  

  

  

Gigi bagus: gigi jang 

putih seperti mutiara | 

dan ketawa berseri", 2 1 : 

berkat P ROD E NT 

tapal gigi jane 2 

paling baik!         Tube sangat besar Rp. 2.50- 
« Tube sedang Rp. 1.75 
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i Pabrik aa men 

GRESIK” 
jang akan didirikan membutuhkan untuk 
kantornja di Surabaja: 

I. Beberapa tenaga AK ADEMISI : 
a) chemisch ingenieur (Technoloog) 
b) elektro ingenieur 
d) werktuigkundig ingenieur 

1. Beberapa tenaga middelbaar keluaran MTS atau sede- 
radjat, bagian : : 

a) listrik 
b) mesin-2 
d) analisten 

II. Beberapa ahli tata usaha (bedrijfsadministrasi) dan ah- 
1-2 pemegang buku (boekhouders) beridjazah M.B.A. 
dan A. & B. 5 
Mereka jang berpengalaman lebih disukai. 
Lamaran-2 setjara tertulis dengan disertai keterangan-2 
lengkap supaja dialamatkan kepada : 

Pabrik Semen ,G RESI K” 
Bank Industri Negara, 
Dji. Menteng 7B, Djakarta. : : 

Lamaran-2 ini ditunggu sampai achir bulan Djanuari. 
YOGA, - 
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Tailor & Photo Service K 
Tatanan ag £ 00 Dil MATARAM YIKA 

, A g I KK A” (Perempatan Sompok) 
2 SEMARANG 

& Mengerdjakon pakaian dengan uku an £ 
z Pemborongan pakai1n confectie besar dan ketjil . 
« Memotret diluar dan segala matjam pekerdjaan foto 

Untuk Instansi2 Pemerintah & Tentara, rabat baik 

  

  

- DIDJUAL BEBAS : 
AUSTIN SEDAN A. 30 1953 baru. 
FIAT 500 STATIONWAGEN 1953 baru. 
FORD ZEPHYR SEDAN 1953 Sep. baru. 

botindia Motors Coy. Ltd. 
PURWODINATAN TIMUR 28, — SEMARANG. 

  
  

  

  

Kedjahatau dengan sendirinja 
.akan depat pembalasan ! 

jk 

ITULAN:. Kodrat Alam   “   
  

  

  
       

   

   

KEKUATAN ALAM. 
TERDAPAT PULA DIDALAM TJAT KAMI, DALILs 
DALIL KAMI JANG- TERKENAL, PIGMENT JANG 

KUAT DISAMBUNG DENGAN TALI JANG SENTAUSA 
MENGHASILKAN TJAT P.A.R. KEUNGGULAN DI: 

| DALAM SEGALA-GALANJA JANG BERSEDJARAH,   
     

JEGNAULT'S | 19 
Kk Paberik? TIAT, TINTA dan KALENG.   P.A. 

  

2 
  

Berhubung dengan naiknj 

daerah S.P.S. Djawa Tengah 
1953, maka mulai tg. 1 Dj:   

bulannja ditetapkan s.b.b. : 
1. ,,Suara Merdeka” .... 

     

Komisaris SPS Djawa Tengal 
SAMANWI. : 

' exploitatie surat kabar umum 

gainja lagi. Dan kenaikan ini 

14,— dst. Kemudian kami ut 

  

PERKAWINAN, TALAK DAN 
: RUDJUK. 

Bulan Agustus 
rekord 

Menurut ketrangan dari Djawatan 
Agama Kota Besar Semarang, sela 
ma bulan Djanuari s/d Nopember 
1953 tertjatat 5338 kali perkawinan 
dengan biaja Rp. 49.950, Talak 
2098 kali dengan djumlah uang Rp. 
19.905,— dan Rudjuk 132 kali dgn 
biaja jang diterima Rp. 620,—.. Da 

lam tempo tadi terdjadi 42 kali per 
kawinan jang dilakukan oleh kaum 
miskin dengan tidak dipungut beaja. 
Pendapatan seluruhnja dari perkawi- 
nan, talak dan rudjuk selama 11 bu 
lan ini Ik.-Rp. 70.475,—. Perkawinan 
jang banjak terdjadi adalah didalam 
bulan Agustus 1953, jaitu selama itu 
terdjadi 822 kali, terhitung 22 kali 

jang dilakukan -oleh kaum miskin 
atau dipukul rata setiap harinja ter 
djadi 27 kali perkawinan. 

MR. ALISASTROAMIDJOJO 
AKAN KE SMG. 

Diterima befita, bahwa pada tgl. 
27-12: jang.akan datang P.N.I. (Par 
tai Nasional Indonesia) akan melang 
sungkan rapat umum di Semarang. 
'Dalam rapat tsb akan hadir djuga 
'rombongan dari D.P. antara mana 
. Mr. Alisastroamidjojo akan ikut ber 
'bitjara. Seperti dikabarkan, tg 25226 

pegang 

  
“j2 PN. -Djawa Tengah - melang- 
“sungkan konperensinja di Purwoker 
.to jang dikundjungi oleh anggauta2 
,D.P. (Ant). 

1 - BURUH SBRI URUNG 
| OGOK. 
|. Tg..14-12 oleh pihak Sarekat Bu- 
ruh Rokok Indonesia Semarang di 
kabarkan bahwa 5.000 orang buruh 
rokok jang tergabung didalamnja dan 
jang sedianja dalam minggu? jad 
akan mengadakan pemogokan, mak 
sud tersebbut diurungkan karena apa 
jang dituntut sudah mendapat perse 
tudjuan dari pihak madjikan. Tuntu 
tan tsb. diadjukan kepada 10 madji- 
kan jang tergabung dalam Perserika- 
tan Paberik Rokok Semarang atas 
perbaikan nasib tidak sadja jg tergo 
long buruh harian tetapi djuga bu- 
lanan dan buruh borongan. 

Persetudjuan bersama itu berlaku 
untuk 1 tahun lamanja (Ant). 

RESOLUSI DARI PERBEPBSI. 
| Dalam rapatnja Panitia Komando 
Aksi PERBEPBSI tjb. Semarang jg 
berlangsung pada hari Minggu ma 
lam di GRIS jang dipimpin sdr. Pad 

mosubroto, sebagai sekretaris umum 
a.l. telah memutuskan sebuah resolu 
si jg. akan diadjukan kepada Peme- 
rintah sbb: Minta ditjabutnja PP 

11/52 dan mengganti dengan un- 
.dang2 jang melindungi bekas pedjo- 
,ang chususnja. 
|. Selandjutnja didapat keterangan 
untuk memperkuat resolusi tadi, ti- 
dak lama pula akan diadakan rapat 
umum dan demonstrasi jang harinja 
akan ditetapkan lebih djauh. 

RT IV PENDRIKAN UTARA. 
| Menurut putusan rapat anggauta 

.tgl. 9 Des. 1953 telah tersusun pe- 

.ngurus baru sbb.: Ketua sdr. Su- 
' prat, wk. ketua sdr. Barman, penu- 
“lis sdr. Sujadi, wk. penulis sdr. Su- 

“kirno, bendahara sdr. Suntjoko de- 
ngan dibantu beberbapa orang Jain2- 
nja.  R.T. Pendrikan Utara serdiri 

Ia 

— PENGUMUMAN 
"SERIKAT PERUSAHAAN SURATKABAR” 
misalnja tarip pos, pengangkutan dan lain2, maka berdasar 
kepada putusan Ki S.P.S. ke-VII di Medan pada tg. 18, 
19 dan 20 September 1953 dan Mena putusan rapat 

januari 1954 mendatang harga 
langganan surat2-kabar anggota S.P.S. di Djawa Tengah se- 

2: Kedaulatan Rakjat” ... Rp: 12— 
3, Nasiona?” H3 Lc... Rp Ta 
Ap pin MIR Uan Mp Kesan 
5. ,,Daulat Rakjat” .. Rp: 12,—', i 
6. Tanah Air? Li... Rp 11.50 (dalam, kota 

Sa on eh 
8. $Dwiwarna” iii. Rp: 10,— (dalam kota 

: T “Rp 9—. 

Djakarta, tg. 15 Desember 1953. 

| SUDARJO TJOKROSISWORO. 

x te 5 
Sesuai Pengumuman diatas, maka harga langganan ,,Suara 
Merdeka” mulai tg. 1 Djanuari djadi Rp. 12,— (dalam ko- 
ta Semarang Rp. 11,—). Sudah termasuk meterai ! ! p 
Kami mengharap, bahwa para pembatja jang budiman tidak 
akan merasa keberatan akan kenaikan ini, karena memang 

2 tahun jang achir ini menanggung kenaikan? jang tidak ri- 
ngan. Misalnja ongkos tjetak, harga kertas, ongkos2 kirim 
seperti jang lewat pos jang sudah naik 6076 dan lain seba- 

lau kita bandingkan dengan kenaikan 'harga koran dilain2 
daerah, misalnja di Medan sampai Rp. 15, di Djakarta.Rp. 

atas bantuan dan kerelaan segenap pembatja 

a perongkosan - perusahaan, 

di Solo pada tg. 9 Nopember 

Time, dolan: Kota Be 

  

Paniteratama S.P.S. 

nja sebenarnja sudah sedjak 

sebetulnja belum seberapa ka- 

japkan banjak terima kasih 
jang budiman. 

Direksi 
SUARA MERDEKA   

SIDANG DPRDS PROP. 
DJATENG. 

Hari Selasa tgl. 15 Des. dimulai 
djam 9 pagi DPRDS Propinsi Dja- 
wa Tengah telah mengadakan sidang 

'pleno, bertempat diruangan “sidang 
| Gedung Papak Smg. Dalam sidang 
ini seksi A. dalam lapcrannja a.l. 
mengusulkan agar sidang memberi- 
Ikan tugas pada DPD untuk mena- 
pung dan mengatur perkembangan2 
masjarakat desa berdasarkan hu- 

'kum?2 jang telah ada. DPD itu nanti 
akan dibantu oleh sebuah panitya 
jang akan menjusun sebuah pedo- 
Iman untuk pelaksanaannja. Dalam 
Ipendjelasannja — seksi  A. me- 
Injatakan, bahwa kenjataannja masja- 
rakat desa sekarang ini dalam me- 
laksanakan pertjobaan kearah otono 
mi desa menghadapi kesulitan2, ka- 
rena tidak ada dasar hukum jang 
tegas. Dalam Undang2 no. 22/1948 

pendirian Pemerintah dianggap ti- 
dak djelas, maka - kemudian oleh 
seksi A. diusulkan agar sidang men- 
desak kepada Pemerintah Pusat un- 
tuk memberi ketegasan. Selandjutnja 
seksi D. memberikan 
tentang sekitar KPKB 

nja belum tegas, dan peralatan serta 
pemeliharaannja kurang memuaskan. 
Dan KPKB ini masih langsung di- 
bawah pengawasan Kementerian 
P.P. & K. maka seksi meminta per- 

Isekali masalah bekas pedjoang 

laporannja | 

jang status- 

  

  

     $ . Wongso: 
. NXegoro: 

Masalah Bekas Fe- 
djoang Adalah Masa- 
Jah Kita Bersama 

SENIN MALAM kongres Be- 
kas Pedjoang Islam Indonesia jg 
berlangsung selama 4 hari telah 
diachiri dengan suatu resepsi di- 
gedung Adhuc Stat, Djakarta de 
ngan dihadiri o'eh para pembe- 
sar dan tamu undangan lainnja. 
Dalam resepsi tersebut Wk. P.N. 
IL Mr. Wongsonegoro dalam pida 
tonja antara lain berkata, bahwa: 
(masalah bekas pedjoang memang 
penting sekali, bukan di Indone- 
Isia sadja, melainkan djuga dise- 
mua negeri jang telah mengalami 
peperangan. 
Dan oleh sebab itu adalah -sela- 

jaknja, bahwa soal tersebut kita .pi- 
kirkan bersama sebaik?nja, demiki- 
an Mr. Wongsonegoro. Selanijutnja 

| Mr.. Wongsonegoro mengemukakan, 
bahwa memang penting dan perlu 

di- 
'atur dengan undang2. Waki! P.M. 1. 
itu selandjutnja menerangkan, bahwa 
tidak mungkin Pemerintah dinarup- 
kan memberikan bantuan js. 10076 
memuaskan, akan tetapi jang dapat : 
diberikan ialah bantuan jang rata 
dan adil. Dan achirnja Mr. Wongso- 

.Inegoro mengharapkan agar pada sa- 
at sekarang ini djiwa pemuda jang 
»Sepi ing pamrih” dinjalakan kem- 
bali, agar segala pekerdjaan kia di 
lapangan apapun dapat berdjaian 
dengan Tantjar. Demikian Mr. Wong 
sonegoro. (Antara). " 

  

DUA PEMIMPIN CTN MATI 
DIKEROJOK ANAK 

BUAHNJA. 

Hari Sabtu j.l. letnan I-dari CTN 
Sugioto dan pembantu letnan Su- 
warno oleh lebih kurang 50 anggota 

CTN dikerojok dan dianiaja sehing- 
ga Sugioto tewas ketika itu djuga, 
sedang Suwarno, jang mula2 dapat 

melarikan diri, kemudian tewas dju- 
ga dengan tembakan pistol sesudah 
terlebih dulu dapat ditangkap kem- 
bali oleh para pengerojoknja. Per- 

istiwa ini terdjadi di Djorong, ka- 
wedanan Pelaihari, Bandjar. 50 Ang 
gota CTN jang mengerojok itu kini 
ditahan di Bandjarmasin, untuk di- 
periksa. 
Menurut keterangan sementara jg. 

terdapat, sebabnja pengerojokan ini 
ialah karena sudah beberapa bulan 
anggota2. CTN tidak dibajar, dan 
karena pemimpin2 mereka menurut 
anggapan para anggota ini hidup 
mewah”, maka disangkanja mereka 
melakukan hal2 jang ,,tidak beres” 

Kota Minjak Je 

Dari Bukittinggi dan Padang 
Pandjang di Sumatra Baratssetiap 
bulannja didatangkan 30.000 bu- 
tir telur ajam untuk para employe 
dan pekerdja maskapai, jang se- 
tiap harinja menghasilkan pengiri 
man 40.000 hingga 50.000 barrel 
minjak tanah kasar dari pelabu- 
han minjak Caltex, Pakning dise- 
lat Bengkalis. . Djumlah 30.000 
butir telor itu baru merupakan se 
paroh dari konsumpsi. Sebagian 
lagi didatangkan dari Australia, 
Nederiand dan Denmark, selama 
pengiriman lokal belum mentju- 

(kupi. 
Kepertjajaan 

Indonesia. 
Riwajat ringkas dari Caltex di 

Indonesia itu merupakan suatu 
kepertjajaan dan apa jang disebut 
”bertindak setjara besar2an”. Ke 
pertjajaan terhadap kekajaan bu- 
mi Sumatera dan  kepertjajaan 
terhadap republik muda di Asia 
Tenggara ini. Dibanding dengan 
penanaman? modal di-bagian2 la- 

terhadap   
$ jinnja dari dunia, jang di Indone- 

Isia ini sangatlah penting”, demi- 
'kian diterangkan oleh wakil Cal- 
tex di Rumbai, kepada korespon- 
den istimewa P.I.-Aneta, jang me 

'ngundjugi Sumatera Timur. 
: Djumlah investasi Caltex di Indo 
nesia tahun ini melampaui $ 79 
djuta (800 djuta rupiah). Kira2 
seperenam dari kapital tersebut 
sebelum perang dikeluarkan utk. 
penjelidikan “tanah,  pertjobaan2 
pemboran dan mentjatatkan beru 
pa peta dari daerah konsesi. Be- 
berapa waktu sebelum Djepang 
I masuk, didaerah Minas diketemu 
kan sumber2 minjak, jang bisa 
dieksploitir. 

|. Orang2 Djepang disana meni- 
ka sumber minjak pertama, te- 

tapi hanja sebuah ini sadja. Sela- 
ma tahun2 pendudukan 

| bisa dikatakan adanja produksi 
ijang lajak. Dalam tahun 1949 
,Caltex kembali di Pakanbaru dan |: 

    
hatian setjukupnja. 
laporannja pada sidang itu 
'uraikan tentang definisi dari pende- 
rita tjatjad jang telah disesuaika 
dengan  pendapatnja  Rehabi! 
Centrum di Solo, dan menguraikwi 
perkembangan rentjana penierahan' 
Djwt. Sosial pada Pemerintah Dae: 
rah Propinsi. Kemudian didengar 
'laporan2nja dari Panitya istimewa 
Penghasilan Prop. Djateng, dan Pa- 
nita Enclave Ngawen, Imogiri dan 
Kotagede. 

UNDIAN UANG BESAR. 

  

  Atas putusan Pemerintah, mulai 

: Djanuari 1954 Bank jang mengurus 
ipendjualan undian uang besar dari | 
:Jajasan "Dana Bantuan, jalah Bank 
:Rakjat Indonesia. Sebagaimana dike 
tahui, pendjualan surat 
'hingga sekarang masih diurus oleh 
Escomptobank N.V. Tetapi umum 
sudah dapat membeli pada Kantor2 
Bank Rakjat Indonesia dikota2 be- 

sar seluruh Indonesia, dengan peran 
taraan poswesel, paling banjak 10 
surat undian tiap seorang atau seala 
mat. “ 
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PANITIA ANTI PROPAGAN- 
: DA TJABUL 

Atas initiatief IPPI tjb. Kota Be- 
sar Semarang, maka pada tgl. 13 

' Desember 1953 di Semarang telah 
diadakan pertemuan antara organi- 
sasi2 massa pemuda dan peladjar d, 
kota Semarang untuk memetjahkan 
masaalah buku2, film2 dan rekla- 
me2 tjabul jang pada waktu ini sc-   :dang meradjalela. Achirnja rapat 
imembentuk sebuah Panitya Anti 
Propaganda Tjabul jang diketuai 

'sdr. Salim Hadisiswojo dari Pemuda 
Muslimin Indonesia, 
ra anggautanja terdiri dari IPPI, 

|PH, Pemuda Rakjat, Angkatan Ko- 
munis Muda, PPTS, PPI dan Pers. 

i Pemuda Pegawai Kota Besar Sema- 
rang. Dalam pernjataan bersama a.l. 
dinjatakan, supaja Pemerintah meng- 
hentikan peredaran film, buku dan 

. reklame aa mengganti Undang2 
“film Hindia Belanda dgn. Undang2 
“Nasional: Mendirikan Panitia2 sen: 

  

hatiannja sidang agar mendapat per-f 
Seksi E. daiamf     

    

undian itu! 

sedangkan pa-j 

KEBUMEN 
'MENINDJAU DAERAH 

TRANSMIGRASI. 
Untuk. mengetahui keadaan2 jang 

sebenarnja didaerah Transmigrasi, 
oleh Djawatan Transmigrasi Kab. Ke 
bumen kini telah ditugaskan sdr. Ke 
pala desa Gesikan (Kebumen) untuk 
berangkat ke Sumatera Selatan me- 
nindjau daerah Transmigrasi Metro 
dan Belitang. 

SEKITAR PENDIDIKAN 
MASJARAKAT. 

Disamping Taman Pustaka Pengan 
tar jang didirikan didesa2, kini oleh 
Pendidikan Masjarakat Kab. Kebu- 
men telah dibuka pula Taman Pusta 
ka Rakjat tingkat B Taman Pustaka 
Rakjat tsb bertempat diruang bela- 
kang Kantor Kab. Kebumen dan di 
buka tiap2 hari djam bekerdja. 

Kursus Kemasjarakatan Orang De 
wasa (K.K.O.D.) telah didirikan an 
tara lain didesa Kebumen Plarangan 

| (Karanganjar) Selotumpang (Mirit), 
(Grenggeng (Karanganjar), Dukuh 
| Kauman (Kutowinangun), dan Ke- 
buaran (Prembun). 

1 Udjian penghabisan K.P.U./B Ne 
geri dan Partikelir telah selesai dise 
-Tenggarakannja. Jang mendaftarkan 
62 orang jang ikut udjian 48 orang, 
lulus. 34 orang. Sedang udjian K.P. 
U./A di Ketjamatan2 seluruh Kab. 
Kebumen, jang telah mendaftarkan 
sedjumlah 435 orang. Vak fakultatif 
K.P.U./A Kutowinangun — diadakan 
peladjaran praktek pertanian, sedang 
kursus Ibu di Pedjagoan berlangsung 
dengan pengikut 25 Orang wanita. 

  

TJALON HADJI UTK TH. '54. 
Dari Instansi jang bersangkutan, 

dapat dikabarkan bahwa kini telah 

jatas kerugian anak buahnja. Sampai' dari kini dimulailah ,,menjing- 
dimana benarnja anggapan ini kini singkan lengan badju”. Hasilnja 
masih dalam penjelidikan. di Rumbai dewasa ini -muntjul 

PALYLA NATA Te Ar 
s ea ZESS: Sera 

Gasa Dina a Ss 5 2 Uks TkE3 

SIA 

AKADEMI TEKNIK 
NASIONAL R.I. 

Sebagaimana dikabarkan, kemung- 
kinan Akademi Teknik Nasional R.I. 
akan dibuka pada bulan Djanuari 
1954. Berkenaan dengan itu dan 

berhubung kesukaran? teknik dalam 
persiapan2" dan. pelaksanaan kon- 
sepsi demokratisering Sekolah2 Ke- 

teknikan jang selaras dengan tuntu- 
tan PPTI dan BPTI, maka terpaksa 

“pembukaan tadi diundur, mungkin 

Ea 0 

dalam bulan Maret j.a.d. Sampai ini: 
hari perhatian pendaftaran dari se- 
luruh Indonesia ada sangat besar se- 
kali. Tempat pendaftaran - dirobah 
dari Klitren Kidul 21a, kekantor 
BPTI, Pakuningratan 42, pada tiap2 
hari kerdja dari djam 17.00 — 19.00. 
Para pendaftar dari luar kota tjukup 
dengan surat tertulis. 

MAGELANG 
GEDUNG WAKAF 

i Oleh sebuah paniiya jang dike- 
tuai oleh Kjai Ashuri, Koordinator 

Kantor Agama daerah Kedu kini 
sedang dikumpulkan uang dengan 
djalan mendjual kupon untuk men- 
dirikan sebuah gedung Wakaf  di- 
kota Magelang jang akan diperguna- 
kan untuk rapat2, pengadjian an 
tempat penginapan Djemaah Hadji 

jang akan pergi ke Mekkah pada 
tiap2 tahunnja. 

Pembikinan gedung tersebut akan 
smembutuhkan beaja sebesar Rp. 
350.000. 

  

tidak | 

. 

|Vila2 modern dan tank - minjak 
dengan kapasitet 760.000 barrel, 
jang berada ditepi pantai dekat 
Pohing, 92 sumur minjak dilapa 
ngan Minas, antaranja 60 dalam 
produksi. Dalam daftar tunggu 
terdapat 500 buruh Indonesia un 
tuk kursus2 bahasa Inggris, tata 
usaha dan mesin tulis jg meneri 
ma.peladjaran2 pada sekolah2 pe 
rusahaan jang semangkin bertam 
bah besar. 

Untuk eksploitasi harus  dibu- 
ka djalan2 menerobos hutan be- 
lukar dengan menggunakan berpu 
luh bulidozer, traktor dan truck. 
Djalan2 dibuka dari Rumbai ke- 
lapangan Minas, dari pusat . mi- 
njak satu kepada jang lain, dari 
Minas ke Perawang, 30 km. ke- 
pantai ditepi sungai Siak. Dari 
sini tank2 sungai mengangkut mi 
njak kepelabuhan Pakning. Da- 
lam 4 tahun jang silam telah di- 
buka djalan?2 sedjumlah 400 km. 
di-hutan2. f 

Setiap pekan terus dilakukan 
pembukaan2 djalan baru rata2 
29 km, jang diperkeras dan sang 
gup dilalui oleh truck2 dari 18 
ton. Untuk keperluan ini harus 
didatangkan batang2 pohon Ka- 
nada ja'ni dari Vancouver di Ka- 
nada ke Bengkalis. 

Tanah Peknang terlalu lunak 
untuk bisa menahan tank2 raksa- 
sa kepelabuhan ditepi laut itu, 
jang dibuat diatas pal jang diang- 
kut dari udjung dunia sebelah sa- 
na. 

Bulldozer dan 
kilat. 

Dihutan belukar harus dibangun 
pusat2 tenaga, “dibuat saluran2 piva 
dari puluhan sumber2 minjak  ke- 
stasion-stasion pengumpul dan . dari 
sini kepelabuhan Perawang.  Djuga 
harus didirikan djaringan listrik me- 
lalui hutan2, sedang dengan meluas- 
nja djumlah pekerdja harus pula di- 
dirikan perumahan2 baru. 

Semua pekerdjaan dilakukan  de- 
ngan menggunakan alat2 jang peling 

modern, . akan tetapi bantuan dari 
alat perkakas setjara primitif  Gari 
kaum Sakei dihutan daerah tsb. ti- 
dak ketjil pula artinja. Sebelum buil- 
dozer2 datang, batang2 pohon jang 
tebal bagaimanapun dirobohkan de- 
ngan kapak2 kilat, jang tidak lebih 
berat dari pisau roti biasa. Pohon2 
raksasa itu dalam waktu singkat sa- 
dja mudah roboh. 

Pengundjung Rumbei memper- 
oleh kesan, bahwa stadium pem- 
bangunan pertama kini hampir 
selesai dan dimulailah dengan 
tingkatan jang kedua. Ini ternjata 
dari prioritet jang diberikan ke- 
pada pembikinan perumahan2. 
Dalam ahun ini sudah didirikan 
lebih 60 rumah untuk pegawai 
staf, 80 buah untuk pegawai me- 
nengah (lengkap dengan lemari2 
esnja) dan 400 buah perumahan 
pekerdja. Djuga ternjata dari di- 
dirikannja sebuah pusat tijutjian, 
lapangan2 tenis baru, club2, ko- 
lam renang dan sekolah2 baru. 
(Dalam tahun ini djuga sudah di- 
| selesaikan sebuah rumah sakit jg 
' diperlengkapi setjara modern dan 
,mempunjai 35 buah tempat tidur. 
| Di Rumbai selandjutnja sudah di- 
“dirikan sebuah pusat pendidikan un- 
tuk mendidik tenaga2 Indonesia mu- 

| da untuk djabatan2 lebih tinggi. Se- 

De 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAI, 

Semarang, 16 Des. 1953: 
Djam 06.10 Imbauan pagi, 06.45 

Suara Putri Maluku: 07.15 Serba- 
neka lagu? barat: 07.45 Lena: 12.05 

Hidangan beberapa orkes: 12.45 
Frankie Carle (piano), 13.15 Lagu? 
Tionghoa: 13.40 The Ramblers dan 
The Miller Sextet: 14.00 Orkes Ra- 

dio Jogjakarta: 17.05 Taman Kusu- 

kapak2 

  
  

  

| Rumbai — Kota Ditengah Rimba 
Dibangun Dim Tempo 5 Th. — Rumah2 

|Dialiri Air Panas & Dingin-Lengkap Den Almari Es--: 
| Toko? Model Amerika—Tiap Bulan Butuh 30.000 Telor Ajam 

DJANTUNG DARI MASK APAI minjak Caltex di Indonesia berdenjut di Rumbai, . Sumate- 
ra-Tengah ditepi sebelah utara dari sungai Siak, 150 km. kepedaiaman dari muara sungai sedang 
letaknja berhadapan dengan pulau Bengkalis. Disinilah adanja kantor2 dan paberik2, pusat2 te- 
naga listrik, gudang2 dan perumahan2 maskapai tersebut bagi ratusan buruhnja. : 
Rumbai masih merupakan hutan belukar, suatu daerah jang hampir2 tidak bisa dimasuki. Dimana 
sekarang setiap pk. 7 pagi berdjalan bus jang membawa anak2 kesekolah melalui. djalan jang di- 
perkeras, melalui rumah2 jang diperlengkapi dengan air2 hangat dan dingin, pada 
masih merupakan hutan2 jang didiami harimau. Ditempat dimana berdiri 
wai, dan dimana sekarang ibu2 rumah tangga di Rumbai berbelandja, dan setjara 
Amerika menderong kereta2 melalui rek2 jang penuh dengan pelbagai kebutuhan rumah tangga, 
pada tahun baru 1949 masih berdiri pohon2 dengan buah2an liar jang mendjadi makanan jang di 
sukai oleh beruang Sumatera jang terkenal itu. 

Lima tahun jl. 

tahun 1949 
toko untuk para pega- 

berbelandja di : 

tiap pegawai jang mau diberi kesem- 
patan mengikuti kursus mengetik, 

.bahasa Inggeris,tat a usaha dan or- 
' ganisasi perusahaan. Bulan jang lalu 
sekolah mempunjai 200 orang murid 

|dan kini mendjadi 300 orang. Un- 
|tuk kursus bahasa Inggeris sadja da- 
'lam daftar tunggu tertjatat 500 tja- 
Hon. Seperti halnja dengan maskapai 
| maskapai minjak lain di Indonesia, 
| Caltex djuga menjediakan beasiswa 
untuk universitet Indonesia. Pahun 
ini untuk pertama kalinja ' mereka 
jang lulus dari sekolah2 menengah 
di Sumatera-Tengah diberi kesem- 
patan memperoleh didikan perusa- 
haan satu hingga satu tahun sete- 
ngah. 

Ibukota kabupaten Pakan Baru 
jang letaknja ditepi selatan sungai 
Siak dan jang sebelum perang ber- 
penduduk 4.000 djiwa sekarang tum 
buh setjara Amerika seperti halnja 
dengan perusahaan minjak itu. De- 

wasa ini Pakan Baru mempunjai 
25.000 penduduk. » 
Pembesar2 setempat menjalakan, 

bahwa Pakan Baru jang letaknja di 
tengah daerah2 jang menghasilkan 
minjak dari Caltex disebelah utara 
dan disebelah selatan daerah minjak 
Stanvac jang sedang dalam eksploi- 
tasi, demikian pula didaerah jang 

kaja dengan karet dan ditepi sungai 
jang baik untuk dipakai lalu lintas, 
dikemudian hari bisa mendjadi ibu- 
kota dari Sumatera-Tengah, demiki- 
an diterangkannja. (Pia). 

sony 
TAN LIEP TJIAUW GULING- 
KAN ARKINSTALL DAN 

KRISHNAN. 
Pada Sabtu dan Minggu jbl. ber- 

tempat digelanggang djalan Ambon 
Bandung telah dilangsungkan pertan- 
dingan tennis internasional jang di- 
ikuti oleh 2 pemain dari India Krish- 
nan dan Misra dan John Arkinstall 
dari Australia. 

Pada kedua hari itu djuara Inde- 
nesia Tan Liep Tjiauw memperli- 
hatkan vormnja jang briljant sekali 

   

  
dan“ gulingkan Arkinstall dalam 
toneset Oo 3. 206, I-it Untuk 
memperoleh set ke-2 pemain dari 
Australia itu telah memerlukan wak 

tu tidak kurang dari satu djam. Sua- 
tu duel jang bernilai serta berdja- 
lan dengan spannend sekali. 

Pada hari pertama pemain muda 
dari India Krishnan ditelan men- 
'tah2” oleh Tan Liep Tjiauw dengan 
kesudahan 2—6, 2—6 “untuk keme- 
nangan Tan. tpi 

Sungguhpun Krishnan 

agak ,,segan2” untuk main (mung- 
kin masih lelah) namun dalam meng 

hadapi djago Bandung Gan Koen 
Hie,  Krishnan tak mendapat kesu- 
karan. Dengan angka2 6—2, 6—1 

pemain India itu menggondol keme- 
nangan. 

  
  

PPSM TERUS DI GULING- 
KAN. 

Bertempat dilapangan Tidar Ma- 
gelang, hari Sabtu dan Minggu j-b.I. 
telah dilangsungkan pertandingan 
sepakbola “antara kes. PORKSLA 
melawan kes. PPSM Magelang jang 
|kesudahannja 1—0:  D.K.T. Djawa 
Tengah melawan POLAR Magelang 
0—3 dan pertandingan terachir an- 
tara kes. GARNIZOEN Magelang 
melawan PPSM dengan kemenangan 
3—0 untuk GARNIZOEN. 

SEPAKBOLA DI KENDAI. 
Pada tgl. 13 Des. dilapangan PB 

ONS Kendal dilangsungkan pertan- 
dingan sepakbola antara PB SAN- 
TOSA Smg. dan PB ONS jang ber- 
kesudahan 9—2 untuk kemenangan 
Semarang. 

Dotsonella. 
SIAPA" APA: KEMANA? 
SUROSO, SUBADIO, DJUIR 

KE KALIMANTAN. 
Menteri Sosial Suroso, tanggal 26 

Desember nanti ditunggu kedatangan 

  
ma: 17.45 Sendja Meraju: 18.00 di Bandjarmasin, untuk mendjalan- 
Pertjakapan A.U.R.I: 18.15 Mana- Kan'tugas dan mengadakan beberapa 
suka A.P. oleh O.K. Melati Kusu- Penindjauan | dan mungkin  djuga | KUDUS 

tertjatat sedjumlah 172 orang jang 
ACTIVEERING PANTI telah mendaftarkan  Tjalon Hadji 

untuk th. 1954. Semuanja ini terdiri : PEMUDA. 
dari sisa pendaftaran hadji th. 1953. | 'Mulai tanggal 15-12-1953 Panitya 

| | Activeering Panti Pemuda Kudus te 
OLAH RAGA DJAWATAN. lah mulai mendjalankan programnja 

ma: 19.15 Siaran Penerangan: 19.30 akan menghadiri Konperensi ,,Parin 
Lagu2 Tionghoa modern hid. Orkes Sra” ke Kalimantan, jang akan ber Mei Hua: 20.30 Pilihan Pendengar langsung achir Desember jang akan 
(populer): 21.15 Hiburan Malam Satang di Bandjarmasin. 
hid. O.K. Hoop Hap Gie Bu Kiok: Sementara itu didapat kabar, bah 
22.20 Sandiwara Radio oleh Keluar: Wa beberapa hari jang lalu rombo- 
ga Saraswathy: 23.00 Tutup. ngan Kementerian Sosial -ber-sama2 

dari 12 R.T. dan R.T. IV meliputi Sur film daerah dan minta, agar pe- | Mulai tgl. 16 Desember-ini, di Ke sampai pada tanggal 30-12-1953. Pa 

Lk. 80'angg. Kepala Keluarga. 

SUSUNAN ANGGAUTA PA- 
NITIA PEMILIHAN DJA- 

TENG LENGKAP. 
Dari kepala kantor  ptmilihan 

umum Djawa Tengah diperoleh ke- 
terangan, bahwa susunan anggauta 

“panitia2 pemilihan kabupaten dan 
kotabesar dalam dazrah pemilihan 
Djawa Tengah kini sudah leugkap 
dan telah disjahkan pula 
bernur Djawa Tengah. 
Djumlah anggauta2 panitia2 pemi- 

lihan didaerah Djawa Tengah sslu- 
ruhnja ada 216 orang, jaitu masing2 

oleh gu- 

kabupaten dan kotabesar 6 oring. 
Mereka mewakili pelbagai partai 

politik, organisasi massa dan orga- 
nisasi wanita. Dari sekian banyak 
anggauta panitia2 pemilihan isi, jg. 
terbanjak adalah dari partai P.N.I., 

136 orang, dari Masjumi 34 orang 
'dan dari P.K.I. 25 orang. Partai2 
lainnja diwakili sebagai berikut: 

(P.L.R. 10, Parindra 4, P,S.LI. 2,,Par- 
tai Murba 4, P.R.N. 2,. Partai Ka- 

tholik 9, Nachdatul Ulama 22, S.S. 
"Il N ea OPalh  sPPe 
|Partai Wanita Rakjat 1, P.S. 9,' 
i Pemuda Rakjat 2, S.B. Kesehatan 1, 
| Kesatuan Kaum Pensiunan 1, Partai 
"Butuh 3, Perwari 7, Gerindo. 2, 
BT. 3, Front Pemuda Rakjat 2, 
Parkindo 13, P.K.R.I. 7, “Sobsi 5, 
PU 3 Ga Pal Li i 

muda dan peladjar mempunjai ' wa- 
Ikil didalamnja. Menjatakan menjesal 
'kepada Panitia Sensur Film Pusat 
jang tidak memperhatikan suara ma- 
sjarakat didalam memasukkan film2 
dari luar negeri, supaja Pemerintah 
Dana mendatangkan film2 dari lu- 
lar negeri jang bersifat ilmu pengeta- 
huan dan pendidikan dan menjeru- 
kan kepada semua organisasi2, par- 
tai2 . untuk  menjokong pernjataan 
ini. 

ULANG TAHUN IPPI KE-Vi. 

Panitia “Ulang Tahun IPPI ke-6 
tjb. Semarang jang bertugas untuk 
mempersiapkan Perajaan Ulang Ta- 
hun IPPI jang berlangsung pada tgl. 
2 Djanuari 1954 telah terbentuk de- 
ngan susunan pengurusnja sbb.: Ke- 
tua sdr. Benny Goenawan, wk. ke- 
tua sdr. Imam Soebandhi,  penules 
sdr. Long Soewarno, sdr. Endrowi- 
dodo, usaha sdr. Machroes dengan 

dibantu beberapa orang lagi. Sekre- 
tariat Panitia di djl. Bulu no. 37 Se- 
marang. 

PERWARI 1 WINDU. 
Pada tgl. 17 Desember 1953, PER 

WARI tjb. Semarang akan memper- 
ingati beridifinja genap 1 windu de- 
ngan bertempat. di GRIS, Bodjong 
Semarang dan dimulai pada djam 

bumen diadakan pertandingan per- nitya tersebut diurus oleh Oemar Fa 
saudaraan Kesebelasan (sepakbola) 
beberapa Djawatan di Kebumen. An 
tara lain dari kesebelasan: Pamong | 
Pradja, SEBDA, P.D.M. Djapen, 
P.P.K. dan P.U.D.T. ( Pertandingan 
sematjam ini adalah usaha jang per 
tama kali diselenggarakan. 1 

PEMUDA RAKJAT DI MIRIT. 
Dengan dihadliri oleh Ik. 60 orang 

dan bertempat dirumah sdr. Partosu 
warno Mirit, atas inisiatif sdr. Sugi 
jo. telah dapat dibentuk Organisasi 
Pemuda Rakjat jang dinamakan 
»DJAJENG-WINARSO”.. Sdr, So- 
Tn sebagai Sekretaris Umum 

  

KETJELAKAAN. 
Minggu siang antara djam 1  di- 

djalanan umum dekat Taman Sete- 

ran “Smg. telah terdjadi  ketjelakaan, 
dalam mana pengendara sepeda wa- 
nita telah ketabrak oleh truck 
H-5752. Pengendara sepeda harja 
mendapat luka2 ringan, tetapi se- 
orang wanita jang' 
mendapat luka2 berat dan kemudi- 
an diangkut ke RSUP. Kedua wa- 
nita tsb. berumah di Perbalan Pur- 
wosari Smg. Belum diketahui de 
ngan djelas, siapa jang bersalah da- 
lam keyelakaan ini, dan pengusutan   19.00. 

    

sedang dilakukan, 

dibontjengkan | d 

rouk selaku 
Wakil Ketua. 
Program jang didjalankan tersebut 

masih meninggalkan program jang 
memerlukan tenaga dan beaja jang 
agak banjak, jaitu exposisi penindjau 
en object peladjaran, pekerdjaan 

Ketua Djokokusmono, 

praktis kemasjarakatan. 
Menurut program tjeramah 

akan diadakan berupa tata negara, 
Agama Olah raga, perburuhan/pe- 
nempatan tenaga, pertanian, keseha 
tan, pendidikan dan kebudajaan. 

SALATIGA 
RP. 90.000 UTK PERBAIKAN 

SEKOLAH : 
Pemerintah daerah kota-ketjil Sa- 

latiga telah mendapat uang subsidie 
sebanjak Rp. 90.000,— dari propin 
si Djawa-Tengah untuk memperbaiki 

gedung2 sekolah rakjat dalam kota 
“Salatiga jang keadaannja harus  di- 
perhatikan. Dalam kota Salatiga ki- 
ni terdapat 25 sekolah rakjat negeri 
an jang mendapat subsidie. 

HARGA MAS DI SMG. 
Semarang: 15/12. 
24 karaat: djual Rp. 40,—, be- 

'li Rp. 39.25. 22 karaat: djual 
| Rp. 37,50, beli Rp. 36,—, 

jang 

  

Surakarta, 16 Des. 1953: 
06.03 Sajekti dan Prapti, 

06.15 Ruangan gerak badan: 06.45 

Sammy Kay dan Joe Loss: 07.15 
The Andrews Sisters, 07.45 Dari 
Bali, 12.03 — 12.45 — 13.45 Kle- 
nengan dari Puros 17.08 Bu Nies 
dengan anak2nja, 17.45 Varia Dja- 
.wa Tengah: 17.55 Orkes Peter Yor-' 

Ike: 1805 Mimbar “ Pembangunan: ! 
(18.15 Lagu2 dari pulau kelapa oleh 
“Rajuan Pertja: 19.15 Ilmu Ketimu- | 
ran: 19.30 Reportage menjaksikan ' 
latihan kesenian: 20.30 Aneka war-! 
na dengan Orkes Bunga Mawar: 
21.20 Wajang Orang oleh Keluarga 
Studio, tjer.: MABLUM SARI: 22.15 
Wajang Orang (landjutan), 24.00 Tu : 

Djam 

tup. 

Jogjakarta, 16 Des. 1953: 
| Djam 06.10 Siteran pagi oleh La- 
ngen Budaja, 06.40 Siteran pagi: 
07.10 Siteran pagi (lanijutan): 12.05 
Orkes Simfoni, 12.30 Rajuan Keti-! 
muran, 13.10 Musik dan njanjian 
Hindustani, 13.40 Orkes Ballroom: 
14.00 Warna-warni siang hari: 17.05 
Taman Kepanduan! 17.45 Hiburan 
sore oleh O.K. Persegam: 18.15 Se- 

,riosa ringan: 18.30 Peladjaran lagu2 
| Djawa, 19.15 Polisi dan Masjarakat: 
19.40 Rajuan Pemuda: 20.15 Malam 
Varia, 21.15 Ruangan Djapendi: 
21.30 Rajuan Padang Pasir oleh 
|O.G. Al Munir: 22.15 Suara Malam 
oleh Ork. Segar Djelita: 
tup. 

SEN 

23.00 Tu-' wan itu banjak utjapan selamat dgn. 
surat dan surat kawat, 

pegawai Djawatan Sosial - Propinsi 
Kalimantan telah mengadakan penin 
djauan dibeberapa tempat di Kali- 
.mantan Timur. : 
| Selain itu hari Sabtu jl. telah tiba : 
di Bandjarmasin, Djuir Muhammad 
dan Lastio, masing2 dari Dewan Pim 
pinan P.S.F. untuk menghadiri Konpe 
rensi P.S.I. Kalimantan Selatan, ber- 
tempat di Amuntai: ibu Kota Hulu 
Sungai Utara, jang dimulai pada ma 
lam Minggu tadi. 

Sementara itu, beberapa hari jang 
lalu telah tiba di Semarang, Dr. Su 
mitro dan Subadio 'Sastrosatomo, utk 
menghadiri Konperensi P.S.I. Kali- 
mantan Timur, bertempat di Sama- 
rinda. 

35 TAHUN DLM DUNIA 
DJURNALISTIK. 

Tuan R.M. Bintarti, kepala press- 
room Surabaja, pada hari Sabtu 
memperingati kenjataan, bahwa su- 
dah 35 tahun Jamanja ia bekerdja 
dalam. dunia djurnalistik sebagai war 
tawan. Disamping djabatannja seba 
gai kepala pressroom Surabaja, tuan 
Bintarti bekerdja sebagai wartawan 
freelance untuk pelbagai surat ka- 
bar. Berpuluh-puluh rekannja, begi- 
tu pula beberapa pembesar, dianta- 
ranja gubernur Samadikun dan over- 
ste Sudirman, datang untuk mengu- 
tjapkan selamat kepadanja. Dari 
lain2 tempat diterima oleh warta- 
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tampaknja " 
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Y dengan menjatakan, bahwa setelah 
: 

KE. 
? 

4 

sk
a 

1. menjimpulkan, — bahwa pasukan? 
s»' Amerika Serikat telah memperkosz 
4 konvensi Djenewa th. 1949 berke 

00 (maan dengan perlindungan keseha: 
"$$ tan para tawanan perang dan telah 

memperlakukan para tawanan pe 
|. & yang sukarela Tionghoa diluar per! 
»..$ kemanusiaan. ? 

- Kesimpulan itu telah“ diadakar 
“4 berdasarkan kenjataan2 sbb.: 1. ka: 

(5 rena perlakuan diluar peri kemanu - 
£ siaan para tawanan perang Tiong 
As hoa di kamp2 tawanan? perang 
3 Amerika menderita “ kekuarangar 
" zat2 makanan jang dibutuhkan. 2? 
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'ka, sebelum dan sesudah ' 
   

| buah karangan dalam 

chani dan pula penjakit 

  

wanan perang jang sa 
luka2, baikpun jang 
dan tidak-luka2 jang t 

kembalikan oleh pihak 

a telah mengadakan pe- 

    

   

      sendjata 31 Kesan Ma 

Dr. Chung telah menulis pula se- 

1 1 Harian Rak- 
jat Peking mengenai masalah tsb.. 

   

beberapa bulan mengadakan penjeli 
dikan serta analisa menurut ilme 
pengetahuan jang objektif, maka pa 
“ya sardjana tadi defikan suara bulat 

keadaan jang keterlaluan di kamp? 
itu telah dengan tjepat menjebabkar 
mendjalarnja penjakit paru2. 3. ke 
adaan jang tidak sehat - di- kamp! 
para tawafan perang Amerika it 
telah mendjangkitkan pula penjaki | 
paru2 jang chronis setjara besar2an | 

4. karena perlakuan tidak-baik, ke | 
kedjaman? dan tekanan2 dari pihak 
pasukan Amerika itu para tawanat 
perang tsb. menderita penjakit ro 

djasmani 

tap 
sukarela Tiong- | 

ung beserta dengan Ji 
4 dokter2 ahli teruta- | 

    
     

       

    

    
       : kemedja konperensi 

UTUSAN2 

  

    

   

  

   

  

1 komunike itu pihak 
Utara- selandjutnja menuntut 

paja pemerintah Amerika 
rim kembali dutabesar Daen 

Y di Panmu- 

njom guna membitjarakan per- 
siapan2 Konperensi Politik. 

Setelah menjatakan kehendak 
supaja perundingan2 dimulai la- 
ri, pihak Utara kemudian menu- 
Iuh bahwa utusan2 pihak PBB 
mempunjai maksud2 jang de- 

Istruktif dengan tudjuan untuk 
membawa gagalnja  pembitja- 

raan2 pendahuluan sekarang. 
Utusan2 Korea Utara dan RRT 

(dalam komunike bersama itu se- 
'andjutnja menjatakan bahwa 
vihak PBB sekarang menghada- 
41 dua adternatif, jaitu pertama, 
memikul tanggungdjawab jang 
besar atas gagalnja Konperensi 
Politik jang direntjanakan, atau 
kedua, membuka kembali pem- 
bitjaraan2 pendahuluan di Pan- 

| mtiinjom. Komunike bersama itu 
achirnja menjatakan bahwa soal 

Utusan RRT Protes Sikap Dean || 
| DEWAN Atantik- Utara tetah | KOREA UTARA dan RRT dalam pembitjaraan? pen- : 

- : 2 (mulai sidangnja hari Senin di Panmunjom pada Senin malam menjerukan supaja perundi- 
wuluan Konperensi Politik segera dimulai lagi, dan mereka 

menegaskan bahwa apakah pembitjaraan2 

buah komunike bersama jing diumumkan oleh Radio Peking 
da malam Selasa, utusan Korea Uitara Ki Sok Bok dan utusan RRT | 

lahuluan di 
agan2 pendahu. 

dimulai atau tidak akan tergantung pada 

Ih an | jatakan protes mereka 
idak di 

Arthur 
an jang diputuskan setjara unilateral oleh utusan 

   

  

   

  

nanti akan 
sikap pemerintah — Amerika. 

terhadap reces hingga waktu jang 
Amerika 

PBB lainnja mengenai gagalnja 
perundingan2 pendahuluan di 
Panmunjom. kn : $ 
Akan tetapi Dean dalam pada 

itu masih meninggalkan pintu 
terbuka bagi kemungkinan dimu- 
lainja lagi perundingan2 dikemu- 
dian hari dengan mengangkat 
pembantunja jang pertama Ken- 
neth Young untuk bertindak se- 
bagai wakilnja. Menurut Dean, 
Young akan tinggal selama ki- 
ra2 seminggu lagi di Korea ,,gu- 
na mengetahui apakah pihak 
Utara menghendaki dimulainja 
lagi pembitjaraan2”. 

Soal ,,tuduhan”. 
Perlu dikemukakan bhw ketika me- 

mutuskan  perundingan-perundingan 
pada hari Sabtu jang lalu, Dean 
menjatakan bahwa ia akan berse- 
dia berunding .lagi apabila pihak 
Utara menarik kembali tuduhan2 ten- 
tang ,,pengchianatan” jang telah di- 
lemparkan oleh pihak Utara kepada 
Amerika tentang peristiwa pelepasan 
27.000 tawanan Korea Utara jang 
anti-komunis oleh Syngman Rhee   

limulai lagi tidaknja pembitja- 
"aan2 tadi sekarang tergantung 
sada sikap pihak PBB. 

Dean diwakili Young. ! 
Pernjataan pihak Utara jang 

nenuntut dimulainja lagi perun- 
lingan2 di Panmunjom jang te- 
lah diputuskan sedjak hari Sab- 
“u jl. itu, datang beberapa saat 

setelah utusan Amerika Arthur 
Dean mengumumkan . maksudnja 

yahwa pada hari Selasa ia akan | 
sertolak kembali ke Washington 
mtuk memberi laporan dan me-   

(Antara-NCNA). 
»gadakan perbitjaraan2 dengan 
pembesar2 Amerika dan negara2 

pada musim panas jl, dan apabila pi- 
hak Utara mengadjukan permintaan 
resmi untuk memulai lagi perundi- 
ngan2, ta . 

Menurut keterangan? tidak resmi, 
pihak Utara rupanja sekali2 tak akan 
bersedia menarik kembali tuduhan2 

tadi. (Antara—AFP). 

MR. SUBARDJO DAN ABD. 
KADIR TIBA DI DAMASKUS. 

Mr. Achmad Soebardjo, kepala de 
legasi Indonesia kekongres Muslimin 
jang achir2 ini diadakan di Darussa- 
lam, hari Minggu telah tiba di Da- 
maskus (Syria), disertai oleh dutabe 

| 3 Dulles | 
| Skeptis 

listana de Chaillot” di Paris. 

Menteri Luar Negeri Perantjis, 

ini, membuka sidang tersebut de 

(hubungan.  Bidault 

Irasa Sovjet Uni tetap mempertahan- 

man nwan tenor 

Tentang Hasil Konp 4 
| Besar Di Berlin Nanti | 

# 

Bidault, jang mengetahui . sidang 

ngan mempersoalkan masaalah, 
Eropa jang satu sama lain ber- 

| It mengatakan, 
organisasi pertahanan Eropa di- 

  

di Otawa, maka telahx disetudjui 
(bahwa perkembangan dari jang 
pertama menentukan adanja jg 
kedua. Hanja dengan memperko- 
koh hubungan antara negeri2 Ero 
(pa maka akan dapat dibentuk or- | 
'ganisasi Eropa jang kokoh dan 

pandjang umur. "2 us 
Kami tidak pernah memikir merg- 

anggap organisasi Atlantik sebagai 
alternatifnja PBB, demikianlah Bi- 
dault berkata. Serupa dengan itu 
kami tidak dapat pula membajang 
Ikan bahwa masjarakat Atiantik dan 
masjarakat Eropa adalah sa'w sama 
lain bertentangan, — Kkais — Bidault. 
'Olehnja dianggap, bahwa berhim- 
Ipunnja negeri2 Eropa Barat adalah 
Isebagi salah satu alat jang opkok 
dari politik Atiantik. | 

' Sementara itu menteri luar negeri 
Amerika Serikat Dulles beranggapan, 
orientasi politik Sovjet Uni jang se- 
karang tidak dapat disebabkan oleh 
kesukaran2 jang dialami Sovjet Uni 
di RRT dan  perlunja Sovjet Uni 
membikin  peersediaan2 bom atom. | 
Dulles menjatakan pula, dia tidak 
dapat pertjaja akan pembalikan tak- 
tik Sovjet Uni setjara ichlas, dia be- 

    

| Suasana 

luar persekutuan Atlantik tidak | ... 
dapat dimengertikan. la menegas | 
kan, ketika Dewan ini bersidang | 
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Kekuatan Grombolan 
Orang Dgn 400 

| Atjeh menulis 
'tambah baik dan tenang djika d 
(rapa' bulan jang lalu. Sepandjang. 
contact antara pihak gerombolan 
erah itu boleh dikatakan sudah d 

' Kotaradja. 

    

   

Tindakan2 gerombolan seperti 
i, walaupun dianggap tidak pen 

1g dan djarang2 terdapat dalam 
'berita2, djustru merupakan salah 
satu faktor jg menimbulkan rasa 

ketidak tenteraman dihati rakjat. 

Sepandjang djalan raya diantara 
'Lho'Nga — Kotaradja, kelihatan 
'rumah2 jang tidak dihuni, kare 
na penduduknja belum berani 
pulang dan « masih banjak jang 
mengungsi di Kotaradja. Sedang 
'kan disebelah Timur Kotaradja, 
orang kota apalagi pegawai2 tidak 

berani keluar kota sedjauh 4 km. 

|dari Kotaradja. Istilah ,,masih 
ada main”, demikian penduduk 
mengatakan tentang tindakan ge 

rombolan jang melakukan pem- 
begalan, pentjulikan2 dan sebagai 
Inja itu, menundjukkan bahwa di 
luar kota Kotaradja keadaannja 
masih belum aman. 

Sedjak “dibongkarnja oleh pihak 
gerombolan rel2 kereta api sebulan 

jang lalu dekat Selimeum (13 No- 
pember), hubungan kereta-api . dgn. 
Sigli terputus. Djuga hubungan tele 

pon sudah tidak ada lagi dengan Me 

   

dan. Hanja didalam kota  sadja, 
orang tidak perlu chawatir untuk 
berdjalan2. Disebabkan — perasaan: 
chawatir dan kesangsian jang masih 
selamanja meresap dalam hati. rak-   kan politiknja jang dulu. Mengenar 

konferensi 4 Besar di Berlin, Dulles 
menjatakan, dia skeptis akan hasil2 
jang dapat diharapkan 
rensi jang sematjam itu. 

AFP). 
(Antara- 

dari konfe-' 

“2 TI LT LL TU -- “LL LL 

jat, maka boleh dikatakan roda pe- 
' merintahan di Atjeh Besar masih be 
lum dapat dikonsolidir dengan sem 
purna. Ada beberapa asisten2 we- 

“dana dari ketjamatan2, jang masih 
tinggal di Kotaradja dan hanja per- 

SL LL 

' peroleh kepertjajaan rakjat, 
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' sember ini kaum Wanita, anggauta KOWANI Djakarta, 

mengadakan demonstrasi istimewa. Mereka akan berdjalan kaki 

dari Parlemen menudju Presidenan, dll untuk memadjukan reso- -A 

— Jusinja. Djadi nanti akan langsung berhadapan dengan Bung Kar- 

| no. Antaranja akan diresolusikan: 1. supaja melarang perkawinan 

   
t 

Wanita2 Bakal Berdemonstrasi— Anti Wajuh Anti 

Kawin Kanak2— Repot2 Badju Baru — Demonstrasi 

Bawa Besroting Dim Rumah Tangga— Pro Dan 
Contra Poligami — Sidang Kabinet Jg Bersembunji 

“ —Njamuk2 Pers Bikin Bingung—Mang Ganda 
Tahu Rahasia.......... : 1 

DJIKA TIADA ARAL MELINTANG nanti pada tg. 17 De 
akan 

- dari Istana — bukan Presiden — 

| “kurang tandes kalau nuntut. Ka 

. wa kaum isteri ada baiknia ikut | 

“ usul 
djuga kaum lelaki jg anti ,.D.L”| 

a 

“4. berapa suara. 
pagi hari, 

« memiasakkan dulu untuk suami- 
| nja, mengurus rumah 

— terdjadinja demonstrasi itu, sudah 

| « bawah umur dewasa, 2. anti wajuh al 
'3. menuntut hak hak wanita. Sudah tentu ini akan menarik sekali 

| dan Bung Karno lagi akan berhadapan dengan soal sulit jang ten- 
tunja beliau sendiri tidak dapat memutuskannja. 5 

SEMENTARA ITU ada suara 

memadjukan saran supaja jg ber 
“demonstrasi itu sebaiknja gadis2 
sadja, sebab bagi jg sudah kawin, 
atau sudah djadi ibu dan isteri, 

lau puteri2 remadja jang sama 
memperotes segalanja itu mung 
kin akan bertambah baik hasilnja. 
Tetapi lain suara menjatakan bah 

demonstrasi itu, sebab jang kini | 
mungkin sudah menderita” ada 
lah mereka, sedang para remadja 
puteri belum merasakan itu ada- 
nja ,,D.1.” alias Dua Isteri. Lain 

lagi dikemukakan supaja 

'boleh ikut demonstrasi,  supaja 
tuntutan lebih hebat hasilnja. 
Lagi pula nanti lalu ketahuan, 
apakah si suami itu pro atau anti- 
D.I. tadi. 4 : 

- In - 2 
F me 

GUNA. MENENTUKAN wak 
tunja Ke djuga ada be 

3 ida jg pro diwaktu 
djadi belum. panas, 

“tetapi ada jg setudju sore sadja. 
“Jang pro pagi ini tentunja diru 
mah sudah ada budjang2 jg sama 
'memasakkan para suami dan men 
djalankan  kerdja-rumah tangga 
lainnja. Jang pro demonstrasi 
sore ini sebab dipagi hari mesti 

tangga, 
aa demonstrasi. : 

agaimanapun djuga hal akan 

terang organisasinja sudah teratur 
rapih. |    

  

    
    

  

turut rame-rame. Malah 
sudah ada jang repot bikin badju 
baru, beli kain baru dan meleng 
kapkan alat2 untuk djalan2 itu, 
'hal mana tentu menambah 
greoeteng” runrah-tangga atau ha: 
rus ada sepletoar begroeteng isti- 
mewa untuk demonstrasi. Ini bisa 

apan mau masuk 

   

      

dimengerti, kaj 
Istana Presiden. Te ya SU 2 

belum bisa me- 

SETIAP LELAKI, tentu 

lamnja dunia. 

AT na Me ng na . 

BAGI PRESIDEN SENDIRI, ba-| 
mana pendaj . sampai stw: | 

alias dua isteri (apalagi lebih): 

ada 
simpanan, atau kadang2 ,djadjan”, 
dus TIDAK LEGAAL. Kalau begi 
ni artinja malah membantu subur- 
nja pelatjuran dan merepotkan pu- 
lisi-susila. Sedang kalau sudah ,,di- 
legalisir” ini sudah sah dan tidak 
melanggar hukum agama. 

Soal ini memang soal ruwet. Dan 
akan selalu ruwet. Ruwetnja benang! 
mungkin masih bisa diudar, tetapi 
ruwetnja Adam dan Hawa, akan di 
bawa lenjap bersama-sama  tengge- 

Demikianlah segalanja itu ter 
serah sadja kepada masing2 Iela 
ki, sampai dimana keinsjafannja 
dan pendirian kesusilaannja sen 
diri2 sadja. G 

Adapun sebabnja kini meradja 
lela ,,orang main tjurang hal wa 
nita” ini kiranja antaranja sebab 
|,orang banjak malas”. Pekerdja 
Lan sedikit, dikantor sngelamun, di 
ramah tenguk2, djadi mau kema 
na pikirannja kalau tdak ke 
sanggul. Buat orang jang banjak 
kerdja seperti Mang Ganda, 
tidak ada waktu untuk pikir itu. 
Makanja Njimas Ganda tetap per 
tjaja sadja dan dilepas seperti 
burung kemana sadja Mang Gan 
da terbang. Toh...... tidak ber- 
uang. 

4 : 
NJAMUK PERS ITU seringkali 

memang bikin bingung dan repotnja 
Menteri2. Begitulah setiap saat Kan 
'tor Dewan Menteri di Pedjambon 
selalu dikerumuni dan sehabis rapat 

tentu selalu dirongrong oleh nja- 

muk tadi. Kadang2 ada jang pandai 

menggigit. Maka bapak2 Menteri 

sekali waktu beusaha bagaimana me 

njingkirkan diri dari njamuk itu. Be 

sar Indonesia untuk Mesir, Abdul! 
Kadir, jang merangkap djadi dutabe 
sar untuk Syria pula. 5 
Malam Senin Mr. Soebarjo menin 

galkan Damaskus menudju ke Beirut 
(Libanon) dan dari sana ia akan ter 
bang menudju ke Indonesia. 

ISTERI JAGAN DITANGKAP. 
Janet Cheddi Jagan, istri dari be- 

kas perdana menteri Guiana Inggeris 
jang dipetjat dari kedudukannja oleh 
Inggeris, pada hari Minggu telah di 
tangkap. Dengan pakaian Hindu ia 
ditahan berdasarkan undang2 dalam 

keadaan bahaja sambil menanti peme 
riksaan lebih landjut. Ia djuga akan 
dihadapkan kemuka pengadilan pada 
hari Senin atas tuduhan mengadakan 
pertemuan rahasia. Istri bekas perda 
na menteri itu ditangkap dan dibawa 
dengan mobil polisi dari suatu perke 
bunan gula di pantai barat Guiana, 
dimana ia turut mengambil bagianf 

dalam suatu pertemuan jang diseleng 
garakan oleh dewan keagamaan. 6 
Orang lainnja djuga turut ditahan. 

SEKITAR BERITA TENTANG 
PERPETJAHAN DIKALANG- 

AN PERMAI. 
“ Beruhubung dengan banjak tersiar 
kabar2 jang seakan-akan menggam 
barkan adanja perpetjahan  dikala- 
ngan Partai PERMAI pada waktu 
|teachir ini, maka ketua umum Per- 
satuan Rakjat Marhaen Indonesia, 1. 
R. Lobo, dalam pernjataannja menge 
mukakan, bahwa dewan pimpinan pu 
sat Partai PERMAI setelah mengada 
kan rapatnja pada tgl 12-12-1953 di 
Djakarta menjatakan kepada segenap 
warga Partai PERMAI chususnja 
dan rakjat Indonesia pada umumnja 
bahwa segala berita2 jang tidak di- 
keluarkan dengan resmi oleh dewan 
pimpinan tsb akan dipandang seba- 
gai propakasi2 dan insinuasi2 jg. se- 
ngadja diketengahkan oleh pihak re 
aksi anti kesatuan nasional jg. ber- 
kehendak mendjatuhkan Partai PER 
MAI. | : 

400.000 Bu- 
ruh KA Inggr. 
Besuk Tgl 20 Desember 

Akan Mogok 

SERIKAT BURUH Kereta 
Api Inggris jang mempunjai ang 
gota 400.000 orang pada hari 
Minggu telah mengambil keputu 
san untuk mengeluarkan perintah 
pemogokan untuk hari Minggu 
tgi. 20 Desember jad. mulai te- 
ngah malam. Putusan ini telah me 
nimbulkan kegelisahan besar di 
Inggris, karena pemogokan jang 
direntjanakan itu akan menimbul 
kan pertikaian sosial jang terbe- 
sar di Inggris sedjak achir perang 

-   gitulah pada hari Saptu tg 12 Desem 

ber ini bapak2 Menteri mengadakan 

Sidang Kabinet penting, tetapi 

bersembunji.. Tidak di Pedjambon. 

Mungkin njamuk2 pada tidak tahu 

dan tidak mengerumuni. 

Tjuma dasar njamuk jang hidung 

nja” selalu membau kian-kemari. Iba 

rat para Menteri masuk ,,leng semut” 

sekalipun, satu dua njamuk toh akan 

tetap tahu. Dan diantaranja Mang 

Ganda sendiri bersembunji dibela- 

kang tirai dikamar besar luas, dima 

na diadakan sidang Kabinet tadi. Me 

mang soalnja penting banget. Komen 

|tar-Mang Ganda hanja pendek: Dja 

ngan ragu2 lagi,kerdjakan segalanja 

apa jang sudah diputuskan. Djangan 

lada tarik2 kembali, djangan ada se 

|paro separo. Mereka jang membelot, 

berpendirian ragu2, tinggal sadja. 

Kalau mau keluar, ja, apa boleh bu   ranja @ 'at, silahkan sadja. Tetapi Pemerintah 

Pertama jang sudah mengambil putusan bulat | 

dunia ke-II. Dikuwatirkan bahwa 
aksi pemogokan oleh buruh kere 

'ta-api ita akan disusul bertingkat- 
tingkat. oleh buruh dari perusaha 
an2 lainnja, terutama oleh buruh 
dari perusahaan2 badja jang ber 
djumlah 3 djuta orang itu. 

Kalangan2 politik di London 
pada umumnja menduga bahwa 
menteri perburuhan Inggris Sir 
Walter, Monckton akan berusaha 
menunda aksi pemogokan tadi de 
ngan djalan- membawa persoalan 
nja kepada seorang arbitrator 
atau sebuah komisi pemeriksaan. 
Ditambahkan oleh kalangan2 tadi 
bahwa dalam usaha2-nja ini men 
teri perburuhan Inggris dapat ,,di 
tolong” oleh adanja perselisihan 

| 

japi jang ada di Inggris. Ketiga 
serikat buruh ini ialah Serikat 
Buruh Kereta Api Inggris, “Seri 

antara tiga serikat buruh kereta: 

TT VI Tidak Turut 
Ribut?kan Soal MBAD 

MENGENAI PERSOALAN jang timbul dikalangan pimpinan Ang: 
katan Perang, pd. Panglima T.T. VH sepulangnja dari konperensi para 
parglima pada hari Sabtu jl. memberi keterangan kepada pers melalui 
perwira pers T.T. VII Kupten Rahasia al. sbb.: Komando T.T. VII tidak 
turut merikutkan soal2 jang sedang terdjadi di Djakarta disekitar MBAD, 
tapi sesuai dengan instruksi MBAD soal tsb. akan ditempatkan pada 
proporsi jang sebenarnja. Komando T.T. VII jang kini sedang meng- 
hallapi tugas. jang minta tenaga daripadanja akan menjelesaikan tugas 
itu dengan sebaik2nja aan zetap taat pada putusan Pemerintah Pusat, 
tapi pd. Panglima cg Komando T.T. VII mempunjai sikap jang tentu 
delani menghadapi pengutjau2 "kgara, jang djuga terdapat diluar gerom- 
bolan2 pengatjau jang aaa Sahara itu, jang dikatakannja ter- 
dapar djuga dikalangan resmi mauptn tidak resmi dan hendak mengatjau 
pemerintahan jang sah dan melakukan pelanggaran hukum harus -di- 
basmi. Tentang sikap pd. Pangiima T.T. VII terhadap pernjataan Pang- 
lima T.T. IH Kol. Kawilarang mengenai masalah MBAD' dalam mana 
dibajangkan kesulitan2 jang mungkin timbul, dikatakan, bahwa pd. Pang- 
im. T.T. VII Let. Kol. Warouw jakin bahwa Panglima T.T. INI. Kol.” 
Kawilarang. dalam mengnauapi masalah jang dimaksudkan itu, dapat 
mengatasi sendiri kesulitur2 dan kekatjauan2. seperti jang digambarkan 
itu, teristimewa kalau sumber2 kekarjauan tsb. terdapat daripada se- 
suatu pihak jang langsung berada dalam kekuasaan Panglima T.T. 11 
sendiri. (Antara). Ke LL. 
TELAH LAST AL LL LL LL AL 

. Makam Pahlawan 
Harus Dipelihara Oleh Masjarakat 
Seluruhnja—Konp DPPT Se-lIndon. 

BERKENAAN dengan dilangsungkannja Konperensi “Pendja 
bat2 Djawatan Pemeliharaan Pemakaman Tentara seluruh Indo- 
nesia pada tgl. 14 s./d. 17-12 di Solo, Sabtu malam jl. di Balai 
Pradjurit Solo telah diselenggarakan malam perkenalan, jang 'a.I. 

    

ji 

Ditaksir Tinggal 1000 
Putjuk Sendjata 

WARTAWAN ANTARA Medan jang kini sedang menindjau 

dari Kotaradja: Suasana di Atjeh Besar kini ber- 
ibanding dengan keadaan bebe- 
keterangan2 jang diperoleh, yuur 
dan pihak alat2 berkuasa dida- 
jarang terdjadi. Tetapi dibalik 

itu, masih djuga terasa suasana jang hangat disebabkan tindakan 

gerombolan jang melakukan pentjulikan, 1 

|hanan terhadap penduduk sebagai balas dendam dikampung2 di- 
pembakaran dan pena- 

gi keketjamatannja 14 hari sekali 
untuk sehari. Itupun dengan dikon- 
poi. : 

Kurang lantjarnja roda peme 
rintahan itu diakui oleh bupati 
T. Abdul Wahab. Untuk melan 
'tjarkan roda pemerintahan, harus 
lebih dulu, demikian katanja, di 

se- 
dangkan kepertjajaan itu baru 
akan dapat tertanam djika mere 
ka merasakan benar2 adanja per 
lindungan atas dirinja dari alat2 
kekuasaan negara sehingga dgn. 
perlindungan2 itu mereka merasa 
safe”. Bahkan penduduk jang 
merasa sudah terlepas dari pera 
saan takut, akan lebih mudah da 
pat menundjukkan sarang2 “ge- 
rombolan jang berkeliaran. Kon- 
solidasi ini hanja bisa diperoleh 
djika ,,bezettingstroepen” — untuk 
daerah Atjeh ditambah dengan 
djumlah 2 kali dari djumlah alat2 
negara jang ada sekarang. 
Menurut Overste Sutikno dari Pe 

ngadilan Tentara dan anggota staf 
Keamanan di Kotaradja, djumlah 
alat2 kekuasaan negara jang ada ki 
ni hanja tjukup untuk memadamkan 
serangan2 frontaal sadja, sedangkan 
untuk keperluan konsolidasi seharus 
nja musti ditambah. Dalam hubu- 
ngan ini ia bandingkan djumlah ten 
tara jang ditugaskan membasmi ge 
Irombolan di Djawa Barat dan. Sula 
wesi jang djauh lebih besar dari 

djumlah alat2 kekuasaan jang ditu- 
gaskan untuk memulihkan keama- 
nan di Atjeh dewasa ini. Menurut ke 
terangan jang diperoleh dari pihak 
resmi setelah djatuhnja Takengon 
dan Tangse, gerombolan Daud Beu- 
reueh cs. kini sudah tidak mempunjai 
pasukan2 jang teratur jg. besar la- 
gi. Gerombolan jang morilnja sudah 
patah, terpentjar, ber-serak2, berkeli 
'aran atau bersembunji di-hutan2. Me 
reka berusaha menghindarkan vuur 
contact dengan alat kekuasaan. Ke 
kuatan gerombolan jang ter-serak? 
itu di Atjeh, menurut keterangan pi 
hak resmi itu, kalau disatukan ditak 

sir Lk. 1000 orang, termasuk diarta 
ranja 20 sampai 30 biang keladi da 
ri gerombolan tersebut. Diantara 
1000 orang ini ditaksir 400 jang 
mempunjai sendjata lengkap. Keva- 
njakan dari sendjata2 itu ialah kara- 
ben, disampingnja ada djuga. bebc- 
rapa bren. 

| Daerah2 kantong sudah habis 
dibersihkan oleh pihak alat2 ke 
kuasaan dan tidak ada lagi se 
hingga gerombolan itu tidak 
mempuajai sarang2 jang terten 
tu. Taktik jang dipakai oleh pi 
.hak gerombolan setelah benteng 
nja Takengon dan 'Tangse dire 
but oleh pihak tentara ialah ma 

Tasih Ada Main 
Nan 

Masih Pe 

Lain Dahulu '' 
Lain Sekarang 

t 

  

  

Kemadjuan dunia penerbangan dalam tempo 41 Yahun ini dapat dilukis- 
kan dalam gambar diatas. Tampak sebuah. pesawat terbang Boeing BAZ 
sedang mendahului pesawat terbang kuno model: tahun 1912. Pesawat 
terbang kuno ini mempunyai mesin ,Gnome” berkekuatan 80 daja “kuda 

dan dapat mentjapai ketjepatan 65 mil sediamnja, sedang stratojet bom- 
ber Boeing-47 sedjamnja bisa terbang setjepat 794 mil: dan tinggi 40.000 

kaki. : 

Harapan 1:1000 
Akan Dapat Terus Berdirinja Kabi- 

net Vietnam 
PM Van Tam Menuntut Supaja Tawaran 

Damai Ho Diterima 

  

HO CHI MINH, Presiden Repuhtik Demokrasi Vietnam, dalam we- 
djangannja kepada rakjatnja berhubung dengan ulang-tahun pertempuran 
tahun 1946, menjatakan, djika pemerintah  Prantjis ingin mengadakan 
gentjatan. sendjata melalui perundingan, djika pemerintah Prantjis ingin 
memetjahkan masaalah Vietnam dengan tjara damai, maka rakjat dan 
pemerintah Republik Demokrasi Vietnarn bersiapsedia merundingkan soal2 

itu. Ho Chi Minh meneruskan, seka-lipun orang2 kolonialis Prantjis me 
lantjarkan peperangan agresi, namunrakjat Vietnam dengan hati jang ta 

(tawaran dari pihak Ho.Chi Minh 

Sementara itu perundingan2: paru2 ini utk. merundingkan per- 

antara radja Bao Dai dan per-| damaian, sekalipun andaikata 

dana menteri Nguyen Van Tami rawaran tadi adalah tawaran j9. 
pada hari Senin telah mentjapai palsu. 

djalan buntu mengenai tuntutan : 
ag 2 Dikatakan oleh sumber2 itu 

  

bah terus berdjoang, bahkan lebihhebat lagi berdjoang, semua pasukan2 
penjerang akan dihantjurkan danterus dilawan sehingga kemenangan - 

tertjapai, 

Van Tam supaja diadakan pero- 

bahan dalam pemerintahan Viet- 

nam, dan penindjau2 di Saigon 
dalam pada itu meramalkan 
bahwa kegagalan untuk menje- 
lesaikan perselisihan sekarang 

ini mungkin “akan mengakibat- 

kan djatuhnja kabinet Van Tam. 
Menurut pendapat penindjau2 
tadi keadaan sekarang telah ber- 

tambah sulit karena adanja ta- 
waran dari pihak "Ho Chi Minh 

untuk merundingkan perdamaian 
di Indo China. Pada hari Rebo 
PM Nguyen Van Tam mungkin 

akan mengadakan sidang kabi- 

net, tetapi menurut pendapat 
penindjau2 tadi sekarang hanja 
ada ,,kans satu lawan seribu” 
bahwa kabinet Van Tam. masih 

djuga akan dapat berdiri. 
Dasar pertentangan. 

Menurut sumber2 jang menge- 
tahui, dasar pertentangan anta- 

ra Nguyer Var“Tam dan radja 
Bao Dai ialah kehendak karas 

dari jang pertama supaja peme- 

Idjutnja menjatakan, bahwa Daud 

dju kesekitar daerah2 beras, un 
tuk mendapatkan makanan. Di 
antaranja di-hutan2 disekitar da 
erah perbatasan Atjeh Besar dan 
Atjeh Pidie. Keterangan selan 

rintah Vietnam menerima baik 

Mufti Di 
Cyprus 

Pemilihan Jg Unik Dlm 
Sedjarah Islam 

CRANG2 TURKI Cyprus pa 
da hari Minggu mengadakan pe 
milihan dalam: mesdjid dan se- 
kolah2 dalam tingkat pertama pe 
milihan jang unik, jakni untuk 
bertama kali dalam sedjarah Is- 

  

Beureueh dan bekas letnan Ha 
san Saleh kini disignjalir berada 
didaerah Geumpang, Kota Bakti 
(Atjeh Pidie). Husin Al Mudja 
hid dan Husin Jusuf ada di-hu 
tan2 sekitar perbatasan antara | 
Atjeh Timur dan Atjeh Utara. 
Daerah ini sekarang terus mene 
rus merupakan daerah jang di 
patroli alat2 kekuasaan negara 
untuk menjapu gerombolan2 tsb. 

    dikundjungi.. oleh Overste Suharto Komandan Resimen Infanteri 
15 selaku Wakil Panglima TT. IV, Residen Subakti Pusponoto se 
laku wakil Gupernur Djawa Tengah, Muljadi Djojomartono  Ke- 
tua DPRD Djawa Tengah, Sudarscno Kepala, dan pembesar2 mi- 
liter maupun sipil setempat, jang maksudnja untuk memperkenal- 
ikan tugas2 djawatan tersebut kepada masjarakat. Sesudah kata 
pembukaan jang diutjapkan oleh Inspektur DPPT. TT. IV Lts. 
Sastrosudiro, oleh Majoor Sutedjo Harjoko Kepala DPPT Markas. 
Besar Angkatan Darat telah diuraikan tugas2 DPPT dan hubu- 
ngannja dengan masjarakat. 

Majoor Sutedjo Harjoko katakan, dan lain2 pengandjur bangsa Indo- 
bahwa pemeliharaan dan permaka- nesia. : : 

man para pahlawan itu disamping, Mengenai pembatasan tugas2 itu 
untuk memelihara dan meninggikan | antara Kepala Djawatan Kebudaja- 
moril alat2 kekuasaan negara chu- an dan Kepala DPPT telah diada- 
susnja dan masjarakat umumnja, dju kan persesuaian paham, bahwasanja 
ga mempunjai arti dokumentatief perawatan dan pemeliharaan ma- 
bagi sedjarah perdjoangan kemerde- kam pahlawan, empu2, pudjangga2 
kaan bangsa Indonesia. Dari adanja dan pengandjur2 bangsa sebelum 
Makam2 Pahlawan itu anak tjutju 1945 mendjadi tugas Djawatan Ke- 
kita akan dapat mengenangkan be- budajaan, sedang pemeliharaan dan 
tapa hebatnja perdjoangan kemerde perawatan pahlawan sesudah 1945' 
kaan nenek-mojangnja. : .mendjadi tugas IDPPT. Akan tetapi 

Dikatakan seterusnja, bahwa pe- Sudarsono menjarankan, agar penen 
meliharaan dan pemakaman pahla- tuan batas2 itu dapat disetudjui pu- 
wan itu bukanlah mendjadi “tugas Ja oleh DPPT. 1 : 
Angkatan Perang melulu, tetapi ada! Sesudah ..itu berturut2 telah mem 
lah tugas dari seluruh  masjarakat, beri sambutannja Overste Suharto 

karena para pahlawan itu adalah Komandan Resimen Infanteri 15 se 
pahlawan bangsa Indonesia seluruh- 
nja. Sebagai bahan perbandingan te 
lah diuraikan pula ' ,,legergrayen- 
dienst? dari negeri2 Inggris, Neder- 
land dan Amerika Serikat. Dinega- 
ra2 tsb soal ,,legergravendienst” te- 
lah diatur dalam undang2, sedang i 
di Indonesia belum. | 

Djuga Sudarsono Kepala Djawa- 
tan Kebudajaan Kementerian PPK 
di Jogja telah memberi uraian pula 
mengenai tugas djawatan tsb jang 
bersangkutan dengan pemakaman 
pahlawan, agar dapat diketahui ba- 
tas2 tugas dari Djawatan Kebudaja 
an dan tugas2 dari DPPT. Dinjata- 
kan, bahwa tugas djawatannja, jalah 
memelihara dan memuliakan tem- 
pat2 peninggalan sedjarah bangsa 
Indonesia, jang meliputi. makam2 
para pahlawan, empu2, pudjangga2. 

den Subakti Pusponoto selaku wakil 
Gupernur Djawa Tengah jang ke- 
Tn berhalang datang, dan Ke- 
tua DPRD Djawa Tengah  Muljadi 
Djojomartono. $ 

djukkan :pula film tentang pemeliha 
raan dan pemakaman pahlawan di 
luar negeri dan film dokumentasi 
DPPT wilajah Djawa Tengah dan 
Djawa Timur. 5 12 

Sebelum. konperensi DPPT itu di 
mulai, hari Minggu 19 Desember 
oleh para Inspektur DPPT terito- 
rium2 seluruh Indonesia jang me- 
ngundjungi konperensi tsb diadakan 

penindjauan ke Makam2 Pahlawan 
dalam. wilajah TT IV Djawa. Te- 
ngah. 

laku Wakil Panglima TT IV, Resi- 

Sebagai selingan telah dipertun 

Didaerah diantara Seulimeum sam 
pai ke Pidie masih belum didapat 

perhubungan lalu lintas djika tidak 
dgn. konpoi, sedangkan djuga hu: 
bungan kereta api terputus. Ir. Cha 
tib dari DKA Sumatera Utara ber- 
sedia membuka perhubungan kereta 
api ini kembali djika pihak alat2 ke 
kuasaan negara dapat  mengkonpoi 
kereta api itu didaerah tersebut. Te 
tapi bantuan jang diadjukannja be- 
lum dapat dipenuhi. Dalam hubu- 
ngan ini dikatakan faktor jg. utami: 
ialah kurangnja djumlah ,.bezettings- 
troepen” jang diperlukan”. 

Alat2 kekuasaan negara kini beker 
dja giat "dalam usaha memulihkan. 
keamanan dan untuk dapat mengachi 
ri militaire bijstand pada bulan Ma- 
ret 1954 di Atjeh. Dalam hubungan 
ini tampak moraal tentara dan mo 
biele brigade sangat tinggi. Dan da 
lam meringankan beban jang dipi- 
kul alat2 kekuasaan negara, sewa- 
djarnja harus ada hiburan2 sekali2 
Soal2 hiburan inilah jang belum pada kantor agama dan berkuasa 

mendapat perhatian dari pihak ata- untuk mendirikan meesdjid2 baru dan 

san. Diantaranja ada seorang opsir memperbaiki jang rusak2. Ia mene- 
jang mengatakan bahwa ia telah se- tapkan azas2 keagamaan, Ymenentu- 

ring mengadjukan ' kepihak atasan kan waktu “untuk  bersembahjang, 

untuk mendapatkan madjalah2 lama berpuasa dan hari2 besar agama. 
sebagai batjaan untuk tentara di| Pemburu2 muda memanggul sena 
Atjeh, tapi hingga kini madjalah2 pan jang ingin berburu  kehutan2 
jang diminta belum djuga datang. jadalah orang2 pertama jang menda 

Maba bla AN tangi kotak2 pemilihan jang dibuka 
pada pagi hari sesudah matahari ter 

'bit. Mereka disusul oleh orang2 jg. 
lebih tua berpakaian fez jang baru 
Isadja selesai melakukan ' sadlat su- 
'buh dan mengutjapkan ,,Allahu Ak- 
bar” ketika" memberikan suara- 
nja. Kira2 2600.— laki2 dan mengusa 

lam memilih seorang Mufti me- 
lalui pemilihan umum. Masjara- 
kat Turki di Cyprus menjambut 
peristiwa ini sebagai suatu keme 
nangan moril besar. Mereka telah 
minta akan hak istimewa dalam 
soal itu sedjak fihak Inggris meng 
hapuskan kantor Mufti di Cyprus 
35 tahun berselang. Dalam pemi 
lihan ini hanja ada seorang tjalon, 
Mohammad Dana dari Pahos, ber 
usia 56 tahun, doktor dalam ke 
agamaan. Seorang tjalon lain 
Mohamoud Miamil dari Istanbul 
telah mengundurkan diri pada 
minggu jl. 

Didapat kabar, bahwa pemerintah 
Inggris menolak idzin kepadanja utk 
pergi ke Cyprus guna memilih tjalon2 
untuk bertindak selaku wakil istime- 
wanja. 

Seorang Mufti mempunjai kekua- 
san administratief penting. Ia dapat 
mengangkat dan memetjat djabatan2 

7 ORANG AHLI PERIKA- 
NAN DJEPANG KE 

VIETNAM. 
7 Orang “ahli perikanan Dje- 

pang pada hari Rabu bertolak ke 
Indochina, untuk memberikan pe 
ladjaran dalam tjara2 menang- 

: : , umur 18 tahun memilih 202 oran 
kap ikan dengan djala2 tarikan. : : wakil istimewa jang kemudian akar 

Rombongan tersebut akan ting | memilih Mufti atas nama 95,000 
'gal di Vietnam selama 6 bulan 'orang Cyprus. Tidak terdjadi sesua- 
'atas undangan pemerintah "kado insiden ketika para pemilih me- 

  
nam jang baru2 ini membeli ka-g masuki mesdjid2 dan menghadap 
pal2 penangkap ikan serta per- #kiblat 'sebelumnja mereka mengisi 
lengkapan2nja dari Djepang. surat2 pemilihan. (Reuter). 

  

Rusia Bertekad Mengimbangi imo USA 

bahwa PM. Nguyen. Van Tam 

mendasarkan  politiknja untuk 

kemudian hari pada suatu Ppro- 

gram tiga bagian, jaitu menan- 

da-tangani — persetudjuan jang 

kuat antara Vietnam dan Peran- 

tjis, menerima baik tawaran per- 

damaian Ho Chi Minh, dan me- 

nunda pelaksanaan ' perletakan 

sendjata hingga tertjapai perse- 

tudjuan mengenai.sjarat2 perda- 

maan. : - 

Dalam “pada itu diketahui, 

bahwa: PM Nguyen Van Tam 

djuga — mempunja kesangsian 

apakah pihak Ho Chi Minh akan 
menjetudjui suatw penjelesaian 

perdamaian, tetapi ia tetap ber- 

keras bahwa Vietnam tidak boleh 

menjampingkan kemungkinan 

bahwa perundingan2 dengan pi- 

hak Ho itu akan dapat mentjapai 

hasil. Selandjutnja diketahui 

pula bahwa. Nguyen Van Tam 

dengan kuat” menentang penga- 

kuan sesuatu. negara komunis 

didalam wilajah Vietnam. 

Sementara itu tiga golongan 

besar kaum Nasionalis Vietnam, 

jaitu penganut2 dari sekte2 ke- 

agamaan Bao Dai, Hoa Hao dan 

Binh Xuyen, dengan formil telah 

menjatakan . pendirian mereka 

jang menentang penerimaan ta- 

waran perdamaian dari pihak 

Ho Chi Minh. 

Lebih Jandjut penindjau2 di 
Saigon menjatakan bahwa apas 

bila kabinet Nguyen Van Tam 

diatuh, jang mungkin sekali 

akan ditundjuk sebagai tjalon 

ngeran Buu Loc, jang kini men- 

djabat komisaris tinggi Vietnam 

di Perantjis, atau menteri pepe- 

ransan Pham Huy @uat. 4 
Buu Loc mempunjai sokongan 

jang kuat dari kalangan kaum 

Nasionalis Vietnam. (Antara- 

UP-AFP) 

  

PULISI INGGRIS" telah. me- 
ugungsikan pendjaga2 telpon jg 
masih dibawah umur dari kantor 
hubungan telpon internAsional di 
London pada hati Minggu, sete- 
lah seorang jang tak dikenal me- 
nelpon, bahwa sebuah bom wak- 
tu telah ditempatkan dalam yu- 
angan itu. Detective2 telah meng 
geledah ruangan tersebut setelah 
orang itu dengan melalui pesawat 
telpon mengatakan: ,,Pendjaga 
telpon Florence  Doughworth, 
kita telah menempatkan - sebuah 
bom waktu, jang akan meledak   

Inja. Kira2 26.000 laki Turki diatas | 

|pada djam 17.00. Para detective 
|itu tidak menemukan apa2. Ke- 
(imudian mereka kembali mentjari, 
.setelah orang itu djuga mengata- 
| kan, bahwa kali ini mereka gagal, 
|akan tetapi kedua kalinja tentu 
jakan kena djuga. Tetapi sebagai 
' @juga halnja dengan pertama ka 
kinja, tidak ada bom jang dikete- 
mukan. 2 5 

EMPAT orang telah tewas dan 
8 orang luka2 parah pada hari 
Minggu, ketika lebih dari 500.000 
penduduk Mexico jang beragama 
Katolik menjerbu ketempat pemu 
djaan ”Gadis Guadalupe” untuk 
memudja santa santa pelindung 

| negara2 Latin Amerika. Menurut 
pembesar2 Palang Merah, empat 
orang telah tewas, sedang lebih 
dari 1000 orang lainnja mendapat 
perawatan pengobatan — karena 
pingsan, letih dsb. Kabarnja 8 
orang telah menderita luka2 pa- 

perdana menteri baru ialah pa- 

la peraturan Agamanja. ombang-ambingkan 

  
dak mendjalankan itu peraturan gertak sambal sadja. 

ama, terpaksa setudju. Sebab se- nja untuk baiknja sadja. 
arnja soal itu hanja soal ,,LE-, Setudju Pak Ali? Kita 

SASI” sadja. Kalau orang ti-| mu. Dimana sidang 

“sendiri, sebenarnja HAMPIR | betul to Pak Intentdant Hardjo? 

: u adalah penganut Islam djalan terus. Orang mesti- mengerti 

tulen sedjati dan taat kepada sega- bahwa Pemerintah tidak boleh di- | 

L | | hanja dengan 

| Djadi meskipun Bung Karno ti- suara2 omong kosong, insinuasi dan | 

'»DI?, namun prinsipnja menurut Insja'allah, semua perisitiwa itp ha 

dibelakang ' kepada mereka, tetapi hanja seri 

Kabinet itu di kat buruh jang pertama disebut 
tadi menjetudjui aksi pemogokan. 

(Antara-AFP), 
suka bohong dan tidak menipu adakan, baiklah kita simpan sadja, 

(kat Buruh Masinis dan  Stoker 
|dan Serikat Buruh Pegawai K.A. 
| Ketiga2-nja serikat buruh itu me 
nuntut kenaikan upah  sebanjak 
1546, .dan menolak kenaikan 4 
shilling seminggu jang diusulkan 

HARI SABTU MALAM laksama- 

na Robert B. Carney menerangkan, 

bahwa Rusia bertekad untuk me- 

nentang keunggulan Amerika Seri- 

kat di laut, dan kini membeli kapal2 

dagang dari sahabat2 dan s-kutu2 

Amerika Serikat, sehingga dengan 
demikian penataran2 kapal Rusia   

  

dapat memusatkan tenaganja terha- 
dap pembuatan kapal2 perang. Ke- 

  

pala bagian operasi angkatan laut rika Serikat dalam djangka pandjang 
Amerika Serikat itu menjertai per- | daripada angkatan udara maupun 
“ingatan dengan permintaan - kepada 'angkatan daratnja. Carney jang ber- 
,Liga angkatan laut untuk melopori (bitjara dalam sidang tahunan liga 
'rentjana public relations diseluruh |angkatan laut Amerika Serikat me- 
negara tentang perluasan  pembua- Inerangkan, bahwa ,,Amerika bisa 
tan kapal2 perang. melihat, bahwa Rusia telah bertekad 

untuk muntjul kedepan dari kedu- 
dukannja jang terkuntji oleh keada- 
an daratannja, dan menentang kedu- 
dukan kita dilaut”, Carney  mene- 

Carney menggambarkan angkatan 
perang Rusia sebagai antjaman jang 
lebih besar terhadap keamanan Ame- 

    

bahwa Soviet Tah. Seorang wanita kabarnja me 
makin lama |J8hirkan anaknja didjalan jang 

dari | penuh sesak didepan tempat - 
mudjaan, dan lebih dari 100 
orang telah ditangkap karena m 

'rangkan selandjutnja, 
Rusia telah memesan 
makin banjak kapal2 dagang 
sahabat2 dan sekutu2 Amerika Se- 
rikat. Hal ini, demikian Carney, ine | 
njebabkan 
mendjadi bebas untuk mengadakan! tewas tidak segera dapat dikenal 
pekerdjaan2 jang lebih penting lagi, | kembali. Seorang mati karena Iu- 
ialah pembuatan kapai2 perang. | ke2 disebabkan pisau, dan se- 

lorang lagi karena mendapat sera- 
(UP). ngan djantung, 

penataran2 xaral Rusia bek dan perkelahian2. Mereka if. 
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Baru sa SIA 
SETRIKA LISTRIK 

HARGA Maa 
Oku kirim untuk. luar. Fa 
Persediaan terbatas ! 
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pengalaman, dengan surat ketera- ih 
ngan lengkap dari salah satu per- (t: 

Boleh datang     
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Kalisari 10 — Tilp. 2092. | 
Praktek umum 3 Pa anak2. | 

. Djam bitjara 5 — 
Hari Raya, Saptu, ak tutup |$- YR 
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“Penawaran untuk tiap2 Partai Hina sampul tertutup, nama alamat jang ba dan dialamatkan 
“kepada Djawatan Perikanan Darat Propinsi Djawa Tengah (Gudang) Purwodinatan Barat No. 13 
Belakang Kantor Kehutanan Daerah Semarang di Semarang. Barang? dapat dilihat. di. Gudang 

"tersebut diatas, tiap2 hari kerdja. mulai djam 8. sampai djam 14. terketjuali hari minggu dan hari 
besar. Keterang?an lainnja dapat diminta kepada Saudara R. OEMAR sebagai pemegang Gudang. 
Pembukaan couverts dilakukan di muka Saudara Kepala Kantor Lelang Negeri di Semarang pada 
tgl. 21/12-53 djam 9.30 pagi di Ruangan Gudang tersebut diatas. Perlu diketahui bahwa apabi- 

|la diantaranja ' Partai pendjualan barang2: tersebut harganja kurang memuaskan dapat ditahan ti- 

TELANG BESAR. BESARAN” 
Dari Benangz tjap ikan j 4 jang | biasa untuk membikin djala penangkap ikan dan bisa dipergunakan 

30/6 AK Banjaknja 1 Ton keadaan baru. 
SO San d 1 3. Maa er Sanu 
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40/9 EG 3, 0.462 Sana » 2 
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30712 : 0.600 5 2 13 
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12712 R 5 0.489 ” 35 : 2 
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12/24 Ke aa 0:046,, 25 an 
20/6 » 0.420 2» 5 LSP 

16/12 35 5 0.806 3 7 1» : 40/6 PELAN Laode 2. 3096 

Landsyenducommissionnair 
: Tengah 

| Menolong wanita bersalin dan : @ 108 hp - 6 cylinder valve-in-head| engine i Praktek umum. Den Ja . 5 | ! 

Djam bitjara : i @ enlarged tropical cooling system | Rumah: diam 7.00— 9.30 | NO PT "3 
RS: Buiabem 10301 nga @ factory-built steel cabin 
ra -. 

aa ea , 

Djika Tuan/Njonja tahu apakah . e 150 x 20 : 10 ply tires akan terdjadi dikemudian hari, : tentulah banjak Halangan2 dan @ delivery from stock. 
.hikan. Periksakanlah djika kau hen 

  

INTERNATIONAL TRUCKS: R 162    

    

    
   

   
    

   
   

  

Pandanaran 66 tilp. Sing, 2229. 
Memeriksa wanita hamil 

  

  

  

  

Kesukaran2 bisa dapat disingkir- 

'|dak memetjah kesulitan2 penghi- 
dupan. Segala hal dirahasiakan. 

M. S. Rahat 
OCCULTIST | 

Seteran 109 — Semarang. 
Djam bitjara: 9—12 pagi $ 

& S7 Lea | 

LINDETEVES N.V. 
Djakarta - Surabaja - Semarang - Medan - Makassar.- Palembang 

Bandung - Pontianak - Bandjermasin - Tjirebon - Menado - Djember 
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SEMARANG MOTORS RODA: TERBANG BAN HONG LIONG 
Bodjong 50 Semarang Palembang Makassar 

Ao Kulit jang sehat 
| Ialah kulit” | 
jang baguspun :      
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| Obat medjan jang» mudjarabs 

| Tadi Pagi Sudah Mulai Dibagikan na aa 
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“METROPOLE 
5.15 —-1.I5 -9.15, jan 

. Kissah pertempur 
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Beli Satu Botol Besar Atau Dua Boto! Ketjilf! 

ANGGUR KOLESOM 
TJAP 

   
Dapat Hadiah satu bidji Kalender 1954 j jg mungil 
ANGGUR OBAT KOLESOM UNTUK LELAKI ) Tjap: Orang Tua 3 
ANGGUK OBAT KOLESOM UNTUK WANITA: ) 

Terbikin dari sarinja Buah Anggur dan Obat2: Tionghoa jang isti- 

mewa dan No. 1, dan speciaal buat lelaki dan wanita jang berba- 

dan lemah, Kurang darah, Muka putjat, Kaki tangan dingin, Ping- | 
gang sakit, Rheumatiek, Bernafas pendek, kepala sering pusing, 

Urat sjaraf tjape, segera mendjadi sehat dan kuat, serta membi- 

kin awet muda. 

NOMER REDJEKI” | "3 Ba” 
CIBA MER    

   
     

    
    

  

    
   

   
   

    

   

   

    

  

    

  

Suatu tjara reklame jang belum pernah terdjadif. P KANTOR - PENDJUALAN CIBA 
| LH HOPPENSTEDT 

dalam sedjarah Reklame toko-toko dikota Semarangi . aa 
Sudahkah Tuan2 dan Njonjah2 mendapat nomer jang sungguh2 TT rY PN 
dapat membawa REDJEKI ? | CONCERN CINEMAS Tn 

Ih. Tiap-tiap pembeli jang berhasil mengumpulkan bon-bon pembelian sampai lebih dari sedjum nh Xx INI MALAM D.M.B. (u. 17 tahun) 
(lah Rp- 50-— berhak menukarkan bon-bon tersebut dengan selembar ,, NOMER REDJEKI”, untuk W| s99-7.60- 9.00 JOAN: CRAWFORD — JACK PALANCE #ebih dari Rp. 100.— dua lembar, untuk lebih dari Rp: 150-— tiga lembar, begitu seterusnja un- | GLORIA GRAHAME 2 
: tuk tiap2 lebih dari Rp. 50.— mendapat selembar ,, NOMER REDJEKI”. : 

Pertjintaan 
jang ditjurigain | 

& 7 cc 
f Bon-bon jang dapat ditukarkan dengan ,, NOMER REDJEKI” ialah bon-bon pembelian ba- 99 UDDE .N FE KAR 
|rang2 mulai tgl. 15 Desemb. sampai dengan tg. 31 Desember 1953, dengan demikian maka tang- Y | 

5 “3 Heartbreak poised on a trigger of terror. PN Ia daa penukaran bon2, pembelian dengan ,,NOMER REDJEKI” adalah tg. 31 De | Satu drama pertjintaan jang menggemparkan! 

Maa
 

Ea
 

Akan datang: WENDY HIL Ik g 5 H Hadiah2 jang disediakan untuk »NOMER REDJEKI” ini sebanjak 150 matjam jang terbagi Mana Le Ni Men Pan sebagai berikut: —. | saw PK Gee Aa 2 en 

  

: 1 Hadiah ke I Sebuah Scooter ,,LAMBRETTA”, Remember Eliza Doolittle............ The cockney flower girll............ 1 Hadiah ke II Sebuah. Bromfiets. ”AVROS”. 
1 Hadiah ke III Sebuah Pesawat Radio ”GREATZ”. GRAND Ini Malam Penghabisan fu: 13 th!) 
1 Hadiah ke IV Sebuah Komfoor Istimewa tiga -Pit. 4 5.60 7.60 9.00 JOCHNNY WEISSMULLER as Jungle Jim in 4 Hadiah ke V 
6 Hadiah ke VI 

Sebuah pak 'Textiel seharga Rp. 500.-— 
Sebuah pak Textiel: seharga Rp. 250.— 

36 Hadiah ke VII “Sebuah pak. Textiel seharga Rp. 109.— 
100 Hadiah ke VIII Sebuah pak Textiel seharga Rp. 50.— 

INGAT...... 1 Bon-Bon duplikat pembelian berwarna kuning jang berada pada Tian2 dan Njonjah2 
itulah jang memberikan kesempatan kepada Tuan-Tuan dan Njonjab-Njonjah untuk mendapat sa- 

| Tah satu hadiah-hadiah jang kita sediakan........, Maka tukarkanlah bon-bon tersebut dengan......... 
» NOMER REDJEKI” ! 

SAVAGE MUTINY” 
. Geger di pulau Tulonga! Penuh sensatie' gempar! 2.
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Besok malam AMRAH — MIMI MARIANI — — MIEN SONDAKH 
Premiere GRAND M. ARIEF — PAULINA ROBOT — KUNTJUNG 

| ... PUTERA MAHKOTA 
KASSAN atau JANG TEKTJURI 

Dongengan 1001 Malam penuh sensatie dengan lagu2 dan Tarjan jang   Bisa dapat Beli di Warung2, Toko2 di Semarabp 
dan- Pasar Djohar. 

N. V. MAY LIAN 
Djl. Darat 89 — Semarang — Telp: 1333: 
Djl: bari kaan 37, — Ba La 4437 

    

  

    

    

  

Bantulah P. M. re 
$ Sean sn te Be ang 

    

     

merdu dan indah! 
  

- 

«. Untuk maksud ini SETENGAH SEN. pun kita tidak menaikkan 

  

4 Ini ala 
harga barang-barang: kita! Buktikanlah kenjataannja ! Si Ba 

, , : sja £ : mr : (2.17 tan) 

BATJALAH KOMENTAR DARI HARIAN INI JANG DIMUAT KEMARIN ! I l 
" nara 

BETAPAKAH INDAHNJA HA- Radja Murah (DIAH2 JANG KIFA. SEDIA- 2 3 : 
KAM IKU: Kie Ou Nan : A73 Ian “Toko »HIEN” & Co. IETALAGE TOKO: KITA......... 

(PASTI MEMPUASKAN 1. Bodjong 25-Tilp. 1577 - Semarang 

4.10 7.00 9.15 

berbareng 

      

  

    La 6 oy Rogers 50 K Tn 
  

  

REX 

6:36 - 9.66 
HE. SAI CAULKE MALLOY. WAS His B055! | 1 | "3 1 MET WITH AN ACCIPENTI ILL GET. HIM THAT MEANS HE WORKS FOR THE LARUE « BOTE: 5: 5AD | Film India ran asyat dusiktu perang saudara di Amerika! Siapa: AL OUT OF HERE) — an . K3 Menarik kah jang Un isa band sikpalah jang akan menang! (17 th) Ne 

"In Haa nb. Ina Kata Banaab:: 
Sensatie! 

Ojagalan T-- 9.- (Sep. umur) | dgn teks 

Penuh Tut 

  

S9 (47 th.) 
Anne Baxter — 'Macdonald Carey 

My Wife's Best Friend” Besok malam: ST Ik (Geg. dm) 

1g dan: humor! 

  

Sik Hwie hun Chacuw Shin" 
  

,SAN MAO" (Tekst Ind.) 
  

AKAN DA TANG #5 

  

Montgomery CLIET 
Annc Baxter — Karl bidan 

Saja mengakui 
Saja mengakui 
otang lain! 

Saja meri gakui pema Isua bukti2, supaja orang lain dig: ANUNG ....corensntan 

Type Pertj.: , SEMARANG”, Ma pak 

  

pembunuhan. 
Kes BN jang minta djiwa seorang dan keperhpjaan 

“DRAMA HEBAT ! Gubahan Alfred Htemcaki 

1 CONFESS' 
Nesangnann anakan Akibatnja dipukul orang lain. 2 Ta Fe Ea : aan   
  

! 
2 — Kelihatannja seperti perrimpin saja Caulks Malloy mengalami adalah pemimpinnja. Itu berarti, reka berdua”, berkata ' Mary WY T BR EL I I N "8 H ketjelakaan,. Saja akan membawunja pergi dari sini. bahwa dia bekerdja untuk pertsaha- seorang diri. 9. 9 E 1oO Je: & NA D Tr 

Indonesia. 

   
   
     
    

  

Akan id atang: MISLIA —MUSTAPHA —- NURSIAH — M. SABRI 

BUNGA PERTJINTAAN"” 
Satu romance drama jang memikat dan mengharukan! 

PAUN $ 33, RO YA h INI MALAM PREMIERE (te 17 tah) 
-—— ,Dia berkata Winda Malloy Saja eng menembak mere- 5:00 7.00 9.00 RICHARD CRANE — MARSHALI, REED 

  
an kaju ,,Larue”, demikian fikir Ma- —& Aduh, kepala saja. ry Pines. Captain Harding's fabulous adventure! Gempar! 

Columbia Super-setial terbesar — penuh. Sensatie!         #


