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   il Be 
1g. K 

karena Kedrov 

6 Orang terdakwa lainnja. 
Harian2 Moskow itu seterus 

nja mengatakan, bahwa dengan 
Beria telah ditahan 6 orang Ia 
gi jakni Dekanozov, Nikolaivieh 
Merkulov, V. Koklov, Goglidze, 
P. Mechek dan L. Vledzimireki. 

Kepada mereka dimadjukan 
Gakwaan melakukan: kegiatan ter 
ror. Diantara 6 orang 'ini jang 
agak menarik perhatian jalah 
N. Merkulov. Sekalipun nama 

| nja tak disebut? oleh pers Sovjet 
selama, sbeberapa waktu, hingga 

KENA 
3 nia 

Nota Tndon. 
2 Pada Rusia 

Utk Pembukaan Perwa- 
kilan Kita Di Moskow 
DARI sumber2 jang biasanja 

mengetahui didapat kabar, bahwa 
pemerintah Indonesia telah me- 
ugirimkan nota kepada pemerin- 
tah Sovjet Unie jang berisi mak- 
sud Indonesia untuk mengadakan 
hubungan diplomatik dengan Sov 
jet Unie dan membuka perwaki- 
lan R. 1. di Moskow. Nota tsb. 
disampa'kan melalui w2ki tetap 
Sovjet Unie dalam PRB, Vishin- 
sky menerima nota tersebut dan 
menjaftakan kegembiraannja atas 
niat Indonesia untuk membuka 
kedutaan besarria di Moskew. 
Vishinsky mendjandjikan akan 
meneruskan nota tersebut setje- 
patnja kepada pemerintahnja di 
Moskow, dalem hal ini kepada 
Menteri Luar Negeri M . 

: N. v. Suar 
Hetami. 

Redaksi 1228, Ru 

y muka) R, : dim kota Smp 
:. (ditambah Rp. 0.30 utk. meterai). 
kol. Harga etjeran 60 sen per lembar 
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maren me 
Lavrenti Beria. Dala 

timewa Mahkamah A 

Dakwaan tersebut selan 

bahwa komplotan inilah 
negeri jang berada di 

pengumuman pada hari Kemis 
itu orang menduga, bahwa ia ma 
sih memegang djabatan menteri 
urusan pengawasan negara, jang 
dipegangnja sedjak bulan. Okto 
ber 1952, menggantikan L. Mek 
lis. . : 

Merkulov dilahirkan di Kauka 
sus, seperti Stalin dan Beria, dan 
dalam tahun 1946 ja adalah orang 
nomor dua setelah Beria, teruta 
ma dilapangan penjelidikan atom. 
Dalam tahun 1952. tersebut ia 
diangkat sebagai menteri urusan 
pengawasan negara. Dan setelah 
terdjadi peristiwa Beria itu, dja 
batan tersebut kini dipegang oleh 
Vassili Javorodkov. 

Berita lebih landjut  mengata 
kan, bahwa perkara Beria itu 
akan dimadjukan dalam sidang 
istimewa Mahkamah Agung So 
vjet. Belum ada Kstentuan bila 
mana sidang itu akan dimulai. 

(Antara-AFP). 
Komentar ,,Tass” tentang 
Beria. 

Dalam memberikan komentarnja 
terhadap perkara Beria, kantor beri 
ta Sovjet ,,Tass” mengatakan pada 
hari Rebo, bahwa Lavrenti Beria 

tadalah seorang pengchianat. jang 
mempunjai rentiana hendak meng- 
gulingkan regim Sovjet dan memu- 

  

egera Diperiksa 
n Kedjahatan2 Kriminil Jz Melemahkan 

a Dan Menguntungkan Modal Asing 
UA HARIAN di Moskow pada hari Kamis ke 

bekas menteri dalam negeri Sovjet, 
segera dihadapkan dimuka sidang is ik 
kan kegiatan2 kriminil terhadap Partai Komunis 

uh pula menempatkan kementerian dalam negerinja diatas ria itu ditudjukan untuk memperlemah pe 
epada Beria dilemparkan dakwaan, 

ta Partai Komunis sedjak tahun 1962. 
ah Stalin meninggal dunia, Beria telah memulai mengangkat tem 

ting dalam kementeriannja. Dikatakannja, 
| anggauta presidium dari kementerian dalam 

      

njiarkan naskah dari dakwaan2 
m pada itu dikatakan, bahwa Be- 
gung Sovjet. Beria dituduh telah 

Sovjet dan terhadap Negara. Selain itu 
pemerintah Sovjet. Kegiatan kri 

merintah Sovjet dan menguntungkan modal 
bahwa ia telah membunuh Kedrov, jang mendjadi ang 

Sak mena akan, gu sete- 
an2nja untuk djabatan2 jang pen 
jang membunuh Kedrov, Las 

bawah pimpinan Felix Dzerjinski, 
Na 

mempunjai bahan2 tentang kegiatan kriminit dari Beria. 

  

. Ho Pasang 
Randjau? 

Beberapa Kereta2 Api 
Antara Hanoi-Haipong 

  

   

  

  

3 Menteri Mam | Pangkalan Kemajoran 
  

pir Di Smg. 
&             

Hari' Kemis pagi djam 9.00 telah tiba di Semarang dari 
Menteri2 Dalam Kegeri, Sosisl, dan Menteri Kesehatan: 
bang beliau disambut “antara lain oleh Gubernur, Wali 
Sumardjito tampak diuga dari “lain-lain Kepala 

Djakarta 
Dilapangan ter- 

Kota dan bupati 
Djawatan. Menteri   DALAM pertempuran di sek- 

tor Baclieu, 130 mil sebelah Se 
latan Saigon pada hari Selasa jbl. 
antara sebuah bataljon Vietnam 
Bao Dai dan suatu kompi Ho 
Chi Minh pihak Ho telah men- 
derita kerugian 25 orang tewas 
diantaranja komandan kompi tsb., 
demikian didapat kabar di Saigon 
pada hari Rebo. Dengan bantuan 
artileri bataljon Vietnam Bao Dai 
tadi berhasil memaksa pihak Ho 
meninggalkan kedudukann'a dan 
djuga berhasil merebut sedjum- 
lah sendjata otomatik dan mesiu. 
Dalam gerakan ini menurut beri 
ta tadi 2 orang serdadu Vietnam 
Bao. Dai mendapat luka2. 

Selandjutnja didapat kabar bah 
wa pada hari Rebo sebuah ran 
djau telah meledak dibawah kere 
ta-api jang sedang berdjalan an 

Dalam ' Negeri (ditengah pakai  katja-mata) dan Menteri Sosial (badju 
putih) ketika mengadakan pertemuan sedjenak di kediaman Gubernur 

Djuwa Tengah dengan para Kepala2 Djawatan. 
: (JNAPPHO”) 

Belanda Tetap Mau 
»Menggagahi” Irian 

Tidak Pernah Menganggap Irian Seba. 
gai Daerah Republik Indonesia 

Ritmeester Ngotot Mau Menolong RMS 
DJIKA ORANG memperhati kan perkembangan umum di In- 

donesia haruslah diakui, bahwa negara itu masih dalam fase pera lihan menudju hari kemudian jang tidak tentu2. Keadaan adalah menguatirkan, demikian djawaban Menteri Luar Negeri Belanda   tara Hanoi dan Haiphong. Ketje ' 
lakaan tadi, ja'ni perledakan ran 
djau jang kedua dalam waktu 
2 bulan di lin tsb., terdjadi dise   lihkan kembali kapitalisme. 

“Dikatakan  selandjutnja, bahwa 
pembesar2 penuntut. umum  Sovjet 
kini telah menjelesaikan pemeriksa- 
an2nja. Dengan dekrit Presidium 
Tertinggi Sovjet tertanggal 26 Dju- 
ni, Beria telah di petjat dari semua 
Gjabatannja, jang dibenarkan oleh 
sidang lengkap pemerintah tertinggi 
Sovjet tanggal 8 Agustus. 
Demikian ,,Tass” antara lain. 

i 
| 

  

“Perang Korea Dapat 
Berkobar Lagi 

Senator Smith Takut Korea Utara 
Langgar 

Tapi Politisi Ing 

perang akan berkobar lagi di Korea”. 
untuk meramalkan bahwa perang tak akan 
apakah seruan untuk damai adalah tjukup kuat. 

Smith lalu mengatakan bahwa 

adalah mungkin Korea Utara 
akan . melanggar  persetudjuar 
perletakan sendjata, dan ia mem- 
peringatkan bahwa pihak PBB 
termasuk Perantjis dan Inggeris 
telah bersepakat djika hal tsb 
terdjadi untuk mengambil tin- 
dakan2 pembalasan jang keras. 
Djika Korea Selatan jang me- 
langgar persetudjuan-itu maka 
akan timbul kegontjangan jang 
bersifat lain, demikian Smith 
Tetapi ja tidak menerangkan le- 
bih djauh “pernjataannja ini. Ia 
hanja menerangkan bahwa. me- 
nurut pendapatnja presiden Ko- 
rea Selatan Syngman Rhee tak 
akan mengambil tindakan jang 
membabi buta. 25 5 

Kalangan diplomasi di London 
merasa lega. : 

Dalam pada ru kalangan? di- 
plomasi di London hari Rabu 
menjatakan bahwa. mereka  me- 
rasa Jega tentang 2 perkemba- 
ngan penting, jg. menurut pen- 
dapat mereka akan dapat melan- 
tjarkan usaha guna mendjamin 
perdamaian - di Korea. Kedua 
perkembangan tadi ialah: IL. Per- 
njataan Presiden Korea Selatan 
Synginan Rhee bahwa Korea Se- 
latan tidak akan melakukan tin- | 
dakan unilateral terhadap pihak 
Utara, sebelum .$0 hari -sesudah 
cimulainja “ konperensi politik 
tentang “Korea. 2. Pernjataan 
Letnan Djenderal K.S. Thimayya,. 
ketua Komisi ' Negara2 Netral 
urusan Repatriasi, bahwa ia akan 
membebaskan | orang2 tawanan 
jang tidak mau direpatriasi, pa- | 
da tgl. 20 Januari j.a.d., di Ko- 
rea. Menurut ' persetudjuan per- 
letakan sendjata, konperensi po- 
litik tentang Korea harus dimu- 
lai pada tgl 28 Oktober: mak- 
sudnja ialah supaja pada tgl. 22: 
Djanuari nasib orang2 tawanan 
jang tidak mau direpatriasi itu 
ditentukan. (Antara-Reuter). 

Syngman Rhee ingin bentuk 
»Masjarakat Pertahanan Pa- 
sifik luas”... : 1 

Dalam. pada. itu Presiden Ko- 

rea Selatan Syngman Rhee pada 
hari Rebo berseru supaja dia- 

dakan ,,konperensi jang Ius mve- 
ngenat pertahanan Pasifik”, dan 
ia dalam . pada itu menjatakan 
bahwa pemimpin Tiongkok Na- 
Sionalis Chiang Kai Shek telah 

menjatakan “ persetudjuan sepe- 

nuhnja terhadap usulnja ini. Di- 
katakan bahwa selama kundju- 
ngannja ke Taiwan baru2 ini ta 

telah bersepakat dengan Chiang 
tentang perlunjan diadakan kon- 

perensi antara negara? Asia un- 
“tuk membitjarakan siasat anti- 
komunis”. ,    

  

ggris Merasa Lega 

KETUA SUBPANITIA luar negeri madjelis tinggi A.S., senator 
Alexander Smith dari partai Repubtk, mengatakan di Washington pada 
hari Selasa bahwa ia tak melihat akan tertjapainja suatu penjelesaian 
perdamaian setjara umum dengan segera di Asia dan ,,bahaja selalu ada 

Djandji 

Ia mengatakan bahwa tak mungkin 
dilandjutkan. Ini tergantung | 

Supaja dipimpin oleh Mag- 
saysay. AA 

Rhee menyarankan supaja kon- 
perensi demikian itu dipimpin 
oleh presiden baru Philipina 

fan dan digerakkan dengan roket. 

'India Protes 

belah Timur dari Hanoi tak djauh 
dari kota tsb. dan meminta kor 
ban seorang masinis mendapat 
luka2 ringan. Kalangan jg dapat 
mengetahui berpendapat bahwa ' 
insiden2 semafam itu bertalian ' 
dengan offensief pasukan2 Ho di 
delat sungai Merah, akan bertam 
bah banjak. Diperingatkan bah 
wa sedjak beberapa waktu pihak 
Ho telah banjak menggunakan 
randjau dan patroli2 - pasukan2 
Uni Perantjis di delta sungai Me 
rah telah dapat menemukan ma 
kin banjak randjau buatan RRT. 

33 (Antara-AFP) 

  

MANUSIA JG PERTAMA KA- 
LINJA TERBANG 212 KALI 
KETJEPATAN SUARA. 

Major Charles  Yeager, seorang 

test-pilot (penerbang pentjoba pesa- 
wat) Amerika Serikat, telah terbang 
setjepat 212 kali ketjepatan suara, de- 
ngan sebuah pesawat Bel X 1 (Satu) 
A. Ketjepatannja kira2 1650 mil se- 
diam. 

Pesawat tsb. tadi adalah - sebuah 
pesawat jang masih dalam pertjoba- 

Ketjepatan jang terbesar jang per- 

nah ditempuh oleh manusia ini ter- 
tjapai ketika hari Sabtu j.L, diatas 
pangkalan udara Edwards di Cali- 
fornia.   Ramon Magsaysay, jang oleh 

Rhee dianggap ,,mempunjai pan- 
dangan2 jang tepat mengenai 
Djepang dan berdiri teguh me- 
lawah komunis. 

Perlu dikemukakan bahwa ke- 

tua fraksi Republik dalam Senat 
Amerika William Knowland ba- 
ru2 ini menjarankan pula supaja 
Magsaysay memimpin konperen- 
si serupa itu. 

. Tapi Ramon Magsaysay, ba- 
kal presiden Philipina, akan me- 
1entang setiap usaha jang ber- 

tudjuan supaja dia memimpin 
konperensi tentang pertahanan 
Pasifik, demikian diberitakan di 
Manila hari Rebo. 

Kalangan jang dekat dengan 

Magsaysay katakan, bahwa 
Magsaysay kini sedang sibuk 
dengan soal2 dalam negeri Phi- 

|lipina dan beranggapan bahwa" 

perdjandjian pertahanan antara 
Amerika Serikat, Djepang, Ko- 
rea dan Philipina dan perdjan- 
|djian ANZUS adalah tjukup un- 
tuk dewasa ini. 

, 

Jang akan diundang. 
Menurut Rhee jang  hendaknja 

menghadliri konperensi jang 'diusul 
kan itu ialah pemimpin2 pemerintak 
Korea Selatan, Taiwan, Philipina 
dan Muang Thai. Ia menjatakan bah- 
wa Indonesia tidak diundang, tetapi 
keterangan lebih landjut ia tidak 
memberikan. 
Rhee menjarankan pula supaja 

rakjat dari negara2 jang pro-komunis 
diberi kesempatan pula untuk meng- 
hadliri apa jang disebutnja ,,Masjara- 
kat Pertahanan Pasifik Luas", dg. 
djalan mengundang pemimpin2 anti- 
komunis dari negeri2 tadi. 

Acbirnia Rhee menjatakan bahwa   i »9oodwill missi” Korea Selatan jang 
'dipimpin oleh bekas menteri pendi- 
dikan George Paik dan jang seka- 
rang sedang mengadakan perdjalanan 
kenegara2 Asia Tenggara telah di- 
beri tugas olehnja untuk mempersiap- 
kan prosedur2, tanggal dan tempat 
Yonpercazi jg. diusulkan. (Ant,— UP). 

Diam2 Amerika Persendj atai Gerilja KMT Di Birma? 
MENURUT sebuah berita jang 

diterima dari Bangkok di Peking 
antara Amerika Serikat, Ingge- 

Iris dan Muang Thai telah ter- 
|tiapai persetudjuan rahasia, un- 
(tuk menjelesaikan  reorganisasi 
|dan latihan 10.000 orang pasu- 
|kan Tiongkok Kuomintang jang 
(berada diwilajah Birma, pada 

achir bulan Maret 1954. Menurut 

  

4 

: 
RRT 

Ada Wilajah India Jg 
Di-"Tjaplok" RRT 2 

( PEMERINTAH India telah 
menundjukkan beberapa bagian 
“dari propinsi2 Assam, Bhutan, 
|dan Sikkim dan djuga Burma 
Utara termasuk wilajah RRT, de 
mikian diumumkan oleh suatu 
sumber jang dapat mengetahui di 
New Delhi pada hari Rebo. Peta- 
peta ini telah dibawa ke India 
oleh pedagang2. Tibet. Didapat 
kabar bahwa pemerintah India 
telah mengadjukan protes kepada 
pemerintah Peking terhadap di- 
masukkannja sebagian dari wila- 
jah India tersebut dalam wilajah 

Djuga didapat kabar bahwa Ia- 
pangan udara telah dibikin oleh 

'sterdam. 

rintah Nederland pernah  me- 
nganggap Irian sebagai: . daerah 
Republik Indonesia. 

pembesar2 Indonesia tentang soal 
orang2 Ambon jang kini-ada di 

rintah Belanda berpendirian, bah 
wa orang2 Ambon hanja dengan “adalah: berdasarkan 
sukarela akan dapat kembali 
Indonesia, 
perkembangan keadaan pokitik di nesia. Djika Indonesia menghendaki 
Indonesia, 
Ambon tidak berkeberatan pulang 

  RRT sepandjang daerah perbata- 
san dengan India dan bahwa RRT 
telah membikin djalan raya jang 
menghubungkan propinsi Yunnan 
dengan ibu kota Tibet, Lhasa, 
Djalan ini menurut kabar2 pan- 
djangnja ialah lebih dari 600 mil. 
Sementara itu harian ,,Hindustan” 
di Calcutta dapat mewartakan 
bahwa peta2 tersebut diperguna- 
kan di sekolah2 di Tibet jang da 
lam pengawasan RRT. Menurut 
harian tadi maka RRT pernah 
memberi djawaban kepada pro- 
tes dengan mengemukakan bah-. 
wa peta2 tadi adalah tak resmi. ! 
Kalangan2 resmi di London hari 

Rebo menjatakan sama sekali tidak 
tahu-menahu tentang sebuah kabar, 
jang mengatakan bahwa Sovjet Uni 
mengadjukan tawaran resmi untuk 
mendjual perlengkapan militer kepa- 
da India, apabila Amerika Serikat 
mempersendjata Pakistan... 

Djuga sumber resmi di New Delhi 
telah membantah keras kabar tadi 
dan menjatakan bahwa kabar2 tadi 
»fantastis”. (Antara-AFP). 

“ 

  
berita tadi, Amerika akan me- 
ngirimkan alat2 sendjata, dan 
amunisi bagi pasukan2 tsb tadi. 
Pekerdjaan melatih dan reorga- 

inisasi akan diawasi oleh duta- 
besar Amerika di Bangkok, Wil- 
lam Donovan, sedangkan komi- 
saris agung Inggeris di Malaya, 
Djenderal Sir Gerald Templer, 

akan kirim 5 orang ,,penindjau”, 

  

didalam sidang Parlemen B landa baru2 ini menurut Antara Am 
Menteri menjetudjui pendapat beberapa anggauta, bahwa 

baik berdasarkan program pemerintah Indonesia sekarang mau pun dalam hubungan d keterangan Pemerintah itu” jang mempersoalkan hubungan Unie, orang dapat menarik kesimpulan, bahwa kabinet Ali Sastroamidjojo lebih tjondomg untuk melaksana kan dengan dengan sungguh2 penindjauan kembali hubungan In donesia-Nederland jang sekarangini dari pada kabinet Wilopo. 
lam perkara kezaliman jang dila 
kukan orang terhadap orang? 
Kristen di Sulawesi Selatan, dima 
nu menurut pembitjara baru2 ini 
tudjuh orang pemuka Kristen di 
bunuh. Pembitjara seterusnja 
mukakan kemungkinan timbulnja 
pertentangan2 untuk membentuk 

“ negara2 Islam, jang akan memba 
wa akibat2-nja. : 

7 Soal R.M.S. 

Menteri menjetudjui keheranan 
seperti jang diperlihatkan oleh 
anggauta2 berhubung dengan pen 
dapat2 jang tidak beralasan dari 
anggauta2 lainnja, se-olah2 peme 

Pembitjaraan informil dengan 

Pil snnaaha AKUD) Nederland, belum membawa ha djang-lebar membirjarakan soal sil-hasil jg njata. Soalnja sendiri RMS, dan katakan, bahwa aksi dapatlah dimaklumi, karena peme orang2 - Ambon, Atjeh dan  golo- 
ngan2 federalis itu, menurut hukum 

perdjandjian 
ke KMB, jang menurut pembitjara te- 

sedangkan sebaliknja lah ,diperkosa” oleh. Republik Indo 

sehingga orang-orang ' penindjauan. kembali KMB, maka 
Nederland, kata Ritmeester, harus 
merombak  KMB itu sama sekali, 
dan menuntut, supaja RMS diberi 
kemerdekaan. 

Disuruh bantu R.M.S, 
Gerbrandy (A.R.) mentjela pe 

merintah Belanda dengan mena 
makannja bersikap lembek sekali 
terhadap Indonesia dalam soal 
Ambon. Ia mendesak supaja pe 
merintah Belanda mengakui dan 
membantu RMS supaja RMS da 
pat membela kepentingannja “di 
lain2 tempat. 

De Groot (Komunis) menun- 
djukkan. bagaimana nekatnja pe 
merintah Belanda membela kepen 
tingan2 trust badja dan nikkel 
Amerika di Irian dan pembitjara 
memperingatkan, bahwa bibit? 

ke Indontsia masih akan makan 
waktu lama. Demikian ,, Antara” 
Amsterdam. (Antara) 2 

- Debat di Tweede Ka- 
mer Belanda. ” - 

Seterusnja. pembitjaraan soal 
anggaran belandja Kementerian 
Luar Negeri Belanda di Tweede 
Kamer kemarin sangat diliputi 
oleh situasi runtjing jang dikemu 
kakan oleh sebagian besar dari 
para pembitjara. Baru pembitjara 
jang kelima, jaitu Welter (KNP), 
jang menjebut nama Indonesia, 

ketika ia minta perhatian Kemen 
terian tsb. terhadap sebuah arti- 
kel AP, jang menumpahkan se- 
gala kesalahan daripada situasi di 
Indonesia sekarang ini pada Ne 
derland. ' Selandjutnja  Welter 
mendesak, supaja pemerintah Be' Indonesia telah ditanam oleh si- 
landa mempertjepat diselesaikan- | Kap kolonial jang diambil oleh 
nja peristiwa muatan kapal-kapal | Nederland. 

#ENAR AA 7 hAIRG Demikian kawat ,,Antara” Am Si : ra) 

De Graaf (Katolik) Kemukakan | Xerdam. 

ke! 

“dengan “pan- | 

pertentangan bersendjata dengan 

Orang 

muda berumur kira2 26 tahun, 
polisi dan pendjaga lapangan t 

rus-kurusan, berambut pendek, 
pak sudah kotor, dan kabarn 
meriksaan kini sedang giat 

| ngetahui apa maksud sesun 
orang jang sehat dan 
atu penjakit. 

Sampai hari Rebo' djauh malam, 
Kepala Reserse Kriminil Kepolisian 
Djakarta Raya, Komisaris Sa'ud dan 
|Djaksa Tinggi Sunarjo, tampak ma- 
sih sibuk melakukan pemeriksaan 
sendiri ditempat pertjobaan pemba- 
karan itu. Orang jang ditangkap, 
sambil diborgol tangannja, tadi: ma- 
lam tampak dibawa ketempat jang 
ditjoba- dibakarnja itu, sedang perta- 
njaan2 diadjukan terhadapnja. Kete- 
rangan? jang didapat wartawan An 
tara” ditempat adalah sebagai beri- 
kut: Pemuda jang dituduh bermak- 
sud mentjoba melakukan pembaka- 

Iran itu, ditangkap sewaktu ia keli- 
hatan sedang mentioba memasukkan 
kertas2 kedalam sebuah pesawat ter- 
bang-tua tetapi jang masih berbeu- 
sin.- Sebelum menghampiri pesawat 
jang ditjoba akan dibakaraja itu, 
orang itu lebih dahulu teiah berha- 
sil menjalakan api dengan kertas? 
ratjikan dibagian pinggir lapangan 
terbang Kemajoran bagian belakang. 

Seorang pendjaga disitu dengan 
bantuan polisi Kemajoran jang me- 
lihat api menjala (jang belum ber- 
kobar besar) segera memburu dan 
memadamkan api, kemudian me- 

Inangkap orang jang sudah berhasil 
masuk pagar kawat lapangan 
bang dan terlihat sedang memasuk- 
kan kertas2 kedalam sebuah pesa- 
wat terbang itu. Komisaris Sa'ud dan 
Djaksa Tinggi Sunarjo, atas peria- 
njaan wartawan ,,Antara” Rebo ma- 
lam dilapangar terbang Kemajoran, 
mengatakan, bahwa pihak berwadiib 

i masih terus giat melakukan peme- 
|riksaan dan pengusutan untuk me- 
| ngetahui duduk “perkara 
(narnja. Untuk sementara waktu, ke- 
|dua mereka belum bersedia membe- 
Irikan keterangan? lebih djaun. (An- 

' fara). 

tar 
It   

“Seterusnja menjambung berita ten 
tang tertangkapnja seorang pemuda 
jang kemaren siang mentjoba mela- 
kukan pembakaran kapal terbang di 

:lapang terbang Kemajoran, lebih 
djauh dari Kepala Reserse Kriminil 
Kepolisian Djakarta Raya ,,Antara” 
mendapat kabar, bahwa Orang itu 
bernama Adra'i, berasal dari Serang 
(djadi bukan dari Kuningan seperti 
kita kabarkan.” Red:). Pada waktu 
dilakukan penangkapan atas diri 
orang itu dari kantongnja disita ko- 

|rek-api, jang dipakai menjalakan api 
dipinggir lapangan terbang dan jang 
dimaksudkan membakar sebuah pe- 
sawat terbang seperti telah diberita- 
kan. 

Orang tsh segera akan 
oleh dokter untuk dik 
'benar2 gila ataukah hanja pura2 gi 
la. Sampai Kemis pagi polisi masih 
belum dapat melakukan pemeriksa- 
an setjara mendalam atas diri orang 
itu, karena dia berlaku seperti orang 
gila, berbitjara sendiri, tertawa, dil. 
“Jang sudah pasti diketahui ialah, 
bahwa orang itu. sedang dihinggapi 
penjakit kotor. 

Komisaris  Sa'ud atas pertanjaan 
apakah kedjadian ini mempunjai la- 
tar-belakang “dan apa kira2 latar: 
belakang itu, belum bersedia mem- 
beriRan keterangan. (Antara). 

  pikiran, supaja UNCI diminta -me- 
njelesaikan soal orang2 Ambon. Ia 
tegaskan, bahwa aksi2 dalam dae- 
rah2 federal dulu kini telah menu- 
tup pintu tjita-tjita federasi. Usaha 
kembali kefederalisme hanja akan 
membawa perpetjahan bagi Indone- 
sia. Jang perlu sekarang ialah men- 
djadi lebih. kuatnja kekuasaan pu- 
sat, sesudah itu mungkin sekali di 
peroleh otonomi. Pembitjaraan2 pa- 
ra anggota, jang ' menggambarkan 
adanja pacifisme jang pessimistis ter 
hadap Indonesia, menjebabkan De 
Graaf mendesak kepada pemerintah 
Belanda, untuk ' mempertimbangkan 5 5 1 
segala. kemungkinan guna setjara| keluhan2 produsen2 karet di 
djudjur dan ber-terus-terang meng- bahwa politik Amerika terhada 
adakan pembitjaraan2 dan melaku- -igaruh ,,menekan” terhadap 
kan penjelidikan, apakah Nedertand — rakjat, Demikian tulis ,,Het 
dapat kerdja-sama dengan negara2 Sterdam. ,,General Service 
lain guna menolong Indonesia dari “Biro Pertahanan dan Mobilisasi 
impasse sekarang. Dalam melandiut Amerika telah mengumumkan, 
kan pembitjaraan soal begroting -Ke 
menterian Luar Negeri Belanda se- 
malam tiga dari lima pembitjara 
menggunakan sepenuh temponja utk 
mengupas perhubungan antara Ne- 
derland dan Indonesia. ' 

AN   
mungkin, dari 10.000 mendjadi 

Sebagai akibat dari pada per 
djandjian2 jang telah diadakan 

Terapung-apung. tidak diharapkan bahwa hasil pe 
Van de Wetering (Chr. Hist.) raturan2 ini akan dapat dirasakan 

menjangsikan kabinet (Indone- sebelum April jang akan datang. 
sia?) jang sekarang akan dapat 
menghadapi situasi, dan menun- 
djukkan, bahwa hasil pekerdjaan 

Pembatasan oleh pemerintah Ame 
rika kepada kaum pengusaha 
Amerika itu akan berarti bahwa 

Belandalah jang kini mendjadi konsumen2 Amerika di. Timur 
,gabus tempat ekonomi Indonesia Djauh harus membeli karet alam 
terapung”. , jang kwaliteitnja kurang baik (ka 

Ia tjela keseganan pemerintah ret rakjat), jaitu karet jang dalam 
Belanda untuk “turut-tjampur da tahun2 belakangan ini dipakainja 

« 8 
untuk membantu - dalam peker- hingga kini sudah ditarik kem- 
djaan tadi. bali dari Birma hanjalah ,Orang2 

Seperti diketahui, Madjelis| jang sudah tua, invalid, orang2 
Umum PBB ketika 23 April wanita dan kanak? sadja”. 
1953 telah  menjetudjui sebuah| Menurut berita? UP, Reuter 
resolusi, jang menetapkan bahwa 
pasukan-pasukan Kuomintang 

tadi semuanja harus ditarik kem- 

dan AFP, djumlah pasukan Kuo- 
mintang beserta orang2 tang: 
gungan mereka jang sudah di- 

  

bali dari wilajah Birma. ,/Hsin|angkut ke. pulau Taiwan ada 
Hua” mengabarkan, bahwa jarig 12.200 orang lebih. (Antara-Hsin 

“ ik 8 1 5 

Laras Kota me enditnaneth 
Kam Daror cerah Gamonrcalasp 

Maba ae aan   “ 
san Kunnisara 

  

     

(pendjualan terus dengan mengisi 
sediaan karet alam kepada kons 

  

USA Perlunak 
Politik Karetn 
Akan Memperhatikan Keluhan Pr 
| .sen2 Karet Alam Indonesia 

PEMERINTAH AMERIKA telah bersedia 
Timur Djauh 
p persediaan karet mempunjai pe- 
harga karet alam, 
Hanuelsbisd” menurut ,,Antara” Am- 

Administration” 

ja 
2 

memperhatikan 
iang  menjatakan, 

terutama karet 

Gengan -persetudjuan 
dan Kemeterian Luar Neperi 
hahwa pendjualan setjara rotasi 
lagi jang dikeluarkan) dari per 
umen2 Amerika akan selekas 
5.009 ton tiap bulan. 

dalam djumlah jang makin besar. 
Pemerintah Amerika dalam hal 

pendjualan karet rakjat dari perse- 
diaannja menempuh suatu taktik 
menggantikannja karet rakjat tsb. 

dengan karet jang lebih baik kwali- 
tetnja. Perbaikan kwalitet ini mak- 
sudnja ialah untuk menahan kemun 
duran persediaan. Akibatnja ialah 
bahwa pasar karet rakjat mendjadi 
terdesak. 

Putusan tsb diambil sesudah da- 
lam minggu jl. diadakan konperensi 
antara pembesar2 pemerintah dan 
anggota2 komite penasehat industri 
karet jang terdiri atas  konsumen2 
partikelir di Amerika Serikat. Suatu 
peraturan lainnja penghambat sis- 
tim rotasi tsb ialah pembatasan pen 
djualan dengan djangka waktu ter- 
hadap levering2 didalam bulan beri 
kutnja. Sebaliknja pemerintah Ame- 
rika mempunjai tjukup kontrak2 
sOp termijn” untuk  mempertahan- 
kan pendjualan karet dari persedia- 
an 10.000 ton tiap bulannja sampai 

bulan Maret, Demikian Antara” 
Amsterdam kabarkan,   

HARI REBO kemarin kira2 djam 13. 
tjobaan membakar kapal terbang dilapanga 
bagian belakang (sebelah timur), 

erbang, tei 
waktu itu djuga. Pemuda ini adalah seor 

ja berasal dari daerah Kuningan, Pe- 
dilakukan oleh pihak polisi untak me- 
gguhnja orang itu 

waras pikiran ataukah terserang oleh sesu- 

jang sebe- ' 

     

      
        

    

Mau Di Bakar 
Usaha Sabotase Ataukah Perbuatan 

A: g 
Gila ? 

00 telah terdjadi per- ' 
n terbang Kemajoran | 

jang dilakukan oleh seorang pe- 
dan jang berkat tjepatnja tindakan 

ah dapat ditangkap pada 
ang jang berbadan keku- | 

bertjelana pendek putih jang tam- 

  

dan apakah ja se- 

RRT AkanSer- 
bu Taiwan 

Madjallah Amerika ,,News- 
week” mengabarkan pada hari 
Rebo, bahwa agen2 Inggris di 
Hongkong telah jakin, bahwa 
RRT akan mengambil langkah jg 
pertama kearah penjerbuan Tai- 
wan. Langkah pertama itu kata 
nja akan ditudjukan kepada kira 
kira 50 buah pulau didekat pan 
tai Tiongkok Darat jg kini masih 
dikuasai oleh pasukan2 Tiongkok 
Kuomintang. Menurut ,,News- 
week”, pulau2 ini dapat dipakai 
sebagai batu lontjatan ke Taiwan. 

(Antara-UP) 
i 
1 

Rp 2,6 Miljard: 
Defisit Th '54 ' ' 

| 
MENURUT kalangan jang biasa- 

nja mengetahui, dalam renijana ang , 

garan belandja negara tahun 1954 | 
ini akan terdapat defisit sebesar 2, 
6 miljard rupiah. Tetapi angka ini | 

masih dapat dirobah, djika penjusu-' 
nan rentjana terachir dari anggaran 

belandja dari Kementerian2 nanti 

akan sudah selesai. Sebagaimana di 
ketahui, anggaran belandja umum 
tahun 1954 menurut Menteri Pene- 
rangan “adalah  berdjumlah 12 mii- 

|jard rupiah. (Antara). 

| 

i gas memperhatikan 

  

5 2 

Muktamar 

Islam Je- 
ruzalem 

Mentjegah Supaja 
Negara? Islam Dja- 
ngan ,,Ditjaplok" 
Negara Asing 

  

    
PENASEHAT Kementerian Lu 

ar Negeri Mr. Subardjo hari 
Rebo tiba kembali di Djakarta 
setelah mengundjungi Mu'tamar 

'Islam jang berlangsung di Jeruza 
|lem (Baitul Mukaddas) pada tgl. 
3 hingga 10 Desember jang baru: 
lalu. Mr. Subardjo ditugaskan 
oleh Pemerintah Indonesia meng 
hadiri kongres tsb. sebagai penin 
djau dan ia disertai oleh anggota 
parlemen Siradjuddin Abbas jang 
kini masih tinggal disana. 
Menurut keterangan Mr. Subardjo 

kepada ,,Antara”,  Mu'tamar Islam 
di Jeruzalem itu dihadiri oleh wa- 
kil2 dari negara2 Islam dan nega- 
ra2 jang sebahagian besar berpendu 
duk Islam. Atjara jang terpenting 
jang dibitjarakan ialah persoalan su 
paja dunia Islam menjadari agar ne 
gara2 Arab djangan ,,ditjaplok”. Se 
perti diketahui suasana dinegara2 
Arab pada waktu ini sedang hangat 
setelah beberapa bulan jang lalu de 

sa Ouibya (Jordania) diserang oleh 
pihak Jahudi. Sampai sekarang su- 
dah ada kl. 1000 kaum pelarian 
Arab telah meninggalkan Palestina 
untuk mentjari perlindungan di ne- 
geri-negeri Arab. 

Kongres telah memutuskan untuk 
membentuk suatu panitya jang te- 
tap di Jeruzalem dengan  tjabang2 
diberbagai negara Islam jang bertu- 

suasana diseki- 
tar soal Jeruzalem setjara teratur 
dan terus-menerus. Indonesia telah 

diminta djuga untuk duduk didalam 
panitya permanent itu dan Kongres 
mengusulkan supaja ketua umum 
Masjumi dan Liga Muslimin Indo- 
nesia jang akan mewakili Indonesia. 

(Antara). 

MISS DJEPANG 1954: 
YOSHIKO HARADA ' 

Yoshiko Harada, seorang ,,fashion 
model” jang berumur 23 tahun, ma- 
lam“Rebo jl. telah dipilih sebagai 
ratu ketjantikan Djepang untuk ta- 
hun 1954 dan dengan demikian ia 
akan ,,memperdjoangkan” gelar ,,Ra- 
tu Semesta Universum” di Long 
Beach, California, bagi Djepang. 

  

Terserah Kepad 

BERTEMPAT DI KEMEN 
diadakan upatjara pengachiran 
da) di Indonesia jang dihadiri o! 
Kusumasumantri, KSAU Komod 
Subiakto dan perwira2 staf Kem 
Sekretaris Djenderal Kementeria 
dan anggauta2 Seksi Pertahanan 
dir Kolonel A. H. Maurenbrechte 
tan-angkatan Laut, Darat dan U 
Belanda di Indonesia Mr. G. E. 

Menteri 

  
, Dalam upatjara tersebut 

diperiksa , Pertahanan Iwa Kusumasumantri de- sederhanaan, objektiviteit, 1 
etahui, apakah ngan resmi menjatakan, bahwa peng ran dan terlebih2 kesetiaan sebagai- 

jachiran pekerdjaan MMB di Indo- 
nesia mulai tgl. 19 Desember 1953. ' 
Menteri Iwa menerangkan, bahwa ' 

“selama 3 tahun MMB mengadakan 
kerdjasama dengan Angkatan Perang 
kita dalam suasana saling mengerti 
dan saling menghargai, kedua pihak 
berhasil mendapat keuntungan dari 
kerdjasama ini. Atas nama pemerin- 

a Kepala? Staf 
TERIAN Pertahanan Rebo pagi 
tugas MMB (Misi Militer Belan- 
eh Menteri Pertahanan Mr. Iwa 
or Suriadarma, ' KSAL Kolonel 
enterian Pertahanan serta acting 
n Luar Negeri Mr. Moh. Rasjid, 
Parlemen. Dari pihak MMB ha- 

r, wakil2 dari misi untuk Angka- 
dara serta wakil komisaris Agung 
Baron yan Ittersum. 
telijk werk” jang terdiri dari a.l. ke- 

kedjudju- 

mana jang djuga tertjantum didalam 
Pantjasila. 

Kolonel Maurenbrecher achirnja 
menjatakan terima kasih, terutama 
kepada Sekretaris Djenderal Kemen- 
terian Pertahanan dan Ketiga Kepa- 
la Staf dalam Angkatan Perang atas 
kepertjajaan dan bantuan jang telah 
diberikan kepada MMB selama ms- 

Tugas MMB Berachir 
Perkembangan AP Selandjutnja - 

|tah Republik Indonesia Menteri Jwe lakukan tugasnja di Indonesia. (An-— 
menjampaikan penghargaan dan te 

rima kasi kepada pe.xrerintah Kera , 
iGjaan Belanda dan chususaja keva ! 
ida MMB atas djasaZ jang telah di 
| berikannja di Indonesia selama ini. 
' Menurut Menteri Iwa, pengachiran 

“tugas MMB itu adalah sesuar de 
'ngan persetudjuan jang tertjapai ar- 
(tara pemerintah Indonesia dan pe- 
: merintah Belanda jang incnentukas, 
bahwa pekerdjaan2 MMB di Indo 
nesia akan dihentikan ber-angsur2 
dan berachir selambat2pia pada &gf, 
31 Desember 1953, Selandjutnja di 

'tetapkan dalam persetudjuan terse- 
but, adanja Panjtia Likwidass MMB 

|jang terdiri Cari Menteri Pertaha- 
nan dan Kepala MMBydan atau wa- 
kilnja ' jang mengatur pelaksanaari 
teknis dan masih tinggalnja sebags 
an ketjil anggota2 bekas MMB, ter- 
utama dari bahagian A.L. guna pers 
bulatan pendidikan pada ALRI hing 
ga pertengahan 1954, ! 

| Sambutan Kol. Mauren- 
brcher. 

Dalam pidato sambutannja, Kole- 
nel Maurenbrecher a.l. ' menerang- 
kan, bahwa tugas MMB di Indone- : 
sia dimasa jang sudah dapat' dibagi 
dalam tiga tingkat. Pertama, jaitw 

(tingkat untuk mengenal dan mem- 
' peladjari masing2 pandangan hi 
dup” dan pada achir tahun jang per- 
tama ini sudah dapat dimulai de- : 
ngan pekerdjaan jang bersifat chu- 
sus militer. Pada tingkat jang kedua 
dipergunakan untuk mendidik para 
instruktur jang memberikan hasil 
terdapatnja pandangan umum ter 
tang pekerdjaan jang ditugaskari 
Pada achir tahun kedua, disebabkar 
keadaan diluar kemiliteran, tugas 
MMB dihentikan. 

Tapi ini tidak  menjebabkam 
enthousiasme mendjadi kurang, ma- 

lahan dalam tahun jang ketiga telah: 
dapat ditjiptakan pedoman2 jang ter- 
achir dan kemudian pekerdjaan d'- 
hentikan. Demikian Kolonel Mau- 
renbrecher, i 

Diterangkannja, bahwa MMB de- : 
ngan penuh kepertjajaan menjerah- 
kan perkembangan selandjutnja darf 

| A.P. Indonesia kepada Kepala2 Staf 
dari ketiga angkatan. Tugas militer 
tidak sadja meliputi soal2 teknis, 
tapi djuga meliputi pekerdjaan  ke- 
rochanian, demikian kata Kolonef 
Maurenbrecher, jang dalam hubu- 
ngan ini kemudian menjebut ,,gces- 

tara). 

8 »Tjilaka 13” 
Gara2 Korek Api Rusak- 
Kantor Terbakar - Kaki 
Patah& KenaPerbal Polisi 

BIASANJA korek-api, kan- 
tor polisi dan kaki patah ti- 
dak ada hubungannja, tetapi 
hal ini benar2 telah terdjadi . 
pula di Surabaja, jang ditam- 
bah lagi dengan putusan Pe- 
ngadilan Negeri Surabaja jg. - 
hari Selasa mendjatuhkan hu- 
kuman 172 bulans kepada 
T.J.L. jang memegang ,,pera- 
nan” dalam .kombinasi. terse- 
but. Duduk perkaranja sbb.: 
Tahun jang lali  korek-api 
T.J.L. rusak. Adalah soal bia- 
sa bahwa ia berusaha mem- 
betulkannja. Korek-apinja ia- 
lah korekapi bensin, dan ke- 
tika ditjobanja, korek-api itu 
sedang basah. Tjelakanja, ai- 
tangan T.J.L. ia berkobar. 
Karena tangan T.L.L. tidak 
tahan panas, ia lemparkan 
korek jang menjala ini. T je- 
laka jang kedua kalinja, “ta 
djatuh disebuah “kaleng ber, 
isi bensin. Dengan demikian 
bukan beberapa tetes bensis 
korek-api sadja jang berkobar, 
tetapi djuga bensin satu ka- 
leng. Ini lebih panas dan le- 
bih sukar dipadamkan.  Tje- 

"laka ketiga kalinja ialah, api 
makan tempat itu, Ini adalah 
kebetulan kantor polisi seksi 
VI Tandjung Perak, jang sam- 
pai habis terbakar.  Tjelaka- 
nja belum habis, seorang agen 
polisi jang terkedjut,  melon- 
tjat keluar kantor jang me- 
njala, djatuh dan patah kaki- 
nja. Sebagai penutup renter- 
an ketjelakaan bagi T.J.L. ka- 
rena 'gara2 ' korek-api rusak 
ini ialah putusan Pengadilan 
Negeri 145" bulan hukuman 
jang — didjatuhkan: kepadanja, 
karena ia telah menimbulkan 
bentjana sebab kurang ber- 
hati-hati. 

  

      

   



  
    

“ mengenai peraturan hubungan 

. Tim telgram ke BAT/LTD Djakarta 

  

—“PENGU 
“ “SERIKAT PERUSAHAAN: SURATKABAR 
|... Berhubung dengan naiknja perongkosan perusahaan, 

tarip pos, pengangk uk 
utusan Kongres S.P.S. ke-VII di Medan pada tg. 18, 
0 Septembers 1953 dan mengingat putusan rapat 

daerah S.P.S. Djawa Tengah di Solo pada tg. 9 Nopember 
1953, maka mulai tg. 1 Djanuari 1954 mendatang harga 

| langganan surat2-kabar anggota S.P.S. di Djawa Tengah se- 

8 gissloja 
kepada 
19 dan 

  

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

. marang Rp. 11,—). 
2. an Rakjat” ... Rp. 12,— 
- “Sin OR: A po kn Ka 

5. ,,Daulat Rakjat” ......... Rp. 12,— : 
“be »Tanah Air” ............ Rp. 11,50 (dalam kota 

KE RA Rp. 10,50). 
"LD »Kuang Por .....: Sa. Rp3 11,— oa 
8. ,,Dwiwarna” .............. Rp. 10,— (dalam kota” " 

' Rp. 9,—). 
Djakarta, 

g , 3 ah 

SAMAWI. 

Sesuai Pengumuman diatas.” 
Merdeka” mulai tg. 1 Djanu 
ta Semarang Rp. 11,—). Sud 

Land SUDARJO TJOKROSISWORO. 
Komisaris SPS Djawa Tengah Hand 

MUMAN 
utan dan Jain?, maka berdasar 

tg. 15 Desember 1953. 
Paniteratama S.P.S. 

. 

“ 

maka harga langganan ,,Suara 
ari djadi Rp. 12,— (dalam ko- 
ah termasuk meterai ! ! 

  
Kami mengharap, bahwa para pembatja jang budiman tidak 
akan merasa keberatan akan kenaikan. ini, karena memang 
exploitatie surat kabar umumnja sebenarnja sudah sedjak 
2 tahun jang achir ini menanggung kenaikan2 jang tidak ri- 

seperti jang lewat pos jang sudah naik 604 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 
atas bantuan dan kerelaan se 

| 
| 

| 
ngan. Misalnja ongkos tjetak. harga"kertas, ongkos? kirim | 

| 
| 

| 

terima kasih 
genap pembatja jang budiman. 

Direksi 
SUARA MERDEKA 

  

    
»MINUM SUSU” 144 BLIK. 

Sebagian dari » anggauta tentara 
bag. musik Div. Diponegoro di Smg. 
jang biasanja tiap pagi minum susu, 
pada waktu belakangan ini terpaksa 
hanja minum air teh atau kopi bia- 
sa. Perobahan ini bukannya mereka 
tidak mendapat bagian dari  tihak 
atasan, tetapi karena gara2nja se- 

orang pengendara betjak jang tidak 
djudjur. Ketika seorang kopral meng 
ambil pembagian susu untuk rekan2- 
nja pada tgl. 15 Desember j.l. telah 
mempergunakan sebuah betjak jang 
dimuati 144 blik susu kental. Da- 
lam pada itu kopral tadi akan meng- 
urus sesuatu. di Kantor B. Divisi 
Terr. IV di Bodjong Smg., dan be- 

  

CODE. 
Dulu dikabarkan, 'e'MMC - bikin 

«tanda pangkat rahasia” sendiri, ia- 
Ilah gigi mas. Gigi mas satu tanda 
iletnan II, gigi mas dua katanja let 
'nan I dan seterusnja. . 

Kabar terachir menjatakan, bahwa 
:grombolan Ibnu Hadjar di Kaliman- 
itan Barat djuga bikin code rahasia, 
jalah ,,kuku merah”. Sampai wanita2 
jang pakai pemerah kuku ,.Cutex” 
bisa ditjurigai, disangka anggauta 
grombolan. 

| Mungkin sebentar lagi nanti ada 
!djuga grombolan lain lagi jang bikin 
.code bibir merah. 
| Kalau sampai begitu, ini namanja 
:Setjara tidak langsung: grombolan 
membantu terlaksananja peraturan |, 
menteri Perekonomian, jang tidak 
menjediakan devisen untuk pemasu- 

| BOJOLALI 
PENERANGAN KEPADA 

Oleh Tjamat, B.O.D.M., Com- 
“ mandant Sektor Kota dan  Dja 
watan Penerangan ' Ketjamatan 

| Kota Bojolali dalam rapatnja ba- 
| tu-baru ini, telah diputuskan akan: 
memberikan penerangan. bersama 
kepada anggauta2 O.P.R., Ketja- 
matan Kota  Bojolali - tentang 
tugas dan kewadjiban OPR, Orga- 
nisasi dan Pemilihan Umum. Mak 
sud diadakannja penerangan tsb. 

bah kesedaran mereka terhadap 
pengabdian kepada Negara. 
PENERANGAN DENGAN 

—. WAJANG BEBER. 

jolali selesai memberikan penera 
ngan tentang U. U. Pemilihan 
Umum sampai kepelosok2 dgn 
lesan, kini telah selesai direntja 
nakan akan disusul dgn Sandiwa 
ra dan Wajang Beber. Untuk ke 
perluan ini telah selesai dilatih 
Djuru2 Penerang dari Ketjama- 
tan2. : 

SUKOHARDJO ——- 
RAPAT PARTAI BURUH. 
Partai Buruh Tjabang Sukohardjo 

baru2 ini telah mengadakan rapat pe 
ngurus pleno lengkap dengan wakii 

wakil ranting dikatjamatan2. Dianta 
2 keputusan jang telah diambil ja 
ah: 
Menjetudjui sdr. Abdullah duduk 

sebagai Sekretaris Panitya Pemilihan 
Umum Kabupaten Sokohardjo. Me- 
nundjuk sdr Widosukarno sebagai wa 

kil Partai jang duduk dalam D.P.R. 
iD.S. Kb. Sukobardjo. Menetapkan 
sdr. . Sukarmin “sebagai Sekretaris 

  

  

tai Buruh Sukohardjo. 

0. 

Perkara Peram- 

pasan Uang 

Rp 110.000 
Terdakwa2 Menjangkal 
Bunjinja Tuduhan   Seperti pembatja masih ingat, 'pa- 

tjaknja disuruh tunggu sebentar di-,kan barang? lux, termasuk ,.Cutex” fa tgl. 3 April 1952 di Semarang 
luar. Tetapi betapa tertjengangnja 
kopral tadi, karena ketika telah ke- 
luar dari kantor tsb. ternjata betjak 

“ dengan muatannja telah kabur tanpa 
meninggalkan bekas. Achir putusan 
kopral tadi terus pergi ke fihak po- 
lisi, untuk minta bantuan pengusu- 
tan lebih landjut. 

APOTHEEK PETANG HARI. 
Hari ini Apotheek KOO jiwlE 

Pekodjan 99 dan SIK IANG Wot- 
gandul 16 dibuka hingga djam 20.00. 

PENIPUAN Rp. 20.000. 
Seorang warga India tinggal di 

Semarang belum lama berselang ini 
telah tertipu oleh-seorang jang me- 
ngaku bernama J.R! tinggal di Ho- 
tel Believeu Smg: Penipuan ini me- 
ngenai sekitar perdagangan, dan ke- 
tika itu-warga India tadi telah me- 
njerahkan uang sedjumlah Rp. 20. 
000.— kepada J.R. jang kemudian 
terus menghilang. Hal ini kemudian 
telah dilaporkan oleh jang berwa- 
djib, dan sementara itu sebuah tas 
kulit berisi pakaian milik J.R. telah 
disita dari hotel tsb. diatas oleh jang 
berwadjb. 13k: 

BURUH ROKOK B.A.T, 
BERAKSI. - 

Dikabarkan, baru? ini buruh ro- 
kok BAT di Kobong telah mengada- 
kan aksi serentak menghadap kepa- 
da Direksi BAT untuk mendesak di 
laksanakannja putusan mengikat P4P 

ker- 
dja th. 1953 antara SBRI dengan 
BAT/LTD tgl. i Djuli 1953. Gerak- 
kan tadi mendapat perhatiannja fi- 
hak direksi. Setelah fihak buruh 
mendjelaskan maksud dari pada ge- 
rakkan tadi, achirnja fihak- direksi 
menegaskan kesangupannja mengi- 

hingga aksi tadi dapat diachiri de- 
ngan tidak ada insiden suatu apa. 

. 4 

RANTING PAHLAWAN 
SUDIRMAN. 

Pada tgl. 15 Desember 1953 di 
kp. Karang Kembang «Barat Smg. 
telah terbentuk suatu organisasi Pe- 
muda Rakjat Ranting Pahlawan Su- 
dirman, dan susunan pengurusnja 
sbb.: - 5 

Sekretaris Umum: Surono: Sekre- 
taris- Organisasi: Walujo: Kesedjahte- 
raan Pemuda: Poei Sieng Gwan: Ke- 
budajaan/Olah raga: The  Kiem 
Djoei, Keuangan: Ramelan. 

:dan .,Lipsticek”. 
Tapi djangan bilang lho, bahwa 

menteri Perekonomian tjari backing 
: grombolan. 

  

  

DARI PENGADILAN NEGERI 

Perkara — penganiajaan 
berat. 2 

Pada hari Rebo jbl., Pengadilan 
Negeri di Semarang telah memeriksa 
perkaranja terdakwa Ib.. tinggal di 
Bulu jang dituduh belum lama ber- 
selang dengan dipikir lebih dahulu 
telah menusuk perutnja A.S. dengan 

sebuah pisau,. hingga orang ini ke- 
mudian meninggal dunia. Drama pe- 
numpahan darah ini terdjadi karena 
bertjektjoknja anaknja Ib. dengan 
anaknja A.S. Achirnja hakim men- 
djatuhkan hukuman 8 tahun pendja- 

ra dipotong selama berada dalam ta- 
hanan. 

Mentjuri sebuah dynamo. 

Terdakwa T. pengendara betjak di 
hukum 6 bulan pendjara oleh hakim 
di Semarang, lantaran dituduh hen- 

dak mentjuri sebuah dynamo. sepeda 
jang mendjadi miliknja T.O.G., wak- 
tu sepeda tadi disandarkan dengan 
terkuntji didepan toko .,,Bo Hien” 
Bodjong. Perbuatan tadi telah dike- 
tahui oleh seorang Polisi. Sekalipun 
terdakwa menjangkal perbuatannja, 
tetapi karena bukti2 dianggap tjukup 

terang, maka achirnja hakim men- 
djatuhkan hukuman seperti. tersebut 
diatas. 

Gadai gelap. 

telah ranganjar Gunung didjatubi 
Seorang wanita A., tinggal di Ka-| 

'telah terdjadi perampasan uang se- 
besar Rp. 110.000-— jang mendjadi 
miliknja N.V. Internatio. Pada tang- 
gal tersebut, pegawai Internatio, E. 

| W. Meelhuysen dengan kasir Tjoa 
|Tihan Tjong dan nj. Siegers telah 
Inaik mobil jang dikandarkan oleh 
sopir Ridwan menudju ke gedung 

| Factory untuk -menjetor uang terse- 
| but. Tiba2 didjalan persimpangan 
lempat Bodjong, Purwodinatan, mo- 
Ibil tadi jang membelok ke kiri telah 
“didahului oleh sebuah Jeep jang di 
naiki oleh 8 orang. Waktu mobil tsb. ' 
dihentikan didepan gedung Factory 
dan kasir turun “ dengan membawa 
bungkusan uang, ia telah disampesi 
oleh 4 orang jagg keluar dari Jeep 
tsb. Dua antara orang tadi teluh 
mengeluarkan 'repolper dan menge- 
pung kasir itu, hingga orang ini 
mentjcba membuang bungkusan 
uang kedalam mobil lagi. Bungkusan 
uang tsb. telah diambil oleh salah 
satu dari orang jang mengluarkan 
repolper - dan kemudian mereka 
menghilang dengan naik Jeep ke 
djurusan Kebonlaut.- Perampasan ta- 
di dengan segera dapat dibongkar 
oleh fihaknja C.P.M. dengan ditang- 
kapnja 4 orang. Waktu mereka ber- 
ada ditempat tahanan, 
orang antaranja bernama T. berta- 
sil meloloskan diri, hingga dalam 
perkara tersebut hanja 3 terdakwa 
diadjukan jang masing2 bernama S., 
J., Su. Perkara ini pada hari Rebo 
J-b.l. telah diperiksa oleh Pengadilan 
Negeri di Semarang, dimana 3 ter- 
dakwa itu telah menjangkal keras 
bunjinja surat tuduhan. Beberapa 
saksi antaranja sopir, ibunja Su. dan 
fihak Kepolisian telah didengar kes 
terangannja. Mereka memberi kete- 
rangan jang tidak memberatkan ke- 
pada terdakwa2. Karena waktunja 
agak landjut, maka pemeriksaan per- 
kara tadi diundur sampai pada wak- 

tu ditetapkan lagi. 

  

  

| 

BIEKADJAUA TENG 

ialah untuk memelihara semangat | 
para anggauta OPR dan menam | 

Setelah Djapen Kabupaten Bo- 

umum sementara Dewan Tjabang Par: 

ternjata se.- 

hukuman 1 bulan kurungan oleh Ki RADIO 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 

    ngadilan Negeri dengan ketentuan, 
apabila Kepala Daerah ' mengizin- | 
kan, terdakwa dapat pulang pada 
waktu malam. Dalam perkara tadi 

ada 9 saksi jang diadjukkan jang se-i , 
miranja memberi keterangan wmem-! Semarang, 18 Des. 1953: p 
beratkan terdakwa. Setiap pindja-' Diam 06.10 Irama mars: 06.45 
mam Rp. 10.— dengan disertai ba- Freddy Martin: 07.15 Irama Malaiu 
rang tanggungan, “gdakwa minta KO 07.45 Ka Malando, 13.15 
bunga Rp. 2.50 setiap bulannja. |Njanjian duet: 13.40 Instrumentalia, 

: 114.00 Hiburan Siang hid. O.K. Ra- 
'juan Timur, 17.05 Taman Peladjar: 

“ “ 

Pelajan jang tak djudjur. 
PEMBANGUNAN DI WELERI 
Dalam usaha kearah kesedjahte- 

raan masjarakat tdni, kini di Ketja- 
matan Weleri, Kendal, sedang dila- 
kukan beberapa pembangunan desa. 
Antaranja jalah pembikinan kolam 
pembagian air (verdeelbak) desa Pa-' 
jung/Sambongsari | dengan — beaja 
Rp. 9.000.—, diantaranja jang Rp. 
1.000.— dipikul oleh rakjat dengan 
gotong rojong. “Kolam 'ini —dapat: 
mengalirkan air kesawah jang luas- 
nja 86 ha. Djuga didesa Paraan di-| 
bangunkan kolam sematjam tsb. di- 
atas dengan beaja Rp. 35.000.—, di 
antaranja jang Rp. 15.000—  dipi- 
kel oleh rakjat. Kolam ini dapat 
mengachiri sawah seluas 65 ha. Di- 
samping itu oleh penduduk telah di- 
kerdjakan saluran air didesa Ngasi- 

Pelajan rumah tangganja Pak Su- 
diro bernama T. telah dihadapkan 
didepan Pengadilan, karena dituduh 
melakukan pentjurian  barang2 pa- 
kaian. Terdakwa jang mengaku te- 
rus terang, achirnja didjatuhi huku- 
man 9 bulan kurungan. Pada tgl. 11 
Pebruari 1953, terdakwa baru dapat 
hukuman 6 bulan, karena perbuatan 
mentjuri, 

117.45 Tembang Sunda: 18.00 Tjah- 
jasKemala: 18.15 Selingan: 18.30 
Kwartet Kock dengan lagu2 seni kla- 
sik: 19.30 Eddy: dan kawan2nja: 
20.30 Kesehatan Ibu dan Anak: 
20.45 Lagu2 Bali: 21.15 Hiburan 
Malam hid. O.K. Irama Merdeka: 
22.20 Penghantar keperaduan: 23.60 
Tutup. 

Surakarta, 18 Des. 1953: 
Djam 06.03 Suara Omme Kolsoum 

|dan Sech: Albar: 06.15 Hanafi dll.: 
107.15 Indonesia populer: 07.45 Sam- 
'ba dan Choro: 12.03 Malaya gem- 
bira: 13.15 Rajuan siang oleh O.K. 
Irama Sehat: 17.05 Dunia Kanak2: 

PANITIA PENDAFTARAN 
PEMILIH. 

Dalam rapat dengan segenap RT 
dikelurahan Karang Turi Smg. Pa 
ini, telah dibentuk Panitya Pendaftar | ia Di F 
Pemilih dalam kelurahan: tsb. — des KIA Ma pa majawa Ha aa 
Sa aan sung Men nana 18.30 Irama merdu meraju tua sdr. Moei (Lurah) dan wakiinja | Oleh Bara kan dp Ta 

sdr. R. Hadikusumo. Jebat | aeluntoti 2030 Lagu2 Tionghas 
Mhd. Ibnu Irfan dan A. Kadir, dan F   nan jang pandjangnja Lk. 800 m. 

dan dapat mengairi sawah seluas | 
36 ha., dengan beaja seluruhnia dari 
Pemeriniah Rp. 2.500.—. 

DIINDONESIA. 
Satu pedoman penting bagi para peminat pemelihara ajam. 
Diperlengkapi dengan gambar2..menarik. ala i 
penjelidikan bertahun2 membikin isinja buku ini satu dja- 
minan. ' 
Kirim Rp. 9:— akan terima fr 

PUSAT PENDJUAL : 
Toko Buku HO KIM YOE, Purwodinatan 1/22, Semarang 

  

anggauta2: Sungkono, Sakimin dan Ken 2 1g mat-matan 
Dasim. Alamatnja di Kp. Baris 380 Na Ann Gangaa AN : 

nengan mat-matan (landjutan): 23.30 
Smg. Tutup. 

Jogjakarta, 18 Des. 1953: 
Djam 06.40 Amru Seni dll.: 07.10 

Njanjian Sech Albar: 07.30 Pelbagai 
orkes ringan: 12.55 Arab Instrumen- 

luarga kita: 13.45 Hidangan Dwi 
Suara: 14.15 Walsa gembira: 17.00 
Gelanggang Podomoro: 
du Meraju diwaktu sore 18,30 Di- 
kala sendja dengan Gema Teruna: 
19.40 Cello Recital: 20.15 Santiswa- 
ran oleh Kel. Kes. Djawa: 21.15 
Obrolan pak Besut: 21.30 Santiswa- 
ran (landjutan): 22.15 Aneka ragam 
oleh O.K, Satria: 23.00 Tutup. 

Pengalaman dan 

anco dirumah.   

22.15 Kle- | 

17.45 Mer- tentu, Berkenaan dengan ini, maka 

Dari kalangan jang lajak mengeta- 
hui diperoleh kabar, bahwa pada 
tanggal 17 Desember jang akan das 
tang ditunggu kedatangannja wakil 
'perdana menteri I dan menteri da- 
lam negeri serta menteri sosial di 
Surakarta. Kundjungan para pembe- 
sar ini diduga untuk  menjelesaixan 

'masalah Swapradja 

mungkin dipetjahkan. 3 
Diperoleh kabar selandjutnja, bah- 

wa  Susuhunan dan Niangkunegoro 
jakan diutus keluar negeri atas pe- 
rintah beladjar dan selama kedua' 
ipembesar swapradja ini berada  di- 
Iluar negeri pengawasan kraton dan 
puzsi Mangkunegaran akan diserah- 
kan masing2 kepada pangeran Ku- 
sumojodo dan Sarwoko. (Piaj. 

S.B. PEGADAIAN PARTI- | 
"S6 "KULIR, 4 

Baru2 “ini di Solo telah didiri- 
'kan Sarekat Buruh Pegadaian Par 
tikulir Surakarta, disingkat SBP 

IPS. Anggautanja meliputi 
orang buruh dari 67 pegadaian 
partikulir di Surakarta. Organisa- 
si ini akan segera mengadjukan 
tuntutan2 perbaikan nasib. 
Susunan Pengurusnja adalah 

"Sbb: Ketua: Hardikartono dan 
Hardjoutomo, Penulis: Karsodi-: 

“hardjo, Keuangan: Wirjoutomo. 
| MENGHADAP PRESIDEN. 

Beberapa hari jl. G.K.R. Tjon- 
drokirono anggauta pengurus Ja- 
jasan Pemeliharaan Anak2 Tja- 
tjad di-Solo, telah menghadap 
Presiden Sukarno untuk mem- 
persembahkan sebanjak 180 buah 
kalender dari Jajasan tersebut 
jang telah dipesan oleh beliau ke- 
tika menindjau usaha jajasan itu 
pada hari Pahlawan jl. 

Sebaliknja Presiden telah meng 
hadiahkan sebuah pesawat radio 
untuk. menghibur anak2 penderi- 
ta tjatjad jang dirawat oleh jaja- 
san tsb. 

SALATIGA 
MENINDJAU OBJEK2 
PEMBANGUNAN. 

Pada tg..12 Desember j.I. rom- 
bongan jang terdiri dari wali kota 
anggauta2 D.P:D. dan sementara 
undangan telah mengadakan pe- 
'nindjauan dalam kota Salatiga jg 
hampir selesai dikerdjakan anta- 
ra lain asrama Polisi Perintis, tem 
pat orang2 tahanan jang sangat 
modern, Sekolah Rakjat perem- 
puan dengan bahasa daerah seba 
gai bahasa pengantar kepunjaan 
Zusters Franciscanessen, tempat 
kediaman (cellen) para Zusters 
tersebut, jang kesemuanja itu me 
makan beaja k.l. Rp. 650.000.— 
banjaknja. 

Kemudian rombongan melihat 

  
  

  

    

   
   

Ik 

'SUSUHUNAN DAN MANGKU | 
|NEGORO KELUAR NEGERI ? | 

jang oleh Pa-h: 

rindra baru2 ini telah didesak “ke-! 
pada pemerintah pusat untuk selekas | 

    

| Pindjaman? | 
Rp 60 Djuta 
Utk Ko.apradja2 Dja- 
karta-Se aarang Dan 

Surabaja 

  

DARI PIHAK Kementerian 
Keuangan wartawan ekonomi 
»Antara” memperoleh keterang- 
an, bahwa pengundian pindjam- 
an2 kotapradja Djakarta, Sema- 
rang dan Surabaja (obligasi jang 
dikeluarkan senz: asa Belanda) ting | 
pal ditetapkan hari permulaannja, 
akni definitif dalam pertengahan 
kedua bulan Djanuari 1954. Per 
Siapan2 terachir sedang diselesai- 
(kan dengan lantjar. 

   

     

  

Menurut taksiran pihak Ke- 
menterian Keuangan,  pindjam- 
an-pindjaman kotapradja sebeium 
perang jang menunggu pelunasan 
ma karang lebih berdjumlah 
Rp. 50 — 60 djuta. 

, 
“ Dari djumlah itu kira2 separoh 
barus dilunaskan dalam mata uang 
Belanda, sedang kira2 separoh lagi 
dapat dibajarkan dalam rupiah ke- 
ada pemegang2 “obligasi jang ber- 
kedudukan disini.. Wartawan ekono- 
mi ,,Antara”- mendapat penegasan, 

110 (ea pelunasan dalam mata uang 
Belanda pun akan dapat diselesai- 
kan dengan lantjar dan bahwa akan 
dipenuhi semua sjarat jang dulu' di- 
adakan mengenai obligasi2 kotapra- 
dja Djakarta, Semarang dan Suraba- 
ja itu. Dapat ditambahkan bahwa, 
karena pegawai2 Kementerian Ke- 
uangan - perlu menjaksikan pengun- 
dian itu, maka pengundian akan di- 
djalankan bergilir di ketiga tempat 
tersebut. 

MAGELANG 
HASIL BARANG2 DARI TAN- 

DUK PUTJANGSARI. 

Didesa Putjangsari (Setjang) 
terdapat I-k. 15 rumah jang me- 
lakukan usaha pembikinan ba- 
rang2 dari tanduk seperti sisir, 
sendok nasi, alat2 tjatur dan ber- 
bagai matjam barang keperluan 
rumah tangga, permainan dsb. 
Setiap bulannja dapat dihasilkan 
tidak kurang dari 1000 buah' ba- 
rang berbagai matjam. Barang2 
tersebut sampai kini selain di 
Diawa djuga sudah mendapat pa 
sar dilain2 daerah seperti Suma- 
tera Selatan dan Kalimantan. 

Fihak jang berwadjib di Kedu 
telah menaruh - perhatian terha- 
dap usaha 'rakjat tersebut dan 

  

  

lada kemungkinan akan diseleng- 
garakan suatu induk perusahaan 
harang2. tanduk, dimana dapat 
dipimpin dan dididik orang2 jg. 
berminat kearah usaha? tsb. 

TJIREBON 
SEKITAR INSIDEN DI 

PELABUHAN. 

    tanah2 partikelir (eigendom) jang ! 
telah..dibeli oleh kota-pradja dan 
“dibagi-bagikan kepada rakjat jg. 
'membutuhkannja dengan tjara 
mengangsur 20 bulan. lamanja, 
jani dikampung Ledoksari tanah 
-recht van opstal” luas 3.5 H.A. 
untuk k.I. 50 kepala keluarga: Di 
kampong Nanggulan tanah - luas 
1 H.A. untuk 16 kepala keluar- 
ga. Kini sedang dalam penjelesai- 
an pembelian tanah seluas 6 H.A. 
dikampung Kemiri dan tanah se- 
luas 3 H.A. di Djalan Banjubiru, 
tanah2 mana djuga akan dibagi- 
bagikan kepada rakjat jang ber- 
kepentingan. 

Selandjutnja rombongan menin 
djau perbaikan desa dalam kota 
jang dikerdjakan oleh rakjat sen- 
diri dengan tjara gotong-rojong ia ' 
lah pembikinan djalan dikampung 
Kemiri dan Nanggulan. Dengan 
sukarela penduduk menjerahkan 
sebahagian dari karasnja untuk 
melebarkan djalan, sehingga per- 
baikan ini bermanfaat pula bagi 
keamanan didesa. Dari fihak kota 
pradja bantuan untuk perbaikan 
djalan2 itu diberikan dgn berupa 
materiaal2 jang dibutuhkan . —. 

, UNTUK DJEMBATAN 
$ KALISETRO. 

Untuk memperbaiki djembatan | 
Kalisetro dibatas kota-pradja den 
Kabupaten Semarang (sebelah Ti 
mur Kota) jang telah lama diren- 
tjanakan, oleh Kantor Penempa- 
tan Tenaga diberikan subsidie 
Rp. 120.000.— Oleh jang berwa 
djib kini sedang diusahakan dapat 
nja pekerdjaan itu selekas mung: 
kin dilaksanakan. Djembatan ter-' 
sebut pandjangnja k.l. 20 meter 
dan lebarnja I.k. 2,80 meter. Apa 
bila djembatan tersebut telah dja 
di, maka hubungan antara kota 

'desa2 sebelah Timur Salatiga 
cakan lebih mudah dan lantjar. 

  

ASRAMA POLISI DAN KA-” 
MAR TAHANAN. 

Tg. 15/12 dengan disaksikan 
pembesar2 kepolisian. dan Pa- |: 
“mongpradja setempat di Salatiga 
. telah dibuka Asrama polisi Perin- 

tis dan Kamar Tahanan jang di- 
bangun selama 214 bulan dengan 
biaja Rp. 310.000,—. Ras 

Asrama tersebut terdiri dari 3 
gedung dan tjukup muat 48 ke- 

jluarga sedang - Kamar Tahanan 
jang ada didekatnja dibagi2 da- 
lam ..cellen” atau kamaran jang 

'seluruhnja tjukup muat 80 orang 
tahanan. aah 

Ketjuali terbikin dari pada be- 
|ton tiap2 kamar ini diperlengkapi 
| dengan tempat mandi dan wc de- 
ngan lampu neon “untuk penera- 

'ngannja. 

  

Mengenai berita tentang insiden di 
pelabuhan -Tjirebon, dari fihak Kan 
tor Pembantu Penjuluh Perburuhan. 

bahwa ' Tjirebon diperoleh kabar, 
kantor tersebut tidak pernah membe 

ri keterangan bahwa pengerojokan 
agen  Indonesische Blauw  Vries 
Veem, J.v.d. Worp oleh buruh ter- 
djadi untuk memperkeras tuntutan 
supaja-dua orang-mandor jang -ditu- 
duh melakukan ketjurangan atas bu 
ruh dipetjat, Kantor pembantu penju 
luh perburuhan Tjireben, dalam -hu 
bungan ini memberitahukan, bahwa 
kemarahan buruh pelabuhan Tjire- 
bon itu ditimbulkan karena fihak pe 
ngusaha .memperkerdjakan kembali 
mandor2 Akim dan Wardja dengan 
mempergunakan buruh2 baru (75 

'orang) jang mestinja menurut pertim 
-bangan psychologis dinonaktipkan se 
mentara menunggu keputusan  ha- 
kim. 

Jang 

tu2 tanah 

bar dalam sedjarah, jaitu kissah 

mengachiri peradaban itu. 

Sudah 50 tahun lamanja sedjak ba 
tu? -tanah liat itu diketemukan oleh 
Sir. Arthur Evans ditahun 1900, tan- 
da2 jang tertulis diatasnja tidak da- 
pat diartikan oleh siapa pun djuga. 
Para ahli2 archaelogie, sardjana2, 
orang2 tjerdik pandai, pendeknja se- 
gala matjam ahli telah memperguna 
kan semua tjara jg. diketahui manu- 
sia untuk. menafsirkan naskah diatas 
batu2 itu, diantaranja tabel freguen- 
cy jang dipergunakan oleh djabatan 
rahasia militer utk. membongkar ra- 

hasia code2 asing. Dan sekarang, 
meskipun pemetjahan teka-teki itu su 
dah dekat diketemukan, tapi kuntjinja 

masih tidak bisa diperoleh para pentja 
rinja. Manusia jang sudah berada pa 
ling dekat dari pemetjahan- teka-teki 

itu ialah Nicholaos Boufides jang pe 
kak dan bisu itu, jang berusia 39 ta 
hun dan memegang djabatan kurator 
dari Gedung  Artja Archaelogie di 
Athena. 

Dengan tidak mendapat bantuan 
dari siapa2 Boufides telah mentju- 
rahkan seluruh djiwa raganja untuk 

berusaha memetjahkan code naskah 
Minoa itu, dengan mempergunakan 

seluruh ilmu jang ada padanja me- 
ngenai Egyptologie, serta kebudaja- 
an2 dan bahasa2 Asia kuna. Dia ma 
sih. mengharapkan dengan pentjam- 
puran pemakaian bahasa2 Cypriot, 
Phoenicia dan Junani kuna akan da 
pat mentjari djalan untuk bisa mem 
batja isi naskah itu. 

Tapi Boufides telah — menjatakan 
kepada saja dengan mempergunakan 
bahasa isjarat dengan tangan, bahwa 
apa sebetulnja jang paling berfae- 
dah dalam usaha kami ialah bisanja 
diketemukan dua atau tiga ,,tablet” 
bahasa lagi, seperti misalnja Rosetta 
Stone jg. diketemukan oleh seorang 
sersan Perantjis dimasa penjerangan 
Napoleon ke Mesir dan jang bela- 
kangan memberikan. kemungkinan 
kepada ahli archaeologie Perantjis, 

Jean Champollion, untuk membatja 
hieroglyphics Mesir”. 

Tapi pada saat sekarang pun, ber- 
kat usaha para ahli dan para ama- 
teur, maka berbagai bagian dari te- 

ka-teki itu tampaknja sudah hampir 
dapat disusun. 

Rahasia kebongkar. 
Harapan sudah mulai timbul kem 

bali, bahwa dalam waktu tidak la- 
ma lagi pengetahuan2 tentang ,,ta- 
blet2” jang telah didapat akan bisa 
membongkar rahasia2 mengenai tja- 

ra- hidup Minoa. Pot2 “dari tanah 
liat serta Iukisan2 jang didapati pa- 
da dinding2 jang didapati pada din- 

ding2 dalam istana dan gedung2 jg 
telah dapat digali di Knossos mem- 
berikan pendjelasan barang sedikit 
mengenai “tjeritanja. Dari pendjela- 
san ini bisa ditarik kesimpulan, bah 

  
wa bangsa jang hidup -didjaman itu 
mementingkan keindahan dalam hi- 
dupnja. Disamping itu mereka telah 
mentjapai peradaban materi jang su 
dah sedemikian tinggi, sehingga me- 
reka mampu mengadakan segala ma 

tjam barang kemewahan hidup. Ba- 
dju. serta hiasan kepala  wanitanja 
djauh mengatasi dalam fantasi mo- 
de2 Paris jang paling fantastis pa- 
da waktu ini. Pembangunan gedung2 
djuga telah mentjapai 

ngan architektur dan kesenian jang 
telah madju. 

  

Sidang DPRDS Djawa Tengah : 
  

SIDANG DPRDS Propinsi 

keputusan tentang usul adhaesie 

mulai dibitjarakan sedjak hari 

dari 47 anggauta jang hadir te 

“Si suasana jg hangat oleh ketua 
17 Desember, j 

Usul pembangunan tsb. jang 
didasarkan atas perkembangan 
perekonomian dan belum adanja 

sIpelabuhan jang lajak di. Djawa 
Tengah menurut taksiran akan 
menelan beaja Rp 200.000.000.- 
dan memakan waktu 10 tahun. 

  

LK. 100. ORANG WANITA 
»SERBU” KANTOR 

GUBERNUR. 
Sedjumlah Ik. 100 orang wani- 

Wanita Kristen, Rukun Wanita 
Semarang, Wanita Demokrat dan 
Widuri tg. 17/12 telah ,,serbu” 
Kantor Gubernur Djawatengah 
untuk menjampaikan sebuah mo- 
Si jang maksudnja minta segera 
terwudjudnja Undang2 Perkawi- 
nan dan membekukan peraturan 
Pemerintah No. 19. Di Kantor 
Gubernur ini mereka diterima   

AKAN MENGHADAP : 
WALIKOTA, | 

B.T.I. Tjb. Semarang  mengabar- 
kan, bahwa baru2, ini telah terdjadi 

tal: 13.15 Untuk Kesedjahteraan Ke- (peristiwa penebangan tanaman2 rak-, 
jat di Kalibanteng Smg. jang dilaku- ' 
kan atas perintah dari golongan icr- | 

penduduk Kalibanteng telah meng- 
adakan rapat desa untuk membentuk 
delegasi jang bertugas menghadap 
Walikota Smg., guna mengadakan 
tuntutan atau perundingan. Delega- 
si ini terdiri dari wakil2 Pamong 
Desa, OPR, RT dan wakil2 B1L. 1 

oleh wk. Gubernur Residen Su- 
bekti pusponoto. Dari sini untuk 
maksud jang sama mereka me- 
nudju Kantor Ketua DPRD pro- 
pinsi Djawatengah, kemudian ke 
kantor Walikota Semarang. Sela- 
ma perdjalanan itu dipergunakan 
kendaraan betjak sebanjak 50 
buah dengan memakai pakaian 
jang sederhana. 

HARGA MAS DI SMG. 
Semarang, 17-12. 
24 karat: djual Rp. 40,75 beli 

Rp. 40,—, 22 karat: djual Rp. 
37,50, beli Rp. 30, —, 

    

rang jang mengenai rentjana pembangunan pelabuhan 
untuk didjadikan pelabuhan samodera. Seperti diketahui atjara tsb. 

“ 

Debat Perkara Rp 200 Djuta 
Utk Perbesar Pelabuhan Semarang 

Djawa Tengah hari kedua tanggal 
16-12 pagi telah menunda pemungutan suara untuk mengambil 

dari DPRDS Kota Besar Sema- 
Semarang 

pertama tg. 15-12 dalam babak 
jang kedua, jang mendjadi persoalan hangat, karena timbulnja go 
longan2 jang mempunjai maksud menunda atau belum waktunja 
membangun pelabuhan, lebih penting memperbaiki pelabuhan Tji- 
latjap dan pihak jang pro pengusul. Dalam pemungutan suara 

rIdapat 23 pro dan 24 kontra jang 
menurut peraturan sidang harus diundi kembali. Untuk mengata 

pemungutan suara ditunda tgl. 

Lebih djauh didapat kabar, bhw. 
pembangunan pelabuhan  Sema- 
tsb. telah mendjadi rentjana Pe 
meriniah, dan menurut  ketera- 
agan dari djawatan Pelabuhan, 
pada permulaan th. 1954 pelabu 
han tsb. akan ditindjau dan di 
selidiki oleh 2 orang ahli pelabu 

Ihan dari luar negeri. Sementara 
itu oleh Stadsgemeente Semarang 
pada tahun 1876 dan tahun 1927 
pernah direntjanakan untuk di 
perbesar. Karena keuangan ter 
paksa ditunda. 

ta anggauta2 Perwari, Gerwis, 2 “on Aa 
Bayangkhari, Wanita Katholik, | Sidang tsb. pun mendengarkan 

Ikata2 sambutan sebagai penutup 
tahun dari Gubernur Djawa Te- 
ngah Budiono, jang antara lain 
ia berkata, bahwa meskipun tidak 
pada tempatnja ia merasa bang- 
ga, tetapi sebagai kenjataan sela 
ma tahun2 jl. dan sampai tahun 
ini pemerintahan otonoom Djawa 
Tengah nampak dalam kemadju- 
an2-nja dengan bukti, bahwa Dja 
wa Tengah mendjadi sasaran pe 
nindjau2 dari dalam dan luar 
negeri. Dalam hal ini Gubernur 
mengemukakan djuga tentang ke 
madjuan hasil2 pertanian, pem 
bangunan dan dalam lapang pen 
didikan. 

Achirnja ia menjerukan kepada 
para anggauta dan pegawai2 pa 
da umumnja untuk memegang 
teguh kerdja sama jang baik dan 
hasil2 jang sudah untuk mendja 
dikan pegangan dalam tahun ' jg 
akan datang dengan berpedoman 
untuk negara dan masjarakat, 

  

Menjingkap Rahasia 
| Kebudajaan 4000 Th. 
|Teka-Teki Minoa Hampir Terbuka Ber- 

“Il kat Penjelidikan 
3 Pekak & Bisu 

(Oleh: Alee Joannides-Koresponden ..Suara Merdeka”) 
SEORANG SARDJANA jang mendjadi pekak dan bisu, Ni- 

cholaos Boufides namanja, dengan "mempergunakan metode2 jang 
didapatnja sendiri sampai sekarang adalah jang paling dekat kepa 
da pemetjahan teka-teki mengenai kebudajaan 
Creta jang telah berusia 4,000 tahun. Teka-teki itu 
dengan sebuah naskah hieroglyphis jang terdapat pada banjak ba- 

hat didalam istana Radja Minos 
Creta. Orang jang menemukan kunfji 
mendapat kesanggupan untuk mengisi suatu djurang jang maha le- 

mungkin pula disamping ini pendjelasan2 mengenai bentjana jang 

3 

Seorang Sardjana 

  
Minoa di pulau ' 

bersangkutan 

di Knossos dipulau 
rahasia naskah itu akan 

tentang peradaban Minoa dan 

Akan tetapi semua kebagusan dan 
keindahan ini tiba2 terputus oleh sua 
tu bentjana besar. Sir Arthur Evan 
telah dapat menemukan suatu tanda 
.bentjana ini jang sama dengan jang 
|menimpa: Pompei waktu meletusnja 

' gunung Vesavius. Dari tanda? ini Sir 
“Arthur mendapat kejakinan, bahwa 
bentjana jang menimpa Minoa itu 
ialah gempa. Bentjana jang datang 
dengan tiba2 itu rupa2nja  seolah- 
olah memutuskan tali perhubungan 
sedjarah sama sekali, jang kemudian 

disambung kembali ditanah daratan 
Junani. Tapi dari kebudajaan Minoa 
jang besar itu tidak satu djuga dida 

pati bekas2 jang tinggal,  ketjuali 
puing? jang tidak bisa berkata apa2. 

Siapakah bangsa Creta didjaman 
Minoa? Dari manakah asalnja dan 
apakah bahasa jang dipakainja? Ba 
gaimanakah adat istiadat serta sen- 

di2 dari peradabannja jang mening- 
kat kemadjuan jang tinggi itu? 

Inilah pertanjaan2 jang banjak di 
adjukan pada waktu sekarang. Dja- 
waban jang diberikan sampai sekian 
djauh tidak lebih dari bersifat terka 

an belaka, serta conjectuur jang ter 
lukis pada lukisan2 -didinding, ge- 
dung? dsbnja. 

Untuk mengetahui rahasia code 
dari inskripsi2 pada tablet2 jang 
mungkin dapat menjeberangi dju- 
rang tadi adalah satu usaha paling 
besar dihadapi para ahli archaeolo- 
gie oleh karena mereka tahu benar, 
bahwa bila ,,tablet” itu telah dapat 
dibatjanja maka sedjarah jang telah 
tenggelam sedjak ribuan tahun akan 
hidup kembali dalam “ilmu pengeta- 
huan manusia. 

Sir Arthur Evans sendiri membagi 
pendapat jang telah diperolehnja da 
lam tiga  catagori naskah: jaitu 
hieroglyphus, dalam mana suatu 
tanda gaib mungkin berarti suatu 

perkataan atau sebuah peribahasa, 
dan naskah Minoa jang berbaris A 
dan B, jang mengandung suatu ana- 

logi terhadap tanda2 syllabel kita 
sekarang. Tapi Sir Arthur berpenda 

pat pekerdjaan untuk menjelami ar- 
tinja adalah suatu pekerdjaan jang 
sia2, oleh karena dalam  pemanda- 
ngannja adalah tidak mungkin utk. 

/membatja -tanda2 jang bersamaan 
fartinja kepada suatu bahasa jang ti 
dak diketahui sama sekali. 

Akan tetapi sardjana?2 lainnja ma 
sih belum merasa putus asa, dan se 
karang sesudah 50 tahun. lamanja 
'bekerdja terus menerus, pemetjahan 
atas teka-teki itu sudah semakin de- 
kat diperolehnja. 

Salah satu langkah kemadjuan be 

  

KEDJUARAAN TENNIS IN- 
DONESIA PADA HARI NATAL, 

DI MALANG. 
Sebagaimana pernah dikabarkan, 

dalam hari2 Natal jang akan datang 

oleh Pelti akan diselenggarakan per 
tandingan2 tennis untuk merebut ke 
djuaraan Indonesia tahun 1953, ber 

tempat di Malang. Lebih djauh da- 
pat dikabarkan bahwa dalam tourna 
ment kedjuaraan Indonesia itu nanti 
akan dimainkan 40 partij perse- 
Oorangan laki2, 8 partij perseorangan 
wanita, 16 partij permainan double 
tjampuran, dan. 32 partij pasangan 
laki2. Dalam tournament di Malang 

nanti akan turut serta djago? dari se 
luruh Indonesia, antaranja dari Dja 
karta akan datang diibukota gunung 
Tan Liep Tjiauw dan njonja, Ketje 
Sudarsono,  Nizarwan, Tan Piang 
Soen, . Liem Joe Djiem, Njonja Ti 
nangon, 'Njonja Soenario dan lain2. 
Mereka itu akan berangkat pada tgl 
21 Desember dari Djakarta. Pertan- 
dingan kedjuaraan di Malang itu 
akan dimulai pada tanggal 24 Desem 
ber jang akan datang. 

KID GAVILAND SEDIH. 
Sedjumlah 4 orang jang tersangkut 

dengan usaha hendak memeras Kid 
Gaviland djuara petindju Kelas Wel- 
ter dunia, dengan mentjulik anak pe 
rempuan kini telah dipendjarakan. 

Pada pertanjaan polisi gerombolan 
penodong itu mendjawab, bahwa me 
reka tidak berusaha untuk memeras 
Kid Gaviland selaku petindju, tetapi 
selaku perseorangan dengan melalui 
surat. Kaum penodong tersebut da- 
lam suratnja menjatakan, bahwa jang 
dibutuhkannja hanja uang sedjumlah 
$ 3.000. 
PERTANDINGAN BASKET- 

BALL JANG RAMAI. 
Kelandjutannja pertandingan bas- 

ketball . untuk memperingati Hari 
Ulang Tahun ke-6 dari Sekolah Sin 
Chung jang berlangsung pada hari 
Rebo malam jbl. di-lapangan Sin 
Chung sbb.: 

Sin Hua — Pheng You Hui (wa- 
nita) 12—26, Chuin Lih — Lung 
Hua (wanita) 30—15:, Chung Chung 
S'baja — Pheng You Hui (laki2) 

25—23: SinChung — Kuo Yu Hui 
30—28. 

Finale jang akan dimainkan hari 
Kemis malam ialah: Pheng You 
Hui — Chuip Lih S'baja (wanita) 
dan Chung Chung — Sin Chung 
(putera). Dapat dipastikan jang per- 
tandingan. antara regu wanita Pheng 
You Hui dan Chuin Lih S'baja akan 
berlangsung seru. 

Diluar dugaan dalam pertandingan 
semi finale tadi adalah menangaja 
Sin Chung. Kuo Yu Hui rupa2nja 
pandang enteng lawannja, hingga 
mesti menjerah dengan kekalahan 1 
bola dari Sin Chung. Sajang! 

DR. TAHER SAIFUDDIN ME- 
NJUMBANG Rp. 50.000 KEPA 
DA" PERGURUAN TINGGI 

ISLAM. 
Djawatan Penerangan India di 

Djakarta mengabarkan, bahwa Sa- 
yedna-Dr. Taher Saifuddin, ' Dekan 
Perguruan Tinggi Islam Aligarh” di 
India dan pemimpin ' masjarakat 

Muslimin  Dawoodi Bohra telah 
memberikan sumbangan uang  se- 

djumlah Rp. 50.000.— untuk: pendi- 
rian Fakultet Ekonomi pada Pergu- 
ruan Tinggi Islam di Djakarta. Sum- 
bangan itu diberikannja pada perte-   sar diperoleh Prof. C. Blegen- dari 

Sekolah Archaeologi Amerika, jang 
muan jang diadakan, di' Adhuc Stat 
'malam Rebo j.l. oleh “ Perguruan 

dalam tahun 1939 menemukan dian 'Tinggi Islam untuk menghormati Sa- 
tara puing2 Istana Radja Nestor, di 
dekat Pylos (di Peloponese), seba- 

njak 400 buah tablet jaag mengan- 
dung inskripsi jang sangat mirip ke- 
pada Naskah Minoa A. Pendapat 
Prof. Blegen ini setjara otomatis- 
menambak  djurang sedjarah jang 
memisahkan Creta dengan tanah da 

'ratan, dan memberi kemungkinan 
untuk menarik kesimpulan bahwa 
tanda2 pada kedua matjam batu ta- 
blet dari tanah liat itu bisa di hu- 
bungkan dan ditafsirkan kepada ba- 

perkemba- hasa jang dipakai oleh ' bangsa Its, telah meninggal 
nani pada djaman 
tulis. : 

Sehabis Perang Dunia II, Prof. Ble 
gen menemukan lagi sedjumlah 600 

buah tablet lainnja pada tempat jang 
sama dan seorang profesor Inggris, 
Alan Wace, menemukan pula tablet2 
jang serupa pada tempat djauh dise 
belah utaranja, di Mycenae. 
Dalam suatu interpiu baru ini, 

Prof. Wace berkata: ,,Saja jakin bah 

wa bangsa jang hidup di Junani pa 
da kira2 tahun 1900 Sebelum Isa 
dan jang .menulis tablet jang. saja ke 
temukan di Mycenae itu ialah bang 
sa Junani dan jang memakai bahasa 
Junani”. 

Kesimpulan jang sama ditarik pula 

inskripsi itu di 

yedna Dr. Taher Saifuddin. - Prof. 
Dr. Abdul Rachman dan Prof. Mr. 
Hazairin, keduanja guru besar padu 
Perguruan Tinggi Islam, mengutjap- 

kap kata2 terima kasih atas sumba- 
ngan Sayedna Dr. Taher Saiiuddin 
guna mendirikan Fakultet Ekonomi 
pada Perguruan Tinggi Islari - jang 
sudah lama terasa  perlu- diadakan- 
nja fakultet tersebut. : 
MENINGGAL DUNIA KOR- 

BAN KEREMUT. 
Seorang tua dan 8 anak ketjil 

dunia  dikam- 
pung Bunit  Ketjamatan Nanga 
Pinoh (Kalimantan Barat) seba- 
gai akibat penjakit keremut (mj- 
zelen) jang sedang berdjangkit 
didaerah itu. Kepala kampung 
daerah tersebut tidak mengerti 
bagaimana tjara melawan, se-ti- 
dak2nja mengurangi, berdjangkit- 
nj penakit itu dan tiap orang 
jang merasa 
langsung dimandikan. 

HARGA PEMBELIAN KOPRA 
DINAIKKAN Rp. 5— PER - 

KWINTAL 
Oleh Jajasan Kopra diumumkan, 

bahwa mulai 14 Desember 1953 har 

dirinja kepanasan . 

oleh seorang amateur, tapi ahli da- ga pembelian kopra dinaikkan dgn. 
lam ilmu archaelogie, seorang archi Rp 5.— per kwintal. 
tek Inggris, Michael Ventries nama- — Demikian maka harga 
nja, dari Highgate, London, jang se. di Indonesia Timur mendjadi Rp 
sudah mempeladjari tablet2 itu dari 150-— per 100 kg. termasuk ka- 
potret2nja jang disusui setjara tjer- rung, franko gudang Jajasan Kopra, “ 
mat oleh seorang bangsa Amerika, dan di Kalimantan Barat Rp 145.— 
Emmet Bennet, mengutjapkan dalam! Harga pembelian tsb didjamin s/d 
sebuah rapat Perkumpulan Archaeo- 15 Djanuari 1954. Demikian peng- 
logie Inggris di London baru ini me umuman tsb. 
ngenaj hasil2 dari metode2nja untuk HARGA PASAR DI SMG. 
menafsirkan arti bahasa Junani kuna| Pentjatatan harga tg. 17-12 menu 

pembelian 

itu. 

Metode2 Ventries diterima dan di 
pudji oleh ahli2 archaeologie jang pa 
ling ternama sekalipun seperti John j 
Chadwick dari Perguruan 

Cambridge, Gudmund Bjurk dan An 
ne Furumark dari Upsala, dan Ernst 
Sitting dari Tubingen. Jang belaka- 
ngan ini, seorang jang sudah lama 
berketjimpung dalam dunia archaeo 
logie, sampai menganggap metode 

rut kwintal. 
Beras: T.C, Rp. 185,— S.W./I Rp. 

240— SW/I Rp. 230: Tuton 
Weleri Rp. 200,—: Bengawan Rp. 

Tinggi | 185,—, Gaplek: Wungkul Rp. 40,— 
Tepung Rp. 42,—: Tepung Canada 
Rp. 44,—, Tepung: Tapioca segajung 
8 Rp. 140,— segajung 19 Rp. 145,—: 
Djagung: Rp. 105,— Katjang: Tanah 
berkulit Rp. 160: Tanah berkulit pi- 
lihan Rp. 210,— Hidjau Rp. 200: 

jang dipakainja sendiri salah, dan 
menerima metode Ventries sebagai 
jang paling baik. je Rp. 250,—, Gendja Rp. 240 

Boufides, meskipun memudji ha-/ Gula: Pasir SHS Rp. 295: Pasir 
siI2 jang diperoleh Ventries itu, tapi HS Rp. 260-——: Kopi: WIB/ Rp. 
masih merasa ragu2 mengenai bebe- 930.—  Gb/I Rp. 980,— “Bali Rp. 
rapa kesimpulannja, jang menurut | 740—, Kampung Rp. 720,— Kapok 
pandangannja didasarkan atas per-| C. Panenan Desember Rp. 1200.—: 
umapamaan dan bukan atas kenjata | Bidji Kapok Rp. 56.—, Karung: H.C. 
an jang bisa dibuktikan setjara ilmu Creen Rp.4.20: A. Twill Rp. 4.50: 
pengetahuan. Sheet: No. I. Rp. 4,75. 

Hitam Rp. 220.— Ose Rp. 259 
Ose pilihan Rp. 300.— Kedele Djem 

  

  

Ingat Tuan ......! 
DENGAN UANG SEDIKIT...... 

Di Toko ”"HIEN”. Bodjong 

Tuan mungkin dapat HADIAH 

sebuah SCOOTER seharga...... 
Rp. 9:100,— ! 

APAKAH REDJEKI TUAN DI 
AKAN TUAN SIA -SIAKAN ? 

MAKA BERBELANDIALAH DAN DJANGAN LUPA 
MINTA "NOMER REDJEKIP” TUAN ! 

TOKO HN” ITU 

    
      

    

  

     

    

                    

   

  

   

   

   
    

  

   



      
   
    

     
     

    

    

  

hal i bisa menimbulkan 
| orangnja ditjurigai, atau 

: karena gara2 rerom- 
»Korban Rakjat jang Ter- 
jang dipimpin Ibnu Ha- 

Demikian kissahnja : 

ha memberantas gerombolan, 

  

    

   

berhasil menemukan banjak 
rat-surat ,,rahasia” angan, antaranja jang menj tan- 
Gda-tanda dan ,,wachtwoord2”, utk 
Ban n sama lain. ... 

i mendjadi ,,spelbreker” dari 
pekerdjaan polisi,sbaiklah satu 
sadja jang kita tjatat, karena. ini- 
pun sudah umum diketahui orang 
di Kalimantan Selatan 

| yah” pada seseorang, adalah tanda 
|... bahwa ia itu adalah anggota gerom- 
K1 bolan jang mendapat tugas .,men- 

| #jari uang”. Sebagai akibat ,,kebotjo- 
| ran” rahasia itu, maka kini polisi te- 

lah menangkap 5S orang jang sedang 
- mondar-mandir di Pasar Baru, Ban- 

. djarmasin. Kelimanja pada kuku ta- 
ngan kanannja terdapat tanda2 me- 
rah. Tentulah tjara memakainja ber- 
beda dengan tjara orang memakai 
cutex, lagi pula jang ditangkap ini 

berhias kuku. Meskipun demikian, 
djika sementara orang muda jang 
nakal” didjalan melihat wanita me- ! 
makai cutex, maka sambil tertawa, 

kantong, ada pegawai-tinggi kemen- 
terian keuangan Ibnu Hadjar. 

Patut ditjatat, berkat diketemu- 
kannja surat? ,.rahasia”. gerombolan 

— itu, polisi telah pula menangkap 20 
orang lainnja, jang terdjebak karena 
tepat dengan mendjawab ,.wacht- 

. woord” pertanjaan kepada mereka. 
. xWachtwoord” itu. menundjukkan, 

&. -bahwa eka adalah ,.bintara atau 
Hk perwira” nu Hadjar. (Antara). 

Baru2 ini dalam kegiatannja 

5 konperensi 4 negara. 

Dalam salah satu surat rahasia" | 
itu a.l. disebut, bahwa ,,kuku me-| 

. Perkebunan Pyrethrum 
— Bahan Obat Njamuk Diusahakan 

  

» 

       

| Antara Djerman 
: Konp. 4- Besar Supaja Bisa Persatukan 'Kembali | IT 

Djerman Raya ' 

Penghargaan kepada 3 Barat, 

Laga MA 
Ulbricht memulai pidatonja dg. 

menjatakan penghargaannja kepada 
| Amerika Serikat, Inggeris dan Peran- 
tjis jang telah menerima baik usul 
Sovjet Uni untuk mengadakan suatu 

Dalam hubu- 
ngan ini pemerintah Djerman Timur 
'barharap, demikian Ulbricht, bahwa 
konperensi itu akan membantu usaha 
mengurangi ketegangan internasiona! 
dansakan menudju kearah tertjapai- 
inja persatuan Djerman dan ditanda- 
Kn suatu perdjandjian perda- 
maian Djerman. " 

Anna 

Dalam pada itu ia menjesalkan ke- 
njataan, bahwa bagian dari Eropa jg. 
lain dan bahwa Masjarakat Pertaha- 
nan Eropa (E.D.C.) sedang menarik 
isuatu garis front melintasi Eropa 

Barat. - 

Pp ingan2 Djerman Timur) 

Ulbricht menerangkan, bahwa pe- 
merintahnja bersedia mengambil ba- 

igian dalam  perundingan2 dengan 
iwaki2 Djerman Barat untuk mem- 

  
laki2 jang tidak menundjukkan ada- bentuk suatu pemerintahan sementa- akan menjokong (usul acting perdana 
nja kegemaran berhias, Na bagi seluruh Djerman dan untuk 

menjelenggarakan 
perlu. 1 

Dikatakannja, bahwa suatu negara 
Djerman jang bersatu akan dapat 

pemilihan2 djika 

berbisiklah ia pada kawannja: Awas mengimbangi persekutuan perang At- Berlin nanti. 
lantik itu. 

Menurut pendapat Ulbricht, dile- 
paskannja tjita2 masjarakat pertaha- 
nan Eropa itu tidak akan mengaki- Rabu. 
batkan netralisasi Djerman, jang ber- 
dasarkan - perdjandjian perdamaian 
tentu akan diberi kemungkinan untuk 
membangun angkatan perangnja. Di- 
katakan, bahwa perdjandjian perda- 
maian itu akan mendjamin perbata- 
sar2 Djerman. 

| Jlbrieht Mengusulkan ) 
Perundingan U 

PERDANA MENTERI ad inte: 
ada hari Rabu menerangkan kepada parlemen, bahwa wakil2 Djerman 

Timur dan Djerman Barat harus bersama-sama membitjarakan soal2 per- 
jandjian perdamaian dan penarikan mundur pasukan? “pendudukan dari 

Djerman sementara konperensi 4 negara sedang berlangsung di Berlin. 
Selandjutnja Ulbricht menjatakan, bihwa konperensi 4 negara jang akan 
datang itu harus membitjarakan suatu perdjandjian perdamaian dengan | 
Djerman dan penegakan kembali persatuan Djerman. 3 as 

ibricht mengadjukan usulnja itu dalam 

  - 

| N| Pulang Da- 
. 

Barat Dan Timur |    

im Djerman Timur, Walter Ulbricht, 

Djangan lepaskan “kedaulatan, 
Dalam bagian pidatonja jang | 

ditundjukan kepada  Perantjisy 
Ulbricht . minta, supaja  Peran- 
tjis djangan melepaskan kedau- | 
latan kemerdekaan dan keher-| 
matannja. Dikatakannja, bahwa | 
rakjat  Perantjis dan  rakjat 
Djerman insjaf, bahwa militeris- 
me Djerman  hanja akan dapat 
membawa - penderitaan lama sa- 
dja. tik 5 

Achirnja Ulbricht- menutup pi- 
datonja dengan menjatakan ha- |! 

    

| Tentara Eropa Bersen- 

  

' Serombongan 18 orang dari 30 orang Tionghoa.dari Indonesia jang baru 
sadja menindiau RRT tampak “cgambar atas waktu baru sadja tiba di 

| Hongkong dari daratan Tiongkok. Mereka telah mengadakan penindjau- 

    

     
  w djata Atom ? 

Putusan2 Konpersensi 
Dewan Nato 

'ngeluarkan sebuah komunike, sete- 

lah  mengachiri persidangannja di 
(Paris, dalam mana dinjatakan bahwa 

' pembentukan Masjarakat Pertahanan 

'Eropa — dalam mana ikut serta 

pula pasukan2 Djerman — tetap me- 

Irupakan tudjuan penting sekali dalam 

usaha memperkuat daja pertahanan 

Ipersekutuan Atlantik. Dewan NATO 

telah “bersepakat untuk memusatkan 

Iperhatiannja terutama atas pendata- 

ngan alat2 sendjata baru jang ter- 

atur, guna memperkuat pertahanan 

NATO. 
| Dengan penuh rasa kepuasan 

Dewan NATO menjaksikan bah- 

wa pemerintah Amerika Serikat 

| : akan minta kepada Kongres, su- 

$ 'paja- pemerintah Amerika diberi 

kuasa guna memberikan ketera- 
ngan2 mengenai alat2 sendjata | 

atom kepada pemimpin2 peren- 

  

rapan seluruh rakjat  Djerman, 
supaja konperensi 4 negara nanti. 

menghasilkan  perdjandjian per-| 
damaian Djerman dan persatuan | 
Djerman. Ia mengusulkan, supa- | 

ja wakil2 dari Djerman Timur | 
dan Djerman Barat mengambil: 
Daan dalam konperensi itu dan 
liminta  pendapatnja oleh kon-! . Te | 
nda tuna Indonesia Akan Ak 

Sovjet mungkin 
Ulbricht. : 

Seterusnja menurut United Press, 
kalangan penindjau Barat di Berlin 
berpendapat, bhw Sovjet Uni mungkin 

sokong usul   Dlm Penentuan   
' menteri Djerman Timur, Walter Ul- 
bricht, jang menghendaki, supaja wa- 
(ae baik Djerman Barat maupun 
'Djerman Timur dibolehkan ikut ser- da 
ta dalam konperensi 4 negara di lain diusahakan oleh pemerintah 

Seperti telah kita kabarkan, Ul- 
per “KARNA kapan ken pentingan dalam hal hasil2 bumi 

idatonja diparlem i ! i 5 p j parlemen pada hari Disamping itu diusahakan 

memperluas pasar pendjualan ha- 
sarkan kepada kenjataan, bahwa Ul- Sil-hasil“termaksud diluar negeri. 
bricht biasanja mentjerminkan kehen- ' Pemerintah sedang mempertim- 
dak Sovjet Uni didalam pernjataan2 , bangkan politik eksport jang me- 
nja. (Antara — UP). nguntungkan negara kita. Dalam 

KA hubungan ini ditundjukkan kepa- 
da misi Asmaun untuk mengada- 

MESIR MEMINTA KEPADA kan perhubungan dagang dengan 
SUDAN PENJERAHAN MO- RRT. : 
HAMMAD AL SOLEIMANI. | Selainnja itu djuga, diusahakan 
Pemerintah Mesir telah memin untuk memperbesar pemakaian 

ta penjerahan Mohammad al didalam negeri sendiri dengan 
Soleimani, bekas pegawai Istana | mentjoba mengadakan industri jg 
Farouk, kepada pemerintah Su- menggunakan hasil2 tanah sendi- 
dan. Al Soleimani beberapa bulan ri. Kebidjaksanaan djuga ditudju 

Pendapat kalangan tersebut dida- 

can selama 252 bulan di RRT. 'tjana militer NATO. Dewan 
- : f . NATO - dengan rasa puas me- 

5 4 - 2 : Tn njambut inisiatif  pemerintah2 

3 d . Ana BI I d Ea Amerika Serikat, Inggeris dan 

' gu 5 n : £ Perantjis, jang “ mengusulkan 

Per agangan n on e- supaja diadakan konperensi an- 

sia Den Luar Negeri 

si2 Internasional Agar Punja Suara 

DARI DJAWABAN2 pemerintah atas pelbagai pertanjaan2 
jang diadjukan oleh seksi2 parlemen mengenai nota keuangan dan 
|laporan devisen, jang mengenai perhubungan perdagangan dikutip 
jang berikut: Agar harga barang2 h: 
lalu tergantung pada kehendak negara2 luar sadja, maka antara 

si-konferensi mengenai hasil2 bumi dengan negeri2 lain jang sa- 
ma kepentingannja dengan kita dan dengan negeri2 jang berke- 

"nai barang2 

ga? dipasaran dunia, 

tara menteri2 luar negeri 4 Be- 

sar di Berlin. 

Kemudian komunike tadi me- 
njatakan bahwa dalam tudjuan2 
Sovjet Uni tidak terdjadi sesua- 
tu perobahan, dan negara2 Ba- 
rat masih tetap terantjam. 

Oleh sebab itu maka Masjara- 
kat Atlantik harus bersama2 
melanjutkan  usaha2nja untuk 
menjusun pertahanannja dan te- 

| rus-menerus memperbaiki susu- 

nan ekonomi dan sosialnja. 

Demikianlah komunike jang 
dikeluarkan oleh Dewan NATO 
(Organisasi Perdjandjian Atlan- 

tik Utara) tadi. (Antara-AFP). 

PRESIDEN Eisenhower dalam 
konperensi pers mingguan hari Rebo 
menerangkan bahwa soal memberi- 
kan sendjata2 atom Amerika kepa- 
da negara2 NATO adalah tergan- 
tung kepada putusan Kongres dan 
bahwa dilaksanakannja keputusan itu 
tergantung pula kepada keadaan dan 
kepentingan Amerika Serikat.  Di- 
katakan, bahwa ia bermaksud meng- 
adjukan permintaan kepada Kongres 

Si supaja mengadakan beberapa pero- 

3 perbaikan | papan dalan perundangan2 ata ta- 
deradjat bahan2 tersebut, Se- jp 1946, tetgpi perubahan itu ti- 
hingga pasaran dapat, diperluas Gak mengenai pengumuman kepada 
dan sebagainja. Pembitjaraan se- | negara2 sekutu tentang proses  ne- 
demikan diadakan mengenai ka-' clear dan pembuatan  sendjata2 
ret dan timah. Konferensi2 tsb 'ytom. 

sampai sekarang hanja memper-| Menurut Eisenhower, — perubahan 
lihatkan sedikit kemadjuan, wWa-! perundangan2 atom tahun 1946 ada- 
laupun- masalah2 produsen sudah : ah perlu dalam batas2 jang terten- 

tif Dalam Kovnferen- 

Harga Barang2 

il bumi djangan sampai ter- 

untuk ikut serta dalam konferen 

itu. 

jang pendjualannja 
dipasaran dunia atas suatu harga 
jang lajak dan 'stabil, demikian 
ini sangat penting bagi pereko- 
nomian Indonesia. Tindakan? jg 
dimaksud dan dirundingkan ada- 
lah menudju kestabilan nilai har-   

DEWAN NATO hari Rabu me-| 

  

k 

2. Didaerah Wonosobo 

DIDAPAT KABAR, oleh pihak Djawatan Pertanian Rakjat 
di desa Sembungan daerah Wonosobo telah dibuka kebun pembi 

bitan Pyrethrum jang hasilnja disebarkan kepada petani dengan 

“maksud melipatgandakan hasil tanaman itu. Kebun tsb. Juasnja 

1 ha. Pyrethrum atau .,Sruni? adalah suatu tanaman jang meng 

hasilkan bunga jang dapat dipergunakan buat bahan pembikinan 
obat njamuk dan didaerah Djawa-Tengah ini hanja terdapat didae 

rah sekitar Ditng (Wonosobo) dan Tawangmangu Sala). 

| Menurut tjatatan, sebelum pe 
rang tanaman itu luasnja hanja 
1 ha. didaerah Wonosobo itu 

|tetapi selama pendudukan Dje 
pang meningkat mendjadi 500 ha 
dan selama kemerdekaan mala- 
han turun tinggal 200 ha sadja. 

  

| SEORANG Pianis dari Swedia 
Ten Pierre Man sek waktu da- 

— lam usahanja un mengalahkan 
bermain piano dan tahan udji sedunia 
telah bermain non-stop selama 64 
ana , dimulai Pa ata jang telah 

Rn iki: I memberitakan rw demikian a 1 

djam. Malam penghabisan setelah ia 
bermain ia merasa baik sekali, tetapi 

“pada waktu paginja ia menangis. 
Dokter na merawatnja menjatakan 

bahwa waktu jang paling penting su- 
0. dah berlalu, dan kini tak ada suatu 

| alasan bagi Jean Peirre untuk tidak 
meneruskan niatnja untuk mematah- 
kan yekor dunia. 5 

  

     
an 

: LA TAWANAN KOREA SE- 
p (TAN MASIH KERDJA-PAK- 

SA DI KOREA UTARA. 
Dua orang tawanan perang Ko 

rea Selatan jang baru2 ini mela- 
rikan diri dari Korea Utara pada 
hari Selasa menjatakan kepada 
para wartawan bahwa 5000 tawa 
nan perang Korea Selatan kini se 
dang mendjalankan kerdja-paksa 
di Korea Utara. 

.. Menurut keterangan mereka, 
tawanan2 itu dikerdjakan diber- 

| bagai usaha2 konstruksi militer, 
terutama membuat  perbente- 
ngan2 disepandjang pantai. Dika- 

- takan bahwa pada tanggal 1 Sep- 
“ tember jl 1000 orang tawanan 

Korea Selatan telah mengadakan 
demonstrasi minta dipulangkan 
didjalanan2 Pyongyang, tetapi 
mereka .kemudian dihukum. 

SHOW. 
bertempat digedung 
Surapaja oleh Pani- 

« telah diadakan sua 
pameran pakaian2 dari kain 

Na ng nendapat perhatian 
: Manneguin2 didatangkan 
Djakarta dan Bandung. Dari 

ndiri oleh beberapa 
diadjukan pula be- 

n. Jang diper- 

“ 

  

   

    
    

  

      

   
     

    

       
       

  

        

  

   

          

   

   
   

        

   

Sedang rekor jang lama adalah 100 

|daknja tanah serta pemeliharaan 

pesanan pemerintah 

Mengingat pentingnja tanaman 
itu bagi perindustrian, maka se 
djak 1951 Djawatan Pertanian 
giat memulihkan kembali produk 
si.tanaman sehingga menurut tja 
tatan2 jang terachir luas tanaman 
jg sekarang ada sudah memadai 
waktu 5 tahun jl. 

Hasil dan perdagang: 
pyrethrum. 1 1 

Pemungutan hasil umumnja di 
djalankan 1 atau 2 kali sebulan, 
akan tetapi ada pula jang ber 
angsur2 sebab tanaman jang baik 
djika sudah waktunja berbunga 
boleh dikata tidak ada henti2-nja. 

Bunga itu sesudah dipetik, di 
keringkan dalam sinar matahari 
selama sepekan atau '|.digarang” 
diatas api selama 12 djam. Dgn 
tjara pertama itu bisa dihasilkan 
kwaliteit ,,pepejan” jang harganja 
lebih mahal dari pada tjara jang 

kedua jang disebut kwaliteit ,,ga 

rangan”. Tentang hasil, menurut 
keterangan tergantung subur ti- 

nja, tetapi di 10 desa didaerah 
Wonosobo jg penduduknja meng 
usahakan tanaman itu setiap 
tahunnja rata-rata menghasilkan 
2.500 kwintal pyrethrum kering. 
Atau rata2 sehari 5 sampai 7 
kwintal. 

Produksi jang sudah kering itu 

kebanjakan didjual di pasaran 
Magelang, Semarang,  Pekalo- 
ngan, Djakarta dll. dimana terda 

pat banjak paberik obat njamuk. 

Harganja buat kwaliteit .,pepe 

jan” sampai Rp 1.500 dan ..gara 

ngan” Rp 1.000,— sekwintalnja. 

MESIN2 GILAS DJALAN DE- 
NGAN MOTOR DUEMPOR 

DARI DENMARK. 

  

jl. telah dibebaskan dengan tang kan kepada meninggikan hasil2 
gungan dan kengudian telah pergi |jang diexport. 
ke Sudan. Ia harus menghadap “ 
pengadilan di Kairo berhubung Konferensi2 internasional. 
dengan pemeriksaan perkara pem | Dalam tahun2 1952 dan 1953 
bunuhan bekas anggota ' kabinet R. I. telah ikut dalam pelbagai 
Mesir, Abdulkadir Taha. 'konferensi2 internasional (jang 

FE —— | bersifat multilateral) dalam lapa- 
ngan perekonomian, menurut pen 
tingnja bagi perkembangan Indo 
nesia,  diantaranja 

  

PESAWAT PENUMPANG 
MESIR DJATUH. ! 

Sebuah pesawat penumpang ' dari Rubber Study Group, Interna 
»Piking” dari kongsi penerba- : tional Tin Study Group, Interna- 
ngan Mesir pada hari Selasa te- | tional Sugar Council, serta pelba- 
lah djatuh terbakar dipadang pa- ' gai matjam dewan2 serta badan2: 
sir tidak djauh dari Kairo. Semua UNO. , tan 
S orang anak buahnja dan satu2- 
nja orang penumpang tewas. Semua organisasi tersebut me- 

Pesawat tersebut sedang dalam ngerdjakan dengan dasar kerdja- 
penerbangan. dkei Luxor di Li- sama antara para produsen dan 
bya. para konsumen masalah2 menge- 

  

  

konferensi2 | 

tambah dimengerti oleh para kon : 
sumen. Mendjadi, walaupun dgn 
perlahan-lahan dikemudian hari 
sebagian -dari kestabilan jang di- 
butuhkan dapat dipenuhi. 
Dalam hal teh tiap2 tahun diada- 

kan allokasi export jang sesuai dz- 

ngan produksi masing2 negara. Hing 

ga sekarang pekerdjaan2 itu adalah 
memuaskan. 

Dalam hal gula Indonesia meng- 

tu. 

Atom untuk perikemanu- 
siaan. 

Selandjutnja “dikatakan , oleh pre- 
siden Amerika .itu, bahwa djika ta- 
warannja untuk pool atom ditolak 
oleh Sovjet Uni, penolakan itu tidak 
berarti menghentikan usaha Ameri- 
ka Serikat - supaja perikemanusiaan 
memperoleh manfaat dari pada pe- 
makaian tenaga atom untuk — mak-   hadapi kesulitan2 dalam  memper- 

djuangkan 
400.000 ton untuk tahun 1954, 500. 

700.000 ton untuk tahun 1956, oleh 
“Ikarenes tahun2 1950/1952: hanja di- 

guotum export .sebesang 

0090 ton untuk -tahun: 1955 dan tah 

sud2 damai. (Antara-UP). 

  

jang dieksport.. oleh negara2 
5 i 

Pertanjaan ini didjawab, bah- 
export sangat sedikit, maka lain-lain wa tindakan2 langsung untuk sta- 
pengikut dalam konferensi  berang- biliseren kostprijs bahan2 tersebut 
gapanfbahwa sebenarnja suatu guo- dan kostprijs lainnja jang diambil 
tum sebesar 150.000. ton setahun su- oleh pemerintah ialah stabilisasi 
dah tjukup. -Achirnja diberikan 250. ' harga beras. Untuk memperkuat 

Thai Maki 
System ..Djas Hudjan & Pi 

MUANG THAI hari Selasa 

Intelligence Agency). 

Letnan  kolonel  .Kepolisian 
Muang Thai jang mendjadi ahli 
CID jang terkenal, Phote Phek- 
kanandi, jang telah diangkat utk. 
mendjadi kepala organisasi baru 
itu, menerangkan, bahwa dalam 
djumlah makin lama makin besar 
para ,,agen komunis” telah meng 
infiltrir Muang Thai. 

Perbatasan2 jang tidak terdja 
ga luas menjebabkan adanja ke 
mungkinan agen2 negara2 asing 
dapat memasuki negara, jang me 
njebabkan pembentukan organisa 
si kontra-spionase baru ini, kata 
kolonel itu. 
Menurut keterangannja, ,.agen2 

merah” setiap hari menginfiltrir per- 

batasan melalui laut dan daratan. D' 
daratan mereka menjerupai peng- 
ungsi2, orang2 jang tidak mempu- 
njai tempat tinggal tertentu, peda- 
'gang2 dan pelantjong2 biasa. — Ada 
djuga jang diturunkan dari kapa!2( 
meskipun ada djuga jang didjatuh- 
kan dengan pajung, demikian me-   Dengan kapal Rupat dari Am- 

'sterdam pada hari Selasa siang di 

pelabuhan Tandjung Priok telah 

didatangkan sedjumlah 15 buah 

| mesin2 gilas djalan, jang diim- 

por dari negeri Denmark. Pe- 

njelenggaraan tersebut telah di- 

lakukan oleh Libra Coy Ltd. atas 
dalam hal 

ini kementerian pekerdjaan 
umum dan tenaga, djawatan dja- 

lan2, djembatan dan konstruksi. 

Menurut keterangan pesanan pe- 

merintah seluruhnja ada 57 rbuah 

mesin, dan dalam rentjana maka 

sampai achir tahun ini. sedjumlah   ari bahan KE disamping jang dibuat     

      

         
    
    

      

      

  

“dari kain batik Solo dan Jogja 

    

       
    
     
     

Ingat Njonjah .... 
2 B DENGAN UANG SEDIKIT 

| Di Toko "HIEN” Bodjong 

itu semuanja harus sudah tiba di 
Indonesia. 

Njonjah mungkin dapat HA- 
DIAH betina RADIO, seharga 
Rp. 1.985,— atau sebuah Kom- 

- foor seharga Rp. 1.725.— ! 

JEKI NJONJAH "DI TOKO SE IN” 
SIA -SIAKAN ? 

AH DAN DJANGAN . LUPA 

nurut pemimpin CID tersebut. 
Para ,,agen komunis” jang datang 

menjusup sebagai pelantjong2 mem- 
bawa pemimpin2 dari Moskow ter- 
sendiri. Dalam banjak hal pelaii- 

Spionase Contra Spionase 
Di | 

kan kampanje intonsif untuk menghentikan akivitcit2 ,,mata-mata 
kemunis” didalam negara. Kini pemerintah Muang Thai telah se 
lesai membuat rentjzna untuk mergadakan organisasi kontra-spio- 
nase, jang akan sama namanja dengan organisasi Amerika Seri- 
kat jang menggunakan tjara2 ,.clozck and dagger” 
dan pisau belati, artinja seperti dalam kitab) jalah CID (Cen'ral 

000 tan setahun untuk masing2 dari 
ketiga tahun itu. Karena itu. peme- 
rintah, berpendapat, bahwa sebaiknja 
gula akan diexport diluar Persetu- 
djuan Gula Internasional : jang baru 
(International Sugar Agreement): dja 
di dengan tidak mendjadi peserta da- 
lam persetudjuan tersebut, sambil 
menunggu sampai lain2 negeri meng 
akui bahwa guotum Indonesia perlu 
dipertinggi. 

Persetudjuan terigu mendjamin In- 
donesia sebanjak tepung terigu jang 
dibutuhkan atas harga2 jang diikat 
pada harga floor dan ceiling. 
Dalam hal kapas belum dihasii- 

kan apa2, tetapi kepentingan Irdo- 
nesia sebagai konsumen tidak men- 
desak, karena harga2 kapas sudah 
rendah sedjak tahun 1951/1952. 
Dalam hal kina diambil tindakan2 

untuk mengatasi kesulitan? harga jg. 
dihadapi karena persaingan obat?2 jz. 
baru, jang mulai berlaku dipasar du- 

inia ketika kina tidak dapat diperoleh 

n Menghebat 
sau Belati“ Dipraktekkan 
ber-siap2 untuk mulai mengada 

(djas hudjan 

Djawatan CID itu utk. mana 
oleh dewan perwakilan rakjat 
Muang Thai telah disediakan 
uang jang diperlukan, sedang di 
bentuk menurut rentjana jg telah 
dibuat oleh seorang penasehat 
Scotland Yard (Djawatan en 
sia Inggris) jang istimewa dida- 

tangkan di Muang Thai untuk 'karena keadaan peperangan. 
mempeladjari masalah .,mata2 | Konperensi umum dari para pe- 
komunis” djawatan itu akan ter 'serta GATT jang diadakan satu kali 

diri dari seksi ahli pikir” (brains tiap2 tahun berichtiar ' mengurangi 

section), jang anggota2-nja. terdiri 'semua “batasan import dan expori 
dari ahli2 jang terlatih istimewa jang merugikan pedagang dunia. Wa 
untuk mengumpulkan dan men laupun masih banjak tjita2 jang be- 
dapatkan laporan? mengenai ke lum dipenuhi namun pelbagai tarip 
giatan2 komunis, dan suatu seksi bea-masuk di negeri2 industri, jang 
diluar (field-section) jang harus membutuhkan bahan2 mentah Indo- 
mengirimkan agen2 jg kemudian nesia, sudah diturunkan atau diikat 
bekerdja setjara rahasia untuk sedemikian rupa hingga tidak diper- 
mendapatkan keterangan2. bolehkan dipertinggi lagi. 

— Politik karet Amerika. 
Atas pertanjaan seksi Juar. ne- 

i negeri parlemen, bagaimana hasil 
| nota protes. Indonesia jang -disam 

| paikan kepada pemerintah Ameri 

  

  

NEDERLAND MENDAPAT 
PESAWAT2 PEMBURU 
KAPAL SELAM NEP- 

TUNE. ka mengenai penurunan harga ka 
ret, pemerintah mendjawab, bah- 

Nederland tidak lama lagi wa Amerika sedang mempertim- 
'bangkan politik harga karet jang akan mendjadi negara jang keli- kan 
.menguntungkan Indonesia. Kepa ma jang -memperoleh pesawat2   tjong2 itu kemudian pergi mengun- 

djungi pemimpin2 ,,sel2 komunis”. 
Baru2 ini mereka telah mengganti- 
kan beberapa pemimpin2 jang telalk 
diketahui oleh pembesar2  Muanz 
Thai,. demikian kata Phote, jang 
menambahkan, bahwa ,,agen2 komu- 
nis” telah menjusup dikalangan2 per- 
usahaan2, pendidikan pelbagai tja- 
bang djawatan2 .militer, pers, buruh 
dan lain2 organisasi. : 

da pemerintah djuga diadjukan 
pertanjaan oleh seksi keuangan 
parlemen, tindakan2 apakah jang 
diambil , oleh pemerintah untuk 
menstabiliseer kostprijs produksi 
bahan2 mentah dan bahan2 lain- 

pemburu kapal selam Neptune, 
demikian diumumkan oleh ang- 
katan laut Amerika Serikat, pada 
hari Senin. Pesawat2 untuk ang- 
katan laut keradjaan Belanda ta- 
di akan terbang dari San Francis- 
co ke Nederland . dalam suatujnja sedemikian rupa hingga har- 
'mass-flight» dikemudikan oleh pe-'ga bahan2 eksport dari Indonesia 
nerbang2 jang kini turut serta da itu dipasar dunia dapat bersai- 

Ilang latihan2 penerbang2 tsb. ngan dengan harga bahan2 men- 

(kedudukan bahan2 tersebut dipa- 
sar dunia, pemerintah pernah me 
,ngurangi heffingen atas export be 
' berapa matjam barang-barang. 

5 A-rekening. 
Oleh seksi keuangan parlemen di 

adjukan pertanjaan apakah A-reke- 
ning jang diadakan antara Neder- 
land dan Indonesia it masih ber- 
faedah bagi Indonesia. 

Sebagai djawaban oleh pemerintah 
diterangkan, bahwa Indonesia dgn. 
adanja A-rekening mendapat kredit 
dari n@geri Belanda: oleh karena itu 
Indonesia bisa melakukan pembaja- 
ran dengan segala valuta's, ketjuali 
idalam dollar Amerika. 

Maksud A-rekening ialah untuk 
mendapat alat, supaja  pembajaran 

| dengan negara2 terutama jang turut 

pada European Payment Union dan 
negara2 Jain pula, ketjuali negeri 
dollar Amerika dapat dilakukan de- 
ngan mudah. Selama belum mempu 
njai alat lain, maka dapat dikata- 
kan, bahwa bagi Indonesia masih 
berguna. 

A-rekening berguna bagi Indone- 
sia oleh karena dengan rekening se 
mua valuta Eropah dapat ditukar 
(convertible). Djika Indonesia me- 
ngadakan perdjandjian perdagangan 
tersendiri dengan menjampingkan A- 
rekening ini, maka ada bahaja, bhw 
perdagangan kita kurang lantjar (da 
lam hal neratja perdagangan negatif) 
atau kita mempunjai saldi jang di 
blokir (dalam hal neratja perdaga- 
ngan positif). (Pia). : 

l 

  

BANJAK BERAS. 
Wakil2 dari negara penghasil be- 

ras sedjak hari Senen telah meng- 
adakan pertemuan di Singapura, dan 
menurut keterarigan seorang djuru- 
bitjara, mereka semua bersepakat, 
bahwa Asia Tengara axau menda- 
patkan lebih banjak beras tahun de- 
pan, dengan kwalitet jang lebih baik 

dan harga jang lebih rendah. 
  

Pasanglah Tape 

er 
Suara Merdeka" 
    

  

Rusia Punja 360 Pabrik Kapal 
— DI SOVJET RUSIA dewasa ini 

| terdapat 360 pabrik jang membuat 
mesin2 dan kerangka2 pesawat ter- 

'bang, demikian diumumkan oleh 
| mingguan ,,Jane” dalam penerbitan- 
! nja jang terachir di London. Madia- 
“lah tersebut jang merupakan salah 

. 'satu berkala penting di Inggeris da- 
lam lapang penerbangan internasio- 

|nal menerangkan, bahwa 85 dari pu- 
. brik2 itu membuat kerangka2 pesa- 
i wat. terbang dan kira2 30 diantara: 
nja membuat mesin2 pesawat. 

Madjalah itu menambahkan, bah- 
Iwa pengeluaran angkatan udara pa- 
ida tahun2 belakangan ini ditudju: 

kan terutama sekali di Rusia Tengah wa di Sovjet Rusia. Pesawat2 ini 
dan Rusia Timur. . | adalah pemburu 

| Selain daripada itu Rusia menarik 'oleh seorang dengan bentuk 
keuntungan dari produksi fasilitet 
'pabrik2 pesawat terbang dari bebe- 
Irapa negara serikatnja, diantaranja 
Tjekoslowakia dan Polandia, demiki- 
an diterangkan dalam madjalah itu 
Mengenai perkembangan angkatan 

udara Sovjet Rusia, madjalah Jane 
lebih landjut menerangkan sebagai 
berikut. 1 

1. Telah dirantjang pemburu2 ra- 
ket menurut prototype Djerman se- | waktu malam jang diperlengkapi de 

| perti Messerschmidt 163, dengan tu- ngan radar. ,Pemburu ini jang sa 
| gas mempertahankan 9bjek2 istime-jjapnja melengkung kebelakang mi 

kar tjair, menurut 
Walter, 

2. Konstruksi 

lakang dan diperlengkapi 
. motor turbojet, 
Djerman. 

3. Suatu bentuk baru pemburu d 

| 

jang dikemudikan 
sajap 

seperti biasa dan digerakkan ” oleh 
satuan raket dengan bahan pemba- 

raket Djerman 

truks pelempar bom jet mengangkut bom sama banjaknja de 

dengan sajap jang melengkung kebe- (ngan torpedo-udara. 
6 dengan 
jang aslinja buatan 'djenis2 pesawat2 pemburu lainnja 

Terbang 
rip dengan pesawat Mig-9 dari Ru- 
sia. 

4. Suatu pelempar bom jet ringan 
telah mulai dipakai dan terkenal de- 
ngan nama TU-12.. Pelempar bom 
ringan ini dapat digunakan sebagai 
(bantuan untuk infanteri dan dapat 

5. Sebagai penambah dari ber: 

(Rusia djuga mempunjai suatu pem- 
i buru jet baru, mungkin diperlsrgka- 
-Ipi dengan motor turbojet, jang di-   - rantjang menurut motor rollsroyce 

- Inggris, (AFP), 

  

Ma MAA “NP ERA | 

EA aman sen ara Kah eri 

AN 
Na AAA 20 ae Po ma La Na 2 ka - ” — 

Kp. Kelengan ketjil No. 686 .-— Semarang 

BERDIRI SEDJAK- TAHUN 1940. 
PELADJARAN : THEORI — PRAKTIJK DAN 

PRAKTIJK UMUM. 
SYSTEEM : FRANS—AMERIKAANS. 
Pimpinan seorang Abli jang beridjazah dan puluhan tahun 
berpengalaman dalam usaha kleermaker besar dan ketjil. Lebih 

landjut mintalah keterangan. 1 

  

  

SAJEMBARA 
Untuk memperluas Usaha Seksi Sosial ,SURYA WIRAWAN” dan 

sPARINDRA” Tjabang Jogjakarta, maka Seksi Sosial Surya Wirawan 
dan Parindra mengadakah SAJEMBARA dengan Hadiah biasa dan 
Hadiah Istimewa. ' 

Adapun Hadiah biasa berudjud uang tunai sebesar Rp. 4525y— (am- 
pat ribu lima ratus dua puluk lima rupiah) dibagi dalam 80: nomer 
seperti dibawah ini. 

  
  ea 

  

  

« No. Hadiah Hadiah Banjaknja uang '— Djumblah uang 

1 Uang tunai Rp. 1650,— Rp331620.-— 
2 1 2 Rp no Bp Op 
3 Ta . Rp. 350,— Rp. 390 
# Ta ta ba Rp: “150r- Rp. 150,— 

si Rp: 100,— Rp. 100.— 
6—16 a' Rp. 25, — Rp. 125,— 
11—80 A4 Rp. 20,— Rp. 1400,— 

Pjumlah uang Rp.,4525,— 
  

HADIAH ISTIMEWA 
Kepada mereka jang mengirimkan- formulier kembali dengan me- 

menuhi sjarai2nja baik salah maupun benar dalam menebaknja akan 

mendapat hadiah Istimewa seperti brikut. 

Pemasukan formaiier pertama dari daerah Jogjakarta menurut buku 

Agenda Sajembara akan mendapat uang tunai sebesar Rp: 100,— (sera- 

tus rupiah). Untuk luar daerah Jogjakarta djuga mendapat uang seba- 

njak Rp. 100,— (seratus rupiah). 

No. 106 mendapat hadiah uang tunai sebesar .......sa Rp3 725 

No. 200 3 Pt 3 2 LI tai SN UNA Kg MANTAN Rp. 50,— 

No. 300 £ 3 s 5 TAN Ne ANTA ek aan uan Rp. 25,— 

Selandjutnja tiap nomer ratusan mendapat Hadiah djuga Rp. 20,— 

Keterangan misalnia nomer 400. 500. 600. dsb. 

SAJEMBARA —— 
Tjarilah rama Pemimpin Nasional jang wafat pada Zaman Pen- 

diadjahan jang terdiri dari 7 huruf. 

  

Djika di batja huruf ke 135637 Berarti nama Kesenian. 

$$ ke 13732365 berarti nama harian jang 
terbit di Semarang. 

53 » ke 43132356 berarti nama benda jang 

terbit 12 djam tiap2 hari. 
KC2 GEA berarti nama Warna. 
  

Peraturan Sajembaru. 

A. Sajembara ini disediakan untuk umum berarti siapa sadja boleh 

menebak. 

B. Tebakan Sajembara ini dianggap sjah  djika disertai pembelian 

S.W. pakjes (12 gambar dan 1 Kalender bulanan th. 1954) jang 

diusahakan oleh Seksi Sosial S.W. dan Parindra Tjabang Jogja- 

karta, dengan harga Rp. 16,50. : 

C. Mengenai Sajambara tidak diadakan tanja djawab atau surat 

menjurat. 
D. Lima Orang Yuri terpaksa mengadakan undian djika ternjata jang 

betul mencinbaknja melebihi djumlah hadiah jang disediakan. 

E. Hak2 keputusan dipegang oleh Yuri jang ditundjuk oleh Ketua 

Seksi Sosiai S.W. dan Parindra Tjabang Jogjakarta. 

F. Hasil Sajcmoara akan diimumkan di surat kabar ini. 

G. Sajembara ini akan dibuka bertempat di Kantor Panitia Sajem- 

bara S:W. di Dj. Tardjung No. 25 Jogjakarta, dimulai djam Il 

siang. pada tanggal 514 Januari 1954. 

H. Djika mengirimkan Sajembara, sampul .muka barus diberi tanda 

Sajembara.S W. ? 2 

I. Hadiah2 axran segera dikirim sesudah 15 hari dari pembukaan, 

dengan perantaraai postwissel, dan para pemenang akan meneri- 

ma surat tariGa pemenang. 

TEBAKANNJA 

PENEBAK Nama : 

Afatnat se. eanann Kantorpost .....io.#oio. 

Menurut peraturan sub B, bersama ini kami mengirimkan tebakan dan 

nang sebanjak RP. saexsoeecowi-.: 

Harap dikirim S.W. Pukjes, banjaknja buah. 

    ae meemana setsamoyazamsannunsammua 

PERINGATAN ! !!! PERINGATAN !!! 

Pada tanggal 18 Des. 1953 djam 9.00 pagi akan diadakan 

Lelang di halaman Karangtempel 232. 

Semua barang - barang baru. : Periksa kami punja adpertensi 

dari tanggal 8 Desember 1953. 

Balai Lelang ,, CENTRUM”" 
KR. TEMPEL 230/232. SEMARANG 

KURSUS .MASSAS 
Peladjaran MENGKETIK 

SEMARANG SALA TIGA 

Peterongan Tengah 105 Dj. Tuntang 46 

DEMAK DJEPARA 

Ki Palembang 3 Panggang Tengah 

di Semarang: potong memotong (Modevak) 
2X seminggu Rp. 10.— Senen - Rebo. 

s0 33X seminggu Rp. 15.— 

administrasi rombongan 5 Djan. '54. 

TIAP2 BULAN TERIMA PELADJAR BARU 

NO WOMAN LOVES A WEAKLING 

JI NN TE PHARMA" 

  

  

. 

AMBARAWA 
@ 

  

    
Tak usah didjelaskan kesusahan hati dan kesedihan laki-laki itu jang su- 
dah hilang atau kurang tenaga laki-laki (sjahwat)nja. Mereka tahu sen- 
diri bahwa KEKUATAN SJAHWAT semakin hari mulai semakin ku- 
rang, tidak merasa puas. 
Kekuatan laki-laki itu bersangkutan pula dengan kesehatan otak (urat- 
urat sjaraf), buah pinggang, djantung dan perut, maka kelemahan sjah- 
wat atjapkali menimbulkan rupa2 penjakit lain dari zenuwen (neurasthe- 
nie) djantung berdebar-debar, pujang, kaki-tangan dingin, lekas tjapai 
dan djengkel, pusing dan lekas suka marah. Semangat kerdja: hilang, 
rialas dan kusut pikirannja. 

PIL SEXANOL mandjur buat menambahkan tenaga laki-laki untuk se-, 
lamanja, tinggal sehat, berani dan gagah. Sebotol Rp. 20.—, 

SEXALIN untuk wanita merasa sakit bulanan (haid) tidak tjotjok, ku- 
rang darah dan keputihan. Sebotol Rp. 20.—, 

APHRODIN untuk lelaki. Obat pelesir Rp. 10.—. 
PREGNOL Obat hamil untuk dapat anak Rp. 25.—. 
ATOM HAIRDYE untuk bikin hitam rambut putih Rp. 10.— Rp, 15,—- 

dan Rp. 25.—, 
Harus tambah 1546 ongkos kirim ,,DC PHARMA” PRODUCTIS 

BANDUNG. 

Agen2: Semarang Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 1015 Magelang 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat ,KARUHUN” Djokja dan 
Pekalongan: Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, Diokja: Toko Obat 
Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karariggetas dan Apothcek Selamat 
Tjirebon, 

Dj. Setasiun 23 - 
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PER 3 
: ha, 

AH 
BKI” NONA! 

DAN DJIANGAN LUPA     
  

GA Seamaster 
RNA MATIC-DATO 

Erlo | Wanita model Lux (Gelang) |. ERLODII KANTONG TITUS. 
» Silahkan — Periksa sendiri TENTU PUAS 

  

. 

MERA “ KRANGGAN TIMUR Lg SEMARANG.   
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5 EC 
L UK... “ini Malam Penghabisan fu 17 th) 

— 5.00 7.00 9.00 « WENDY HILLER — LESLIE HOWARD 
Bernard .PY Es M - L I O N” 
Shaw's 

NCERN CINEMAS — 

Remember Eliza Doolittle—Cockney flower girl 
Besok malam 
145—645-B45 ,Mysterious Island” 1 
GRAND 5 Tai Malam aah fa. 13 th.) 
5.00 7.00 9.00. AMRAH — MIMI MARIANI 

M. ARIEF — PAULINA ROBOT — 

KASSAN atau JANG TERTJURI Dorgengan 1001 Malam penuh sensatie dengan lagu2 ? merdu dan indah! 

3 NDRA 
I.—I—9.— 

KUNTJUNG 
PUTERA MAHKOTA 

5 INI MALAM PREMIERE (a. 
MISLIA —MUSTAPHA — NURSIAH — M. 

BUNGA PERTJINTAAN” 
Satu romance Irama jang memikat dan mengharukan! 

ROYAL 
5-00 7.00 9-00 

,MYSTERIOUS ISLAND” I 
“Captain Harding's fabuious adventure! Gempar! Columbia Super-serial terbesar — penuh Sensatie! 

ROXY 
5.00 7.00 9.09 

Miss OH 

INI MALAM D.M-B. 

Djago silat perempuan melawan kawan? penjamun! 

-Besok malam 
115-915 

— MIEN SONDAKH 

dan Tarian jang 

17 tah) 
SABRI 

25 Jerd 

(u. 13 tab.) 
RICHARD CRANE — MARSHALL REE:) 

INI MALAM PENGHABISAN (u. segala umur) 
Fiim Tiongkok penuh pertempuran silat! 

«NU Piauw Szes ri 

Bunga Pertjintaan” 
  

  

      
  

“Ura- 
Patria 

THEATRE — SOLO 

T3. 18 s/d 18 Dec 

BAWALAH SAPU 
TANGAN 

djika menjaksikan 
film ini. 

  

AG & e 

Ba 2 .. Tiga Keistimewaan 
: DEWASA INK TERDAPAT DI TOKO ”HIEN” 
BODJONG JALAH : 

| 1. Harga2 barangnja adalah le- 
bh MURAH dari harga2 
jang KATANJA sudah dimu- 
rahkan ! 

“ 

PERSEDIAAN “ barang2-nja" 
adalah barang2 jang karu ! 

DITAMBAH dengan hadiah2 
SCOOTER — BROMFIETS 
RADIO'— KOMFOOR dan 
ratusan: matjam TEXTIEL 

4 jang, berharga RIBUAN RU- 
PIAH !    

ALAH TUAN2 — NJONJAH2 — NONA 
GA KEISTIMEWAAN INI TIDAK 

AT DILAIN- LAIN TOKO ! 
3 NX. 
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| (lksvpan MULAI KEMAREN, TIAP-TIAP BARANG 3 

co 
mn
ga
ma
p 

ja 

x   
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Masih bisa 
“1 

EP
       L-1sar| 

3 (OBRAL TAHUNAN) N 

& 

— Istimewa - Murah 
“ ba. H3 . -. Oo 

Aga bong Tebn AA Ia 
Untuk memberikan HIBURAN kepada semua langganan, F 
bagaimana ketjil pun berbelandja, kami berikan kepuasan 
G0 dengan HARGA MURAH", Pi 

— ROBIA VOILE sebagian di 
Korting lebih 30 pCt. 

# Katji tjap »KUTJING« 

  

  dapat beli 

    
KAMI BERIKAN KESEMPATAN 

2000 INI HANJA UNIK 2 HARI 
TANGLAH INI HA 

nata S SUPAJA TIDAK KETJIWA. 

TOKO 

Kuropa N.V. 
BODJONG 17—19 — TILPON 1080 — SEMARANG. 

  

  
    
  

pa 

Suatu penjelidikan pada tabeat 
dan peribadimu akan menerang- 
kan kehidupanmu, tjara bagaima | 
aa kau dapat memperbaiki kedu- 
dukan persoonlijk dan penghidu- | 

siakan. 

    

     

# 
& 

  

PORTLAND-CEMENT ONODA | 
dapat pesan pada: | 

MERCURY.N. V. 
Purwodinatan IV/9 Semarang. 
  

  

PENDAPATAN BARU 
Dalam 1 Djam Muda Kembali 
$ (Black Hair Oil) 

Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin kuat 
rambutnja dlm 1 djam rambut.Putih mendjadi Item bagus, ti- 

dak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting gampang 
| pakai 10096 Garansi tidak luntur harga 1 Botol Rp. 25.— 
HORMON Cream. Spesial Obat untuk Wanita, supaja 
Buah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50.— p. Doos. 
MOONLIGHT Cream Spesial buat ilangkan item2 Dja 
rawat Kukul kekolotan panu2 dan Muka bikin Tjantik, 
Laki2 Perempuan boleh pakai MOONNIGHT Cream 
harga Rp: 15.— : 4 ! 
RADIUM OIL. Obat Luar sanggup mengasih kesena 
ngan dan kepuusan dalam perhubungan SEXUEET, antara 
Laki-laki dan Wanita barga Rp. 20.— Per Botol (Persediaan 
terbatas). Porto tambah Rp. 2.50. 
Manufactured by : 

PENWAR MEDICAL HALL. 

Bisa Dapat Beli Pada : 

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

Bisa dapat beli pada Ageni di Su rabaja: B. PIAR Toko 

Singapore.   kain2 -— Pasar Tundjungan Stand 81-82 Telp. S. 4207. 

     
    Bebera pa Ta Ia 

n seluruhnja. Segala hal diraha 

M. S5. Rahat 
Occultist. 

Seteran 109 — Semarang. 
Djam bitjara: 9—12 Pagi 

| Lamaran2 dengan surat 

sae dn Ok 
| 
    

      

    

' Pemuda Indonesia 
Dapat diterima untuk dididik sebagai Pemimpin? Toko. 
Sjarat2: Tamatan S. M. A. atau jang sederadjat dengan- pendidikan itu. 

ena PAMA 

kepada 

N. V, Teromol Pos 69 — Djakarta 
SENAR EN ANS S NT AN NE ER      

      

    
    
     
   

   

  

. Memperkenalkan 
Bromtiets. ,,L AG O”, buatan Italia | 

Versnelling: 2 Hb 1 vrijloop. 
Verk depan dengan telescoop. 
Motor dari 49 cc. dengan diperlengkapi 
oeh alat pendingin (air cooles' engine) 
Pemakaian bensin: 1:75 KM. 

« HARGA resmi : Rp. 3.445. — 

Persediaan tidak banjak ! 

Super Radio Company N. V. 
148. SEMARANG: DJL. SETERAN (DUWET) 5 

ma maka 

RapJA Osar kur VIRANOL “. : 

Viranol Extra strong buat laki2 jang kurang tenaga Jemah sjahwat (Im- 
potentie sexucel zwakte). Alasan penjakit badan lekas tjape makanan tidak 
hantjur sering marah2 kepala pusing intjok linu2, muka putjat kaki ta- 
agan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran Genuw), 
Tida bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit Pinggang, djantung ber- 
debar2 buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 10046 berhasil. Harga 
Botol Rp. 20.—. Djuga ada sedia lain2 Obat jang mandjur. 

  
           

  

  

  

  

Pil gembira istimewa buat laki |... INEL aan asa Rp. 15.— 
Pil: Viramin buat PEreMPUAN. geri hhe IA kn 39.25, 
Minjak Tangkur adjaib buat laki2 ....... Eka anakan Oni “ena naa » 10.-— 2 
Salep tjantik Istimewa hilangkan hitam2 dimuka, panu kukul 1 
dietawat NoneR pu 20 NO Daan MR Oa Rn MA .'...10.— 1 
Puder bikin bitam rambut tanggung tidak luntur 2 BTAT enaaaa y0 1OL-— £ 
Minjak Gatal Rp, 5.-— Zalp ExZCEM ,...cooco.oooo Wo... NN ses 2. 10. S 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk .......ooooo..iy 2.» 1 $ 
Obat2 dikirim sesudah terima" wang tambah ongkos kirim 104. : 

(. TABIB WAHID) MAWN, Tamblong 40 Bandung. | 
AGEN-AGEN : 

, r 
Universal Stores — Bodjong 6 B, Semarang. y 
Toko Obat Eng Tay Ho, Pekodjan 101, Semarang. : 
Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Semarang. 3 
Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang. : 
Toko Happy, Aloon-aloon 15, Kudus. 
Multi Sporta, Kaliasin 7, Surabaja. - 
Toko Baldjun, Djl. Kepatian no. 105, Pekalongan, 4 
Zindabad House, Nonongan No. 77 Solo. 
Toko Solo, Djl. Sosrowidjajan No. 5, Jogjakarta. 
Toko Jilani, Djl. Kemakmuran 112, Makassar. 
Tabib G. M. Fateh Din, Kebun Duku 99, 18 Ilir, 
Toko Seth. 16 Ilir lurung Elite, Palembang. 
Toko Radjabaliy & Sons, Kajutangan 83, Malang. . 
Toko Mustadjab Sinmp. Sudi mampir 1, 14-15, Bandjarmas 
Toko Junior, Djl, Malioboro 93, Jogjakarta. 
Warung Moeljo, Djl. Judanegaran 17, Jogjakarta. 
Toko Obat Eng Tay Hoo Petjinan 58, Jogja. 

3 » Tek An Tong Petjinan 81, 

Palembang.   
| 

  

. » Thay An Tjon Petjinan 66, 
5 » Eng Njan Ho Petjinan 75” Fe 
. “Hok An Djl. Raja t14 Magelang. 

” 

  

      
    

  

OLES KIDNEYINS TasLets — 
MB PADAT MEMUDAHKAN 

«1 TUGAS YANG       

   

- bni ay 

   

    

. djiwa jang sehat 

hat dan kuat, 

  

  

PETANI TETAD RALIW , 
(DAN SEHAT, Ra nguatkan tubuh oleh c ESELKMANJA MAKAN 4 aan me Ba 
2G0LES Kuoneyw6 maler | SUnia sebar obat jang 

SEP ET)  aatam misjorakat.      

   

  

x 

MALAS TAK BERMAFSU | B, P1 Ia BEKERDI, PGeAng | “MA SI 
KE Be04S9 SAMT 

PGOLES KIDNEYING TABLET " 
5 PAKA MENOLOKEN/A 

  

    

  

      
Goles Lupuliner Tablets 

(Obat Manik Botjor) | 
(Nama Bahasa Tionghoa ,,/Ngu Lu Si Wie Tjing Pian”) 

Mengeluarkan air mani karena mimpi melihat perempuan tjantik 
atau laki2 adalah 
Bak “33 : Bt 
Djagalah dengan baik mutiara itu! Karena penjakit demikian 
dapat mengurangkan darah dan badan mendjadi lemah. 

penjakit jang berbahaja bagi kedua belah pi- 

GOLES LUPULINER TABLETS dengan sekedjab mata dapat 
menghilangkan kebiasaan itu. 

“(Obat Batuk) 
(Nama dalam bahasa Tionghoa ,,Ngu Lu Si 

hinggapi oleh kuman2 ini akan berpenjakit 

FE MIN YOK FONG — HWAY AN TONG Agen : : 
Gg. Warung No. 10 Semarang. 

Kesehatan lebih berguna dari pada kekajaan dan sangat penting kepada manusia! Or 
badan sehat-dan kuat serta mempunjai tjukup tenaga itulah orang 
santosa, dan djuga jang boleh mentjapai segala tjita2-nja. Ingatlah pepatah: 
pore-sano”, (artinja: Djiwa jang sehat itu ada didalam tubuh sehat), jaitu djika ingin memperoleh 

d an saniah melupakan tubuh jang sehat dan kuat: kalau inginkan tubuh j 
janganlah melupakan GOLES KIDNEYING TABLETS, dan untuk Wanit 

LES SISTERING TABLETS buah fikiran Tabib2? jang terkenal d 
obat2 kuat dan amat'adjaib chasiatnja buat menghilangkan penjak 

Goles Coughing Tablets 

Batuk ada kalanja berbahaja dan selalu. didjumpai berdjangkit, 
sebab kumannja merebak dengan pantas. Bila ibu dan bapa di- 

nja atau kawan jang lain. Makanlah GOLES COUGHING TA- 
BLETS menjembuhkan penjakit2 ini sekedjap mata. 

..Mens 

hasiatnja jang adjaib, obat2 kuat ini telah' terkenal 

sk 

ii dan i' Wan 

obat ini bekerdja 

#Busg 
Goles 

3 “Love Friend” 

ON 

  

Chce Kek Pian) & "4 

Darah ialah sangat diperlukan d 

pula kepada anak? ga memutuskan keturunannja. 

sa mengembalikan darah jang   
Gg. Warung No. 3 Semarang, ENG TAY HO — Pekodjan No. Bisa dapat beli pada Toko2 Obat Tionghoa di seluruh Indonesia 

ang jang ber- 
jang bisa hidup dengan senang 

sana 

ria 
Memakai lebih dari ' doos dan buktikan tjepatnja 

Obat 

Banjak orang 
tapi ada jang bersuami-isteri tidak dapat berbuat sede babkan napsu 

Peabn pe Taka napsu mereka itu, lekaslah pakai »SWEET 
djap waktu sadja. Orang jang bersu 

Goles Purifyer Tablets 
(Obat Bersihkan Darah) 

(Nama Bahasa Tionghoa »Ngu Lu Si Siek Tok 

alam tubuh manusia, kalau darah ada mengandung kotor, lama kel amaan kotorn bagai penjakit, bukan sadja merabin 

»GOLES PURIFYER TABLET S” 
kotor2-an didalam darah dan memb 

d 1 bersih. 
kulit gatal. bisu! dll, sesudah mak 

101 Semarang 

a: GO- 
alam kalangan perobatan, ialah 
it2 serta menjehatkan dan me- 

dan tersebar diseluruh 
sangat berguna kepada semua orang tua dan muda dari segenap deradjat e 

  in cor- 

ang se- 

  

    

    
     

     

Sweet Friend” 
(Obat Luar) 

jang bersuami-isteri dapat hidup beriang-riangan, te- 
mikian, dise- bekerdja sudah Jemah, terutama bagi si-Isteri, 

jang berchidmat memuaskan mereka itu, dalam seke- 
ami-isteri harap perhatikan. 

Pian”) 

ja itu mendjadi pel- 
asakan badan, tetapi bisa dju- 

jang  berdaja menghilangkan 
asmikan kuman2, malahan bi- 

'Penjakit2 seperti: koreng2, 
an ini obat dapat dihilangkan 

  

  

NGO HOK TONG — 

  
  

   
   
    

  aa 
—— Apakah 

djadi? — Bagaimana 
sampai dapat disini? 

i— Saja seret 
Saja - dapatkan 
menggeletak 
keluarga Pines. 

      Diperkemahan perusal 
plan le ka klik et 
— Ajolah, Caulks, djanganlah tje- 

riterakan kepada saja, bahwa beri- 
djut dikepalamu itu dapat membawa 
engkau ditempat tidur. 
-— Semprotan air! f 

  
jang ter- 

“Ge. Pinggir No.1 Semarang 

  

  

           
saja seperti telur burung garuda. Itu no- 

na Pines tentu menghantam saja, te- 
engkau. tapi itu dapat sembuh. 
engkau 

di tempat 

                     

  

   
    

      
  

Saja dapa kak dikepalaku hn CGUIKS min Caulks Mal- 
loy. « ) 
— Sedang apa engkau disini?   

Sidak ans 08 
Saja mengakui pembunuhan 
Saja mengakui kesalah: 
oiang lain! 

ORION 
Cary Cooper — Phyillis Thaxter 

Akan datang: BOB HOPB 'n simon Drop Kids 

        

      
1 Akibatnja dipukul orang lain. 

U jabg Iminta djiwa seorang dan kepertjajaan 

Saja mengakui pemalsuan bukti2, g Supaja orang lain digantung! 1! ! Sebuah film drama hebat! . 

pe 
3 I GOT A KNOB ON MY HEAD LIKE ANN Peruika.. Y war are YOY 7 aa Ea an pb ma ! EAGLE'5 EGG! THAT PINES GAL MUSTA || | CALLS POIN! HERE2 NE ATAM VER BROS 

: 
SWUNG ON ME, But IM SxiNNeb || | Mato) PREMIERE F0 ALFRED HITCHCOCK:S ANN / Ne BESAR! jg TERIMA KASIH 5 REXx $ 

| Kami utjapkan terima kasih atas perto- 
57. 9.5 (1 th) 

longan sdr. DJ OCO Occultist Djalan 
“METROPOLE : 

Grogolan 21/ SM SOLO. Jang mana du- 

  Ini malam d.m.b. : 

5-7. 9.- (56. umur) | 

Ini malam d.m.b. 

5 IA9- 07 th)   Djagalan 
Film Tiongkok paling baru | 

"SAN MAO" (Tekst Ind.) 

  

sSPRINGFIELD RIFLE" 
Warner Color,   

  

       

      

   
   

lu saja mempunjai sakit perut sebelah kiri bawah sakit ditekan. Sekarang telah 
SEMBUH, Atas pengobatan sdr. sekali 
lagi kami utiapkan TERIMA KASIH: 

Hormat kami 

Nj: SABANTO 
D/a. Sjapari Kauman 14 

SOLO 
ma nh ka) busa Gs BAN 

Surat-surat harap disertai prangco Rp. 3.- buat balasan, P aktijk Aa 8 — 10 dan 17-18 Saptu sore, 
Minggu dan Hari Besar tutup. 5 

    i se 
Type Perti: SEMARANG”, 

 


