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Akibatnja H Hampir Sebuah Gelas 
Te, Kekepala 

KARENA TABIAT jang . hampir sadja pada hari 
Selasa sebuah gelas jang dihadapi oleh seorang Penilik Kantor 
Pendidikan Agan | Ko — Sem sinelajang” pada tu- 

t an kalau tidak dapat ditjegah oleh sementara pe- 
“ada Waktu itu seorang pemuda W. tjalon 

Guru na Landjutan datang. m rus 
pakan berlangsung dalam permulaan minggu de- 

a, karena memiliki sjarat2nja maka dalam 
pari ia sudah Na masuk tjalon 

“belum djuga mendapat an, sedang tja- 
lain sudah lama menerimanja. Penilik "Kantor tsb. 

Gjawab atas ini mendjawab: ,,0, s: 
I Tuan, djustru saja kurang emng . 

Pa menimbulkan — kemarahan - 
gelas diminta untuk ikut berbitjara. 
Tn 2. Kegdaak, oleh Penilik | ai 

5 Kepada pegiat ni n sekali ini oleh W. akan di 
4 t sebab merasa “dirugikan tidak bisa ikut udjian. 

ea 1 pa Big (Antara). 

Perobahan Politik Ame- 
rika Terhadap Asia 

: Mungkin 1 Diadakan Atas Saran- 
i saran Nixon 

      

    

     

   

  

          

  

5 SEBAGAI HASIL laporan jang diadjukan oleh wakil presi- 
den Amerika Serikat Richard Nixon kepada Presiden Eisenhower, 
sesudah Nixon mengadakan kundjungan keliling ke Timur Djauh, 

Bi Asia "Tenggara dan Timur Tengah, Amerika Serikat mungkin 
5 akan menindjau kembali politiknja terhadap Asia. Demikianlah tu- 

lis wartawan ”Reuter” Ralph Harris. Menurut para pembesar 
: Amerika, laporan Nixon jang membentangkan saran2 mengenai 
3 perang nenan kemungkinan untuk beri bantuan militer kepa- 

4 da Pakistan SA dengan Syngman Rhee itu, akan mela- 
t kukan peranan pe usaha ambil ketetapan, apakah ada 

» aspek2 dari “politik "Amnesia terhadap daerah2 jang dikundjungi 
5 nja itu akan ee 

  

Nixon  menjampaikan laporannja 

$ ! kepada Eisenhower ketika Senen j.l. 

“Malin | Pandangan2nja dan  andjuran2nja 

» i mengenai langkah2 jang akan dila- 

»Lamp uh |kukan Amerika dimasa j.a.d. 

6 Dpand aka Industri 
Gt Ka us 

| diterz ingkannja 

penting Italia hari 

akan 

kepada Dewan Ks- 

| amanan Nasional A.S., jalah badar. 

' perentjana rahasia jang tertingzi 
. Amerika Serikat. 

di 

daripada p | Diantara saran? jang akan dike- 
rukan oleh Pam federasi buruh mukakannja, - menurut para penin- 

kiri dan kanan. Menurut dugaan ada jau terdapat suatu saran untuk le- 
6 djuta kaum.buruh jang menuruti kas ambil keputusan, apakah Ameri- 
seruan tadi dan mereka akan mogok ka akan beri bantuan militer kepa- 
selama 24 djam. Bagi staf? perusa- ga Pakistan, walaupun P.M. Indis, 

| haan2 pengangkutan partikelir, pe-' Jawaharlal Nehru, menentanguya. 
| mogokan ini hanja berlaku selama 6 Nehru telah menjatakan, bahwa se- 
djam sadja. Segala perusahaan jang tiap persetudjuan militer akan di 

y sekali bagi umum pandangnja sebagai tindakan tidak 
ketj dari j kan ini, tapi hajk, jang dapat menimbulkan 'pe- 

5 kimia, besi dan badja, serta ngaruh? jang mengchawatirkan, . di 
2 textil, jang mempunjai buruh lebihj Asia. Ka '2 tak resmi mengatakan,: 

dari Nag djuta orang, akan bahwa Nixon akan desak supaja di- 
mulai hari Selasa djam 6 vagi. adakan tindakan2 untuk perkuat Pa- 

Pesing bas AA ' kistan, tapi disamping itu mendja- 
min Nehru bahwa hubungan Ameri- 

industrialis. ka—India akan tetap baik. 
Para pemimpin buruh menga- | : 3 Pen 

takan, bahwa penghentian pe- 

kerdjaan ini dimaksudkan seba- 
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Sementara itu perdana menteri 
"Kashmir Bakshi Ghulam Moham- 

gai peringatan bagi kaum AinduS- | mad Selasa telah mengutuk perdjan- 
trialis, jang telah menolak tum (dian militer Amerika Serikat 
tutam buruh supaja sistim upah Pakistan, jang dikabarkan sedang 
dirobah diseluruh. Italia. dirundingkan itu. P.M. Kashmir me- 

Pemimpin2 buruh Komunis ingatakan bahwa ..persekutuan anta- 
mengatakan, apabila pemogokan ra Pakistan dan Amerika Serikat jg. 
ini tidak membawa perobahan2jsekarang ini”, hanja merupakan pe- 
jang dikehendaki, "maka  akan'ngakuan belaka bahwa komplotan 
diadakan pemogokan? jang ber- liang digagalkan oleh rakjat Kashmir 
gelombang, - dipusat2 “urat inadi ketika bulan Agustus j.l. itu, adalah 
negeri —- tsuatu komplotan Amerika. Djuga 

1: Para pemimpin buruh, Kristen | pertjobaan baru diplomasi Amerika 
Demokrat, jang tipis harapannja ' sekali ini akan gagal, kata Bakshi 
bahwa pemogokan ini akan me- “Ghulam Mohammad. Seperti diketa- 

matahkan perlawanan pihak ma- hui, bulan Agustus j.l. Bakshi Ghu- 
Gjikan, belum lagi mengumuri- : lam Mohammad menggulingkan per- 
kan rentjana mereka untuk ma: i dana menteri Sheikh Abdullah, dar 

    

sa j.a.d. Mentan Pena, . |mendakwa bahwa ia bermaksud men 
mma idirikan negara Kashmir jang sama 

y sekali terlepas dari ikatan dengan 
U/, Di Pi India atau Pakistan. Menurut Bak- 

m ishi Ghulam Mohammad,  rentjana 
2 Djan "Sheikh Abdullah ini adalah saran 

i i Amerika, supaja Amerika dapat ta- 
Jogja-Smg. 'rik keuntungan daripadanja. 

Dgn M pega Aha! n Dalam rapat umum jang diadakan 
Lok: Diesel hama 5 “di salah satu tempat jang letaknja 

BERHUBUNG pertjobaan Tok- 120 mil sebelah utara Srinagar tadi, 
diesel baru2 ini lebih djauh di P.M. Kashmir mengatakan  seian- 

peroleh keterangan, bahwa disam djutnja, bahwa Amerika Serikat akan 

ping perhubungan . sangat ketjewa djika mengira dapat 

dan Di karta-Surabaja merampas suatu ,,Taiwan di anak 

: ar Sernariag, dan To uga benua India”. (Antara-AFP). 

kap 0 ca Pep om AT AN NP 
: marang-Jog! Surabaj Maa 

lang Kegan lok-dieset. “Untuk 

  

  

ORANG2 TAK DIKENAL Di 
|. LOKOK RANGAN? 

pendek kata sifat2 perkataan ada | 

ternjata belum diketemukan bukti 

apabila gerakan itu semata-mata 

| membahajakan kedudukan negara 

dulu dengan melakukan penang- 

     

Gerakan , sx 
Lagar Belakang Penangkapan2 Di Ha 

Baru2 Isi 
(Oleh : Koresponden Kita) 

SEBAGAIMANA pernah kitaswartakan, baru2 ini pihak Ke- 
lakukan penangkapan | , tentaraan di Jogjakarta sudah me 

Peka" orang, tentang ini lebih 
ekas 

  

malam). Oleh gerakan tsb. 1 

dan 

bangsa asing. 

Plakat2 dan pamflet2 itu jang 
berisi dengan kata2 jang sifatnja | 
mengandjurkan ME 
Pantja Sila dan meningkirkan 
penghalang2: Revolusi 1945 selan 
dutnja tidak terdapat kata2 jang 
bersifat bermusuhan dengan Pe 
merintahan R.I. jang sekarang, 

begitu rupa, hingga tidak mem- 
punjai maksud2 jbng tertentu ter 
hadap kekuasaan Pemerintah R.I. 
Dan siaran2 itu ditjetaknja pun 
diluar daerah Jogjakarta, dan di 
masukkan kedalam kota Jogjakar 
ta dengan sangat hati2-nja. Begi 
tupun tidak diketahui dgn djelas, 
gerakan itu diperkudakan atau 
tidak oleh salah satu golongan 
atau partai politik, hanja diketa 
hui bahwa gerakan mereka itu 
ditudjukan semata-mata karena 
merasa tidak puas terhadap susu 
nan perekonomian jang ada seka 
rang.. i 

Selandjutnja - didapat - ketera- 
ngan bahwa gerakan itu ternjata 
ada gerakan baru jg belakangan 
diketahui menamakan dirinja ,,Pe 
lopor Revolusi Indonesia” (PRI) 
jang didirikan dengan  maksud2 
untuk bergerak menurut apa jang 
ditjita-tjitakan. Dalam peperiksa- 
an terhadap beberapa orang pe 
mimpin PRI jang ditangkap itu, 

bukti jang positif bahwa mereka 
berniat merobohkan Pemerinta 
han R.I. jang ada sekarang. Gera 
kan mereka berdasarkan  keingi- 
nan perbaikan susunan ekonomi, 
pembantrasan korupsi dan bebe 
rapa hal jg dianggapnja gandjil. 
Hania tjara mereka hendak ber 
gerak ini mungkin akan dapat 

menggelisahkan “rakjat, terutama 

hendak ditudjukan kepada solo 
ngan bangsa asing, ini akan dapat 

"|
 

di dunia internasional. Dalam 
menghadapi aksi jg direntjanakan 
oleh mereka, pihak jang berwa 
djib sudah dapat bertindak lebih 

kapan2 seperlunja. Achirnja bisa 
ditambahkan disini, bahwa gera 
kan tsb. diatas, tidak mempunjai 
berhubungan dengan salah satu 
gerombolan jang kini sudah ada. 
Berkat ketjepatan pihak ketenta- 
raan bertindak lebih dulu, maka 
ketika tg. 12 bln. 12 dan djam 12 
malam suasana dikota Jogjakarta 
tetap tenang malah mungkin rak 
jat tidak ketahui djika di Jogja 
karta “ada sesuatu gerakan. 

.TUG-75” 
Bomber2 Atom Rusia 
Jg Dapat Menjerang 

Amerika 

PEMBESAR2 militer A.S. me 
ngatakan pada hari Selasa di 
Washington. bahwa telah diketa- 
hui sedjak hampir 2 tahun bahwa 
Rusia kini membuat pesawat2 
pembom jg dapat mendjatuhkan 
bom2 atom “diatas kota2 di A.S. 
dengan berpangkalan didaerah 
Kutub Utara. Dikatakan selan- 
djutnja bahwa diduga Sovjet Uni 
mempunjai pangkalan2 di Siberia 
dari mana pesawat2 sematjam itu 
dapat dikirim ke A.S. dengan me 
lintasi Selat Bering dan mungkin 
djuga dengan melintasi Lautan 
Atlantik didaerah  Groenland. 

u-Kota R.L, Jogjakarta, 
| Galam keadaan tenang dan aman, 
lan Desember ini, terasa Ma Yan (pad 

bulan dan djam tersebut diatas, men arkan 
sebagainja dan kemudian disusul dengan 

menggelisahkan rakjat dan terutama ditudjukan k 

Batu2 sedjak beberapa Tak 

  

bisa Po “ sbb.: 

permana gn mendadak pada permula: 
da PA 10-12 Kk keadaan 

djauh 

  

Makan Bata 
Kembali Ma- 
suk Hutan? 
Dengan Membawa Uang 

“Dan Bahan2 Makanan : 
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3 Pameran Ka 
katan Darat # 

#Pemandangan dalam Pameran Angkatan Darat”, jang diadakan di Se- 
marang mulai tanggal 13 hingga 16 Desember ini. 

“| sekolah sedang melihat tionten sebuah “djembatan darurat jang dapar 
sdibuar oleh bagian Geme tentara dalam tempo singkat. Pameran sematjam 

Ih ini akan diadakan -djuga di Solo “gl. 19 sampai 21 Desember dan di 
" Magelang tanggal 24 dan 25 Desember ja.d. Maksud terutama ialah 

untuk merapatkan hubungan tentara dan masjarakat dan menarik minat 
. pemuda-pemuda kita dalam Angkatan Darat. 

  

Tampak para murid 

(Foto: Djapenpropdjateng) 
  

DALAM WAKTU belakangan ini 
di Makasar semakin kuat kabar2 
Te bahwa gerombolan 
man Balo jang belum lama berselang 
diberitakan ' telah menjerahkan diri 
pada tentara didaera Pare-Pare, te- 
lah melarikan diri kembali kehutan 
dengan anak-buahnja, Menurut ka-j 
bar2 tersebut ia telah turut membawa 
sedjumlah uang dan bahan2 makanan | 
jang diberikan untuk perbekalkapia" 
Intan rayon2, 

  
Ketika ditanja kebenaran be- 

rita itu Perwira Pers “Kapten 

mentar apa2. Sementara itu be- 
berapa hari ini Komandan Resi- 
men 23 Sulawesi Selatan Chan- 
dra Hassan sedang berada diko- 
ta Makassar. Diduga ia sedang 
memberi laporan2 kepada Pangli- 
|ma T.T. VII tentang perkemba- 
ngan keamanan di. Sulawesi Se- 
latan. Tg. 16/12 pagi 
Hassan akan memberikan 
perensi pers mengenai perken 
bangan terachir didaerah keku - 
saannja. “Walaupun ada berita2j 
demikian 

  

    
   

   

   
   
   

  

   
   

  

     

  

     

  

diliputi oleh kedjengkelan. 

12.143 pengungsi 

sian Soppeng kaum peng 

telah terserang penjakit disentri, j 
sehingga ada jang telah tewas. 
Pemberantasannja agak terlam- 
bat karena obat2 jang diperlu- 
kan tidak ada. Hari ini ia sen- 
diri telah membawa satu peti 
berisi obat2 jang diperlukan un- 
tuk pemberantasan penjakit itu. | 

Menurut tjatatan, djumlah kaum 
pengungsi jang ada, didaerah 
itu  berdjumlah 12.143 orang. 
mereka semua adalah korban 
dari gerombolan pengatjau jang 
terus-menerus mengganggu dae- 
rahnja. 

Dalam pada itu dari Bone di- 
beritakan bahwa selama tahun 
1953 rakjat di Soppeng telah ke- 
hilangan 2000 ekor kerbau jang 
dirampok oleh. gerombolan pe- 

ngatjau. Daerah Soppeng adalah 
termasuk salah satu gudang be- 
ras jang terpenting di Sulawesi 
Selatan sehingga diduga petani2 
akan menderita kekurangan te- 
naga peluku - dengan hilangnja 
hewan2 itu. (Antara). 

KOPRA . INDONESIA MENU- 
RUT PEDAGANG2 SABUN 
DJEPANG TERLAMPAU 

MAHAL. 

Pabrik2 sabun Djepang pada 
hari Selasa mengandjurkan kepa- 
da pemerintah Djepang untuk 
membeli lebih banjak kopra dari 
Pilipina. Pemimpin2 pabrik sa- ' 
bun Djepang, perhmpunan de- 
wan eksport dan import minjak 
ekstrak dan perhimpunan pabrik2 
lemak dan minjak telah mengun- 

  

   

    

  

    

  

    

    

      

  

   

   

Rahasia tidak mau memberi ko-|- 

Ganara HA Icon Diangkat Oleh 
|Piepang Untuk Indon. 

keadaan di Makassar/Selasa telah memberi persetudju- 
seperti biasa, tjuma masjarakat annja terhadap rentjana 'perdjan 

20 Fdjian tentang pengangkatan kapal 
kapal jg telah tenggelam - dalam 

terantjam desenteri. Indonesia sebagai sebagian dari 
sx kerugian Dj 

Seterusnja menurut kete Bem pea Kodi teresan Perajan 
ngan Kepala Djawatan Tn 

atas nama Djepang dan oleh ke- 
tua delegasi Indonesia dr. Sudar 
sono atas nama Indonesia. Upa- 

Tuar negeri  Djepang. 

    

   

                              

     

perhub 
akan 

P-Ps Feet na 'antara Surabaja- 
Malang 8 kali sehari p.p. Ketjuali 
lok-diesel, DKA djuga pesan ger 

Le daan Tea sedju uah te ari 
120 buah gerbong kl:    
   

   “Austria. 
Menurut" Ag rangan itu,” pada 

DKA terdapat Ao dari ' djumlah 
lokomotief jang mak, tetapi. jang ti 
dak dapat diperbaiki! 1/ karena kekura 
ngan tenaga ahli 1 — karena itu 
terpaksa - didatangkan 
dari luar- Baru: kira2 
hun lagi kekurangan tenaga . e 
diri itu bisa ditjukupi dan inipun 
tergantung PN peladjar2 
Indonesia tiap tahun. 

Selandjutnja diperoleh Tjatatan, 
djumlah penumpang keretaapi -seka 
rang ini, 3096 lebih banjak di 
da sebelum perang. Teta djumlah 
pengangkutan barang merosot 709 
djika dibanding dengan masa sebe- 
lum perang. Kemunduran ini di se- 

babkan terganggunja keamanan. De 
ngan, demikian maka pendapatan ha 
nja tambah sedikit 
lum perang, sedang pengeluarannja 
lebih besar. Sebenarnja DKA tjukup 
dengan tenaga buruh. 60.000 orang 
tetapi itu sekarang djumlahnja ada 

70.000 jang berarti kelebihan tena- 
ga 10.000 orang. 

  

    

   
   

  

  

   

Semarang - J : 
lankan 5 kali Na 

  

daripada sebe- 

'Menurut laporan sumber jang bo- 
leh dipertjaja, baru2 ini dipantai Lo- 

djungi . pembesar2 kementerian 
perdagangan dengan keluhan, ba- 
hwa harga kopra Indonesia' ter- 

Pangkalan2 itu memungkinkan 
pesawat2 pembom jang baru tsb.- 
untuk -mentjapai sebagian besar   kok Rangan Sesait (Lombok Barat) 

telah berlabuh sebuah perahu jang 
memuat sedjumlah 25 orang. Orang2 
tersebut semuanja memakai pakaian 
seragam tentara dan 20 orang | 
lainnja turun kedarat dipantai itu | 

dalam hubungan hendak. mengambil 
“|air minum. Sumber tersebut seterus- 

nja menjatakan, bahwa salah se- 
orang diantara rombongan itu, telah 
minta kepada penduduk setempat 
untuk membeli beras, tetapi oleh 

penduduk bersangkutan dikatakan 
tidak ada beras ditempat itu. Dian- 
tara orang2 jang tidak dikenal itu, 
ada mengakui dirinja orang2 dari 
Maluku dan Madura, jang akan me- 

i neruskan perdjalanan ke Flores un: 
tuk membeli barang2. Sementara itu 
dikatakan, bahwa orang2 tersebut 

semuanja berambut pandjang d:ngan 
kupingnja bertindik sebelah. Setelah 
selesai mengangkut air keperaku jg. 
mereka tumpangi, perahu tersebut 

terus berlajar menudju kearah timur. 

'Washington bahwa Rusia menemui 

lampau tinggi sedangkan ' Guam 
tidak dapat mentjukupi kebutu- 
han Djepang. , 

dari kota2 di A.S. dgn tak usah 
berhenti menambah bahan pem- 
bakar. 

Indonesia dan Guam adalah 
dua sumber kopra untuk Dje- 
pang. Pemimpin2 kementerian 
perdagangan Djepang berdjandji | 
akan  mempeladjari permintaan 
itu. 

Dalam bulan Maret 1952 menteri 
angkatan “udara A.S. pada waktu 
itu jani Thomas K. Finletter telah 
mengumumkan bahwa Rusia mem- 
persiapkan produksi pesawat2 pem- | 
bom djarak djauh, jang dapat di ka 
takan dari pesawat ,,Superbomberj . 

B-36” A.S. Pesawat B-36 ini mem- 
punjai ketjepatan maksimum 435 'sawat TUG-75 itu terdapat dalam 
mil sedjam dan dapat terbang dari . pemakaian mesin turbo-prop model 
A.S. ke Rusia pulang balik dengan Djerman, jang dipergunakan oleh 
tidak usah menambah persediaan ! pesawat2 tsb. Mesin turbo-prop ia- 
bahan pembakar. Sementara itu da 
ri kalangan tak resmi tetapi jang 
kompetent didapat keterangan di 

    
mesin djet tetapi tenaga jang diper- 

"oleh dipakai untuk menggerakkan 
ibaling2. Menurut pendapat para sh 

beberapa kesukaran dalam pembua li tadi maka pesawat2 TUG-75 ter- 
tan sebuah pesawat raksasa jang dal utama dibikin di. Timur Djauh So- 

“lah mesin turbine gas sama denganj 

Is) Wanita? Islam Pertahan- 
kan P. P. 

BARU2 INI sekretaris pusat pimpinan Persatuan Islam di 
Bandung telah mengirimkan surat kepada menteri agama untuk 

- minta perhatian pemerintah — kementerian agama — pada bebe- 
| rapa bagian keputusan mw'tamar organisasi tersebut, 
sungkan dari tanggal 17 sampai 20 September di Bandung. Kepu- 

| tusan2 jang dimintakan perhatian 
gai berikut: Mendesak kepada pemerintah supaja diadakan reor- 
ganisasi dan reformasi dalam Ma 

butuhan masjarakat Islam. 

O Buah Bang: 
kai Kapal 

KABINET Djepang pada hari 

perang dunia kedua “ diperairan 

djian ini an hari Rebo ditanda 

 Katsuo Okamura 

tjara j 
kan 

atanganan ini diada 
mpat di kementerian 

Perdjandjian tersebut mengikuti ga- 
ris2 garis2 besar dari perdjandjian2 
sematjam itu jang telah lebih dahulu 
diadakan oleh Djepang dengan Pi- 
lipina dan Vietnam dalam tahun ini. 
Sebagaimana hainja 

telah ditjapai dengan Indonesia me- 
ngenai pengangkatan kapal2 tersebut 
kedua belah fihak menemukan suatu 
tjara untuk melaksanakan pembaja- 
ran ganti kerugian perang jang se- 
djak lama diundur-undurkan itu 
menunggu akan perundingan2 guna 
mentjapai suatu persetudjuan umum 
tentang soal pembajaran ganti keru- 
gian perang ini. : 
Dalam pembitjaraan tingkat ter- 

achir ini jang dipersoalkan ialah ter- 
utama djumlah seluruhnja jang ha- 
rus dibajar oleh Djepang sebagai 
ganti kerugian perang kepada nega- 
ra2 jang bersangkutan masing2. 

Isi persetudjuan. 
Lebih landjut United Press me 

wartakan, bahwa menurut ketera 
ngan jang diperolehnja dari sum 
ber jang lajak dipertjaja, persetu 
djuan antara Indonesia dan Dje 
pang itu terdiri dari suatu pream- 
bule, 5 fatsal dan dua protokol 
jang dilampirkan. Beaja jg akan 
dipikul oleh Djepang untuk pe- 
ngangkatan kapal2 jg telah teng 
gelam itu dibatasi sampai 6.500. 
000 doilar,, dengan. djumlah 
mana menurut taksiran, Djepang 
akan dapat mengangkat 50 sam 
pai 60 buah kapal2. 

AHLI2 PEMBUAT KAPAL 
DJEPANG KE INDONESIA. 
Serombongan terdiri dari pada 

.ahli pembuat kapal Djepang pada 
hari Selasa kabarnja akan berto- 
lak ke Indonesia dari Tokio un- 
tuk mengadakan pembitjaraan2 
idisini tentang pembuatan kapal2 
ibagi Indonesia. 

Rombongan ini diketuai 'oleh 
Hishashi Hato, presiden dewan 
direktur . perusahaan pembuatan 
kapal2 Mitsubishi dan anggota2- 
nja antara lain terdiri dari dua 
orang insinjur terkemuka perusa- 
haan tersebut. 

Rombongan ini akan menga- 
dakan perundingan2 dengan pe- 
merintah Indonesia tentang pem- 

Indonesia sampai ditandatangani- 
nja kontrak resmi antara peme-   pat mendjatuhkan bom2 atom di | vjet dan ditjoba di Kuibyshev. 

Li Kesukaran dalam produksi pe | “. (Antara—UP). 
rintah Indonesia dan para. pem- 
buat kapal Djepang itu. 

  

Gentjatan 
KEMENTERIAN luar negeri Bir 

ma hari Selasa menerangkan, bhw 
pemerintah Birma telah menjetudjui 
untuk memperpandjang  persetudju- 

an gentjatan sendjata dengan  pasu- 
kan2 asing di Birma dengan 6 hari. 

Persetudjuan ini semula akan ber-j 
achir pada Selasa malam. Menurut 
pengumuman, operasi2 militer ter- 

  

' Militer tiga negara, Amerika, Muang laksanakannja 

Sendjata Di Birma Diperpandjang 
hadap pasukan2 Nasionalis akan di mintang di Birma, untuk  memper- 
tunda hingga tgl. 21 Desember te- oleh kesempatan agar pasukan2 me 
ngah malam. Perpandjangan perse- reka diungsikan dari. daerah Uni. 
tudjuan tsb di-izinkan, karena ada-| Ini adalah - perpandjangan waktu 

nja permintaan dari pihak komisi jang ke-empat kalinja semendjak di 
pengungsian pasu- 

Thai dan Taiwan, untuk memung- kan2 gerilja di Tachilek pada tgi. 
kinkan komisi itu menjelesaikan pe-y7 Nopember. Perpandjangan waktu 
rundingan2 dengan Taipeh dan Kuo-'terachir akan berachir pada Selasa 

| dr 

! " -. 
| yen Kanetan sa Po ebi 
4 

Maap sbwnuseg seniman abgaka Sen 

yg Kadikatk 5 bak an0NNah ap 0 

Haag sean Man 

tengah malam. ' Rombongan  pasu- 
kan2 untuk diungsikan jang ter- 
achir melaporkan diri dipusat pene 
rimaan pasukan2 diperbatasan 
Muang Thai dan Birma pada tgl. 
8 Desember, sehingga — djumlah 
orang jang  diungsikan - mendjadi 

hekerdja dan hasilnja sesuai dengan namanja, utk. memenuhi ke- 

Ihadji hanja dilaksanakan oleh pe 

pada perdjan-. 
djian2 itu, dalam persetudjuan jang 

buatan kapal2 oleh Djepang bagi | 
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jang dilang- 

dari pemerintah itu adalah seba- 

hkamah Islam Tinggi, agar tjara 

Menuntut kepada 
agar “penjelenggaraan 

pemerintah 
djama'ah 

merirktah (kementerian agama) de 
ngan tidak ikut tjampurnja ba- 
dan-badan lain, seperti Panitia 
Hadji Indonesia (PHI) dan seba- 
gainja. 

Menuntut kepada 
supaja mengadakan 
dan tuntutan 
jang telah melakukan ketjurang- | 
an dan penipuan kepada para dja 
ma'ah hadji. 

Berhubung diwaktu achir2 ini 
banjak timbul agama baru, maka 
menuntut kepada pemerintah su- 
paia membuat ,,definisi agama”. 

Pembagian harta warisan jang 
tidak berdasarkan Ouran dan 
Sunnah haram (tidak sjah) dan 
karena itu mendesak kepada pe- 
merintah agar mengatur pemba- 
gian harta warisan berdasar Our' 
an dan Sunnah. (Pia). 

Pernjataan bersama orga- 
nisasi2 wanita Islam di 
Djakarta. 

Dalam pada itu pertemuan antara | 
organisasi2 wanita Islam jang diada 
kan pada tgl. 15 Desember 1953 di 
Djakarta, jang” diselenggarakan oleh 

Badan Kongres Muslimin Indonesia 
Lembaga Wanita, dihadiri oleh wa- 

kil2 dari Peladjar Mu'allimat, Per- 
sistri, AP Irsjad Isteri, Peladjar Is- 
lam Indonesia Puteri, GP puteri, 
Aisijah, Muslimat, Wanita Islam 
Maluku, Kerukunan” Puteri Islam, 
Wihdatul Muslimat dan Alkattirijah 
puteri telah merundingkan hal2 jang 
berkenaan dengan usaha2 jang nam 

pak pada sebahagian  dunia-wanita, 
merasa perlu untuk mengeluarkan 
pernjataan-bersama, sebagai 

  
pemerintah 

penjelidikan 
terhadap orang2, | 

I. Menuntut adanja suatu undang2 

perkawinan jang sesuai dengan hu- 
kum2 Islam sebagai undang? perka 
winan Republik Indonesia, dengan 
peraturan? chusus bagi golongan jg 
beragama lain. 

II. Memandang, bahwa sebagai 
akibat tuntutan diatas, berkeberatan 
atas pembekuan atau pentjabutan 
P.P. no. 19/1952 dengan ketentuan 

disesuaikannja dengan adanja pero- 
bahan2' jang telah dimadjukan kepa 
da pemerintah (menteri urusan pe- 
gawai kabinet Wilopo) oleh bebera- 
pa organisasi2 wanita Islam. 

HI. Memperingatkan 
umat Muslimin dan Muslimat, hen- 
daknja djangan mudah mempermain 
kan hukum Tuhan mengenai kawin 

lebih dari seorang. (Pia). 

imemilih tempat tinggal merexa sen 
(diri. 

ditentang oleh pihak Utara denga ar! 

beri- 
kut: | 

(PBB. 
kepada | 

- 22.000 Tawanan Utara Je 
Ta Mau Kembali 
Akan Diterima Masuk Tentara Ke-8 

Amerika 
22 Tawanan Bangsa Amerika Emoh Pulang 

PANGLIMA TENTARA K E-8 Amerika djenderal Maxwell 
Taylor pada hari Selasa menjatakan dalam konperensi pers di 
Seoul bahwa Tentara ke-8 kini mempunjai rentjana selengkapnja 
untuk menerima 22.000 tawanan perang Korea Utara jang tidak 
mau direpatriasi, apabila tawanan2 tadi sesudah tanggal 23 Dja 
huari 1954 tidak lagi berada dalam penampungan pasukan2 India 
didaerah demiliterisasi Korea. Djenderal Taylor selandjutnja mene 
rangkan bahwa tawanan2 Tionghoa dan Korea Utara jang tida 
mau direpatriasi itu akan dibawa dari batas selatan daerah de- 

militerisasi kesuatu tempat tadjuan sementara atau temnat tudjuan 
tetap. 

Dikatakannja bahwa pekerdja- 
an pemindahan tawanan itu akan 
dilakukan dengan kerdjasama Ko 
misi Negara2 Netral urusan Re- 
patriasi, “tetapi dalam “gerakan ini 
serdadu2 Tentara ke-8 tidak akan 
memasuki daerah  demiliterisasi, 
karena tindakan demikian itu 
akan merupakan pelanggaran ter 
hadap persetudjuan  perletakan 
sendjata. 

Mengenai status tawanan2 tadi 
sesudah tgl. 23 Djanuari nanti, 
djenderal Taylor menjatakan bah 
wa menurut anggapannja tawa- 
nan2 perang bangsa Korea (Uta- 
ra) akan diserahkan kepada peme 
rintah Korea Selatan, dan tawa- 
nan2 perang bangsa Tionghoa 
akan dibawa ke Taiwan. 

Batas waktu 23 Djanuari. 
Batas waktu: tgl. 23 Djanuari itu! 

utk. pemetjahan masalah tawanan? 
perang jang tidak mau direpatriasi 
adalah berdasar pemaksaan pihak 
PBB tentang persetudjuan gentjatan 
sendjata. Menurut pihak PBB, da- 
lam persetudjuan gentjatan sendjata 

ditentukan, bahwa djika “batas wak- 
tu 90 hari sesudah permulaan Kon 
perensi Politik (jang seharusnja se- 
lambat?nja harus dimulai 120 hari 
sesudah penanda-tanganan gentjatan 
sendjata, jaitu pada tgl. 24 Oktober i 

JL) telah lewat, maka tawanan? pe 
rang jang tidak mau direpatriasi itu 
dengan sendirinja akan kembali ke- 
status penduduk preman dan boleh 

Pendapat pihak PBB ini telah ' 

  
alasan bahwa - Konperensi Politik 

itu tidak djadi dimulai menurut wak 
tu jang ditentukan. 

Dean tolak usul Utara. 
Berita dari Panmunjom sementara 

itu mewartakan bahwa utusan Ame- 

rika dalam pembitjaraan2 pendahu- | 
luan ena aan Politik Arthur 
Dean pada Selasa petang telah ber- 
tolak kembali ke Washington untuk 
memberi laporan kepada pemerin- 

tah Amerika dan pembesar2 nega- 
ra2 PBB lainnja mengenai keadaan 

pembitjaraan2 di Panmunjom sela-, 
ma 7 minggu jL ini. | 
Sebelum berangkat Dean menolak : 

usuk Utara supaja pembitjaraan2 jg 
diputuskan sedjak hari Sabtu jl. itu 
dimulai lagi, dengan alasan bahwa 
pihak Utara belum memenuhi tuntu 
tannja supaja mereka menarik kem 
bali tuduhan2 tentahg pengchiana- 
tan jang baru2 ini telah dilemparkan 
oleh delegasi Utara kepada Amerika 
dalam sidang di Panmunjom. Menu 
rut Dean pihak Utara sungguh? 
menghendaki diadakannja Konperen 

si Politik”, dan mereka mungkin 
akan mau menarik kembali  tudu- 
han? itu djika telah siap untuk be- 
runding. 

Tawanan2 PBB menolak. 
Sementara itu Ketua Komisi Ne-! 

gara2 Netral urusan: Repatriasi djen 

deral K.S. Thimaya pada hari Sela 
sa tidak berhasil membudiuk 22 
orang tawanan perang Amerika dan 
seorang tawanan perang Inggris jang 
tidak mau direpatriasi supaja mere- 
Ka mau keluar dari tempat perkema 
han mereka guna menghadliri pen- 
djelasan2 ,,mari pulang”. 

Djenderal Thimaya menemui ser- 
dadu2 Amerika dan serdadu Inggris 
tadi selama hampir satu djam, teta- 
pi tawanan2 itu tetap menolak utk. 

menghad!liri pendjelasan2 oleh pihak | 

Berita lain dari Panmunjom me- 
njatakan “bahwa pada hari Selasa 6 
orang tawanan Korea Utara dan 6 
orang tawanan Tionghoa jang tadi- 
nja menentang repatriasi telah di | 

  

Beras Untu 

donald, komisaris 

pada hari 

Mengenai sarannja untuk me 
nurunkan harga beras, Macdonald 
antara lain menundjuk kepada 
buruknja panenan di Djepang, jg 
berarti, bahwa kekurangan» jang 
akan diderita oleh Djepang nanti 
harus ditutup dengan  sumber2 
dari luar dan dengan vemakaian 
bahan2 pengganti beras. 

Konperensi ini adalah konpe- 
rensi. panitia konsultatif — urusan 
beras, jang dihadliri oleh wakil2 

dari Organisasi urusan Makanan 
dan Pertanian PBB (FAO). 

Kantor FAO utk. Asia,   2.248 orang, termasuk 445. wanita 
dan kanak2. (AFP). 

1-8. 

2 « Gara   
  

      

Seterusnja Bangkok, ibu-kota 
Muang Thai, telah dipilih sebagai 

dung Komunisme 
Mc Donald Andjurkan Penurunan 

Harga Beras 
PENURUNAN harga beras Te at suatu alat untuk memera- 

ngi komunisme di Asia telah diandjurkan oleh  Maicolm Mac- 
dienderal Inggris untuk Asia Tenggara, dalam 

pidatonja pada suatu konperensiberas di Singapura jang berachir 
Selasa. Saran Macdonald tsb. didasarkan kepada per 

hitungan, bahwa beras adalah bahan makanan 
'bagi djutaan orang penduduk diAsia. Dalam pidatonja itu Mac- 
donald selandjutnja memperingatkan, bahwa hasil2 jang telah di 
tjapai dalam usaha menindas komunisme di Asia Tenggara dapat 
|Seranfjam oleh merosotnja harga2 karet, 
barang2 penting lainnja dari daerah tsb. 

dari 19 pemerintah dan ufusan2 | 

k Memben- 

jang terpenting 

timah dan bahan2 serta   
tempat kedudukan jang tetap dari, 
kantor Organisasi urusan Makanan 
dan Pertanian PBB (F.A.O.) untuk 
daerah Asia dan Timur Djauh. 

Keputusan mengenai hal 'ini diam 
bil dalam sidang jang ke-7 dari | 

F.A.O., jang baru2 ini dilangsung- 
kan di Roma, dan dihadliri oleh wa 
kil2 dari 70 negara. Dalam. bulan 

Djanuari 1941 Bangkok dipilih se- 
bagai tempat kedudukan sementara 

dari kantor F.A.O. untuk Asia dan 
Timur Djauh tsb. 
Disamping itu, Muang Thai dju- | 

ga dipilih sebagai tempat kedudu- | 
kan Dewan F.A.O., jaitu suatu ba. | 
dan pekerdja jang bekerdja antara | 
2 sidang umum F.A.O, 

(Antara—Reuter), 

“djuta kini sudah berada 

. perkelahian 

| guruan2 tinggi kedokteran, 

kembalikan kepada pihak Utara se- 
'sudah mereka menjatakan kehendak 
untuk dipulangkan. 

Jang ke Taiwan. 
Dari Taipeh di Taiwan, Reuter 

mewartakan bahwa 63 orang ta- 
wanan perang bangsa Tionghoa 
jang berasal dari Korea dan telah 
menjatakan” kehendak mereka un 
tuk tidak dipulangkan ke RRT, 
kini telah masuk sekolah lagi di 
'Taipeh. 

Menurut pembesar2 Tiongkcx 
Nasionalis, bekas tawanan2  pe- 
rang tadi sedang diberi ',,pengeta 
huan tambahan”, jang oleh sum 
ber2 di Taipeh dinamakan sebar 
gai peladjaran2 indoktrinasi Na- 
sionalis. 

Tawanan? bangsa Tionghoa itu 
baru2 ini telah diangkut dengan 
pesawat. terbang “dari Korea ke 
Taiwan. (Antara-UP) 

Korupsi 
Rp3 Djuta 

Atas Kerugian BRN 
Minahasa 

PENGGELAPAN uang Biro Re-' 
konstruksi Nasional sebanjak Rp. 3 

dalam ta- 
ngan jang berwadjib. Demikian -ke- 
terangan seorang terkemuka dikala- 
ngan BRN daerah Minahassa pada 

Pedoman Rakjat. Penggelapan, itu 
mula2 dapat diketahni dalam faktur 
kain2 drill, kemudian pada faktur 
dan pengiriman  barang2 klontong 

| seperti tjangktr2 dan barang2 petjah- 
i belah lainnja 
' pertanian. 

sampai kepada “alat2 
Siapa jang mendjalankan 

penggelapan itu -kalangan tersebut 

belum mau memberi keterangan. 

Perlu diterangkan bahwa jang di- 
maksudkan dengan pengiriman: ba- 
reng2 itu adalah untuk daerah trans: 
migrasi di Dumoga. 

Sementara itu uang sebesar Rp: 
600.000.— jang diperuntukkan buat 
membuat djalanan didaerah transmi- 

Lgrasi tersebut, jaitu dari Pusian ke- 
kilometer 34 jang pandjangnja 5 km. 
baru diselesaikan 1 kilometer, sudah 
habis. Uang tersebut diterima oleh 
pemborong (aannemer) John Lan- 
tang. (Antara). 

Huru-Hara 
Baghdad 

Akibat Na Bu- 
“rah Minjak Basrah 

Company 

KERUSUHAN telah terdjadi 
di Basrah pada hari Selasa ketika 
250 orang buruh dari djumlah 
2500 buruh ,,Basrah Petroleum 
Company” jang kini mengadakan « 
pemogokan, bermaksud kembali ' 
kerdja. Kaum pemogok berusaha 
mentjegah bahwa 259 orang tsb. 
dapat kembali kerdja dan dalam 

dengan polisi jang 
kemudian timbul beberapa kaum 
pemogok mendapat luka2 dan be 
berapa orang Iginnja t€lah ditang 
kap. 

Di Baghdad para peladjar dari per 

hukum 
dan farmasi mulai“ mengadakan pe- 
mogokan selama 24 djam sebagai 
pernjataan simpati dengan pemogo: 

kan buruh minjak di Basrah itu. Pa 
ra peladjar tsb berkerumun dimuka 
gedung2 perguruan tinggi tadi, teta 
pi insiden tak terdjadi. 

Menteri dalam "negeri Irak, Said 

Oassaz, pada hari Senen pagi telah 
bertolak ' dari Baghdad . menudju 
Basrah untuk mempeladjari keada- 
an disana dan telah mengambil pu- 
tusan untuk sementara tinggal di 
Basrah. Kalangan resmi sementara 
itu memperlihatkan optimisme me- 
ngenai kemungkinan pengachiran pe 
mogokan tsb dan mengemukakan se 
bagai tanda jang menggembirakan 
kenjataan bahwa - sebagian . dari 
kaum buruh minjak pada hari Sela 
sa telah kembali kerdja. Selama 11 
hari belakangan ini produksi - dari 
daerah minjak Basrah dipertahan- 
kan oleh tenaga2 ahli darj luar ne- 
geri. 

.Basrah Petroleum 

adalah anak kongsi dari ,,Irag Oil 
Company” dan mengerdjakan , 33 
sumber minjak didaerah Zuabir. Pro 
duksinja setiap tahun ialah kira2 3 
djuta ton minjak kasar. 

(Antara—AFP). 

Company” 

DARI SERATUS 
RUPIAH DIKETEMUKAN DI 

SINGKAWANG. 
Bebrapa hari jang lalu seorang 

pegawai pos kota Singkawang Ka 
limantan) telah menemukan se. 
lembar uang ,,(RMS” dari seratus 
rupiah jang langsung diserahkan 
kepada polisi. Menurut keterang- 
an, uang tersebut diterimanja 
dari Djawatan Pegadaian Negeri 
ig. menjetorkan sedjumlah uang 
dalam mana termasuk uang ,,R. 
M.S.” tersebut, Pihak polisi telah 
melakukan penjelidikan dari mana 
asalnja uang itu, 

UANG RMS”  
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SERIKAT PERUSAHAAN SURATKABA 
. Berhubung dengan naiknja perongkosan perusahaan, misalnja tarip. pos, pengangkutan dan lain2, maka berdasar kepada putusan Kongres S.P.S. ke-VII di Medan pada tg. 18, 

19 dan 20 September 1953 dan mengingat putusan rapat daerah S.P.S. Djawa Tengah di Solo Pata: tg. 9 Nopember. 
H 1953, maka mulai tg. 1 Djanuari 1954 mendatang harga langganan surat2-kabar anggota S.P.S. di Djawa Tengah se- 

8 
" 

bulannja ditetapkan s.b.b. : se i 
1. ,Suara Merdeka” ...... Rp. 12,— (dalam kota Se- 

marang Rp. 11,—). 

  

2. ,Kedaulatan Rakjat” ... Rp. 12,— 
Ih SNamomak? Lion et, RI Aleren 

g Ba aul # , ta R “12, — £ 
: 6. ,Tana -« Rp. 11,50 (dalam kota 

11 3 Rp. 10,50). To SERA Pe ai Mp Uki 
8. ,,Dwiwarna” ll... Rp. 10,— (dalam kota 

: t Aa Rp. 9,—). 

Djakarta, tg. 15 Desember 1953. 
: TA — Paniteratama S.P.S. 

E SIRI |... SUDARJO TJOKROSISWORO. 

| SAMAWI. : LP 
& x 

x 

Sesuai Pengumuman diatas, maka harga langganan ,,Suara 
Merdeka” mulai tg. 1 Djanuari djadi Rp. 12,— (dalam ko- 

: ta Semarang Rp. 11,—). Sudah termasuk meterai ! ! pi Kami mengharap, bahwa para pembatja jang budiman tidak 
1 8 akan merasa keberatan akan kenaikan ini, karena memang 
3 “exploitatie surat kabar umumnja sebenarnja sudah sedjak E. 2 tahun jang achir ini menanggung kenaikan2 jang tidak ri- Pe ngan. Misalnja ongkos tjetak, harga kertas, ongkos? kirim 

seperti jang lewat pos jang sudah naik 6076 dan lain seba- 
gainja lagi. Dan kenaikan ini sebetulnja belum seberapa ka- 
lau kita bandingkan dengan kenaikan. harga koran dilain? 
daerah, misalnja di Medan sampai Rp. 15, di Djakarta Rp. 
14,— dst. Kemudian kami utjapkan banjak” terima kasih 
atas bantuan dan kerelaan segenap pembatja jang budiman. 

Direksi 
“SUARA MERDEKA 

  

  

  

Kabar aa 

Injeksi Beras Baru 
—— Beras Jg Dibagi2kan Kwalitet Tjukup 

.— Usaha Tjegah Bahaja Kelaparan 
LAPORAN2 MENGENAI naiknja harga bahan makanan, 

terutama beras memang sudah diketahui oleh fihak atasan. Keada. 
an jang demikian tadi sudah biasa, karena musim patjeklik. Usa- 
ha untuk dapat menurunkan harga beras senantiasa diambil, di- 

|. mana antaranja diberikan insjeksi beras. Dulu dari daerah2 diuta- 
33 rakan, bahwa beras Pemerintah tidak begitu laku oleh karena jang 
00 dikeluarkan kurang memuaskan, tetapi mulai bulan Desember ini 
| Jajasan Urusan Bahan Makanan disamping mengeluarkan beras 

lama, djuga mengluarkan beras baru. Baik untuk umum maupun 
kepada perkebunan2 jang mengambil beras dari J.U.B.M. djuga 
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. diberikan beras baru, sehingga dengan demikian ada harapan 
harga beras akan turun atau setidak-tidaknja mendjadi stabiel, 

  

|. demikian keterangan jang diberikan oleh fihak jang berdekatan 
|... dengan wartawan kita. 
5 ' 5 $ Dikatakan selandjutnja, bahwa ig. 

ialah dikota? disebabkan kebutuhan- 
nja, ialah beras gosok. Semua pa- 
brik beras di Djawa Tengah belum 
diperkenankan dibuka kembali, se- 
hingga beras. gosok itu harus dida- 
tangkan dari daerah Jogjakarta jang 
sendirinja harganja sedikit tinggi, 
berhubung dengan ongkos pengang- 
kutan dan lain sebagainja. 

PERIKANAN DARAT 
DI DJATENG. 

  

5 - Selama ini kolam ikan darat didae 
2. rah Djawa Tengah tertjatat seluas 

Ka 18.650 ha jang menghasilkan 3.5 dju 
Pa ta kg ikan atau 719e dari hasil ren 

2 # tjana tahun ini. . - € 
$ Tertjapainja itu menurut  ketera- 

ngan, sebagai akibat antara lain, ha 
sil kerdjasama antara pemerintah 
dan penduduk jg. setjara gotong ro- 
jong berhasil memulihkan kembali 

  

ke 

2 
adaan didaerah2 minus jang pendu- 
duknja tidak mampu membeli beras 
didjawab, bahwa rakjat didaerah mi 

: 5 biasanya Umasa patjeklik  membu- 
:25 km. saluran sehingga dapat mem tuhkan gaplek, djagung dan sedikit 
beri air pada tambak2. seluas 1.509” peras. Berhubung dengan pandjariz- 
ha jang tadinja terlantar. . nja musim kemarau, maka tanaman 
Selain kolom ikan jang terdapat di djagung hasilnja kurang sekali se- 

. seurut pantai itu ikan djuga dihasil- hingga harganja mulai naik. Berke- 
Bea kan dari waduk2 rawa2, telaga dsb- naan dengan ini, maka djuga 'harga 

nja seluas 31.400 ha sedjumlah 3,5 gaplek akan meningkat. Untuk men 
Gjuta kg belum terhitung benih2 ikan djaga ini, maka oleh pihak jang bor- 
jang tertjatat 58,2 ekor. wadjib telah disediakan gaplekbe- 

Lebih djauh “diperoleh keterangan berapa ratus ton, - dimana setiap 
utk. memperbanjak djenis ikan da- | waktu dibutuhkan dapat disampai- 
rat baru2 ini oleh Djawatan Pefika- kan ke tempat jang memperlukan. 
nan telah didatangkan Ik. 300 ekor: Mungkin oleh karena ini. - maka 
skumpay” jang sesudah dipelihara harga gaplek jang dulunja sudah ie- 
menghasilkan 80 ribu ekor bibitan bih dari Rp. 60.— per kwintal, pa-, 
untuk kemudian disebarkan  ditem- da minggu ini turun sampai kira2 
pat2 di Djawa Tengah. ini. 1 
 Ketjuali itu djuga telah disebarkan daerah? di Klaten, 
bit sebanjak 3,6 djuta atas waduk2 : Sukohardjo). 

(.. seluas 8.600 ha untuk kelak dipeli 
-. hara dalam tempat2 seluas 13.000 

    

Wonogiri dan 

    

Mengenai bahaja kelaparan dika- 

kelihatan harga beras meningkat ini, (roko, leeraar pada. C.G.N. (Col- 

Atas pertanjaan, bagaimanakah ke-( 

Rp. 45.— (harga ini adalah untuk. 

PEMBANGUNAN KOTA 
. SOLO. 

Dalam bulan Desember 
akan dibuka 3 buah djembatan 

ni telah hampir selesai pemba- 
| ngunannja. 

batan2 Kalangan Brodjo dan 
Tandjunganom. Djembatan Gam- 

lesaikan, karena 

san. 

tentu untuk perbaikan djalan2 
kampung. Dalam tahun 1954 ini 

Katjamatan tjukup untuk mem- 

'djadi untuk tahun 1954 sebanjak 
5 X 1 Km — 5 KM, karena di- 
seluruh Kota Besar Surakarta ter 

Pemerintah Kota pun akan se- 
gera memulai Kan mengeras- 
kan — mengaspal djalan bekas 
Kali Larangan. i 

PAMERAN BATIK DI 
PASAR MALAM. 

La.d. di Stand ,,Pantisari” Pasar Ma 
lam Persatuan  Demobilisan  Pela- 
djar Solo, akan diselenggarakan Pa 
meran Batik, jang akan di-ikuti oleh 
8 orang mahasiswa puteri dan 12 

orang mahasiswa putera dari Dja- 
karta. Dalam pameran tsb-akan di 
pertundjukkan berbagai matjam pa- 
kaian jang dibuat dari batik, dianta 
ranja: Pakaian batik Solo (klasik), 
pakaian swadesi, pakaian bekerdja, 
pakaian bersekolah, pakaian di ru- 
mah, dan pakaian harian. Penjeleng 
garaan mode dari pakaian2 itu diker 
djakan oleh Institution for Beauty 
Culture IKI, dan make-up oleh 
Maud Wahjuni. 
pameran tsb oleh RRI Pusat di be-' 
rikan bantuan musik dibawah pim- 
pinan Sudarnoto. 

Pameran hari I akan diperuntuk- 
kan bagi para undangan dan umum, 
sedang Pameran hari NI diperuntuk- 
kan bagi para peladjar. Kedatangan 
para maneguin di Solo dan kembali 
nja ke-Djakarta kabarnjia “akan di 
djamin oleh pihak AURI. 

J. H. DENGAH DIPINDAH 
KE DJAKARTA., 

J. H. Dengah direktur PRRI 
Solo kini telah dipindah ke Dja 
karta, dan sebagai penggantinja 
telah diangkat Sunarno Darmotja 

lege Gula Negara) di Jogjakarta. 
Timbang terima antara kedua 

pendjabat itu telah berlangsung 
pada tgl. 30-11 jl. 

  

DJUMLAH HEWAN JG DI- 
— POTONG DI KABLUK. 

ini | 

didalam Kota Surakarta, jang ki- | 

Djembatan2 itu adalah Djem- (Xx 

biran terpaksa belum dapat dise- |. 
masih menanti | 

datangnja dwarsliggers jang dipe- | 

Selain itu Propinsi Djawa Te- | 
ngah akan memberikan pos ter (8 

akan disediakan pos untuk tiap2 

perbaiki I Km djalan kampung, | 

dapat 5S Katjamatan. “besar tersangkut peristiwa pemberon 

It SE : 39 
Pada tek: 19 dan 12017 malam ana? Sena, U Kedung” perba 

Untuk — meriahkan j 

  

    
   
   

    

  

BUKAN ATMONADI, ME- 
— LAINKAN SUDJADI. | 

Mengenai pertundjukan dagelan 
Mataram di Istana Presiden ada ke- 
salahan, jaitu jang memimpin bukan- 
nja Atmonadi, melainkan Sudjadi. 

| Dengan ini kesalahan kita betul- 
can 2 £ 

PEMBEBASAN 39 ORANG 
—.. TAWANAN S.O.B. 

Sedjumlah 39 tawanan SOB di Ma 
gelang, pada tgl. 16-12 akan di be- 
'baskan dari tahanan, Pembebasan 
tsb akan dihadiri oleh pihak — mi- 
liter, kepolisian dan pemerintah si-| 
pil setempat. 
Diantara 39- orang itu, 18 orang 

asal dari daerah kabupaten Temang 
gung,, 13 dari Magelang, 3 dari dae 
rah Semarang, 1 dari Bantul dan 
dari Sleman Jogja. Mereka sebagian 

“Joyce Mouthaan, seorang modisie 
II Desember jang baru lalu teiah 
mann, Bandung. Model2 Paris jang 

takan bekas bataljon 426 dan di ta 

tamu meriang dan model2 jang dipertundjukkan dapat sambutan hangat. 

Gambar: model jang manis ini tyotjok sekali untuk dipakai di Indonesia. 

Djumlah Pegawai Sebelum Perang 
Laporan2 DPD Dim Sidang DPRDS Propinsi 

Hari Selasa 
(Tjatatan Wartawan Kita) 

DALAM SIDANG pleno DPRDS Propinsi Djawa Tengah 
!jang kini masih berlangsung sedjak hari Selasa jbl, oleh anggauta 
DPD telah disampaikan laporan tentang beleid dari Dewan Peme- 
rintah Daerah Prop. Djateng selama tahun 1953. Dalam Japoran 
itu a.l. dikemukakan usaha2 jang telah : 2 : i 
itu, jang pada umumnja nampak ada kemadjuan2 bila dibanding- 

tahun 1952. Mengenai soal kepegawaian disebutkan, kan dengan 
bahwa menurut tjatatan pada bl. Djuli jl, djumlah 

tertjapai selama setahun 

pegawai Pro- 
pinsi Djateng seluruhnja ada 30.858 orang dengan omzet sebesar 

Rp. 258,— djuta, sedangkan pada djaman sebelum perang djum- 
lah pegawai jang mengungsi “keperluan Propinsi ada 6000 orang 
dengan omzet Lk. Rp. 9,— djuta. 

Pertanian rakjat. 

Disebutkan dalam laporan itu, bah 
wa produksi bahan makanan pada ta 
hun 1953 pada umumnja lebih tinggi 

terkenal dari Djakarta pada tanggal Ta pada tahun jl., ketjuali produksi 
mengadakan modeshow dihotel Ho- |djagung jg sangat merosot, karena 
baru tampil kemuka. Sambutan dari 

  

Ihan sedjak dua tahun jang lalu. 

' DEMONSTRASI TRAKTOR 
. DARI INGGRIS. 

“Oleh Djawatan Pertanian Rakjat erdaganga 
Propinsi Djawa “Tengah pada tgl.|. . 

Djawa tasan antara Kabupaten Wonosobo | 
dengan Temanggung akan diadakan 
demonstrasi traktor jang didatang- 
kan dari Inggris oleh N.W Net. Mo 
tor Coy di Semarang. Memilih tem- I- 
pat di Kledung itu menurut Prodjo- 
sugito kepala Djawatan Pertanian: 
daerah Kedu, sesuai dengan keada- 
an tempat dan kemampuan pendu- 
duk untuk membeli sebuah traktor. 
Traktor tsb pernah djuga dipertun- 
:djukkan di Ungaran. 

GEDUNG KANTOR POS 
BARU DENGAN BEAJA 

Rp 537.500.— 
Gedung kantor Pos baru, jang ter 

letak ditepi djalan alun2 Magelang 
pembukaannja akan dilangsungkan 
bulan depan. 

Beaja untuk pembangunan dengan 
sebuah perumahan kepala kantornja 
Rp 537.500.—. Selain itu, oleh Dja-! “Di Djawatengah banjak menghasil 
watan Pekerdjaan Umum, di Para-: kan kulit sebagai hasil ternak jang 

kan dan di Temanggung kini sedang dipotong seperti kulit sapi jang sela 
dikerdjakan pula pembangunan kem ma pertengahan pertama tahun ini 
bali gedung kantor Pos jang hantjur: ada 51,000 lembar,  kerbo 64.000, 
karena dibumi hanguskan pada wak | kambing 155.000 dan domba 41.000 
tu clash jang lalu. Buat keperluan lembar. Beberapa waktu jang lewat 

ngan pedagang kulit, belakangan 

geri guna mentjukupi kebutuhan 
ni sudah mulai berkembang itu.   

jitu Pemerintah telah menjediakan kebanjakan kulit jang masih mentah 
beaja sebesar Rp 250.000.—. 

Rp 1.438.750 UNTUK e Pn 
PENGAIRAN rusahaan penjamakan kulit di Dja 

Menurut tjatatan, Djawatan Peng Wa tengah ini tindakan jang sedemi 'airan daerah Kedu sampai achir ta- Kian itu tidak diperlukan lagi. Ditem 

itu dikirim keluar negeri untuk dima 

sar Rp 1.438.750— guna memeli-: bang, dan Sala terdapat banjak peru 
hara bangunan serta memelihara 'Sahaan2 penjamak kulit rakjat jang 
pengairan pemerintah. Bangunan ini Setiap harinja menghasilkan ratusan 

liputi arcaal pengairan tehnis se-j! kulit matang. 
luas 57594 ha, setengah tehnis! Dengan dasar ini maka belum Ia 
12972 ha dan pengairan liar 7177, M4 berselang jang berwadjib telah 
ha. Untuk pekerdjaan menahan ba-' Membuka paberik penjamak kulit jg haja bandjir, pemerintah telah me- POkoknja mendidik penjamak2 kulit   

Menurut keterangan selama 3: 
kwartaal ini djumlah hewan jang di 
potong ditempat pemotongan hewan | 
di Kabluk sbb.: Sapi berdjumlah 
12.514 ekor, kerbau 3099: kambing 
12.147 ekor: domba 2072 ekor. dan 

jib.I. jang dipotong: Sapi 995 ekor, 
kerbau 270 ekor, kambing i187 
ekor, domba 325 ekor dan babi 625 
ekor. Djumlah seluruhnja hewan jg. 
dipotong dalam tempo 11 bulan ini, 
jaitu sapi 13.509 ekor, kerbau 3369 
ekor, kambing 13.334 ekor, domba 
2397 ekor dan babi 7594 ekor. Ke- 
terangan selandjutnja mengatakan, 
kalau kota Semarang tidak berada 
didekat pesisir, maka angka2 akan 
mendjadi lipat 2 kali. 

DJAW. KEHUTANAN DAN 
KEHEWANAN REBUTAN 

BATURADEN. 
Tg. 16-12 di Semarang ditunggu 

kedatangannja Kepala Djawatan Ke 
hutanan Pusat Ir. Susilo dan Sutar- 
mo, Kepala Djawatan  Kehewanan 

  1428.000.— dengan menghasilkan me 
'liputi areaal 

babi 6969.- Dalam bulan Nopember : 

ngeluarkan uang Rp 30.750-— utk. Takjat itu untuk mentjapai hasil kwa 
perbaikan bangunan dan slokan2? liteit penjamakan jang lebih baik Ia 
Rp 577.000.—, pengairan desa Rp : : 

55337 ha dan sawah njamak kulit di Magelang itu tetapi 
tadah hudjan 35990 ha. Dalam ta- ida perusahaan? rakjat jang ada 
(bun 1952 beaja untuk mengerdjakan di Kedu, Tegal, Rembang. Sala dil. 
pemeliharaan biasa bagi bangunan? itw kwaliteitnja sudah memadai dje- 
serta slokan pengairan telah di ke- nis ,,Javabox” dan jang dapat diper 
luarkan uang sebesar Rp 1.301.223, gunakan untuk bahan? zool lapisan, 
82 dan menghasilkan pekerdjaan tas dsbnja. 
97286 ha. Beaja penahanan bahaja - 3 
bandjir Rp 21.350.—, perbaikan sloj “ Selain itu, faktor jg. menjebabkan 
kan pemerintah Rp 594.602,— dan kurangnja eksport keluar negeri me 
perbaikan pengairan desa jang sudah nurut keterangan, terbukania perda 
rusak semendjak djaman . Djepang gangan antara RRT dengan negeri 
Rp 415.537,96. luaran misalnja dengan Djepang. Ne 

geri2 ini dulu'dikatakan banjak men 

TJILATJAP idatangkan kulit dari Indonesia, teta- 
:pi berhubung terbukanja hubungan 

— ALAT-ALAT PELEDAK 
DIKETEMUKAN. 

dagang dgn. RRT dimana djuga mem 

Dari sumber resmi didapat ketera- 

punjai eksport kulit, “lalu mendatang- 

ngan, bahwa baru2 ini dipesisir Pasir 

kan dari situ. Kurangnja eksport ku- 
lit ini bukan berarti bhw. harga ku- 

(Putih (Pantai Nusakambangan), oleh 
seorang hukuman dari pendjara Per 

  

lt didalam negeri lalu djatuh- sama 
sekali. Malahan mendjadi baik apa 
tagi berhubung meningkat kebutuhan 

Lebih Banjak Jang Dimasak Sendiri 
Dari pada Jang Di Export 

| SELAMA 3 BULAN jang achir2 ini telah dieksport dari pe- 
labuhan: Semarang sedjumlah 140 ton kulit 
bing. Belum terhitung jang diangkut dengan kendaraan bermotor 
lainnja. Dari tjatatan tersebut tidak diperoleh keterangan kemana 
daerah kulit itu dikirim. Tetapi, menurut 

negeri nampak lemah dan kalau ada, itu 
kontrak ji dibikin oleh pedagang kulit disini dan pedagang jang 
ada an SL. Selesainta nanti kulit akan beredar didalam ne- 

Perindustrian kulit. 

- tetapi berhubung berkembangnja ' 

hun ini telah keluarkan uang sebe-' Pat2 seperti daerah Kedu Tegal, Rem : 

TN “ #benar2 bua 

Belum diketahui hasil paberik pe' 

ha sehingga dengan rentjana ini da 
lam tahun depan hasil ikan darat ber 
tambah banjak lagi dibanding tahun 
ini. " 

    

WINDON P. P. IL. 

Ke Pemuda Putri Indonesia Tb. Sms. 
S pada Selasa malam j.b.I. telah meag- 

adakan peringatan 1 windhu berdi- 
tinja organisasi itu. Peringatan di-' 

| berwadjib 

rena sebelum masa patjeklik dan 
hari2 selandjutnja oleh pihak jang 

telah disediakan fonds2 
untuk mengadakan werk-objecten, di 
mana penduduk jang berada didae- 
an kelaparan itu diberi pekerdjaan 

untuk memperba- 
njak hasil bumi dan tindakan umpa- 

i manja dengan bikin saluran air, 

jang ditudjukan   lakukan diantara para anggautanja 
sendiri, dan bertempat dirumshnja 

bagaimana diketahui, PPI didirikan 

non politik dan bykan mendjadi ba- 
gian dari organisasi lain. 1 

HARGA MAS DI SMG: 

Semarang: 16/12. 
24 karat: djual Rp. 39,69, beli 

Rp. 39—, 22 karat: djual Rp. 
37,50, beli Rp. 36,—. 

KESUDAHAN PERTANDING- 
$ AN KOMPETISI P.S.£5, 

Kesudahan lain-lain pertandingan 
kompetisi PSIS jang berlangsung pa- 

“da tgl. 12 dan 13 Desember sbb.: 
. Polisi II -— Tjahaja Smg. IT 1—I: 
TCS IV — Union IV 4—1: TCS II 
— Garnizoen II I—1: Tjahaja Smg. 
1 — Polisi III 4—1. 

5 Atjara pertandingan. 

—“' Atjara pertandingan dalam ming- 
pngu Ini sbb. 

Sabtu sore: PorisI — TCS I, Sta- 
. dion, Tjahaja Smg. I — Garnizoen 

      

   

     

  

Kalisari: Union III — Polisi II, Se- 
teran. Hari Minggu: Polisi I — SSS 

1, Stadion: Union II — TCS HI, Se- 
: teran, SSS 3 — Garnizoen 3, Pan- 
danaran. : 

tanam. 
Ketua di djl. Bodjong 113 Smg.- Se- | minus ialah a.l. Surakarta, Pati dan 

di Solo pada t&l. 15 Dgsember 1945, ! 

1, Pandanaran, Poris III — TCS IE, | 

dam2 dan diberikan btbit2 untuk di 
Seperti diketahui. daerah2 

Blora, demikian keterangan  kala- 
ngan tadi. 

KONPERENSI PARINDRA 
DI SURABAJA. 

Hardjoprawiro pengurus besar 
Parindra dalam kundjungannja 
di Djawa Tengah menerangkan 
kepada wartawan kite, bahwa Pa 
rindra pada tg. 25 dan 26 Des. 
akan mengadakan kongerensi di 
Surabaja.  Konperensi “ tersebut 
akan dihadiri oleh ketua P.B. Su- 
roso (Menteri Sosial) dan -Sundjo 
to anggauta, parlemen. 12 tjabang 
dan persiapan tjabang didaerah 
propinsi Djawa Timur. i 

Atjara jang terpenting ialah si- 
tuasi politik pada dewasa ini baik 
dalam maupun luar negeri, pemi- 
lihan umum dan menetapkan tja 
lon2 anggauta DPR dan konsti- 
tuante untuk Djawa Timur. 

PENTJURIAN. 

Belum lama berselang di Kp. Dia- 
nengtengah no. 60 telah kemasukan 
pendjahat pada waktu tengah ma- 
lam, hingga barang2 pakaian, uang 
tunai dan lain sebagainja lagi sehar-   

  

ga Lk. Rp. 827,50 digondol. 

  TELAH TERBIT ! Ta 

»Picnic ke Sjurg 
100 GAMBAR FOTO    

  

   

      

   
   

Tebal 270. halaman. 

laga indah, pantai samudera, 

LUXE EDISI: Rp 
Luar Kota tambah   

“ OMSLAG  TECHNICOLOR, 
7 KAART “ Djarak kilometer djalan Auto, 
Bus, MODEL POCKET BOOK — 

ISINJA : Petundjuk komplit ke SIURGA DJAWA TIMUR 
dan DJAWA TENGAH, DARI BANJUWANGI ' 
ROBUDUR. Tjandi-tjandi, tempat mandi, gunung berapi, te- 

tempat istirahat dan bersemedhi, serba-serbi. 

Pusat pendjua I: Toko Buku 
£ JePurwod inatan 1/22 — Semarang, 

a Djawa Timur“ 

Kereta-Api, 

Ukuran 11 X 24 

KE BO- 

awah, hutan rimba, keramat, 

122.50 
Rp. 1.70 

HO KIM YOEK,   

takan, bahwa dalam tahun ini mung- 

.kin bahaja kelaparan tidak ada, ka- 

'tan, Kehutanan-pun 

Pusat dll. untuk kemudian dengan di 
iringi pembesar2 jang bersangkutan 
setempat menudju Baturaden dekat 
Purwokerto. Maksudnja, jalah untuk 

bersama2 menindjau sebidang tanah 
di Baturaden untuk segera ditentu- 
kan status jang sebenarnja. Menurut 
keterangan jang didapat oleh ,.Anta 
ra” Semarang, tanah tsb. Juasnja Ik. 

118 ha terletak di 3 tempat. Dulu 
dimiliki oleh  Djawatan Kehutanan 
tetapi jang kemudian dikeluarkan 
mendjadi ,,grooterfpachtperceel” dan 
belakangan ini telah dibeli oleh pihak 
pemerintah seharga Rp. 120.000.—. 
Sebagian, seluas 80 ha oleh Djawatan 
Kehewanan telah dipergunakan utk 
perluasan Induk Taman Ternak di 
Baturaden. Dalam pada itu Djawa- 

menginginkan 
kembalinja tanah tsb untuk dihutan 
kan kembali. Penentuan ini rupanja 
sulit dipetjahkan oleh instansi didae 
rah sehingga memaksa 

bersama dari kepala2 Djawatan Pu 
sat diatas. 

KAMPANJE PENERANGAN 
PEMILIHAN UMUM. 

Atjara kampanje penerangan ten- 
tang pemilihan umum dalam pekan 
ini sbb: Tgl. 15 Des. di Kl. Pendri- 

kan Lor bertempat di Sekolah Mo- 
chammadijah djam 16. Tgl. 16 Des. 
di Kelurahan Plombokan djam 16, 
Kelurahan  Brumbungan djam 17 
dan di KI. Djangli djam 17. Tgl. 
17 Des. di Kelurahan Pendrikan 
Baru djam 16, dan di Kelurahan Mi 
roto djam 17. Tgl. 18 Des. di Kl. 
Tjelengan djam 16, KI. Kauman ber 
tempat di Kp. Midjen 228 djam 16, 
di. KI. Karangturi djam 16 dan di 
KI. Karanganjar Gunung djam 17. 
Tgl. 19 Des. di Kl. Bandjarsari 
djam 16, dan di Kl. Kentangan 
diam 17. Tgl. 20 Des. di Kelurahan 
Palebon djam 9 pagi. 

3000 PELATJUR DI SMG. 
Dari pihak djawatan sosial di Se 

marang diperoleh keterangan, bahwa 
djumlah pelatjur di Semarang ditak 
sir ada 8.000 orang.. Diantara mere 
ka itu, 1.744 orang telah terdaftar, 
sedang 260 perempuan latjur lainnja 
dirawat kesehatannja dibawah penga 
wasan polisi. Dalam rangka usaha 
menolong kaum pelatjur itu, kepada 
mereka jang ingin berusaha sendiri 
telah dipindjamkan modal. Kepada 
21 perempuan telah  dipindjamkan 
modal itu, Selain itu jang berwadjib 
telah memberikan perantaraannja da 
lam pernikahan S5 orang bekas pela   tjur, 

penindjauan ' . : 
| Karena fihak pemberantasan mala | " 

misan telah diketemukan beberapa 
matjam barang. Setelah diselidiki de 
ngan seksama oleh jang berwadjib, 
dua benda diantaranja berupa “alat 
peledak jang terbungkus dalam ka- 
leng. Keadaan kaleng2 itu masih ke- 
lihatan baru, tetapi sajang tulisan2 
dalam bahasa Inggeris sudah tidak 
dapat dibatja lagi karena sudah ba 
njak jang pahus. Selain dari pada 
itu, djuga terdapat satu zwemfles bi 
kinan Djepang 1 peti kosong dan I 
bogiamp. Hingga ditulisnja berita ini 
barang2 itu masih dalam penjelidi- 
kan fihak C.P.M. 
"PEMBERANTASAN MALARIA 

Sebagai usaha untuk memberantas 
penjakit malaria dlm. bulan Nopem- 
ber jl. kepada sebagian penduduk da 
ri 12 buah desa didaerah distrik Kro 
ja, telah dibagi?kan pil kina sebanjak 

12.000 butir, dan AethylIcarbonas ki 
nine 500 butir kepada sebagian pen 
duduk desa Wlahan-Wetan. 

ria (W.H.O.) jang berada di Tjilatjap 
masih mengerdjakan  penjelidikan2 
terhadap sarang2 njamuk  djenis A 
.(M) Sundaicus, maka tindakan pe- 
“njemprotan (pemberantasan) sarang2 
itu belum dapat didjalankan. Selain ' 
dari pada itu, djenis penjakit lainnja 
jang banjak terdapat: diwilajah dis- 
trik Kroja diantaranja jalah penjakit. 
frambosia. ulcus tropicum, schabizs 
dan penjakit kulit lainnja. 2 : 

PEZMBIKINAN KOLAM. 
Oleh Djawatan Perikanan Darat, 

dibuat 15 buah kolam untuk tempat 
di Madjenang pada waktu ini sedang ' dapat. memberikan kredit 

misalnja dari pihak militer dan Kepo 
lisan jang tidak sedikit djumlahnja 
memesan guna perlengkapan2nja. Ba 
rang2 ini sekarang tidak lagi dida- 
tangkan dari luar negeri. 

Selama minggu2 jang achir ini har 
ga kulit ,.matang” dipasaran Djawa ' 
Tengah rata2: kulit sapi Rp. 22,50 
sekilogram, kerbo Rp. 10,—, kam- 
bing Rp. 12.— sedangkan kalau ma 
sih ,.mentah” masing2 Rp. 18: 
Rp. 7,— dan Rp. 7,— sekilogramnja. 

Ketjuali djenis kulit tsb Djawa Te 
ngah djuga sedikit keluarkan kulit 
kuda dan ular jang semata2 untuk 
ibahan2 barang mewah sadja dengan 
harga rata2 Rp. 5,— sampai Rp. 
7.50 sekilogramnja. 

PURWOREDJO 
KREDIT UTK. MENOLONG 

— PETANI KETIJIL. 
Dibawah pimpinan kepala djawa- 

tan Pertanian Rakjat  Prodjosugito 
selaku ketua, tgl. 13:12 jbl. seksi per 
tanian dari ,,Dewan Perekonomian 
,Rakjat daerah Kedu” telah melang- 
sungkan sidangnja di Purworedjo, jg 
chusus mempersoalkan tentang usa- 
ha menolong petani ketjil dan ma- 
salah idjon tembakau di Wonosobo 
jang dilakukan oleh para tengkulak. 
Dalam hubungan ini telah dibitjara 

  

  

  

ikan peraturan2 BRI jang hingga ki 
jang hanja .Ni masih tetap berlaku 

sebarjak 
at: AL eAL aneh “Rp 100.— .tiap2. ha. Selandjutnja si: 

perbibitan ikan air tawar. Kolam2 dang menerima baik usul konsepsi ' 
itu dibikin disawah seluas 1. bau ig Argo Ismojo kepala kantor Gerakan” 
telah dibelinja dengan harga Rp. 16. Tani untuk disampaikan kepada Re 
000 sedang biaja. pembikinan -serta ' siden 
pembangunan sebuah rumah untuk ' nolong petani ketjil, pemerintah dja 

Kedu, bahwa dalam usaha me 

Perlu diterangkan bahwa daerah 
Madjenang sedjak dahulu terkenal 

disebut., balong”. 

.djaga malam sebesar Rp. 9.000.—. ingan memberikan kredit, sadja, teta 
pi sisteem kredit tadi supaja dapat 
memenuhi sembojan- ..pindjam mo 

dengan kolam2nja ikan jang lazim | gaf jang mudah, murah dan pan- 

  

MEMBUTUHKAN TENA- 
GA-TENAGA .TECHNICI. 

djang”. 
SN NN 

PATUT BUAT TJONTOH. 
Tiga orang murid dari S.R. Redjo 

sari Semarang masing2 bernama La 
simin, Sukiman dan Abubakar, keti 

Berhubung dengan adanja rentja- ka hari Senen jbl. berdjalan dianta- 
na2 pembangunan jang meliputi dae- 
rah Kota Besar Semarang, kini oleh 
jang berwadjib dibutuhkan beberapa 
tenaga technici terutama mereka jg. 
berpendidikan T.S., K.W.S., dan 
K.E,S: 

Untuk djelasnja, harap: para pe- 
minat memperhatikan iklan dari 
D.P.D. Kota Besar Semarang 
dimuat hari ini, 

ra Djl. Mlaten — Kr. Tempel Se- 
marang telah menemukan sebuah 
buku agenda jang berharga dan 
uang sebesar Rp 200.—. Barang te- 
muan itu oleh ketiga anak tsb kemu 

'dian diserahkan kepada seksi Polisi 
di Djomblang. Selandjutnja 
kabar, bahwa 

didapat 
pemilik barang tsb 

jang memberikan sekedar penghibur utk. 22.15 Siaran Tritunggal 
“kedjudjuran ketiga anak itu. 

. 

n Kulit Di 
Tengah 

sapi, kerbo dan kam- 

keterangan “dari kala- 
ini djumlah eksport kulit keluar 

hanja untuk menutup 

nasional sendiri jang ternjata ki- 

. . 

Sabda-Djati 
Sjair Rouggowarsito 

Akan Dipahatkan Pada 
Bantjiknja 
(Korr. Kita) 

PANITYA Patung Ronggowar 
sito jang diketuai oleh anggauta 
DPD Solo Sjahlan Rasjidi, bebe- 
rapa hari jl. telah mengadakan 
rapat untuk menentukan  sjair2 
.mana jang akan ditatahkan pada 
alas (bantjik) dari patung Rong- 
gowarsito, jang baru2 ini telah di 
resmikan  pembukaannja oleh 

| Presiden. Maksud semula untuk 
menatahkan 7 bait sjair dari 
Ronggowarsito pada alas itu tlh 
menemui kesukaran2, karena be 
berapa bait sjair diantaranja ma- 
sih disangsikan apakah sjair2 itu 

tjiptaan Pudjangga 
' Ronggowarsito. Setelah diselidiki 
dan mendapat keterangan2 dari 
-pihak2 jang bersangkutan, dipu- 
|tuskan untuk hanja menatahkan 
4 bait sjair sadja dari kalangan 

Pe panaasanita, jang diambiikan 
dari buku ,,Sabda-djati”, salah 
satu karangan pudjangga tersebut. 
Keempat bait sjair tsb. telah di- 

singgung? oleh Presiden dalam pe- 
datonja j.I. jang didjadikan pegangan 
atas kebenaran karangan? Pudjangga 
Ronggowarsito tsb. Penatahan sjair2 
tsb. akan dikerdjakan oleh Wignjo- 
pangukir, jang telah. membikin alas 
(bantjik) dari patung tsb. i 

| Adapun keempat bait sjair tsb. ' 
akan ditatahkan pada dua dari am- 
pat muka (sisi) dari bantjik, diatas 
mana ditempatkan patung Ronggo- 
warsito. 

| Seperti pernah dikabarkan pembi- 
'kinan Patung Ronggowarsito itu te- 
lah menghabiskan beaja sebanjak 
Rp. 38.850, jaiah: 1.  pembikinan 

Ipatung oleh Sumadi Rp. 19.050: 
12. pembikinan alas (bantjik) oleh 
Wignjopangukir Rp. 5.000.—: 3. 
ongkos pengangkutan Rp. 2.150. 
dan 4.. pembikinan bagian bawah 
oleh D.P.U. Kota Besar Surakarta 
Rp. 21.700.—. 

RADIO 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAIT, 

  

  

Semarang 17 Desember 53. 
Djam 06.10 Dendang gembira: 06. 

45 Orkes Sid Phillips: 07.15 Gesekan 
biola 07.30. Anekawarna- rekaman 
sendiri: 12.05 Irama ringan: 12.30 
Untuk Kaum Wanita, 13.15 Siteran 
siang, 13.40 Siteran siang (landjutan) 
17.05 Lagu kanak2: 17.45 Orkes 
Claude Thornhill: 18.00 Seriosa, 18. 
30 Hidangan Mertha Ouintet: 19.30 
Peladjaran gending, 20.30 Mimbar 

Islam, 20.45 Hanafi dan Asiah: 21.15 
Siaran Tritunggal Malam Manasuka 
oleh O.R.J.R .O.S. dan Tossema: 22. 
15. Siaran Tritunggal — (landjutan): 
23.00 Tutup. 

Surakarta 17 Desember 1953. 
'Djam 06.03 — 06.45 — 07.15 — 

07.45 — Genderan pagi. 12.03 Se- 
.riosa: 12.45 Rajuan siang oleh O.R. 
J: 13.45 Dari Perantjis: 14.00 The 
Ray Ellington Ouartet: 14.15 Lagu2 
Maluku. dan Malaja: 17.05 Dari ka-! 
nak2: 17.45 Varia Djawa Tengah: 
17.55 Menanti pengadjian: 18.15 Se- 
ni Karawitan: 19.30 Sekitar Pulau 
Harapan: 19.50 Mimbar Islam: 20.30 
The Moon Islanders: 21.15 Manasu- 
ka Musik Tritunggal 22.20 Manasu 
ka. Musik Tritunggal (landjutan): 
23.00 Tutup. : 

Jogjakarta 17 Desember 1953. 
Djam 06.10 Instrumentalia, dikala 

pagi: 06.40 Musik Hawaian: 07.10 
Orkes Gesek Jos Cleber dil. 07.30 
Mars dan Polka tjipt. Johan: 10.00 
Ujon2 dari Puro Paku Alaman. 12.00 
Musik tengah hari: 12.15 Imbauan 

Ratna, 12.30 Dari Lajar Putih: 13.10 
Suara Rachman, 13.40 Piano ringan: 
14.00 Krontjong Siang oleh O.K. 
Tjandra Purnama: 17.00 Mari gembi 

.ra bersama anak2: 17.45 Arab serba 
bagai: 18.30 Taman Harapan Bang 
sa: 19.40 Maluku manise oleh Suara 
Maluku: 20.30 Seni Suara Djawa: 
2115 Siaran Tritunggal Manasuka, 

Manasuka | 
(landjutan) 23.00 Tutup. : 

    

keringnja musim kemarau dan ter- 
lambatnja kedatangan musim hudjan 
Dalam tahun ini Djawa Tengah telah 
dapat menghasilkan: padi 2.624 ribu 
ton: Djagung 439 ribu ton: Ketela 
pohong 2.038 ribu ton: Ketela ram 
bat 373 ribu ton, Katjang tanah 49. 
500 ton dan Kedele 70 ribu ton. Usa 
ha penambahan hasil bahan maka- 
nan ini diusahakan dengan memakai 
bibit2 jang baik, rabuk dan pemeliha 
raan jang intensief. Diterangkan se 
landjutnja, bahwa dalam tahun ini 
pada umumnja serangan dari hama 
dan penjakit tanaman agak berku- 
rang. Tentang luas tanaman sajuran 

pada tahun ini bertambah madju, 
karena mendapat bantuan bibit dari 
Djawatan Pertanian Rakjat. Menge 
nai luasnja tanaman ini dikemuka- 
kan ada 10.000 ha, sedangkan pada 
tahun jl. hanja ada 9.000 ha. Disam 
ping itu terdapat tanaman tebu rak 

jat sluas 3.500 ha. jg. dengan ban- 
tuan modal dari ,,Jatra” tanamannja 

dapat mentjapai hasil jang tinggi. 
Adapun mengenai tanaman temba- 
kau, hasilnja dalam tahun ini agak 
berkurang, berhubung  keringnja 
iklim. Untuk pentjegahan tanah long 
sor, jang lebih diutamakan jalah di 
daerah Surakarta dan Kedu Selatan. 

Dari rentjana 6.600 ha telah berhasil 
11.000 ha jang diterrasseer dengan 

ranaman lamtoro dan sebagian ketji 
dengan batu. 

Untuk menambah pengetahuan pa 
ra tani, telah diadakan kursus? tani 
di 121 tempat dengan muridnja se 

djumlah 3.536 orang. Tentang meka 
nisasi pertanian disebutkan, bahwa 
Pemerintah Daerah telah mempunjai 
seouah pool traktor, jg. terdiri da 

ri Il mesin traktor dengan alat2nja. 
Mesin2 traktor ini dipergunakan un 
tuk membantu para petani didaerah? 
jang banjak tanah kosong, terutama 
didaerah2 Banjumas, Pati dan Sura 
karta, 

Pekerdjaan Umum. 

Dalam tahun 1953 telah dioto- 
tisir perbaikan djalan2 negara de- 
agan biaja Rp. 2.770.000. Jang 
disebut djalan negara itu jalah 
antara Losari — Semarang, Se- 
marang — Solo sampai batas 
Madiun, Bawen — Magelang dan 
Djokja — Solo. Djalan2 Propin- 
si dalam tahun ini jang dapat di- 
perbaiki sepandjang 109 km de- 
ngan biaja Rp. 3.110.625,—. Me 
murut perhitungan djalan2 diselu- 
ruh Djawa Tengah jang telah se- 
lesai perbaikannja jalah 7596. 
Ketjuali djalan2 tersebut masih 
ada perbaikan2 berat dan pen- 
ting, a.l. antara Solo — Ngawi, 
Blora — Rembang dan lain2nja 
lagi. Untuk perbaikan djalan2 ini 
ditemui kesulitan2 kekurangan 
mesin gilas dan aspal, dan seka- 
rang ini Pemerintah Daerah : ha- 
aja mempunjai 53 buah mesin 
ilas. 
Dalam achir tahun ini dapat 

selesai diperbaiki 57 buah djem- 
batan, jang terdiri dari 35 djem- 
batan Negara dan.22 djembatan 
Propinsi. Untuk kedua matjam 
djembatan ini disediakan biaja 
Rp. 1.645.810,— dan Rp. 3.000. 
000,—. Diseluruh Djawa Tengah 
adanja djembatan2? jang telah se- 
lesai  perbaikannja kira2 'ada 
804. dan kesemuanja termasuk 
djembatan2 jang penting. 

Untuk membiajai objek jang 
besar seperti Waduk Tjatjaban, 
penggalian tanah Kali Pasir di 
Klaten oleh Pemerintah- Pusat 
telah disediakan biaja Rp. 6.359. 
214,—.  Diantaranja untuk wa- 
duk Tjatjaban Rp. 2.500.000,— 
dan perbaikan Kali Getel dan ta- 
nah rendah Sumpjuh Rp. 500. 
000,—. Dan bermatjam2 usaha 

| lagi untuk menghindarkan bahaja 
bandjir dibeberapa tempat. 

Pendidikan dan pengadja- 
ran. 

Mengenai pembangunan Sekolah 
Rakjat disebutkan, bahwa selama ta 
hun ini ada 36 SR jang telah selesai 
dibangun dan 16 buah jang belum se 
lesai. Dalam pada itu usaha penam- 
bahan bilik, dll telah diadakan pada 
18 buah S.R. Disamping pembangu- 
nan dan perbaikan Sekolah2 Rakijat 
itu, Propinsi djuga telah membeli ru- 
mah dan tanah jang dapat didirikan 
utk. 2 buah sekolahan. Ini kesemua- 
nja memakan biaja Rp: 5.425.410,—. 
Hingga sekarang Propinsi telah me- 
miliki 2996 gedung SR 3 tahun, dan 
2313 gedung S.R. 6 tahun. 

Tentang sekitar subsidi disebutkan, 
bahwa SR Partikulir jang telah dibe 
ri subsidi dan bantuan ada 193 buah 
dengan djumlah subsidi tiap bulan 
Rp. 531.265,25. Kini jang masih di 
selidiki tentang dapat dan tidaknja 
diberikan subsidi dan bantuan masih 
ada 21 buah sekolah. 

Sementara itu kepada guru2 jang 
djumlahnja 18.599 orang, hingga se 
karang telah diberikan 5888 buah se 
peda. Pemberian sepeda selandjutnja 
kini masih diusahakan. 
Demikianlah singkatnja apa jang 

tersebut dalam laporan dalam lapo 
ran beleid DPD Djawa Tengah sela- 
ma tahun 1953 ini, jang selandjutnja 
djuga disinggung2 tentang laporan 
mengenai  Kehewanan, 
Darat dil. 

APOTHEEK PETANG HARI. 

Hari ini Apotheek KOO ia wlk 
Pekodjan 99 dan SIK TIANG Wot- 
gandul 16 dibuka hingga djam 20.00. 

  

tah Rp. 2 Djuta 
The Harlem Globetrotters 

Akan Main 6 Kali 
Di Indonesia 

PANITIA ,,Fonds  Asiade” 
jang diberi tugas oleh Komite 
Olympiade Indonesia mengumpul 
kan uang guna beaja pengiriman 
atlit2 Indonesia ke Asian Games 
II jang akan diadakan dalam bu 
lan Mei tahun depan di Manila, 
dalam rapatnja semalam distadi 
on Ikada (Djakarta) telah memu- 
tuskan untuk segera mengadakan 
usaha2 sebagai berikut: Dim bu- 
lan ini djuga mengadakan per 
tundjukan Cabaret Hongkong jg 
ditunggu kedatangannja di Indo 
nesia pada tgl. 22 Desember jg 
akan datang. Pertundjukan terse 
but akan diadakan pada tgl. 24 
Desember digedung bioskop Ori 
on, Djakarta Kota. 

Selandjutnja dalam bulan Dja- 

pat diterima oleh rombongan 
basketball ,,The Harlem Globe- 
trotters”, akan diadakan 6 per- 
tundjukan exhibition di Djakar- 
ta, jang hasilnja akan disumbang- 
kan kepada ,,Fonds Asiade”. 

Usaha jang terbesar akan dija- 
kukan Panitia ,,Fonds Asiade” 
ber-sama2 dengan Ikatan Motor 
Indonesia dalam bulan Pebruari 
atau Maret ialah mengadakan sua 
tu auto-rally disertai sweepstake. 
Djuga dalam usaha pengumpu- 
lan2 uang untuk beaja pengiri- 
man rombongan Indonesia nanti 
itu akan diadakan pertandingan2, 
seperti sepakbola, basketball, dan 
lain2 jang dapat menghasilkan 
uang untuk ,,Fonds Asiade”, dan 
sudah barang tentu djuga akan di 
mintakan sokongan sukarela dari 
masjarakat. 

Sebagaimana diketahui, untuk 
beaja pengiriman rombongan In- 
donesia ke Manila itu nanti di- 
rentjanakan beaja sebanjak 2 dju 
ta rupiah, termasuk ongkos2 trai- 
ning centre, perbekalan, dan ong- 
kos2 pengangkutan dari tempat 
masing2 peserta. 

Dalam rapat semalam itu telah 
pula diangkat Oey Kim Sen sela- 
ku Wakil Ketua Panitia ,,Fonds 
Asiade”. 
PERTANDINGAN BASKET- 

BALL JANG RAMAI. 
Peringatan hari Ulang Tahun ke-6 

dari Sekolah Sin You Chung Shioh 
Sheuh djl. Stadion telah dimulai pa- 
da hari Selasa petang dengan  di- 
adakannja pertandingan basketball 
dilapangan Sekolahan tadi. Pertan- 
dingan jang berlangsung pada hari 
tsb. tjukup ramai, terutama pertan- 
dingan. antara Chun Lih Surabaja 
dan Kuo Yu Hui Semarang jang 
achirnja dimenangkan oleh K.Y.H. 
Kesudahannja pertandingan2 jang 
diadakan pada malam tersebut da- 
pat dituturkan sbb.: 

Chung Chung Surabaja — Lung 
Hua 36—28: Pa Chung — Pheng 
You Hui 26—28: Sin Hua — Sin 
Chung 24—38: Chun Lih — Kuo 
YusHui 22524. 

Hari Rebo dan Kemis petang, per- 
tandingan2 basketball akan dilan- 

dju'kan terus seperti pernah dika- 
barkan. 

E R 55. 

EKONOMI 
HARGA PASAR Di SMG. 
Pentjatatan harga tg. 16-12 menu- 

rut hitungan kwintal. 

Beras "EC Rp3 1852 SW7E 
Rp. 235.— S.W./L Rp. 240,—: Tu- 
ton Weleri Rp. 205,—, Bengawan 
Rp. 190,— Gaplek:W ungkul Rp. 
40—, Tepung Rp. 42,—, Tepung 
Canada Rp. 44,— Tepung: Tapioca 
segajung 8 Rp. 140.—: segajung 19 
Rp. 145.— Djagung Rp. 105—: Ka 

tiang: Tanah berkulit Rp. 160.—: 
Tanah berkulit pilihan Rp. 210,—: 
Hidjau Rp. 200, Hitam Rp. 215,— 
Ose Rp. 255,— Ose pilihan Rp.   

Perinkanan . 

300— Kedele: Djember Rp. 247.50 
Gedja Rp. 240,— Gula: Pasir SHS 
Rp. 295,— Pasir HS Rp. 260,—: 

Kopi: WIB/I Rp. 930.—: WIB/I 
Excelsa Rp. 1000— 'GB/I Rp. 
780,— Bali Rp. 740,——: Kampung 
Rp. 715,— Kapok C. Panenan De- 

.sember. 1150: Bidji: Kapok Rp. 
|20,—3 Tjengkeh: - Ambon Rp. 
7600,—, Gagang Rp. 2700,—: Ka- 
rung: H.C.Cr een Rp. 4.20: A Twill 
Rp. 4.50: Sheet No. 1 Rp. 4.75. 

  

ISTERI KEDUA DAUD BEU- 
REUEH MENJERAH. 

Diperoleh keterangan, bahwa isteri 
kedua Daud Beureueh kini telah 
menjerahkan diri kepada jang ber- 
wadjib. Seterusnja pada tanggal 12 
Desember tengah malam, bupati 
Atjeh Timur, Zaini Bakri jang tadi- 
nja ikut D. Beureueh bersama ke- 
luarganja dan supirnja, telah me- 
njerahkan diri pada tentara, 
TUTUP PINTU BAGI SER- 
DADU-SERDADU INGGRIS. 
Semua toko dan rumah dagang di 

Port Said telah memutuskan untuk 
melarang  masuknja serdadu2 Ing- 
gris, baik jang memakai uniform 
maupun jang berpakaian preman. 

Poster2 mengenai keputusan ini te- 
lah dipasang dimana-mana diseluruh 

"daerah toko2 di kota Port Said. 
Port Said adalah baru sadja- di- 

buka bagi anggota2 pasukan2 Ing- 
gris jang sedang bertjuti, 

  

Fonds: Asiade'Bu- 

nuari, bila undangan Perbasi da- . 

  

Djawa Tengah Th- 1953: 
Djumlah Pegawai Propinsi Ada 5 Kali 

 



   
     

   
   

    
     

    
    
    

  

     

  

& Bendera Bintang 

n-Sabit Jang Diki- 

| dari Belitang 

a00 kan Ter 
— Kabinet Bersidang Se      
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Undang2 ters — demikian 

      

  

3 Dee gan tjepat. 
na biasa tiap Djumahat diha- | 

| (dapan mesdjid kota itu (djuga di 
— lain kota Kalbar) dinaikkan ben: | 

  

     

0 Th. Lagi 
Ke Bulan? 
Keterangan Serdjana 
Atom L. Shepperd 

MELAWAT ke bulan dari bumi 
ini bisa dilaksanakan dalam waktu 
50 tabun lagi, demikian dinjatakan 
oleh Dr. Leslie Shepperd, seorang 
sardjana atom jang kenamaan, hari 

  

Na 
tang dua orang penduduk 6 | menjebutkan batas 
|atau suruhan 1" | bendera itu. 

. k 3 

  

   

    

      — 

| Sebentar setelah peristiwa ,,turun- 
“naik” bendera tadi, datang serombo- $ 
ngan polisi bersama Tjamat Belitang harian ,,The Star” ditegaskannja, 
"sendiri jang sedang melakukan pa- bahwa orang akan dapat mengirim 
troli. Oleh anggota2 polisi tadi ben- peluru jang dapat dikemudikan oleh 

| dera Bintang Bulan-Sabit jang di- radio ke bulan dalam waktu 25 tahun 
| turunkan-naikkan itu diturunkan la- jang akan datang dan dalam waktu 
| gi dengan disaksikan oleh ummat 50 tahun lagi dapat mengirim sebuah 
| Islam jang telah ramai berguna rocket dengan penumpang ke bulan 
«untuk bersembahjang Djum'at. Ka: dan dari bulan kembali ke bumi, 
“rena perbuatan alat2 Pemerintah itu, — Dikatakan, pembuatan sebuah 
antara orang banjak jang berkumpul rocket jang merupakan suatu 

(»dihalaman mesdjid timbul amarah, satelit bumi, djuga desawa ini 
| Ntapi dapat disabarkan oleh orang2 tidak akan menemui kesulitan2 
| 3tua kampung. Sungguhpun suatu in |jang tidak dapat diatasi. Tetapi 
.- Rsiden dapat dibatasi, namun pende- pembuatan rocket ini membu- 
| (duk jang beragama Islam hari itu ti- tuhkan biaja Ik. 9 djuta pound, 23 

  
     

| dan memutuskan untuk bersembah: akan — membutuhkan djumlah 
, jang bersama dalam sebuah rumah uang jang lebih besar lagi, demi- 
3dim. kota itu. Sementara itu Koord. kian Shepperd. 
“Penerangan Agama Kalbar menc-| Achirnja dikatakan, bahwa ia 
srangkan kepada ,,Antara”, bahwa menjesal benar tidak akan bisa 
'hingga kini tiada diterima suatu Ia-' berhidup untuk 50 tahun lagi 

|. Yrangan ataupun pembolehan peng! untuk ikut djuga melawat dan 
| #baran bendera Bintang Bulan-Sabi' bertemasja ke bulan (Antara- 

ri jang berwadjib. (Antara). AFP). 
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Oftensif Musim Dingin 
Sudah DisiapkanOleh Pasukan?Vietminh 
Paris Tunggu Adjakan Resmi Dari Ho Chi 

si Minh Untuk Berunding 

& | KALANGAN JANG BERKUASA di Paris malam Selasa 
“kai » bahwa usul2 dari pemimpin Vietminh, Ho Chi Mink, fa hendaki rundir ge 

Ba radio hari Senen hanja mengemukakan soal2 se- 

   

      

   
     

  

      

n gentjatan sendjata di Indotjina dan 

“bagaimana telah dinjatakan dalam interpiu Ho dengan harian 
1 Sweidia »Expressen” 3 minggu jl. Kalangan tadi dalam pada itu 

. #njatakan, bahwa statement2 jang dibuat dalam harian2 atau di- 
siarkan melalui radio tak akan t dipertimbangkan. Dan be- 

ps2 Miljati Kop 
| garan Belandja "54 

hn Defisit Untuk Tahun 1954 Tidak 

KABINET HARI SELASA telah bersidang jang berlangsung 
djam 18.00 sampai 00.30, dimana telah dibitjarakan untuk 

k kalinja Rantjangan Undang2 Pokok Pemerintahan Daerah 
jang dimaksud untuk mengganti Undang2 no. 22 tahun 1948 RI 
Gulu dan Undang2 no.44 1950 NIT dulu. itja 1 

su kuranglebih sebulan j.l. disampaikan oleh Me Negeri kepada dewan menteri, un ' pembitja 
tersebut terhambat berhubung dengan tir aja 

ng tidak diduga2 semula dan menghendaki pe- | 

'Imenindjau lebih landjut Rantjangan 

Selasa. Dalam pertjakapan dengan: 

Isebagai ketua dan Menteri Keuang- 

idak mau bersembahjang dimesdjid sedangkan biaja penjelidikannja 

  

   

  

     

   
   

  

   

      
    

  

     

ng- 

lalu Besar - 
lama 6'/2 Djam Penuh 

   
selandjutnja pengumuman dewan 

| namun pembitjaraan 

  

|dibentuk suatu Panitya ad hoc jang 
terdiri dari Menteri Sosial ' sebagai 

Menteri Kehakiman, Menteri Agra- 
ria, Menteri PPK, Menteri Pekerdja- 
an Umum dan Tenaga, Menteri Pe- 

nerangan dan Menteri Perekonomi- 
an sebagai anggota2 jang bertugas 

Undang2 tsb. diatas dan memadju- 
kan pertimbangan2nja kepada ka- 

binet. Si 

Selain daripada itu dewan mente- 
ri telah membitjarakan anggaran be- 

4 

landja negara tahun 1954. 
Menurut Menteri Penerangan be: 

berdjumlah 12 miljard rupiah dar 
djumlah ini adalah seimbang dengan 
djumlah pendapatan negara sehing- 
iga defisit tahun 1954 tidaklah akan 
begitu besar, dengan tidak termasuk 
pengeluaran2 jang istimewa. 

Dalam pada itu kabinet memutus- 
|kan untuk membentuk suatu Panitya 
ad hoc terdiri dari Perdana Menteri 

an, Menteri Sosial, Menteri Pertaha- 
nan dan Menteri Pekerdjaah Umum 
dan Tenaga sebagai anggota? jang 
bertugas dalam waktu jang singkat 
mengudji lebih dulu rantjangan? 
anggaran belandja masing2 kemen- 
terian. 

Selandjutnja kabinet telah menje- 
tudjui untuk melakukan rasionalisasi 
terhadap tjabang CAPP di Neder- 
land jang akan meliputi setjara ber- 
angsur2 djumlah 57 orang pegawai- 
nja. 

Atas berbagai pertanjaan Menteri 
Penerangan menjatakan pula, bahwa 
perundingan mengenai soal nasiona- 

lisasi GIA diantara pemerintah de- 
ngan fihak KLM akan diadakan 
nanti di Indonesia, tetapi ia belum 

dapat menerangkan apabila perundi- 
ngan2 ini akan dilakukan. 

Ditambahkan oleh Menteri bahwa 
persoalan sekitar mutasi dalam pim- 
pinan angkatan darat telah tidak di- 
bitjarakan oleh kabinet didalam  si- 
dangnja kemaren malam itu. Me- 
ngenai soal ini Menteri Tobing: me- 

ngatakan bahwa sudah ada harapan 
baik akan penjelesaiannja. 

Achirnja diterangkannja, — bahwa 

dalam perkembangan keadaan  poli- 
tik sekarang ini belum ada- kecha- 
watiran akan terdjadinja perobahan2   di Paris dari pihak Ho, kata       

    

    

   

kalangan tad.. 
Pena bsa rut laporan2 jang diterima di Paris 
" Dalam pada itu serangan2 jang pada malam Selasa. - Vo Nguyen 
dilakukan oleh pasukan2 Vietminh Giap, panglima besar» pasukan? 
terhadap kedudukan2 Perantjis di Vietminh telah memperbanjak sera- 

batasan  Tonking-Laos mungkin ngan2nja didelta sungai? Merah jang 
rupakan tanda permulaan offen- Yital dan lain2 sektor pertempuran. 

dalam susunan dan personalia  ka- 

binet seperti sekarang 'ini. (Antara). 

DUTA BESAR PERANTIIS 
““JANG BARU TIBA DI 

“DJAKARTA. 

|. Di Austr 

ja | 

Untuk melantjarkan pembitjaraan 2 
dihari-hari jang akan datang makat 

(ketua serta Menteri Dalam Negeri, | 

| Kedua penduduk pribumi #ustralia, Sam dan 

grooting bia$a tahun 1954 ini akan 

diesel adalah 

ngerumuni “lok itu jang dikatakan- 
nja ,,bukan lok”.. 

N Balai 

    
   

  

   

    

   
   
      

  

             

   

    

  

ya 

istri Maude, baru-baru ini 
menerima hadiah besar karena mereka ea kan lapisan2 colombite, 
didekat Port Hadiand, Australia Barat. Colom ada suatu logam, jang 
djarang didapatkan: dan  dabai dipergunakan untuk membuat Pesawat 
udura jet. Untuk pembuatan sini dipergunakan colombite karena logam 

ini dapat tahan panas jang perlu bagi pesawat-pesawat jet. 

  

  

Behuah Reportase: | 

Ec,.... Kereta Api  »E€,.... Kereta Api 
Ggak Pake Kepala! 

Pertama Kali Mengikuti Perdjalanan 
Lokomotip Diesel Listrik Ke Surabaja 
PERTJOBAAN PERDJALANAN tehnis kereta-api dengan 

lokomotip diesel-elektris Djakarta — Surabaja pada tg. 13/12, jg. 
a.l. diikuti oleh Menteri Perhubungan prof. Rooseno, Kepala Dja- 
watan KA Ir. Effendi Saleh, Kepala Traksi dan  Materieel Balai 
Besar DKA Ir. Kosasih dan lain2, boleh dikatakan berhasil baik. 
Demikian laporan wartawan ” Antara” jang ikut serta dalam per- 
tjobaan itu. Djarak Djakarta — Surabaja Pasarturi jang Lk. 800 
km ditempuh dalam waktu 13 djam 30 menit, jang berarti 13 me- 
nit terlambat, karena ' disetasiun Lamongan terpaksa ' menunggu 
kereta-api penumpang dari Surabaja jang terlambat datangnja. 

  

Perdjalanan dilakukan dengan ke- Ikan | tahun, lok-diesel ini bisa menutup 
tjepatan 75 km. sedjamnja. Selama . km. s 'perongkosannja dan dengan de- 
perdjalanan itu tidak terdapat sesua mmikian pada achirnja dapat dika 
Rs rintangan. atau maag baik takan lebih murah. 
tehnis maupun materieel. “Ormasi | Aa Naa £ 5 z : 
pertjobaan ini terdiri dari 14 ger- . Pemakaian bahan-bakarnja utk 
bong, berat 484 ton dan loknja sen 'tiap 1 km 1 galon minjak solar 
diri 94 ton. (1 gaion.— 3,85 liter), jang ber- 

sLho sepur tampa arti Lk. 3 kali lebih murah dari- 
endas » pada . pemakaian  bahan-bakar 

Patut ditjatat, disemua stasiun jg ' lOk-uap.. Dalam perdjalanan per- 
disinggahi — antara Djakarta—Sura- tjobaan Djakarta—Surabaja dgn 
baja, rakjat berdujun2 menghampiri menarik formasi jg beratnja Ik. 
»kereta-api baru” jang baru sekali 500 ton," dapat ditjapai ketje- 
ini mereka lihat, di Djawa Barat de patan seperti expres- biasa jang 
ngan mengutjapkan kata2 jang me- | formasinja hanja seberat I.k: 200 
ngandung heran seperti ti »E€, ke- P3 
reta-api nggak pake “kepala........!”|4 Ketika di Manggarai diisi de- 
dan di. Djawa Tengah dan Timur: gan “mai. : P 
»Lho, sepur: tanpa ngan minjak solar 500 galon, 

Sebagai diketahui, - potongan 
menjerupai gerbong 

biasa- Tetapi achirnja rakjat toh me 

   

        ibon, gal, Pekai gan,     musim dingin dari -pasukan2 a | 

ietminh di Indochina- jang sudah| . Kalangan2 militer di Paris me- 
aa ditunggu2kan, demikian menu lihat serangan? ini sebagai suatu 

f pernjataan jang terang, bahwa fi- 
hak Vietminh bermaksud hendak 
merebut inisiatif militer dari fi- 
hak Perantjis. Beberapa kalangan 
jang mempunjai hubungan jang 
erat dengan soal2 Indochina-men 
duga, bahwa operasi2 tersebut da 
pat pula “ditafsirkan, sebagai usi- 
ha untuk memberikan kedudukan 
jang lebih kuat . kepada- pemim- 
pin Vietminh Ho Chi Minh djika 
kiranja djadi dilangsungkan pe- 
rundingan2 perletakan sendjata. 
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IWAKTU belakangan ini be- 
'berapa kali terdjadi, bahwa na- 

ama dijalan di Surabaja sa- 
diganti, dirobah atau dihi- 

(tika sampai didaerah Djeneponto 

  

   

jdjalan n 
.sedangkan nama  djalan Duri 

'»kelakar2” ini dan siap sedia utk 

    
   

    
      

    
    

   

       
   

   
   

  

       

            

   

                                          

   

an a , ma 

  kan beberapa hurufnja. Mi- 
ja djalan Lasem didjadikan 

jalan Kleng 

Seterusnja seorang djurubitjara ko 
i mando tertinggi Perantjis pada hari 

ALAN LASEMI, | Senin menjatakan di Hanoi, bahwa 
k didjadikan djalan KLENG- pasukan? Uni Perantjis jang menjiap 
KENGAN, di-dji awi mendjadi .kan pertahanan dilembah pegunung- 

KAWIN dan sebagainja, lan Dien Bien Phu didaerah perbatas- 
an Tengkin dengan Laos Utara kini ian . : k 

dipindah | edjal ndut sudah siap sedia untuk menjambut 
ag . "ag » dag s0 'setiap serangan dari divisi ke-336 

— Sekarang pihak polisi Suit .A Vietminh jang sedang bergerak ma- 

sudah merasa djemu dengan | Ju . 

   
        
     

  

   
L Pelaporan2 divisi jang terdiri atas 

ngambil tindakan terhadap me ' daiam diarak Ya nil dari Bian Dalan 
a jang bersangkutan. 23 |Phu, sesudah melakukan gerakan? 

Ta ta | madju selama 4 pekan dari udjung 
ilembah sungai Merah kedjurusan ti 
.mur. Oleh djurubitjara diterangkan, 
bahwa Perantjis telah mengirim pa- 
trofi2 kesemua djurusan dibukit2 jg 
melingkari Dien Bien Phu. Kontak2 
dengan kaum Vietminh agaknja se- 
dang menkonselidir pasukan2nja dan 
mengumpulkan amunisi serta bahan 
makanan untuk serangan jang didug 
ga akan dilakukan oleh mereka itu. 
Dalam pada itu angkatan udara Pe 
rantjis hari Senin telah mengerahkan 
kekuatannja jang terutama untuk me 
njerang garis pengangkutan Vietminh 
dihutan2 sebelah timur laut Dien 
Bien Phu. 

sana 

HARI KEMIS jang lalu 4 bu- 
ah traktor kepunjaan Djawatan 

'Pertariian jang sedang dalam per 
.djalanan dari Makasar ke Bon- 

in (Sulewesi Selatan) tiba2 ke- 

ung oleh gerombolan. Sete- 
ja berhenti lalu mere- 

periksa satu persatu traktor2 
dan menanjakan nama djenis2 

dari traktor serta gunanja. 
ahui bahwa itu ada 

   

tank2 “militer maka puas 

perluas. 
Sementara itu Menteri pertahanan telah men- 

dan nin mengumumkan, bahwa angkatan 

2 perang keradjaan Kambodja jang be 

as hingga mendjadi 22.000 anggota. 
Pengluasan ini adalah akibat dinas 

'wadjib tentara. Menteri selandjutnja 

Imendjelaskan keputusan  Kambodja 

Jiang sudah bulat tekadnja akan me 
“ Mlandjutnnja perdjuangan melawan ko 
" Imunisme. Dikatakan, bahwa dalam 
“ Ibeberapa tahun ini, di Kambodja se- 

IM- Itiap tahunnja akan didjalankan dinas 

' #wadjib tentara. Dalam hubungan ini 

“ Idiperingatkan kepada djandji mente 
ri Perantjis urusan negara2 asosiasi 

ilIndontjina, Mac Jacguet mengenai 
Ipersendjataan kembali kelima batal 

jon Kambodja jakni dalam tahun 
ja.|1953 dan dua dalam th. 1954. Men 

:Iteri meramalkan, bahwa  Vietminh 
akan segera mendjalankan perang 
bersendjata di Kambodja sesudah 

| mereka kalah dalam melakukan pe- 
rang dingin, jaitu akibat diberikannja 
Ikemerdekaan kpd, negeri ini. Ia me- 
nambahkannja, bahwa pekan2 jang 
dekat akan memperlihatkan "ketegu 
han hati Kambodja didalam memper 

i lindungi keradjiaan dari suatu invasi 
Vietminh (AFP).   

  

Tentara Kambodja akan di | 

pemisahan Kambodja, Khim Tit pada hari Se- 

sarnja 15.000 anggota akan diperlu | 

Hari Selasa telah tiba di Djakarta 
Duta Besar Perantjis untuk Indone- 
sia jang baru Renaud Sivan. Dilapa- 
ngan terbang Kemajoran ia disam- 
but oleh Kepala Protocol Kemente- 
rian Luar Negeri Mr. Kusumo Uto- 
yo serta beberapa pembesar setem- 
pat lainnja. Sebagai diketahui Re-, 
inaud Sivan adalah pengganti Gau, | 
guie Duta Besar Perantjis untuk In- 

donesia. jang lama, jang kini telah 
pulang ke Perantjis. 

R. MUCHTAR AKAN MAIN 
FILM DGN. GADIS MALAYA. 

Raden Muchtar, pemain film In- 
donesia, telah memilih seorang ga- 
dis Malaja, dari enam belas gadis2 
tjantik, sebagai partnernja - dalam 
filmnja jang akan datang, demikian 
diwartakan oleh ,,Straits Times”. 
Gadis pilihannja itu adalah Rusini, 
jang nama aslinja adalah Rugayah 
Merican. Dalam bulan Djanuari ta- 
hun depan Rusini akan bertolak ke 
Djakarta. - Sebelum terpilih, Rusini 
bekerdja pada Radio Penang selama 
dua tahun... 

  

peda tanggal 11 Desember 1953 oleh 

rang, Gambringan, Tjepu, Bodjo- Dari stasiun Semaran sampai 1 $ 
5 Ei negoro dan Babat masing2 hanja Tjepu turut - serta ,,mentjoba” kere- 

ta-api ini Gubernur Djawa Tengah 

'Igara tadi ialaw Amerika 

ntra“ B Dulles Co 
perensi 

|sukan2 NATO dimedan peperang 

Apabibla pasukan2 tadi diperleig- 
kapi dengan sendjata2 baru, maka 
belum- tentulah bahwa djumlah pa- 
sukan tadi bisa dikurangi. Soal ini 
sedang dipeladjari oleh komisi tetap 
militer NATO, 'kata Gruenther. 
'Djerman penting sekali bagi pei- 

tahanan Barat dan oleh sebab itu 
1 harus ikut serta, kata Gruenther. 

Ia kemudian mengatakan bahwa 
dilapangan penerbangan telah tertja- 
pai kemadjuan. Dikatakannja bahwa 
pesawat pembom jet B-47 buatan 
Amerika jang tjepatnja 600 mil sc- 
|djam itu, dapat menghindarkan diri 
dari penjergapan oleh. pesawat2 Sc- 
vjet. 

5 Negara setudjui stan- 
dard amunisi keffjil. 

Dalam sidang tadi, 5 negara ang- 
gota NATO telah bersepakat untuk 
mengadakan standardisasi bagi pe- 
Juru alat2 sendjata ringan mereka, 
dan dalam pada itu mereka setudjui 

peluru kaliber 7.62 mm. Kelima ne- 
Serikat, 

Kanada, Inggris, Perantjis dan Bel- 
gia. 
Dalam konperensi pers jang  di- 

adakan sesudah sidang pagi hari ta- | 
di berachir, menteri Juar negeri Bel-. 
gia Paul van Zeeland mengumum: | 
kan, bahwa ia telah merantjangkan | 
suatu rentjana ,,jang sangat lengkap”, 
daripada suatu Pakt Keamanan anta- 
ra Eropa Barat dan Sovjet Uni. 

Rentjana tadi telah diberitahukan- 
nja kepada ,.beberapa orang saha- 
bat”, kata van Zeeland. 

»Pravda” : Sidang dewan 
NATO perbesar ketega- 
ngan. 

Sementara  koresponden — harian 
Partai Komunis Sovjet Uni .,Pravda” 
di Paris Selasa tulis, bahwa sidang 

L 

Dewan NATO di Paris ini akan 
mempertegang keadaan internasio- 
nal 
Dikatakannja bahwa sidang ini 

menundjukkan, bahwa Politik Atlan- 
tik itu bukan sadja tidak ikut ber- 
usaha melenjapkan ketegangan2 in- 
ternasional, tetapi malahan sebalik- 
nja bertudjuan mempertegangnja la- 
gi. f 

Pernjataan menteri luar negeri 
Amerika Serikat Johm Foster Dulles 
ketika ia baru tiba di Paris, bahwa 
persidangan Dewan NATO ini pen- 
ting artinja dalam usaha memper- 
kuat perdamaian, adalah sama se- 

kali berlawaman dengan .atjara per- 
sidangan ini, tulis ,,Pravda”. 

»Tagesspiegel” Dulles tang 
kis Bidault. | 

Harian Berlin Barat ,,Tagesspiegel” 
—. terbit dengan 'idzin Amerika 
memberi komentar terhadap pidato? ' 
Dulles dan Bidault (menteri luar | 
negeri Perantjis) jang diutjapkan ke- 
tika dimuka Dewan NATO ketika 

    berhenti beberapa menit: 
Budiono dan Walikota Semarang PR tai 
Hadisubeno dll. Setibanja di Suraba 
ja Pasarturi, turut menjambut - Gu- 
bernur Djawa Timur Samadikun dan 
Residen Suprapto. 
“Tgl. 14 dan 15/12 dilakukan per 

dijalanan  pertjobaan  Surabaja 

Malang p-p. dan tgl. 16/12 kembali 
ke Djakarta. 

dengan wartawan " ,,Antara” te- 
rangkan, bahwa mereka merasa 
lebih ringan pekerdjaannja, lebih 
aman pula rasanja daripada dji- 
ka mengemudikan lok-uap. Se- 
mua bersifat otomatis, selain itu 
didalam lok ada perlengkapan2 
jang dapat menundjukkan akan 
terdjadinja sesuatu bahaja, djika 
ada bahaja mengantjam, misalnja 
kerusakan rel - dan sebagainja. 
Ternjata keadaan baan Djakarta- 

  
5 Tjatatan teknis. 

Lokomotip diesel-elektris ini 
adalah buatan pabrik Amerika 
.General-Electric”, mempunjai 
ketjepatan-penuh 120 km per 

Masinisnja $ dalam pertjakapan | 

'air seperti lok-biasa, Apabila lok- 

djam, dengan  kekuatan-menarik 
maximal 1000 ton dan kekuatan 
motor 1750 p.k. Bedanja dengan 
lokomotip-uap jang terpenting, 
lok-diesel ini lebih praktis, eko- 
nomis dan sederhana, tjukup di- 
lajani oleh seorang masinis dan 
pembantunja, tidak setiap waktu 
harus mengisi bahan-bakar. dan 

uap setiap 5 bulan sekali harus 
masuk ,,service”, lok-diesel ini 
bisa dipakai terus sampai 1 tahun 
dengan tidak usah masuk ,,servi- 
ce”, dan pemeliharaannja pun le- 
bih ringan. Hanja harganja jang   

Missi Militer Belanda telah diadakan 
resepsi perpisahan bertempat di 
Cantine-djalan Riouw, Bandung. Ba- 
njak pembesar2 sipil dan militer 
hadlir pada resepsi itu, antara lain 
Walikota Bandung, Tuan Enoeh, ko- 

lonel Kawilarang, dan lainnja. 

tiga kali lebih tinggi, jaitu Lk. 
Rp. 3.000.000, tetapi menurut ke 
terangan Ir. Kosasih, pemakaian 
bahan-bakarnja djauh lebih mu- 
rah, pemeliharaannja demikian 

Surabaja baik, sehingga dapat di- 
lalui oleh lok-diesel elektris dgn 
ketjepatan normaal. Hanja dibe- 
berapa tempat antara Tjerebon— 
Tegal ada rel jang kurang kuat 
dan beberapa djembatan« jang 
baru dibangunkan, sehingga di- 
tempat2 itu perdjalanan  diper- 
lambat. j 

Dipesan 27 buah sudah 
jada 18 . : 5 

Dari 27 buah lok-diesel jang di pe 
san DKA, baru 18 buah jang tiba di 
Indonesia. Lainnja diharapkan da- 
tang dalam waktu singkat. Sedjak 
tgl. 8 Desember  jl., lok sematjam 
ini sudah mulai digunakan dalam 

trajek..expres dan sneltrein Djakarta 

kira2 dalam bulan Maret 1954 akan 
dapat ' Wigunakan djuga untuk lijn2   pula, maka setelah dipakai Ik. 1 expres dam snel lainnja. 

  

    

— Bandung p.p., - dan diharapkan . 

itu sebagai 

hari Senen j.l. 
ssTagesspiegel” tulis dibawah ke- 

pala ,,Peringatan jang mirip Ultima- 
:tum”, bahwa Dulles dengan tangkas 
itelah tangkis permintaan Bidault jg. 
tangkas pula, supaja Perantjis diberi 
djaminan2. 

Seperti diketahui, Bidault. menge- 
mukakan bahwa sebagai sjarat supa- 
ja dapat terbentuk Masjarakat Per- 
tahanan Eropa (EDC) maka Ameri- 
ka dan Inggris harus diminta men- 
djamin terbentuknja EDC melalui 
NATO. 

. Kata harian tadi, Dulles mendja- 
wabnja dengan menandaskan, bahwa 
'djalan terbaik untuk mendjaniin ke- 
|amanan Perantjis dan Eropa ialah 
|djika negara2 tadi dengan lekasnja 

! 
t 

| mendjalankan perdjandjian EDC. 
| (Antara-UP). / 

Krisis dalam hubungan Pe 
rantjis—Amerika. 

Dalam pada 'itu pers Peranijis ha- 
ri Selasa sependapat bahwa menteri 
juar negeri Amerika, John - Foster 
Dulles, telah menimbulkan krisis da- 
lam hubungan Perantjis-Amerika de- 
ngan pernjataannja jang  mengata- 
kan, bahwa Amerika bisa merobah 
politiknja bila Perantjis tidak me- 
ratifikasi perdjandjian tentara Ero- 
-pa. Harian -,,France Soir” tulis, bai- 

wa kini Perantjis mengetahui, apa 
jang akan terdjadi bila Perantjis ga- 
gal meratifikasi perdjandjian itu, jak- 
ni berobahnja politik Amerika. Ha- 
rian tersebut melukiskan hari Senen 

suatu hari jang suram 
dalam sedjarah persekutuan  Atlan- 

    

adapi Krisis 
idault—Gema Kon- 
NATO 

DEWAN ORGANISASI Perdjandjian Atlantik Utara (NA- 
TO) hari Selasa telah melandjutkan sidangnja diParis. Hari Selasa 
kemarin sidang terutama membitjarakan laporan2 Panitya Militer 
perihal “kemadjuan pertahanan Nato dan perkiraan 
ter, Panglima tertinggi pasukan2 Serikat di Eropa, djenderal Ame- 
rika Alfred Gruenther, sangat optimistis mengenai kemadjuan jang 
telah tertjapai dalam usaha2 mempertahankan Eropa. 

: Kini belum dapat diperkirakan bagaimana 
sendjata baru, bagaimana pentingnja penjebaran dan kekuatan pa- 

risiko2 mili- 

pentingnja alat2 

an. 

Hudjan 
Pamiflet 

Teheran Keruh Lagi — 
Mahasiswa2 Penjebar 
Pamflet Di ,,Telandja- 

ngi“ Oleh Pulisi' 
POLISI TEHERAN pada hari Se- 

lasa menangkap sedjumlah mahasiswa 
jang sedang membagi-bagikan pam- 
flet, membuka dan membakar pakaian 
mereka dan kemudian melepaskan 
lagi para mahasiswa itu dalam ke- 
adaan hanja memakai pakaian dalam. 

Peristiwa ini menjebabkan makin 
menghebatnja penjiaran pamflet2 di. 
seluruh kota, akan tetapi sampai be- 
rita ini dibuat belum terdjadi sesuatu 
insiden ataupun penangkapan. Pam- 
flet2 itu berisi protes terhadap diper- 
baikinja kembali hubungan diploma- 
tik antara Iran dan Inggeris. 

Sementara itu semua rapat 

atau penggerombolan2 didjalan- 
djalan umum dilarang antara 
djam 9 dan 12 siang dan antara 
djam 17 dan 19 sore pada hari 
Selasa, berbenaan dengan ke 
mungkinan diadakannja demon- 

strasi2 lagi oleh mahasiswa2 dan 
pengikut2 Partai Tudeh. Lara- 
ngan ini termaktub dalam komi- 
nike resmi jang dikeluarkan oleh 

gubernur militer. Teheran dan 

jang antara lain menjatakan, 
bahwa pemerintah telah meneri- 
ma laporan mengenai kemung- 
kinan diadakannja demonstrasi2 
tersebut. 

Menurut laporan itu, dalam 
demonstrasi2 itu para pengikut 
Partai Tudeh katanja akan me- 

makai lentjana Partai Buruh 
Iran jang dipimpin oleh Dr. 
Baghai. 

Sementara itu dikabarkan, 
bahwa harian »Shahid”, organ 

dari golongan Baghai tersebut, 
telah dilarang terbit sediak Se- 
lasa pagi (Antara-AFP). 

Polisi Kaiimantan Barat hari 
Selasa telah melakukan pula pe- 
nangkapan atas diri kepala Dja- 
waftan Perikanan Mempawah D. 
Karim jang ketika diperiksa pem 
bukuannja ternjata melakukan ke 
kusutan2 sebanjak Rp. 28.000.— 

Dalam pada itu, menjambung 
berita ,,Antara” tentang  ditang- 
kapnja kepala Diawatan Perika- 
nan Laut Singkawang, Piet Ku- 
sien dan 4 orang pegawai Djawa- 

|tan jang sama di Pontianak, se- 
landjutnja dapat dikabarkan, bah 
wa hingga kini polisi terus mela 
kukan penjelidikan dan pemerik- 
saan terhadap orang2 jang mem- 
punjai sangkut-paut atau sekurang 
kurangnja mengetahui dilakukan- 
nja ketjurangan2 pada Djawatan 
tersebut. 

INgkijan? Asing Sa 

  

. “Dilarang 
Mentjari Ikan Dekat 

Pantai Indonesia 
DALAM satu pertjakapan jang 

chusus dengan harian ”Mainichi” 
Dr. Sudarsono, Kepala Direksi 
Asia dan Pasifik Kementerian Lu 
ar Negeri Indonesia, menerang- 
kan, bahwa Indonesia ingin me- 
agadakan satu perdjandjian 'peri- 
kanan dengan Djepang. Demiki- 
an dikabarkan oleh UP dari To- 
kio. Menurut keterangan Dr. Su- 
darsono, jang dimuat?oleh surat 
kabar tersebut, pemerintah Indo- 
nesia sedang mempertimbangkan 
untuk mengadakan larangan atas 
kegiatan perikanan pelajan “asing. 
didekat pantai Indonesia. ... ... 

Menurut Mainichi, diplomat 
Indonesia itu telah menerangkan, 
bahwa larangan jang demikian di 
maksudkan hanja se-mata2 guna 
melindungi kaum nelajan Indone- 
sia. Oleh Dr. Sudarsono  dikata- 
kan, bahwa kaum nelajan Indone 
sia, terutama jang bergerak dipe- 
rairan disebelah Selatan Sulawesi 
dan Borneo, untuk be-ratus2 ta- 
hun Jamanja bekerdja dengan 
menggunakan kapal ketjil dan de 
ngan peralatan jang sangat seder- 
ana. 
Apabila larangan tadi diada- 

kan, maka akan timbullah keada- 
an jang akan menjangkut kaum 
nelajan Djepang dan persoalan 
ini kami hendak selesaikan de- 
ngan mengadakan satu perdjan- 
djian perikanan dengan  Djepang 
kata — Sudarsono. ' Ditambahkan 
oleh Sudarsono, bahwa karena so 
alnja sangat penting, maka peme- 
rintah Indonesia berharap” menga 
dakan persetudjuan pokok menge 
nai masalah perikanan ini jang ter 
masuk didalam rangka perdjandji 
an perdamaian bilateral diantara 
Indonesia dan Djepang. 

Kerdja-sama dilapangan perika 
nan diantara kedua negeri adalah 
mungkin, demikian Dr. Sudarso- 
no menurut Mainichi. 

Seperti diketahui Dr. Sudarso- 
no kini ada di Tokio untuk me- 
nandatangani persetudjuan jang 
telah tertjapai diantara Indonesia 
dan Djepang mengenai pengang- 
katan kapal2 jang tenggelam di- 
perairan Indonesia selama perang 
jang lalu. Pengangkatan kapal2 
itu akan dilakukan oleh Diepang 
sebagai sebagian daripada  kewa 
djibannja untuk. membajar ganti 
kerugian perang kepada Indone- 
sia. Demikian harian ,,Mainichi”, 
menurut berita UP dari Tokio. 

Jordania Dibawah 
Tekanan Negara 

Asing? 
KETERANGAN. perdana men 

teri Jordania Faouzi El Moulki, 
bahwa negaranja berada ,,diba- 
wah tekanan asing untuk meng- 
adakan persetudjuan dengan Is- 
rael, oleh kalangan2 jang menge- 
tahui di London diduga dihubung 
kan kepada A.S. dan bukan kepa- 
da Inggeris. Kalangan jang ber- 
wadjib mengingatkan kepada per 
njaftaan menteri luar negeri An- 
thony Eden pada tg. 390 Nopem- 
ber dimuka sidang madjelis ren- 
dah, jaitu, bahwa untuk mele- 
njapkan Juka2 akibat insiden 
Kibya itu diperlukan waktu. Dju- 
rubitjara kementerian pertahanan 
dalam pada itu tidak mau membe 
ri komentar atas pernjataan jang 
diutjapkan oleh perdana menteri 
Jordania tadi. 

  
  

Dibenua 

kaum nasionalis didaerah2 tadi 

jang semakin keras. 

Anteseden2 sedjarah dari pada ma 
salah ini menundjukkan, bahwa aki 
bat daripada pembitjaraan dalam 

perdebatan2 jang mempunjai ekor2 
djadjahan Inggris, Perantjis dan Be 
landa didaratan benua Amerika. Teta 
pi dalam pada itu daerah2 djadjahan 
negara2 Eropa jang terletak di Atlan 

tik Utara pada umumnja dipandang 
terletak diluar rangka perdebatan 

jad. ini. Keterangan2 jang didapat   tik. . Hari itu memperlihatkan kete- 
gangan jang makin besar antara 
Amerika dan Perantjis. 

Harian Perantjis lainnja ,,Le Mon- 
$ Ide” katakan, bahwa kini telah sir 

las Perantjis tak dapat mengharap- 
kan djaminan politik atau militer 

tadi tidak diratifikasi oleh Perantjis 

dalam waktu beberapa bulan jang 
akan datang. (AntaraReuter). 

Joseph Laniel, ' perdana menteri 
Perantjis jang sekarang, telah me- 
njatakan kesediaannja untuk men- 
diadi tjalon dalam pemilihan presi- 

rangkan oleh suatu sumber resmi 
pada hari Selasa. : 

Seperti diketahui,   
Kemis j.a.d. 

      NJONJA Tanet Jagan, sekertaris 
djenderal Partai Rakjat Progresif jg 
berusia 34 tahun jang ditangkap pa- 
da Minggu malam, hari Senen me- 
njatakan, bahwa ,.tindakan Inggris 

berikutnja di Guiana—Inggris mung 
kin akan melarang Hinduisme dan 
akan menutup geredja2 jang dikun- 

.djungi oleh orang2 Negro”. Njonja 
Jagan ditangkap beserta . beberapa 
pemimpin partai Jainnja dan pengu- 
rus2 dari Lembaga Pemuda jang 

dak membubarkan pertemuan mere 
ka. Sesudah ditahan selama Ik 12 
djam mereka dibebaskan — kembali, 

Senin pagi Janet memperlihatkan se tenda terpal ig. diberi alat pengeras ' 
buah kartu utk. membuktikan, bah- (suara. Polisi memberi waktu 30 mej 
wa ia dengan kawan2nja mendapat nit untuk bubar, akan tetapi belum 
undangan untuk menghadiri sebuah 
upatjara keagamaan Hindu, sehingga 
tak ada alasan telah mengadakan per 
temuan tidak sjah. 

  

Inggris Akan Tutup Geredja' Negro Di Guiana 
wa pertemuan dimulai dengan Ik. 40rentjana bersifat keagamaan, tetapi 
orang hadirin jang membawa buku2 
komunis dan berkumpul dibawah 

| waktu itu habis, hadirin bertambah 
sampai kira2 mendjadi 300 orang. 

Kemudian polisi mengadakan ra- 
zia dan pemimpin2 rapat ditangkapi. 

Sebuah pengumuman jang dikelu Pemeriksaan setempat membuktikan 
pro-komunis, berhubung mereka ti- arkan oleh polisi mengatakan, bah: bahwa pertemuan diadakan dengan 

:Sesungguhnja jang menjebabkan dila 
'kukannja penangkapan2 itu ialah ka 
rena polisi mendapat keterangan, 

bahwa Janet membawa 10.000 slo- 
gan dengan kata2: .,Tidak ada kon: 

stutusi tidak ada Hari Natal”, se- 
dang kepada rakjat diandjurkan un- 
tuk memboikot perusahaan2 besar 
selama hari2 Natal, Diandjurkan su- 
paja pembelian barang2 jang diim- 
port dari Inggris dibatasi hingga se- 
ketjil-ketjilnja, (A.F,P.), 

baik dari NATO maupun dari blok | 
UInggeris-Amerika djika perdjandjian 

den Perantjis j.a.d., demikian dite- | 

pemilihan pre- | Bermuda, | di 
siden ini .akan diadakan pada hari | Honduras Inggris semuanja ini ter- , 

oleh ,,United Press” dikalangan? di 
plomasi Amerika Latin menundjuk 
kan, bahwa republik2 #merika ter- 
bagi dalam 3 golongan dalam meng 
hadapi masalah ini. 5 

Satu golongan, dalam mana duduk 
pula Amerika Serikat, akan berusa 
ha keras supaja djangan menjintuh 
soal2 jang dapat menimbulkan kesu 
karan setjara langsung bagi negara2 | 

(Eropa, jang mempunjai ketjenderu- 
(ngan untuk memetjah belah Negara2, 
Merdeka dalam soal2 dunia. 

Djadjahan2 Eropa di 
Amerika. 

Seperti diketahui, negara2 - Eropa 
jang mempunjai djadjahan2 dibelah 
bumi Barat ialah Inggris, Perantjis 
dan Belanda. Inggris a.l. memiliki 
pulau2 Jamaica, Antila, HB 

Trinidad. dan  didarat 

letak disekitar Laut Karibia. Di be- 
'nua Amerika Selatan Inggris mem- 

. punjai 
lachir2 ini timbul 

dimana 
tegang 

Partai 

Inggris, 
keadaan 

Guiana 

berhubung dengan tuntutan2 
IRakjat Progresif. Dilaut Antarktika 
terletak kepulauan2 Shetland dan 
Falkland, jang sudah berkali2 di 
tuntut oleh Argentina dan Shili. 

Perantjis mempunjai pulau2 di 
laut Karibia, beberapa pulau ketili 
didepan muara St. Laurent (Kana- 

da) dan Guiana Perantjis. 
Belanda memiliki Suriname dan 

Antila Belanda, termasuk pula pu- 
lau Curacao, dimana terdapat salah 
satu pabrik penjaring minjak jang 
terbesar didunia, jang menjaring mi 
njak mentah dari Republik Vene: 
zuela, (Antara—UP), 

tuntutan2 jang dilakukan oleh beberapa republik Amerika 

konperensi j.a.d. ini mungkin ialah | 

Bahama, ' 

Konp. Antar Awerika 
Belanda Akan Kehilangan Djadjahan2nja 

Amerika? 

DALAM KONPERENSI Antar-Amerika jang ke-19, ig akan 
diadakan di Caracas (Venezuela) dalam bulan Maret j.a.d., akan 
dibitjarakan pula status dimasa depan daripada “daerah2 djadja- 
han serta daerah2 jang diduduki oleh negara2 Eropa, jg terletak 
dibelah bumi Barat (benua Amerika serta pulau2-nja). 
ini akan dibitjarakan dalam suasana jang diliputi oleh tuntutan2 

Masalah 

jig makin lama makin kuat, serta 
Latin 

200 Djuta Doll. 
Akan Digunakan Utk 
Membangun Korea Slt 
ANTARA PBB dengan Korea 

Selatan pada hari Senin telah ter- 
tjapai persetudjuan mengenai pro 
gram sebesar 200 djuta dolar un- 
tuk, membangun kembali Korea 

| jang hantjur akibat perang itu 
dan. untuk memberantas inflasi. 
“Perdjandjian telah ditanda tanga- 
Ini oleh perdana menteri Korea 
Selatan Paik Too Chin dan C.T. 
Wood, koordinator ekonomi 
PBB, sesudah berlangsung perun- 
dingan2 selama tiga bulan me- 

|ngenai tjara bagaimana wang itu 
.akan dipakai. 
|. Djumilah 
'kan untuk 

t 

| 

  

tersebut direntjana- 
tahun -“padjak 1954 

|dan sebagian terbesar disumbang- 
kan oleh pemerintah A.S., sedang 
sebagian lagi akan diambil dari 

|dana2 pemberian pertolongan 
PBB. Hampir separoh dari djum- 
lah 200 djuta dolar itu telah dise- 
tudjui oleh kongres A.S. untuk 

, melajani tuntutan2 presiden Syng 
man Rhee waktu menanda tanga- 
ni perdjandjian gentjatan sendja- 
ta. Persetudjuan meliputi djuga 
tindakan2 untuk mentjegah infla 
si sedang kurs baru telah ditetap- 
kan jakni 180: whan sama dengan 
satu dolar A.S. sedianja kurs,itu 
60 lawan 1. Berdasarkan  pro- 
gram bantuan, anggaran belandja 
tentara Korea Selatan akan diper 
tahankan hingga seminimumnja, 
demikian pula kredit2 bank akan 
dibatasi. . 

Pada hari Senen petang di Rawa 
Pandjang — Kebajoran — terbit ke- 
bakaran, jang menghanguskan dua 
buah “rumah penduduk. Diduga, 
bahwa kebakaran ini diterbitkan de- 
ngan sengadja dan polisi sedang me- 
lakukan penjelidikan dalam perkara 
mn, 
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$ Semarang. ea $ 

Hee . Keluarga 
| HIRLAN RANUWIBOWO 

"2 Pontjol Dalam 15 - Semarang.   

Pada tgl. 14 Desember 1953 
djam 00.15 anak kami jang 

— I.EndahSaptasiwi« 
“IP Ibu dan anak dalam keadaan | 

selamat. Terima kasih atas pe- 
| rawatannja. - Para Dokter, bi- | 
dan dan djururawat di R. S. T. | 

       
    

  

KeNNeneNekekNeenekknekna 

MARTHA OUINTET 
- Pada tanggal 17 — 31 DESEMBER 1953. 

'Djam : 18:30 — 19.00 akan menghidangkan lagu-lagu 

Indonesia/Barat populer (tophit) di studio R. R. I. 
“Semarang . ' 2 BAN PIMPINAN MARTHA Z 

     

    

  

DITJARI 
Oleh Pemerintah Daerah Kota Besar Semarang dibu- 

tuhkan beberapa orang tenaga-technici jang berpengalaman 
| dengan sjarat-sjarat : 

|, Pendidikan: T.S., K.W.S., K.E.S, atau 
| : | sekolah2 jang sederadjat dengan 

| 1 5 itu. $ 

| 2. Pengalaman : Paling sedikit 10 tahun. 
3. Gadji : Diatur menurut P.G. P. 
4. Berbadan sehat, jang dibuktikan dengan surat ketera- 

ngan dari dokter setempat. 
Berkelakuan baik jang dibuktikan dengan surat kete- 
rangan P. P./Polisi setempat. 
Jang masih bekerdja pada Djawatan/Kantor Pemerin- 
tah harus dapat menundjukkan ,,misbaarheidsverkla- 
ring”. TA 

Surat lamaran disertai turunan surat? keterangan/su- 
rat-surat putusan dan lain2 dialamatkan kepada: 
Dewan Pemerintah Daerah Kota Besar Semarang”. 
paling lambat pada tanggal 15 Djanuari 1954. — 

SEMARANG, 15 Desember 1953 

A.n. Dewan Pemerintah Daerah 
SAN : Kota Besar Semarang: 

ru : : Ketua, 
| (Hadisoebeno Sosrowerdojo. ) 
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Nagan an 

Nafsu Besar Tenaga Kurang! 
4 ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 
Penjakit JIRIAN (Spermatorehoca) IMPOTENTIE. Tanda-tanda Pe- 
njakit Selalu Marah-marah Muka Putjat, Makanan Kurang Hantjur, Pe- 
rut Kembung, Kepala Pusing2, Lekas Tjape, Tidak bisa Tidur, kaki ta- 
ngan dingin, Semut-semutan, pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung 
berdebar-debar, selalu mimpi-mimpi, untuk itu semuanja kami sediakan 
OBAT JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA ,JARIANOL”. 
Special Buat Laki2 harga per botol ............: Neni aagnean Rp. 20.— 
»OVUM TAZOL” Special buat Perempuan harga per botol mn 2— 
»Obat Minjak Surga Dunia” Buat Laki2 ........................ ba 2102 
»BLACK HAIR DYE” Obat HITAM RAMBUT 10096 tidak luntur. 
Garansi Harga Rp. 5.—, Rp. 10.—, Rp. 15.—, Rp. 20—, Rp. 30.— dan 
Rp. 50.— per botolnja. 
Zalf Face Cream ,/IJAHAJA YUSUF” Buat hilangkan Item2 Djera- 
wat, Kukul dan Kekolotan di Muka Laki2 atau Perempuan . Harga 
Rp. 25.—, No. 2 Rp. 10.—. ,,SULFAN OIL” Obat Gatel, Kudis Koreng 
dll. Rp. X— per botol. ,,GALINUS” Special buat Batuk T.B.C. harga - 
Rp. 25.—. satu botol dan Batuk Kering. ,,KATHRAH-I-NOOR” Special 
Obat buat Mata, Kurang Terang, Lihat Putih2 dan putih di dalam Mata 
Kelihatan seperti Asep, dii. Harga Rp. 15.—. Obat-Obat dikirim di- 
seluruh INDONESIA. Wang di muka. Tambah Ongkos 10965. Untuk 
mengobati segala penjakit Juar atau dalam. Sakit MATA, sakit berbahaja 
(utk. Keturunan), Mati Badan Linu2, BENGEK (ASTHMA), Sakit Gin- 
djel, Sakit T.B.C., Perempuan tidak Accoord Bulanan atau keputihan, 
WASIR (Aambeien) di djamin 10 hari sembuh dan keluar Akar2nja tidak 
dengan Operasi (POTONG). Semua penjakit di Obatin sampai baik... 
(Sedia obat orang jang kepingin punja anak). 
AKRHEMPIL. Buat Rheumatiek sakit tulang?, entjok, linu dll. Rp. 30x— 

   
AKSATAPIL. Buat bengek, sesak napas (Asthma) » 30— 
AKSOZA sakit berbahaja untuk keturunan ............ » 100.— 

Betapa ANA na Sab aah Dok MIL AI DAN dau 3 250 
SALPWASIER. Berentikan darah mengketjilkan wasier ...... » IS — 

: NOHAIR. Obat hilangkan rambut .....oooococooococooooooooo.. »10.— 
HOME DOCTOR REAMADY, istimewa obat untuk Laki2, Perempuan 
dan anak ketjil, buat minum dan pakai luar. Amat mandjur p. botol 
Rp. 40.—, 
WORLD FAMOUS Prof. TABIB FACHRUDIN No. 14 Sawah 
Besar — Phone 3804 G. — Djakarta. Prof. TABIB G. A. FACHRUDIN 
H.M.H., Djl. Tepekong No. 3, Medan. 127 Seranggoon Road SINGA- 
PORE 8., ? 
A gen2: Fatehudin, Toko Punjab, Djl. Pasar 45, Djember: ,, PUNJAB 

: STORES” P. Besi 2 — Tilp. 4177 Gbr.: Djakarta, Toko FATEH, Pang- 
gung 79, Surabaja, Toko Manis, Oro-oro-Dowo No. 2 Malang: Toko ASIA 

» BARU, Kebun Sajur, Balikpapan: Toko FATEH, Djl. Kemakmuran, Ma- 
kassars Tabib GASITA, Ondomohen 24, Surabaja: ZINDABAD HOUSE, 
Nonongan 77, Solo: Toko MURAH, Djl. Margao Genung, Ambarawa: 
M. A. MIRZA, Pontjol No. 40 Semarang: Toko PAKISTAN, Teluk Be- 
tung (Lampung): A. LATIF PAKISTANI, Tangabati' Muaradua (Palem- 
bing): Perusahaan Mesin Tek, Dji. Setasion, Purwakarta: )MOHAMED 
AMIN & CO., Samarinda: - Toko PAKISTAN, Alon2 Selatan 3, Ma- 
dien, B.H. DAWOOD BILAY, Den Pasar, Bali: S. H. HAMDUL- 
AZIZ, Kaprabon Wetan 23, Solo, 
lan Guntur 30-32, Djakarta: Toko PAKISTAN, Djl. Raya No. 203 B, 
Sukabumi, ' SINGH STORE, Gang C. No. 21-23, Tandjong Priok: 
Toko PAKISTAN, Djalan Pasar Wetan F 16, Tasik: - M. ALI 
SPORTS, Djl. Polisi 30, Pontianak: Toko PADANG, Djl. Djawa - Pa- 
dang M, Toko KALIMANTAN, Djl. Lengkas, Tarakan, Toko PAKIS- 
TAN, Bima: Toko PAKISTAN AHMED BAX, Endeh-Flores: Djl. Pa- 
sar Baru No. 238 (Keb. Suklat), Bandung. 

  

  

   

KHAIRUDDIN & SONS, Dja- 

  

   “ALFRED 
raba 

     
    

       
   

515-1745-4415 " : ai 

Saja mengakui pembunuhan................ Akibatnja dipukul orang lain. 
Saja mengakui kesalahan jang minta djiwa seorang 'dan kepertjajaan 
orang lain! Kata Ha s 

Saja mengakui pemalsuan bukti2, supaja orang lain digantung! |!!! 
Sebuah film drama hebat! 

REX ORION Iri malam amo. 1 Ini malam pengabisan 
5-79. (47 th.) 5.00 7.00 9.00 (17-th.) 

  

515-7,15—9,15 
»My Wife's Best Friend” 
  

Metropole (Ini malam pengh.) 1 

Cary Cooper — Phyilis Thaxer | Ojagalan Ita 
$ ,SPRINGFIELD RIFLE" Film Tiongkok pa ing baru" 

LT WanNana ,SAN MAO" (Tekst Ind) 
en Type Perti.: »SEMARANG”. 

    
Ini malam d.m.b. 

5.- Te 9. (seg. umur) 

   
  

dapat dibeli lagi dimana-mana!    
NN la TE Kata 

LINIMENT | sarit2 urat 

akan a mn         
    

  

    
   
   

  

KURSUS ,MASS 
. Peladjaran MENGETIK 

As 

.Ki Palembang 3 Panggang Tengah 
Semarang: potong memotong (Modevak) 

2X seminggu Rp. 10.— Senen - Rebo. 
' 3X seminggu Rp. 15.— 
administrasi rombongan $ Djan. '54. 

TIAP2 BULAN TERIMA PELADJAR BARU 

di 

SEMARANG SALA TIGA AMBARAWA 
Peterongan Tengah 105 Dj. Tuntang 46 Dj. Setasiun 23 

DEMAK DJEPARA 

  

Kena 

ai   Maper Titan 

# Pepsodent dengan Irium mendjadikan gigi istimewa purih 

Pa tjaranja? Iru tidak sukar, kafau 
mulai sekarang djuga memakai Pepsodenr 
untuk menggosok gigi. Karena hanjalah 

Pepsodent jang mengandung Irium, jaitu 
suatu bahan mudjarab jang dapac mentjegah 
rusaknja gigi. 

— melekat pada gigi akan hilang lenjap seperti embun kena sinar 
matahari, Sesungguhnja, gigi akan tampak lebih putih 

    

      

   

    

    

    

  

   

   
   Tegang 1 OKD,53L-4-105-8 

   
      

     
       

                

    
    

    

   
    Akan terbukti bahwa Semua sela 
   

pur jang 

      
       dalam waktu 7 Hari! 

ym 
» Wi JII 

N 

    

   
      

   

    

  

   

      k Pepsodent sangat hemat! 
Pepsodent tidak mendjadi kering dan....... 
satu Cm. sudah tjukup untuk sekali pakai, 

          

  

  

Utjapan terima kasih 
Dengan perantaraan ini ka-| 

mi menghaturkan terima kasih 
kepada sekalijan saudara2 Kp. 

| Balai Kota Sectie Pontjol dani 
saudara2 lainnja, jg telah me- 
njumbang merupakan benda, 
tenaga atau fikiran waktu me- 
ninggalnja ajah kami 

WIRJODIDJ0JO 
pada hari Minggu tgl. : 13 De- 
sember 1953 di Kp. Kintelan 
Semarang dengan usia 72 th.” 

Kami : 
SUHADJI 

Kp. Kintelan 201 Semarang.     

  

  

- 

Pontianak, 8 Apri1 1952. 

Kepada 
Toko Obat "BINTANG TUDJUH" 

(Krekot Nos 11 ) 
D JAKARTA DA TK 

K 

Dengan hormat 
ba ja Jang bertanda tangan dibawah ini Sud jono Djurutulis pada Perusahan Dagang GEO.WEHRY & Co., N.V. Pontianak, 

: Saja sangat merasa girang sekali, sesudah sekian Jamanja saja menderita sakit ba- tuk, sudah banjak saja memakan obat2 batuk jang 

tidak sembuh djuga. 

batuk tjap Bintang Tudiuh 

lah 3 hari saja terus memakan obat itu, penjakit Saja pun sembuh sama sekali. 2 $ 

perti sediakala, £ Dari itu saja pudjikan sekali lagi, bahwa obat tjap "BINYANG TUDJUH" er 
lupa pula saja untuk mengutja n ribuan terim kasih adanja. 1 "8. 

Sipengirin: 
Sud jono : 
d/a GEO.WEHRY & Co., N.V. 

9 PONTIANAK.- K.B.   

         
bermatjam-matjam keluaran, tetapi penjakit saja £3 

Maka setelah saja mentjobakan obat” . 
'kiranja sangat baik se- kali untuk membasmi penjakit batuk tersebut, sete- 

Hingga badan saja sehat kembali se- $ 

sangat baik sekali, Dan tak 
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Rambut putih 

djadi Hitam 
1002/, Garansi tidak luntur   

#STIMEWA 
ATAS SEGALA 
KE STIMEWAAN 

  

(PIN . Pengenalan L ' 

| (GS) KOHAMED SADIK DJOHRI |f 
| P KEPRABON KULON -15/D SOLO | 
  

Semir ini adalah pendapatan baru 
Stimewanja ini semir jalah tidak 
panas seperti lain2-nja- Tanggung   

UNDANGAN 
Ke Konperensi G. P. L. I. 
WILAJAH DJAWA-TENGAH DI PEKALONGAN. 

| Tg. 24 s/d 27 Desember 1953. 
Kepada Tjabang2 G.P.LI. seluruh Wilajah Djawa-Tengah 
diwadjibkan mengirimkan utusannja 2 putra dan 1 puteri. 
Tgl. 24 Des. '53 para Utusan sudah berada di Pekalongan. 

. Undangan ini anggaplah sebagai “ulangan dari undangan 
kami jang telah terkirim kepada Tjabang2. 

  

: Wassalam, 

Panitia Konperensi G. P. IL. 1. 

—- Wilajah Djawa-Tengah 

: di Pekalongan 

DJL. HELIR 53. 

Kintelan, Pegawai N.V. Udara,l 

  

Toko Katja Mata 

: a Mun » 

  

Trima Recept Dokter 

  

  

M. S5. RAHAT 
Tabib 

Seteran 109 — Semarang. 

Tabib jang paling terkenal di 
Indonesia dan dapat banjak pudji 
an. Specialist untuk Wasir (Aam- 
beien), ASTHMA, KEPUTIAN, 
IMPOTENTIE dan lain-lain Pe- 
njakit. ZONDER OPERATIE. 

Djam bitjara (Pagi 9—12 
(Sore 5—7 

ANN Nanang 

TA AL AA AL LL AL 

LOTERIJ UANG Rp. 18.—: 15 
Rp. 11. 4 Rp 7.— Trekk!. & 
Porto Vrij. SCHOONHEIDZALF 
POEDER & Rp 10— BUAH 
DADA lembek?? BUSTERIN 
bisa tulung bikin segar, kentjang 
dan montok Rp 20.- BUSTERIN 
EXTRA KERAS Rp 75.- RENA 

| Datang bulan tidak beres Rp 75.- 
LEPRALIN : Tangg. baik sakit 
taeko Rp 20.— Zalf Rp 3.— 
BLOEDDRUK TINGGI? SA- 
NATORIN bisa lekas bikin baik 
Rp 20.- ASTHMA-PILL. Rp 20.- 
Sesek, minggi, menggo, malem 
tidak bisa tidur. MONGGORIA : 
tangg. lekas baik sakit titjeng 
(Aambeien) di luar atawa dalam 
Rp 30.— Aambeienzalf Rp 10.— 
Porto Rp 3.— Priisc. gratis. , 

TOKO OBAT 
THIO GIOK GIEM 
Gang Tengah 22 - Semarang 
AS Ra PL LL LL LL UK 

  
SEKEN EKA SKK EK KK KKKS 

2 
KEUNGGULAN 

..« Lebih Sedap 
# Lebih Halus 
# Lebih Mustadjab 

    
“. PABRIK DJAMU. TJAP PORTRET 

NJONJA MENEER 
Ma Ni 
SEMARANG 

Toko Pedamaran 90, Telp. 900, 
Semarang. 

Agen” Djokja: Petjinan 78, 
Tugu Kidul 7, Ketandan 4, 
Lempujanganwangi 80, Keme- 
firan Kidul 18a, Kintelan 94, 
Tugu Kulon 54. 

Agen? Solo: Tjojudan 141, Nga     

terasa dingin. Smeer ini mempu- 5 Si 
ajai beberapa sifat2 istimewa, an- | 
taranja sama sekali tidak berba- 
haja bagi kesehatan otak, maupun 
kulit, dan pakai berasa dingin. 

| Ditanggung tidak ada bandingan- 
nja dalam seluruh dunia. 

Harga Kp. 4.50| 
per pak. Pesanan bisa kirim ke- 

Welurah Indonesia. Semua Agen2 

Dioperkan 
1 TRUCK DODGE KAMBING, mesin baru, Accu baru, As roda 
besar, Band2 masi baik, onderstel prima, masih berdjalan traject 
Magelang—Semarang. HARGA BERDAMAI. . 

"Keterangan: SIAUW THIAM YOE — Pasar Legi 39 Solo 
LIEM TIONG DJOEN — Temanggung. 

T 

Le aaaaaaaanemagasaan 

peman 15, Djl. Slamat Rijadi 
394, Pasar Nusukan 4, Pasar 
Kliwon 142, Widuran 67, Me- 
sen 177, Gading Kidul 170. 

Agen" Magelang: Dji. Tidar 
2, Petjinan 96, Djl. Raya 13. 

£ 

   

  

   

     

   
    

  

   
     
    
          

          

  

Baru Terima Buat Tahun Baru Ja.d. 

£ PHILIPS Radio Gramotoons : 
Type FIN 727 $ Rp. 15000.- 

FIN727 A Rp. 10900.. 
HX 518 AN Rp. 8000.- 

(Pudjian tidak perlu) 

» 

29 

Dj. Seteran No. 26 - Semarang - Tilp. 1948   

| 

DITJAR I: 
“Oleh Perusahaan Besar di Semarang 

Beberapa Tenaga Administrasi 
untuk Magazijn, dengan idjazah.MULO/S. M. P. lebih di- 
sukai jang mengerti Boekhouden, segala Bangsa. 
Surat-surat kepada Harianini Advertensi No, 4/3536. 

  

  

— CITY CONCERN CINEMAS — 
  

   

   

          

   

     
   

INI MALAM REMEM ER Eliza Dooli 
PREMIERE BER Ba: 
(u. 17 tah.) mean denga 

ef L U xXx A SHAW'S GREATEST | 
Cc 5.00 7.00 9.00 1 NN . 2 

BERNARD SHAW'S Kotjak! " ' x 1 Ou dan : “a 2 Pe 2 ce Metiask ra. NA 
kan! Produced by GABRIEL PASCAL    

   
     

  

   

     

  

  
GRAND Ini Malam Premiere fu. 13 th.) 

AMRAH — MIMI MARIANI — MIEN SONDAKH M. ARIEF — PAULINA ROBOT — KUNTJUNG 

KASSAN atau PUTERA MAHKOTA 
ANG T. Dongengan 1001 Malam penuh sensatie J ERTJURI 

dengan lagu2 dan Tarian : merdu dan indah! Kakan 
  

     

  

   

     

    

  

   
     

   
     
   

INDRA INI MALAM DMB. (a. 17 tah.) 4.30 7.00 9.15 KAMINI KAUSHAL — DILIP KUMAR 
ji S HABNA M" zat ULAR Film India menarik penuh sensatie, 

dengan: teks Indonesia! 

Akandatang: MISLIA —MUSTAPHA — NURSIAH — M, SABRI 

BUNGA PERTJINTAAN": 
Satu romance dram 

R OYAL INI MALAM PREMIERE 5.00 7.90 9.00 RICHARD CRANE — MARSHALL REFI ,MYSTERIOUS ISLAND” TI Captain Harding's fabulous adventure! Columbia Super-serial terbesar — penuh S 

a jang memikat dan mengharukan! 
  

(u. 17 tah) 

Gempar! 
ensatie!   

  

ROXry INI MALAM PREMIERE 

  

  Bantulah P.M.I. 
        harga sama. ma 

.Mentjari Agen" baru seluruh | — sa 
Indonesia. Saga AU Loe aka     
  

    

Roy Rogers 21 
  

  

SHOOTING IN THE BACK 
ISN'T MY STYLE-OR YOURS 
EITHER, MARY PINES! »— 

YOU RE 

— Djangan ditembak, Mary. lakang adalah bukan tjara 
saja, atau engkau berdua, 
Mary Pines. Apa jang ter- 
djadi ini semua? 

Se "SEN ye AA enakan eng- 
kau selamat, Roy. Saja bi- 
ngung.       

17 Pa, 

  

(ALL I RECOLLECT 1s 
MALLOY BUTTING ME 
INTO THAT TREE! 
WHAT 

HE TRIEP 
TO STOMP 

YOU WITH: HIS 
HEAVY Boots, 

I TRIED TO STOP 
HIM,ANP THEN 
SUDPENLY HE 
WAS.ON THE 
GROUND--0UT! 

      

  NN AS | an 

AU 
PT NN ? . : 

— Apa jang saja masih ingat 
jalah Malloy menjeruduk saja pa- 
da pohon ituu Lalu apa jang ter- 
djadi? 
— Dia mentjoba mengindjak2 

engkau dengan sepatu bootnja ig. 
berat. Saja telah berusaha merg- 
halangi2nja dan  tiba2 dia lalu 
djatuh ditanah. Hanja 'itw, 

  

MAYBE THIS HAD NE MUST HAVE 
SOMETHING TO PO / THROWN 
WITH KNOCKING 
MALLOY FLAT—IT5 | THINK T ALMOST 
ea BLoop S 

    

  

      

      

    

ITAT 
CAULKS! AND TO 

        

   

7 

  

— Mungkin ini jang telah me- 
njehabkan Malloy djatuh ditanah 
Inilah ada darah jang masih se- 
gar. : , 
— Dia harus dilemparkan pada 

Caulks. Begitulah kira2nja,  se- 
hingga saja hampir menembaknja. 

(u. segala umur) 
mpuran silat! 

Sze“ II 
awan kawan? penjamun! 

5.60 7.00 9.00 

Miss OH 

LEE TJOE im.g9 NU Pi aAuUwW 

Djago silat perempuan mel 

     
     

  

Fiim Tiongkok penuh perte 

  

  

      

SALCEDO 
Lydia 

  

      

      

   

      

T3. 16 s/d 18 Dac 

BAWALAH SAPU 
TANGAN 

djika menjaksikan 
film ini. 

Karend saudara 
pasti. akan mena- 

GIS 00 

  

      

  Mia Ane   

    

 


