
  

  

  

     

   

  

   

            

   

    
   
    
   

  

  'Groton (Connecticur 

dikan dengan tenaga atom.   
KAPAL SILAM ATOM JANG PERTAMA HAMPIR SELESAI. Di 

Jainerika), lebih dari satu tahun orang telah me- 
ngerdjakan pembuatan daripada sebuah kapal silam atom, jang dikemu- 

| Njenju Eisenhower pada tanggal 21 Djanuari , La.d. akan meresmikan kapal silam tersebut. Diduga: bahwa kapal itu du- 4 pat tinggal dibawah miika laut untuk pelajaran sampai beberapa ribu mil 
dan ketjepatannja dapat mentjapai 20 knoop. 

5. 

Serikat Buruh Djangan 
Tjampuri Soal? Politik 
Tuntutan Baruh Harus Mentjerminkan 
Kepentingan2 Rakjat— Kata Menter 1 

Perburuhan 
MENTERI PERBURUHAN Pr 

hui setelah berkundjung selama 3 hari ke Sumatera Timur, Djum'at siang terbang kembali ke Djakarta, pada 
nja telah mengadakan tj      

   

   

" sinja bahkan, demikian f 
buruhan, gerakan buruh akan lumpuh 
apabila serikat buruh -mentjampuri 
soal2 politik. Selandjutnja dikatakan 
oleh Menteri, bahwa dalam perdjoa- 
ngannja serikat2 buruh harus 'me- 
ngusahakan supaja mendapat simpati 
dari rakjat. : 

23 Djangan asal mogok. 
Oleh karena itu, menurut Menteri, 

tiap2 tuntutan buruh? itu haruslah 
pula mentjerminkan kepentingan rak- 
jat, hal mana berarti bahwa dalam 
mengadjukan tuntutan2, kaum buruh 
haruslah insjaf bahwa rakjat djangan 
dirugikan dengan tuntutan2 itu. 
Oleh karena itu, kata Abidin lagi, 

maka tiap2 pemogokan jang akan di- 
lakukan haruslah ditimbang semasak2 
nja apakah dengan pemogokan itu 
kepentingan rakjat tidak akan terli- 

- 

bat dan pemogokan itu akan mem-. 
beratkan kepentingan? umum. 

isamping itu Menteri  djuga 
mengharapkan pula kepada serikat? 
buruh supaja soal2 remeh jang bisa 

diselesaikan didaerah . djangan dibe- 
bankan kepada Pusat, hingga dengan 
demikian Br lebih mempunjai wak- 
tu untuk menjelesaikan 
jang besar. : " 

Sebelum mengadakan pertemuan 
dengan wakil? organisasi2 buruh itu, 
terlebih dulu Menteri" Abidin telah 
menghadiri pula ' Konperensi Partai 
Buruh Sumatera Utara. Dalam si- 
dang konperensi itu Menteri Abidin 
menjatakan bahwa untuk  memper- 
baiki nasib buruh, maka haruslah bu- 
ruh sendiri dulu membuktikan per- 
djoangannja, sehingga dapat menarik 
perhatian pihak2 jang lain. 

persoalan2 

Pasukan? Yugosla 
000 via Selesai Ditarik 
. Mundur 

- 

ka”, hari Minggu telah menjiar 
kan berita, bahwa ena 
mundur 'pasukan2  Yugoslavia 
dari daerah ' perbatasan antara 
Italia-Yugoslavia kini telah sele- 

rian itu selandjutnja mene 
wa pasukan2-nja te 

kedaerah perbata 
terintah2 Amerika- 

kan untuks meng 
zone-A Triesta kepada 
narikan2 mundur 

eng joe #3.rogoan sedjak Italia 
Ka an Yugoslavia mentjapai perse- 

tudjuan untuk menarik mundur 
Ha 

  

     

       

     

   

      

batasan. 

TA 
ah 

umumkan, bahwa karena b 
produksi bertambah. tetapi se- 
baliknja harga2 pendiualan tidak 
dapat, dinaikkan, maka produksi 
batubarania akan dibatasi, jang 
akan mengakibatkan dihentikan- 
nja kira2 700 pekerdja. Penggali- 
an batubara di Loa Kulu harus di 
hentikan, tetapi dilain tempat 
didaerah konsesi itu perusahaan 
akan tetap berdjalan. Daera 
batubara ini terletak ditepi su- 
ngai Mahakam sebelah hulu Sa- 
marinda, 

    

  

  

2 

amah dalami satu pertemuan 
tjerarahnja itu Menteri 

kuat, djanganlah hen 

  

    

  

Aa Peri 

| 
HARIAN Yugoslavia ,.Politi- | 

pasu | 

|tudjukan kepada 

cf. S.M. Abidin jang seperti diketa- 

hari Kemis malam Djum 

    

“Pembukaan Kedutaan 
Indonesia Di Russia 

- tai . 

KEMENTERIAN Juar negeri 
pada hari Senen siang mengu- 
mumkan: ,,Dengan perantaraan 
perwakilan Republik Indonesia 
di Den Haag pemerintah telah 
menerima pernjataan resmi dari 
pemerihfah USSR jg disampaikan 
oleh menteri luar negeri W. Mo-   lotov didalam mana ditegaskan, 

' bahwa pemerintah USSR bersedia 
| menerima penempatan 
| duta-besar R.I. di Moskow 
lam waktu jang sesingKat:si 
nja, ph Tn $ 

Sebaliknja pemerintah  USSR 
pun menjatakan kesediaannja utk. 
menempatkan seorang dutabesar- 
nja di Djakarta.” Demikian peng 
umuman kementerian luar negeri. 

Acting sekretaris djenderal kemen 
terian luar negeri mr. Rasjid atas 
pertanjaan2 - menerangkan, bahwa 
pada tgl. 1 Desember jang lalu men 
teri luar negeri dengan perantaraan 
komisariat agung Indonesia di Den 
Haag telah menjampaikan sebuah 
nota kepada menteri luar negeri Ru 
sia, Molotov. Dalam nota itu men- 

teri luar negeri Indonesia telah me- 
minta persetudjuan - pemerintah So- 

vjet untuk membuka perhubungan 
diplomatik dengan 'tingkat kedutaan 
besar. Nota menteri luar negeri ini 

telah didjawab oleh Molotov pada 
tgl. 17 Desember. Nota - djawaban 
Rusia ini diterima oleh menteri luar 
negeri dengan perantaraan perwaki- 

lan Indonesia di Den Haag pada ha 
Ii Senen pagi. 

Mr.- Rasjid tidak bersedia membe' 
rikan keterangan siapa jang ditjalon 

ikan oleh pemerintah: untuk mendja 
“di duta besar Indonesia jang perta- 
.ma di Moskow itu. 

Menteri Sunarjo kundju- 
ngi Presiden. 

Menteri luar negeri mr. Sunarjo 
pada hari Senen pagi telah mengun 
djungi presiden Soekarno di' istana 
Merdeka. Menteri Juar negeri rfiene 
rangkan, bahwa. dengan presiden te 
lah dibitjarakan beberapa soal2. 

Diduga, bahwa soal pembukaan 
perhubungan diplomatik dengan So- 
vjet Rusia adalah salah satu pokok 
pembitjaraan. 

i 
t 

PULAU BURU DISERANG 
TOFAN. 

Baru2 ini pulau Buru telah di- 
serang angon tofan, jang menga- 
kibatkan kerusakan pada tangsi 
polisi dan lima buah rumah di 
Marloso. Kerugian benda difak- 
sir sebanjuk Rp. 30.000,-. Dua 
orang merdapat 'luka2 karena 
bentiara alam itu. 

KEPALA PENERANGAN Ang- 
katan Daret hari Senen mengumum 

kan order-harian Pd. KSAD jang di 
| Perwira, Bintara 
dan Pradjurit jang bunjinja “antara 
lain sbb.: 

Perwira — Bintara — Pradjurit! 
Lima tahun jang silam, tgl. 19 Dc 
sember 1948 kita mendapat hanta- 

man hebat dengan penjerbuan. ibu-   
silam, tgl. 19 Desember 1952 saja 

  

“3Generasi. Pelaksana. 

Bitjara Gampang 

ndjungannja di J 

- ibe' . 3 sea 1 jang 

5 Generasi.   
“den SoekaPho antara lain menutur- 

rena pada tgl. 19 Des. Jogjakurta 
telah diserbu oleh tentara Belanda 
dan sedjak “itu. belum pernah meng: 
adakan kontak dengan rakjat. Sesu- 
dahnja mengharapkan jang pemuda2 
dan “pemudi2 kita dapat diharapkan 
akan dapat melaksanakan apa jang 
difjita2kan oleh bangsa kita, Presi- 
den Soekarno menjatakan bahwa se- 
djak bangsa Indonesia bergerak da- 
lam masjarakat untuk memperoleh 
'kemerdekaannja, — telah melampaui 
lima matjam generasi, jalah: 1: ,Ge- 
nerasi Perintis dari djaman Dr. Wa- 

| hidin, Dwidjosarojo, Ki Moch. Dah- 
lan, Hadji Umar Said Tjokroamino- 
to dsb.nja, 2. Generasi Penegas, dari 
dijaman Bung Karno sendiri, Bung 
Hatta, Moch. Yamin dsb.nja jang 
mengalami revolusi dan « berpenda- 

Lpat bahwa satu2nja djembatan un- 
tuk memperbaiki nasib bangsa Indo- 

f nesia, jalah Indonesia Merdeka, dan 
rini merupakan pintu gerbang ke 
alam kebahagiaan serta merupakan 
suatu djembatan emas, 3. Generasi 
Pentjoba, didjaman Dr. Soetomo ig. 
mentjoba  mentjapai — kemerdekaan 
dengan djalan matjiam2, seperti de- 
ngan mengadakan Parlemen Indone- 
sia, Gapi dsb.nja, 4. Generasi Pen- 
dobrak, jalah dengan terdjadinja fe- 
volusi pada tg. 17 Agustus 1945 ig. 

. merupakan Revolusi Kemerdekaan, 
Pada waktu itu, pemuda2 kita jang 
tadinja tidak muntjul, kemudian dari 

   
   

“segala pelosok mereka keluar mern- 
'bantu terijapainja kemerdekaan dan 

Dan uantuk 
dapat -mentjapai pada tuajuan tsh 
"diharapkan pemuda? dan pemudi? 
terutama Mahasiswa2nja diherdpkan 

“akan dapat melaksanakan dan merng- 
isi kemerdekaan Indonesia jang pe. 
neh -sebagaimana 'ini ditjita-tjitakan 
oleh bangsa. kita. 

Sa Maha problim. 
Selandjutnja oleh Pres. Soekar- 

no dikemukakan, bahwa pro- 
bieem jang kita hadapi bukanlah: 
jang 'ketjil sifatnja, tetapi sangat 
besar setimpal dengan daerah dan 
djumlah rakjat kita. Inilah ada 

tprobleem dan maha probleem. 
Selandjutnja- dikatakan bahwa 
probleem kita adalah lebih besar 
daripada probleem Perantjis, Ing- 
gris dan sebagainja. Sering kita 
bingung menghadapi probleem2 
kita sendiri dan kemudian lalu 
main menjalahkan satu sama 
lain. Pemerintah jang manakah 
dari negara kita jang tidak ditu- 
duh, dari kabinet Sjahrir sampai 
pada kabinet jang sekarang Ali- 
Wongso. Dan semua ini karena 
adanja probleem2 jang belum: 
kita petjahkan. Sesudahnja menu' 
turkan keadaan disekitar 19 De-! 
sember kemudian diharapkan su- 
paja kita suka merenungkan se- 
djenak dan kemudian dapat 
mengatasi probieem2 itu dengan 
begrip atau pengertian. - Oleh 
Pres. disitir kata2 Dr. Sun Yat' 
Sen, jang mengatakan bahwa ber: 
bitjara gampang, berbuat sukar, 
tetapi untuk mengerti adalah le- 
bih sukar! : 

Resolusi belum selesai, 
| Probleem - kita berbeda dengan 
probleem lain2 negara, dan soal ini 

| mesti kita tindjau sedalain-ualamnja. 
'Kita tidak bisa menjontoh lain ne- 
gara, karena objectief kita tidak 
bersamaan. Kemudian olsh Pres. di 
uraikan tentang kekuasaan asing jg, 
mendjadjah kita. Selandjutnja “diku- 
'pasnja bahwa Amerika” jang dina- 
makan negara Kapitalis, menurut 
Bung Karno, ia ada merupakan sua- 
tu kapitalis jang liberal, jang” niem- 
punjai  bahan2 sendiri jang Gukup 
utk. menghasilkan (self containing)! 
— Inggris merupakan kapitalis se- 
mi liberal, — Kapitalis Belanda di- 
namakan semi orthodox dan kapita- 
lis  Spanjol orthodox.  Sesudahnja 
memberikan pendjelasan2 tentang 
kedudukannja kapitalis2 tsb. diatas, 
dengan memberikan penuturan2 ten: 
tang gerakan Satria graha dan Gan- 
dhi alm. dan penindasan jang dide- 
rita oleh rakjat Indonesia selama 
djarman pendjadjahan, Pres. menga- 

Pi Mengerti Adalah Paling S 
| Presiden Sukarno Menggembleng Rak 

(Oleh : Wartawan Kita) 

| ogja baru2 ini, lalu m 
da rakiat dihalaman muka gedung tsb. 

1 sangat luar biasa. Ini bukan 
2 berhasil menarik 

tg. 19 Desember dimana 

. Dalam pertemuan dengan waki? 
partai dan organisasi diruangan be- 

(akang “dari Gedung Negara, Presi- 

kan, bahwa pada 1g. 15 Des. 1948 
adalah hari terachir beliau berhada- 

"pan dengan 'rakjat di Jogjakarta, ka- 

PRESIDEN SUKARNO sesudahnja menggembleng — wakil2 ttai dan organisasi diruangan belakang « i 

kalinja Pres. mengatakan revolusi 
kita belum selesai, dam ini harus da- 
pat dijakini oleh generasi Pelaksana 
kita. Diandjurkan agar kita meng- 
adakan persatuan jang bulat, berse- 
dia bekerdja dan mempunjai keper- 
tjajaan pada diri sendiri, Kita sering 
ditakuti oleh momok 'jang kita buat 
sendiri. Mitsalnja soal Keamanan di 
luar negeri didengung?kan - setjara 
sangat hebat oleh pers asing, 'hing- 
ga Duta Besar kita, Dr. Soebandrio 
merasa ,,bergidik”, tetapi ketika be- 
liau ini kembali di Indonesia dan 
menindjau beberapa daerah, keada- 
annja ternjata tenang dan tenteram 

malah terdapat beberapa kemadju- 
an dalam usaha2 pembangunan. 

Sebagai penutup oleh Presiden 
Soekarno  diandjurkan,  hendaknja 
kita mempunjai kepertjajaan atas 
diri kita sendiri dan marilah kita 
kembali kepada masa. Karena kalau 
diantara para pemimpin kita tidak 
ada persatuan, maka satu wektu 

masa akan merebut kekuasaan. Dan 
rakjat djuga diandjurkan supaja me- 
ngerti akan arti pemerintahan jang 
bukan berarti mau memperintah sa- 
dja, 

Presiden tetap beragama 

Mengenai upatjara  penjelesaian 
restorasi  tjandi Prambanan hari 
Minggu telah dilakukan dengan men 
dapat kundiungan luar biasa dari 
rakjat sekitar daerah Prambanan dan 
djuga tamu2 agung jang mengundju- 
ngi upatjara Dies Natalis Universi- 
tet Gadjah Mada dan tampak pula 
para Gubernur Djawa Tengah dan 
Djawa Timur. Djuga hadlir dari Ba- 
li Sugriwe dari DPRDS, Bedande 
Sjiwa jang akan memimpin upatjara 
sembahjang dewa. ditjandi-tersebut 
Djumlah pengundjung pada waktu 
upatjara tersebut adalah- 15.006 
orang. 

|. Berbitjara dalam upatjara tersebut 
Drs. Sukmono acting kepala Dinas 
Purbakala Kementerian P:P. dan K.. 
selandjutnja Ir. van Rumondt dar 

kemudian Mr. Moh. Yamin Menteri 
!P.P. dan K. Sebagai penguntji ber- 
bitjara Presiden jang djuga menjata- 
kan bahwa ia menghadliri upatjara 
tersebut, bukan karena agamanja 
tersimpul didalamnja, dan ia me- 

injatakan bahwa dirinja tetap Islam. 
seorang probieem satu bangsa jang telah.!dan tidak akan menjembah batu2. dida  terdjadjah selama 356 tahun, —.Hanja Presiden merasa memperoleh 

ngkat maka bisa dikatakan merupakan | inspirasi jang besar, dan merasa ma- 
kin tebal perasaan  nasionalismenja 
melihat peninggalan2 materieel “dari 
nenek mojang kita jang berbentuk 
tiandi2 jang besar seperti  Tjandi 
Prambanan, Tjandi Borobudur - dan 
lain2nja. : 

Setelah Presiden menjatakan teri- 
ma kasihnja dengan resmi pada para: 
pembina tjandi Prambanan, dari pro- 
fessor hingga pada pekerdja2 biasa. 
ia kemudian mengharapkan agar ge- 
nerasi sekarang pun dapat memilik: 
djiwa dari nenek mojang, “memiliki 

api daripada peninggalan materieel- 
nja agar dapat meninggalkan djuga 
peninggalan materieel maupun mo- 
reel untuk turunan kita. Presiden 
menjatakan, . bahwa peninggalannja 
nanti adalah Pantjasila. Peninggalar 
materieel jang diharapkannja pada. 
generasi pelaksana ialah projek2 be- 
sar jang hingga dapat tahan 1000 
tahun, projek2 besar jang dibuat da- 
ripada beton, dan bukan projek2 jg. 
sekedar pukihan tahufti dan gampang 
dikerikit oleh waktu. 
Selandjutnja Njonja Sukarno meng 

|gunting pita, dan Presiden dan Men- 
teri P.P.K. membuka inscriptie jang 
menjatakan bahwa pembinaan tjan: 
di tersebut adalah! dibawah pimpin- 
annja. PAN 

RadioPeking: 
Nixon Andjurkan Peng- 

giatan Ketegangan 
.. Internasional 
RRT PADA HARI Senen menu 

jat Jogjakarta 

pa 

pengaruh Anti Revolusioner peme 

juan2 partikelir. Beberapa dian- 

4 sekarang 

akan bekeraja erat dengan »Per- 

  

   

  

   

  

   

  

    

  

berdekatan dengan 

r. Subandryo Duta Besar Indonesia 
di Inggeris akan ditempatkan sebagai | 
Duta Besar 
Keputusan ini oleh Pemerintah telah 
disampaikan kepada Dr. Subandryo 
jang kini berada di Indonesia. Dalam 
bulan Pebruari j.a.d. Dr. Subandryo 
akan berangkat ketempat kedudukan- 
nja jang baru. Keterangan tersebut 

telah diberikan oleh Dr. Subandryo 
kepada sumber tersebut diatas pada 
waktu ia  berkundjung ke 
Djum'at jang lalu, 2 

| Gerbrandy: 
'Ikatan-Kertas" Indone- 

| sia-Bld Akan Berachir 

| PROF. GERBRANDY, bekas 
perdana menteri Belanda dimasa 
perang jang lalu, dan seorang 

dari pemimpin2 Partai Anti Re- 
| volutioner, telah berpidato ten 
tang pertjaturan politik didunia ' 
didepan kring pemilihan A.R. di 
Leiden. : 5 

Menurut verslag dari surat ka 
bar partai tsb. ,,/Trouw”, Prof. 
Gerbrandy  djuga menjinggung 
soal perhubungan Belanda dgn 
Indonesia. : : 

Dikatakannja bhw. “tidak lama 
akan. dihapuskan .,ikatan kertas” 
Uni — jang masih mengikat Indo 
nesia dengan Belanda.” 
“Prof. Gerbrandy — menjatakan 
kegembiraannja. karena — berkat 

  

“ntah Belanda tetap mau meme 
gang Irian Barat. Dan- menurut 
harian itu dengan semangat ber- 
ipi2 Prof. Gerbrandy ' membela 
hak menentukan nasib sendiri 
bagi republik Maluku Selatan”. 
Demikian Antara dari Amster- 

Solo | 

Kewarganegaraan 

Keterangan? Mr. 

tempat2 tawanan telah ditind 
bifjaraan2 dengan pendiabat2 
terian Kehakiman. 
kembali ke Djakarta. 

tugasnja untuk — normaliseren 
kum revolusi dan menegakkan 

menterian Kehakiman tidak   
shukum — revolusi ke hukum nor- 
maal” 1 

Tentang tugas ke'nenteriannja 
Indonesia di Moskow. ' Mr. Dijody menjebutkan selain mie- 

sehingga 
mem- 

“buat tafsiran terhadap undang2 ko- 

lonial atas dasar nasional dan mem 

'negakkan negara hukum 

ada pengakuan gezag djuga 

“buat undang2 baru. 

Rumah2 pendjara 15024 
diatas kapasitetnja. 

Mengenai keadaan kependjara 
an Menteri mengatakan, bahwa 
sekarang keadaannja sudah 
lampaui kapasitetnja, jaitu- kira? 
15076 dari keadaan dan perleng 
kapan2-nja djika dibandingkan 
dengan ,,djumlah penduduknja.” 

Salah satu sebabnja, menurut 
|Menteri ialah karena masih ba- 
njaknja tahanan2 lama jg tidak 
atau belum sempat dibawa ke 
pengadilan. Menteri. menjatakan, 
'bahwa olehnja telah dikeluarkan 

segera  menjelesaikan perkara 
orang2 jang sudah ditahan lama 
dan memerintahkan supaja terha 
dap tahanan2 jg kira2-nja hanja 
akan dapat hukuman paling lama 
setengah bulan tapi sudah ditahan 
kira-kira setahun, dilakukan pe 
nahanan diluar pada waktu me 
"nunggu putusan hakim. 

Rentjana Undang2 ten- 
tang kewarga-negaraan. 

Atas pertanjaan Menteri Keha 
kiman Mr- Djody Gondokusumo 
menerangkan, bahwa rentjana Un 
dang-Undang tentang 
negaraan, jang disampaikannja ke 
pada kabinet tg. 15 jl. akan dibi 
tjarakan oleh Dewan Menteri 
dalam bulan ini djuga. Kemudian 
rentjana undang? itu akan. dite- 
ruskan kepada parlemen dengan 
permintaan prioriteit jaitu supaja 
parlemen membitjarakannja sege 
ra setelah reces.   dam. (Antara) 3 Mr. Djody -menganggap rentja 

  

PEMERINTAH DJEPANG telah 
tang pembentukan apa jang disebut 

Minggu. Menurut sumber2 Djepang j 

»Perserikatan . Asia” jang di- 

rentjakan. itu atas perintah per- 
dana menteri .Shigeru  Yoshida 
pada bulan Djuni jl. akan mem- 
punjai tugas mengadakan penje- 
lidikan2. dan penerangan2 guna 
menghilangkan setiap  siak-wa 
sangka  dinegara2 Asia bahwa 
kerdjasama ekonomi dengan Dje- 
pang . mungkin akan  menudju 

kearah -agresi ekonomi oleh ne- 
geri ini. Badan tadi akan men- 
dapat subsidi istimewa “dari pe- 
merintah dan. nanti akan mena- 
rik kedalamnja kebanjakan dari 
badan2 serupa - itu-jang hingga 
kimi diusahakan oleh perhimpu- 

tara badan2 “partikelir ini jang 
Sudah ada . dan jang 

mendapat bantuan “dari pemerin- 
tah tidak  akan'dilebur tetapi 

serikatan Asia” jang 'direntjana 
kan itu. Menurut sumber2 di To- 

kio, faktor terpenting jang men- 
dorong pemerintah Djepang un- 
tuk memutuskan pembentukan 
badan demikian itu ialah adanja 
sjak-wasangka jang "masih men-   duh, bahwa wakil presiden Ameri- 

ka, Richard Nixon, akan mengan- 

djurkan ,,penggiatan dari  ketega- 
ngan dunia” sebagai hatsil dari per 
djalanannja mengelilingi "dunia. Ra- 
dio Peking, suara setengah resmi da 
ri pemerintah, mengatakan, bahwa 
Amerika Serikat | akan  menindjau 
kembali politiknja terhadap . Asia, 
didasarkan kepada: laporan Nixon 
tentang perdjalanannja baru2 ini. Di   takan bhw. revolusi kita ada jg. me 

ngatakan sudah selesai dan mereka 

menerima beban untuk  memimpin- 
mu, sebagai Pendjabat Kepala Staf 
Angkatan Darat. Berhubung dengan 
kedua saat itu, maka pada tgl. 19. 
Desember 1953, saja memandang 

(perlu untuk menjampaikan  order- 
harian sebagai berikut: 

| 
Pertama, saja menjampaikan hor- 

mat kepadamu untuk segala sesuatu 
jang telah kamu tunaikan selama li 

saja terima mengutjapkan kasih 

tambahkannja, bahwa Nixon telah 
mengandjurkan penggiatan' dari ke 
tegangan internasional". 

Order Harian KSAD: , Pertjajailah KSAD-mu! 
atas kepatuhanmu kepadaku selama 
satu tahun jang terachir ini. Na- 
mun, masih djuga A.D. harus me- 
ngalami alang rintangan2 jang ber- 
aneka warna tjorak dan bentuknja. 
Pada achir2 inipun timbul kesuka- 
ran2 jang meliputinja. Entah kare- 
na salah faham, entah karena apa. 
Jang djelas ialah kenjataan. 

Pemerintah dengan saja, pimpi- 
kota pada waktu itu. Satu tahun jg ma tahun jang berselang ini. Kedua, nanmu sedang menjelesaikannja de- 

ngan tjara jang lazim dalam negara 

  

Lembaga 

"Yama Kat 
na Kh DB bo aa yet Con 0 padan 
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  ban og Water anjata 
  

      

dalam di beberapa negara Asia 
terhadap 'usaha2 Djepang untuk 

mengadakan “kerdjasama dilapa- 
nam perekonomian dengan me- 
reka. 

»Rentjana Ito”, 
Suratkabar “Djepang jang ber: 

bahasa Inggeris ,,Nippon Times" 
dalam tulisannja pada hari Sab- 
tu sementara 'itu mendesak ke- 
pada Diepang serta negari2 Asia 

hukum. Makanja, tenanglah engkau, 
Pradjurit-Bintara-Perwira. Djauh- 
kanlah dirimu dari maksud2 dan per 
buatan2 jang menjimpang dari dja- 
lan hukum dan disiplin, karena dji- 
ka tidak demikian, a-nasional-lah 
maksud dan perbuatanmu itu, Dja- 
galah nama gelaranmu sebagai Ten- 
tara Nasional Indonesia, jang mem 
bawa  perlambang kepatuhan, ke- 
taatan dan disiplin. Perwira — Bin- 
tara — Pradjurit! KSAD minta ke- 
pertjajaanmu penuh. (Antara).   

"Perserikatan Asia” 
untuk mempergiat kerdja-sama dilapangan ekonomi antara Djepang dan 
negara2 tetangganja di Asia, demikian didapat kabar di 

achir dari rentjana pembentukan badan tadi 
pemerintah Djepang oleh pedjabat2 jang bersangkutan. 

»Perserikatan Asia” 
Akan Didirikan Djepang Utk Mem- 
pergiat Kerdjasama Ekonomi Dengan 

—. Negara-Negara Asia 
menjetudjui sebuah rentjana ten- 

dengan maksud 

Tokio pada hari 
ang lajak dipertjaja, naskah ter- 

telah disampaikan kepada 

ang menuhtut ganti kerugian 
perang supaja mereka mau merm- 

seladjari dengan lebih seksama 
agi apa jang disebut ,,Rentjana 
Ito” untuk mengusahakan penje- 
lesaian masalah ganti kerugian 
perang. 'Rentjana tadi jang di- 
tdjukan oleh Noburumi Ito, be- 
xas kepala Dewan Penerangan 
xabinet Djepang semasa perang, 

pada pokokKnja menghendaki su- 
paja Djepang mengadakan suatu 

konperensi umum mengenai ma- 
salah ganti kerugian perang de- 
agan Philipina, Indonesia, Birma, 
Vietnam dan pemerintah? lainnja 
jang bermoksud mendesak pem- 
bajaran ganti kerugian perang 
dari Djepang disekitar satu me- 
dja konperensi, dengan ikutnja 
beberapa ' negara netral” Iain- 

nja, mungkia . Amerika Serikat 
dan Inggeris. 

Dikemukakan oleh harian tadi 
bahwa  perundingan2 bilateral 
untuk beberapa lama ini telah 
dilangsungkan dan persetudjuan2 

tentang penganrkatan kapal2 
telah tertjapai dengan Philipina, 

Indonesia “dan Vietnam, tetapi 
pihak2 “jang berunding telah 
»membentur temhok batu me- 
Agenai persoalan pokok tentang 
beberapa djiumiah ganti kerusian 
dan selama beberapa waktu Dje- 
pang harus membajar kepada 
masing2 negara”. 

Menurut Nippon Times” pe- 
rundingan2 bilnteral itu tampak- 
nja tidak memberi harapan, ka-' 
rena perbedaan besar Antara 
apa jang dalam pandangan Dje- 
pang ia mampu untk memhajar 

dan apa jang menurut pendavat 
negara2 penuntut ganti kerugian 
perang mereka harus menerima 
dari Diepang hinesa kini tidak 
melihatkan tanda2 akan berku- 
rang”. Perundingan disakitar 

Satu medja konperensi dimana 
masalah ganti keilgian perang 
seluruhnja harus dipeladjari 
mungkin dapat merupakan sa- 
tu2nja djalan untuk membawa 
persoalan tadi dari tingkat tak 
bersjarat dewasa ini kesuatu 
tingkat jang lebih praktis dan 

realistis lagi”, demikian harian 
»Nippon Times”, (Antara). 

MENTERI KEHAKIMAN Mr. Djody Gondokusumo 
Sabtu siang tiba kembali di Bandung setelah men 
lanan penindjauan didaer:4 Tjiamis, 
tor2 Pengadilan Negeri, Kantor2 K 

Hari Minggu Menteri 

daerah itu dilakukan sesuai dengan mu 

m3 

instruksi2 kepada hakim2: supajas 

Kewarga- 

Dari » Hukum Revolusi Ve. 
nudju Ke Hukum Normal: 

Kita -Bertjampuran 
Disar Ju: Soli Dan Jus Sanguinis— 
Kependjaraan Sudah Melampaui 

Batas2 Kapasitetnja 
Diody Di Bandung 

dengan 

na undang2 itu penting oleh ka- Kepada Antara” di Bandung rena umpamanja rentjana undang Menteri Kehakiman menerangkan, undang tentang pertahanan nega bahwa penindjauan2 keberbagai- ra, undang? pemilihan umum me 
at pasal2 tentang hak dan ke 

hu-! wadjiban warganegara, dan meng 
meet 

gara hukum”. Diwaktu revolusi Ke- 
: 

meme- 
MENURUT sumber jang sangat” gang peranan dan kini kementerian 

Pr. Subandryo, itu mengalami masa peralihan dari 
kini sudah ada kepastian bahwa | 

(harapkan, supaja parlemen kira? 
dalam pertengahan bulan Pebrus 
ri 1954 telah menetapkannja. 

Ditanja tentang dasar2-nja, 
Mr. Djody Gondokusumo menja 
takan, bahwa menurut renfjana 
undang2 tentang kewarga-negara 
an itu, maka jang dipakai sebagai 
dasar jalah baik ,.'us sanguinis 
maupun jus soli.” Ditegaskannja 
lebih djauh, bahwa oleh karena 
tus soli djuga mendjadi dasar 
maka dengan sendirinja akan €m 
bul kewarga-negaraan jg merang 
kap. Untuk menghilangkan ini 
sama sekali setjara juridis tidak 
mungkin, akan tetapi rentjana 
undang2 tsb. mengatur perlakuan 
terhadap kewarga-negaraan jang 
dubbel  (behandelen) sehingga 
soal itu diatur djuga, althans ju- 
ridisch staatsrechtelijk. 

Soal penjelesaian ke- 
amanan. 

Tentang kesan2 dari penindjau 
annja didaerah Priangan Timur, 
Menteri Kehakiman mengatakan, 
bahwa ia sekarang sedikit banjak 
telah mempunjai gambaran ten 
tang penjelesaian soal keamanan 
di daerah2 itu.  Didjelaskannja, 
bahwa dalam halvtjaranja kiranja 
tidak akan banjak berbeda dgn 
usaha2 'penjelesaian soal keamu- 
nan seperti di Sulawesi Selatan 
dan jang terlebih dulu akan dise 
lesaikannja ialah soal tawanan. 

(Antara) 

Sambutlah 

Seruan CC PKI Atas 
Pengumuman Peme- 

rintah Mengenai 
MBAD 

PENGUMUMAN pemerintah, 
jang dikeluarkan baru2 ini berhu 
bung dengan persoalan mutasi 
dalam markas besar angkatan 
darat (MBAD) dan jg ditudjukan 
kepada masjarakat ramai agar 
tidak menirabulkan kesulitan2 jg 
dapat lebih mengeruhkan keada 
an masjarakat pada umumnja 
dan angkatan perang pada chusus 
nja, wadjib disambut oleh seluruh 
rakjat dengan rasa lega dan sam 
pai batas2 jang tertentu, dengan 
rasa gembira, demikian D. N. 
Aidit, sekretaris djenderal C.C, 
PKI. 

Dalam pemerintah Ali- Sastroami 

djojo tidak seorangpun duduk ang- 
gota atau simpatisan PKI. Djadi sa 
ngat berlainan dengan jang difitnah 
kan oleh kaum reaksioner pada wak 
tu2 belakangan ini. Tetapi 'walau- 
pun demikian, PKI berpendapat, 

bahwa pengumuman pemerintah ba 
ru2 ini adalah masuk akal dan oleh 
karena itu PKI dapat  menjokong- 
nja. 

Pengumuman pemerintah menun- 
djukkan, bahwa di Indonesia 

lain pengumuman itu. (Pia). 

haoan 

Titer dengan 5 miljun dollar 

orang, dan sebagi gantinja akan 

Beberapa perintjian dari program 
pertahanan baru itu kini masih ha- 

:rus dikerdjakan sebelum diadjukan 

kepada Kongres tahun depan. Djum- 
lah perbelandjaan selurahnja untuk 
tahun padjak jang dimulai pada bu 
lan Djuli 1954 manti ialah antara 384 
dan 39 dollar. 

Rentjana pertahanan djangka pan- 
diang jang sekarang mendapat pei- 
setudjuan Eisenhower “itu menun- 
diukkan adanja perobahan tekanan 

dari pasukan2 darat jang besar  ke- 
arah kekuatan udara berikut sendia- 
ta2 dan siasatnja jang diperlukan 
untuk menghadapi kemungkinan ter- 

djadinja suatu serangan atom terha- 
dap Amerika. 

Menurut rentjana ini jang telah di   
susun oleh gabungan kepala2” staf 

hari 
gadakan perdja 

Tasikmalaja dan Garut. Kan 
edjaksaan, Rumah2 Pendjara, 

jaunja disamping mengadakan pem 
ig berada dalam lingkungan Kemen 

rombongannja 

  

   
  

Seruan Math- 

laul Anwar | 
Umat Islam Djangan 
Terlalu Keras Atau | 
Radikal Agar Dja- 
ngan Timbulkan 

Perpetjahan 

    
    

   
   
     

    

        

KONGRES Mathlaul Anwar 
(organisasi madrasah dan pesan- 
iren2 jang pengurus besarnja ber 
kedudukan di Menes, Banten) te 
lah dilangsungkan di Bandung 
mulai hari Minggu sampai Senen 
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Ketua panitia kongres, ketika 
menguraikan  tudjuan Mathlaul 
Anwar pada resepsi digedung 
Concordia Bandung a.l. menjebut 
kan, bahwa Mathlaul Anwar ada 
lah badan pendidikan Islam jang 
bukan hanja etiket sadja, karena 
pada pendapatnja, pendidikan ig - 
hanja berupa etiket dapat meno- 
dai agama Islam jg murni. 

Mathlaul Anwar berpendapat: bah 
wa sikap dan sepak-terdjangnja um- 
mat Islam ',.djangan. terlalu keras, 

djangan terlalu radikal supaja persa 
tuan 1Anmat Islam “djangan sampai 
petjah karenanja”: 

Diterangkan selandjutnja, — bahwa 

pendidikan itu penting bukan hanja 
agama sadja, tetapi pun - mengenai 

pengetahuan umum. ,,Dengan  aga- 

ma sadja, dengan ibadah sadja, pa- 
ram kita mendjadi sempit dan ke- 
dudukan kita terdesak jang achir- 
nja tenggelam di tengah2 kemadju- 

an alam. Bawalah kemadjuan2 - 
alam kedalam Islam”. Demikian al. 
ketua panitya kongres dan menjata- 

kan, bahwa Mathlaul Anwar bertu- 
djuan untuk mendidik ummat Islam 
sampai mendjadi manusia jang leng 

kap dengan berbagai pengetahuan, 
(Antara). 
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Kalau Sula- 
wesi Aman 

Indonesia Tak Akan Per- 
lu Import Beras Lagi ' 

DALAM seatu pertjakapan de 
ngan Letnan Kolonel Chandra 
Hassan Komandan Resimen 23 
Sulawesi Selatan,  dikatakannja 
bahwa banjak sekali sawah la- 
dang penduduk terbengkelai tidak 
dikerdjakan selama terdjadi keka 
fjauan didaerah ini. Penduduk ti- 
dak dapat mengerdjakannja 
rena takut pada gerombolan. 
lau sampai daerah ini aman ' 
semua sawah2 dan la 
djakan dengan seme 
“mport beras Indonesia sekarang 
sebagaian besar dapat ditutup 
oleh kelebihan hasil di Sulewesi 
Selatan. Dalam keadaan jang ka 
tjau seperti sekarang,  Sulawes 
Selatan masih djuga dapat meng: 
export beras sebanjak 40 
ton setiap tahun. 2 
Belum lagi dapat terhitung hasil2 

pertambangan jang terlantar. j 
ambil tjontoh sadja'dengan bukit tis « 
mah jang tertimbun di Kolaka dam 
ratusan drum nikel jang sudah siap 
untuk diexport tapi tidak ada 'or 
jang dapat mengerdjakannja, kata 
Chandra. Sedangkan mesin?nja mi 
sih utuh. Dalam pada itu indusi 
bidji besi (ijzererts) di Malifi pun   

seka- | 
rang ini ada suatu pemerintah jang | 
bisa memerintah, jang berani ber- | 
tindak dan jang bertanggung djawab | pemberian pendjelasan kepada co 
atas tindakan2nja, demikian antara ' 

.Tjorak Barus Perta- 
Awerika 

Pasukan Darat Dikurangi Dan Akan 
. T : Aang Mementingkan Angk. Udara 

PRESIDEN EISENHOWER telah menjetudjui 
tahanan Amerika untuk tahun 1955 dengan ,,tjorak baru” 
antara lain akan berusaha mengu rangi djum!'ah perbelandjaan mi- 

dibandingkan dengan 43 miljun dol- 
lar pengeluaran2 militer jang ditaksir untuk tahun 
ini. Menurut sumber2 jang mengetahui di Washi i 
djuga telah menjatakan persetudjuannja terhadap sebuah rentjana 
djangka-pandjang jang bertudjuan untuk men 
gota angkatan darat, laut dan marine Amerik 

Amerika hingga 137 ,,wing” sela mbat2na pada pertengahan 

    
   

   
    

    

     

  

     

   

   
     
    

   

   

  

   

      

      

   

  

        

   

    
    
    

    
    

   

    

   
      

an getah (karet) didekat Masa 
tidak lagi dikerdjakan. Semua 

akibat kekatjauan. Banjak sekali 
dapat dikerdjakan didaerah un 
pembangunan negara. Demikian 
Letnan Kolonel “Chandra Hass 
(Antara). G 

tidak dikerdjakan, Djuga Se 

INDIA AKAN MINTA SUP. 
JA MADJLIS UMUM 

15 DJANUARI BER 
DANG LAGI... 

Sumber2 jang dapat dipertjaja 
nerangkan malam Djurg'at di N 

York. bahwa Irdia mungkin aka 
minta  supaja Madjlis Umum PB 
bersidang lagi pada tgl. 15 Djanuari 3 
-a.d. 5 3 

Diterangkan bahwa India 
akan mengadjukan permintaannja' t. 
di sebelum tgl. 24 Desember j 
jaitu apabila — menurut rentjana 

orang tawanan perang Korea sud 
berachir. 

F
K
 

program per- 

jang 

padjak sekarang 
ngton, Eisenhower 

gurangi-djumlah ang 
a dengan “600.009 

memperkuat angkatan udara 
1957. 1 

Amerika dibawah pimpinan menteri 
pertahanan Charles Wilson, “pasu-" 
kan2 dari angkatan darat, angkatan 
Jauc dan tentara laut (marines) Ame 
rika “mulai tahun ini berangsur? . 
akan dikurangi hingga djumlah 600. 
000 jang akan. dikurangi itu sudah 
akan tertjapai pada pertengahan tu. 
hun 1957. Tekanan” nanti akan di 
letakkan pada kekuatan diudara, 
jaitu jang meliputi pula kesatuan2 
angkatan udara jang tergabung da: 
masing2 angkatan bersendjata. Angs 
gota2 angkatan udara Amerika jang 
kini berdjumlah kira2 950.000 orang 
itu tidak akan dikurangi, sedangkan 
tudjuan angkatan udara jang tadinya 
ditentukan 120 wing” akan ditam- 
bah mendjadi 137 ,.wing” untuk dia 
tiapai pada tahun 1957, (Antara 
UP),
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$ “Aseptic Cabinet 

) ontain Spitton | 
dari rupa2 merk RITTER, S.S. WHITE, EMDA, 
STERLING, W. & G., dan Jain-lainnja. 

HARGA-HARGA: BERSAINGAN. 
Keterangan lebih djauh pada: 

IN KHEN AN 
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| an, pada hari Minggu malam jbi., 
g dilangs 

Menteri A pamidjo 

    

4 
3 . 

k Dokter Gigi | 
Dental Chair - Hen 

». Dental Unit»... TA 

3. Mobile Electric Engine 
| Folding Brocket Electric Engine 
Rintgen Kugul (Simens) 1 Ye 

  

Ne 

d/a TE THONG HO 
Telf. 1528 U — Surabaja. -   

PM Ali Di Semarang 
Pemerintah Masih Tjukup Ten 'ga 
TN Hadapi - Oposisi 

DENGAN MENDAPAT perhatian besar dari para undang- 
bertempat dipendopo Kabupaten 

ungkan pertemuan ramah tamah oleh Perdana 
jo dengan wakil2 organisasi rakjat. Per- 

djam 20.30 dibuka olen Gubernur Budiono de- 
ta We selamat datang. Dalam pidatonja a.l. P. M. Ali me- 

    

   
   
   

     
    
    

   

  

    
   
     

        

   
   
   

    

   
   

    

    

   

    

     
    

    

  

     
    

    

   
    

   

   
   
    

    

  

    

  

   

     

     
   
    

  

   

      

   

   

        

   
   

      

    

        

   
   

  

   

            

   
   

aksi2 jang diadakan makin hidup. 

Pertemuan tadi dimaksudkan pula 
— untuk berkenalan dengan para ha- 

“ .dlirin, hingga nantinja dapat me- 
|. 'mimbulkan pengertian jang lebih 

. Juas antara rakjat dan Pemerintah 
“Pusat. Dengan menjinggung tentang 

'. tradisi kota Semarang dalam perge- 
—.. yakan nasional, selandjutnja P.M. 

lengemukakan tentang adanja per- 
tangan2 jang timbul. Pertenta- 
an2 tadi dikatakan sudah selajak- 

'nja dalam negara demokrasi, kare- 
na demokrasi memang menimbulkan 
'golongan2 dan aliran2. 

“ Banjak golongan2/partai2 mempu- 
3 pendapat jang seolah-olah me- 

an suatu pertentangan, tetapi 

dalam pada itu P.M. jakin, bahwa 
mereka mempunjai satu tudjuan, ia- 
lah mentjiptakan masjarakat “jang 

“bahagia. Karena inilah, maka P.M. 
idak berkerjil hati untuk memimpin 
merintah. Segala pertentangan jg. 

akan menudju dan menimbulkan 
8 kebenaran jang achirnja akan 
'merobah keadaan mendjadi  baik.$ 

Ijutnja P.M. menegaskan,  se- 
kalipun - fihak oposisi makin kuat, 
namun Pemerintah kita masih ber- 
1 ga untuk dapat meneruskan pro- 

am politiknja. Dikatakan bahwa 
2 Pemerintah perlu menghadapi 

untuk dapat menjehatkan ke- 
“asalkan oposisi jang sehat ta-| 
pedoman dari pada pertenta- 

jang ada untuk menudju ke- 
' kebenaran . dan 
isi “kemerdekaan ” jang 

an - masjarakat kita 
akan 

h ini 

bahagia dan makmur dinegara 
kita jang makmur ini, demikian 

- "M. Ali jang achirnja, mengatakan, 
'. supaja hasil dari pada pertemuan 

& dapat menghilangkan kesalah pa- 
PE KERETA Aa Tata 

h nj. Darmowinoto jang di- 
uti oleh beberapa wanita Jainnja 
erahkan sebuah . surat kepada 

ang al. mendesak kepada Pe- 
ah supaja selekas mungkin di- 

n undang2 perkawinan. Dalam 
1 P.M. memberi djawaban, 

wa rantjangan undang? tadi su- 
h selesai. Jang duduk didalam pa- 

ia perantjang dikatakan bukan sa- 
i terdiri dari kaum wanita, tetapi 

“kaum laki2. Rantjangan un- 
tadi jang sudah selesai tidak 
pula akan diserahkan kepada 

emerintah. Setelah ditindjau, kemu- 
akan diadjukan kepada Perwa- 

Ian Rakjat. : 5 

Oleh wakil dari Kantor Perumak- 
an arang ditanjakan "tentang pe- 

jang belum dapat rumah. 
'aban dari P.M. mengenai per- 

ialah jang tidak lama 
“ 

  
G KERTAS JG DITARIK | 
DARI PEREDARAN. 
ena masih banjak "orang jang 

ng kertas lama' diri peredar-' 
ka Kepala Kantor Kas Negeri 

memberikan pendjelasan 
: Menurut surat keputusan Men- 

ri Keuangan R.I. tgl. 12 Mei 1953, 
03141/U.U., uang kertas lama | 

ditarik dari peredaran mu- | 
TI Djanuari 1954 “jalah: 1. 

rtas dari Rp. 2,50 dan 
sebelum perang (Hindia 
Il. Uang kertas. dari 

» I,— dan Rp. 0,50 se- 

1 uang kertas 
Rp. IL — dan Rp. 0,50 ig. 

an oleh Bank Indonesia 
€ Bank), tidak akan 

tap beredar. ' 

In V , teiah dihen- 
1 2 orang jang belum di- 

ng ini naik sepeda ber- 
erpakaian preman dan 

pistol. Dengar antjaman 
ijata kedua orang tsb. 
£ untuk menje- 

tentas jang diba- 
ian kedua orang 
ng kedjurusan Djil. 

'as jang dibawa kabur 
ih thermosfles, notes 

“keterangan dokter, dan 
j dialami LHK sedjum- 

ihak jang berwa- 
adakan pengusu- 

BAR DI MES- 
R KUDUS. 

lasa tgl. 22 Des. 1953 
, Besar Aloon2 

an upatjara 
bar  terha- 

sebagai akibat gu 

untuk dapat & 

faham tenfang sekitar penari 

| 

  
    

aa dengan 
“Toko Murjo. 

perk 

  

a keinginannja untuk dapat hubungan langsung dengan pe 
mimpin2 rakjat, agar dengan de mikian laporan2 jang masuk atau 

pula Pemerintah akan mengadakan 
undang2 perumahan untuk seluruh 
Indonesia jang akan mendjamin pa- 
ra pegawai. . 

Wakil2 organisasi jang mengadju- 
kan pertanjaan2 a.l. ialah SOBSI, 
SARBUPRI, sedang SBKB minta 
supaja DAMRI diberi status jang te- 
gas dan tidak inginkan adanja likwi- 
dasi karena keuntungan2 jang dida- 

pat. Wakil2 tadi menjatakan djuga 
kepada Pemerintah sekarang ini. 
Wakil dari Mohamadijah minta su- 

paja Pemerintah menaroh perhatian 
terhadap subsidi2 jang diberikan ke- 
pada rumah2 miskin dan jatim. Di- 
harapkan agar Pemerintah tidak 
mengambil ukuran seperti diberikan 
pada waktu zaman Belanda. Selan- 

djutnja jg. berkenalan dengan P.M. 
ialah wakil2 dari pemuda, Ikatan 
Penderita Tjatjad tjb. Semarang dan 
lain2 pula, - hingga pertemuan tadi 
dalam suasana memuaskan diachiri. 

Hari ini P.M. menudju ke Solo. 

  
| 
4 

: DUTABESAR, SOEBANDRIO 

| Pada hari Djum'at pagi djam 11.00 
telah tiba di Solo dari Semarang Du 
tabesar Indonesia di London Dr. Soe 
bandrio dgn diantar oleh Sadono Di- 
bjowirojo, Kepala Djawatan Penera 
ngan Propinsi Djawa Tengah. Sesu- 
'dah beristirahat sebentar maka Dr. 

    

“Soebandrio terus menudju ke Ta-' hahwa mereka itu akan dibebaskan, 
wangmangu dan malamnja dia ber- 
maksud menemui Dr. Soeharso, Su- 
perviser Rehabilisasi Centrum Sura 
karta. / 

TUILATJAP among mati mera du ala 
Ha na sono ana idah diterima kabar 

OVERSTE BACHRUN MENIN 
-DJAU DAERAH2. (Ia "enendapas “kataranan, 

Panglima divisi Diponegoro overste 
Bachroen dengan disertai oleh major 
Seloali- major Danoatna, serta perwi 
ra2 lainnja, pada hari Djum'at siang 
menindjau PDM Tjilatjap, sesudah 
mengadakan perdjalanan dari Temang 
gung, Bandjarnegara dan Purwoker 

'to. Menurut overste Bachroen, selain 
' menindjau situasi keamanan rombo-. 
Ingannja djuga memberikan pendjela 
|san sekitar pemilihan umum kepada | 
'anggota2 angkatan darat dan mem 

-.( berikan surat tanda djasa kepada ikanan Kab. Wonogiri, satu2nja tem 
iempat orang penduduk Madjenang 
dengan melalui PDM. Tjilatjap. 

KUDUS 
PEMIMPIN GEREDJA BI- 
THUL INDJIL SINUPUH DI 

HADAPKAN DIMUKA 
PENGADILAN. 

Baru2 ini Oei Oen Liang seorang 
pimpinan dari geredja Bithul Indjil 
Silumpuh telah dihadapkan dimuka 
pengadilan negeri di Kudus, karena 
dipersalahkan telah merusak gembok 
pintu geredja Pantekosta Kudus pa 
da tanggal 19 Nopember 1953. Berhu 
bung sjarat peperiksaan belum men 
tjukupi maka oleh pengadilan peme 

  

  
riksaan perkara ini ditunda menung- | 
gu penetapan lebih landjut dari fi 

hak kedjaksaan. 
Mengenai perkara ini lebih landjut 

dapat diterangkan, bahwa berhubung 
dengan perselisihan pendapat antara 
pendeta Sie Boen Sit dengan pendeta 
J. Reemuipunu, maka menurut per 
setudjuan bersama jang ditjapai pa- 
da tanggal 10 Oktober 1953, pendeta 
S.B.S. berdiri sendiri dengan mem- 
pergunakan nama Bithul Indjil Sinu 
puh, sedangkan J.R. masih memper 
tahankan nama Pantekosta. Masing2 
telah menetapkan hari kebaktiannja 
dengan mempergunakan satu geredja, 
sedangkan kuntji geredja dibagi dua, 
jaitu satu untuk pendeta Sie Boen 
Sit dan lainnja /untuk pendeta J.R. 
Roemuipunu. 

  

“Festiel Djawa Tengah 

. Madju Pesat 
Ada Tanda2 Kelak Indonesia Bisa " 
Mentjukupi Kebutuhannja Sendiri 

| (Oleh: Wartawan Kita) 

SEMENDJAK PEMERINTAH mengluarkan pelbagai beta 
turan jang maksudnja mentjegah 
jang dapat dibikin di Indonesia s 
kembangan dilapangan perusahaa 
wa Tengah dapat dikatakan sang 

dimasukkannja barang2 - import 
endiri, nistjaja hingga kini per- 
n textiel pada umumnja di Dja- 
at menggirangkan, sehingga ke- 

lak Indonesia tak perlu lagi mengimport barang textiel, karena da- 
pat menjediakan sendiri kebutuha 
keterangan jang diberikan oleh J 
dudukan di Semarang kepada wa 

Selandjutnja — dituturkan, bah- 
wa produksi textiel pada sebelum 
perang ada 1576. Sesudah penje- 
rahan kedaulatan berdjalan 1 ta- 
hun, produksi tadi hanja 746 'jg. 
disebabkan irtport - textiel 
ningkat dan sekarang ini dengan 
adanja peraturan2 Pemerintah na 
ik mendjadi 3070 dengan dasar 
pemakaian setiap djiwa 8m., se- 
dangkan dahulu dasarnja 6m. ti- 
ap djiwa. Kalau perusahaan? da- 
Dat didjalankan 
tan penuh, maka produksinja da- 
pat mentjapar angka 5090.. Menu 
rut tjatatan, perusahaan2 textiel 
di Djawa Tengah menggunakan 3 

: matjam peralatan jang dapat di- 
:tuturkan sbb.: 

1. Alat2 mesin jang didatang- 
kan dari luar negeri ada 2000 bu 
ah. 

2. Alat2 tenun model (T)enun 
(Dastituut (Bandung bikinan In- 
donesia 30.000 buah. 

3. Alat2 gendong/desa model 
zaman Modjopahit 100.000  bu- 
ah. 

Kalau dihitung djumlah pendu 
duk di Djawa Tengatr ada 17 dju 
ta orang, maka produksi dalam 
tempo 3 bulan (triwulan) dinjata 
kan 136.000.000m (17 djuta kali 
8m). 

Djumlah perusahaan tenun mi 
dari lik orang Indonesia di Djawa Te- 

ngah ada157 buah dengan djum- 
lah pemakaian alat2 tenun TIB 
dan lainnja 4291 buah. Perusaha 
an asing 243 buah dengan mema 
kai peralatan mesin dan bukan 
mesin 14.389 buah. Semua perala 

“tan tadi belum terhitung alat2 te 
'pun liar jang djumb!ahnja ribu- 
an. k 

Koperasi didalam perusa- 
haan.: 

Selandjutnja diterangkan,  de- 
ngan diadakannja koperasi dida- 
lam perusahaan2 textiel, maka 
perkembangannja perusahaan2 ta 
di makin madju. Di Jogja misal- 
nja ada sebuah perusahaan kope- 
rasi jang mendapat izin sementa 
ra dari Pemerintah Daerah 

kai alat tenun TIB sebanjak 417 
buah, disekitar. Surakarta ada 

pelbagai perusahaan jang  djum- 
lah peralatannja T.I.B. 5133 bu- 
ah. Di Pati ada sebuah perusaha- 

an tenun jang memakai alat T.F. 

B. 75 buah, demikian  djuga di 

Pekalongan, Tegal dan Pemalang 
jang djumlah peralatannja JI. k. 
13.500 buah. 2 

Selainnja alat2 tadi pun kini 

perusahaan2 tersebut masih mem 

pergunakan alat tenun desa jang 

dikatakan ,,gendong”. Pati telah 

| 

SOP 

me- 

dengan. kekua- 

Isti- 
mewa Jogjakarta dengan. mema- 

n dari pada rakjatnja, demikian 
ajasan Pembangunan jang berke- 
rtawan kita. : 

mempergunakan alat ini “1. k. 
15.000 buah:  Banjumas 5000: 
“Kedu Selatan 20.000, Jogjakarta 
35.000 Surakarta 20.000 buah. 

2 Kapasitcit meningkat sam 
pai 2 kali lipat. 

Pertanjakan mengenai perkem 
bangan baru dalam dunia perusa- | 
haan textiel sesudah diadakan per 

- nai import barang didjelaskan, 
bahwa perusahaan2 textiel jang 
ada tidak bertambah banjak, ha 
nja kalau dahulu. produksinja 
2590, sekarang ini mendjadi 2 
kali lipat. Malah ada tanda2, de 
mikian keterangan tadi, - bahwa 
diantara kalangan para pengusaha 
'ada mempunjai minat besar utk. 
mengadakan mechanisasi perusa- 

(haan2-nja. Hal ini umpamanja 
: terdapat di Kadjangan (Pekalo- 
ngan), Solo dan lain tempat. Me 

ireka akan mendatangkan perala 
tan mesin dari luar negeri. 

| Selandjutnja didjelaskan selainnja 
perkembangan perusahaan textiel, nis 
tjaja perusahaan2 bikin alat2 Olahra 
ga kini nampak tumbuh seperti dja- 
mur-pada waktu musim hudjan. Per 
usahaan2 tadi antaranja terdapat di 
Ungaran, Solo dan Tegal. Mereka 
membikin. racket2 badminton, lem- 
bing, peluru, tjakram, cocks. Perusa- 
haan jang terbesar terdapat di Solo 
jang dikerdjakan oleh kalangan rak- 
jat. Disamping perusahaan2 jang bi 
kin alat2 Olahraga, terdapat pula 
perusahaan2 jang bikin permainan 

kanak2, jaitu di Semarang. Pula per 
usahaan2 jang membikin barang2 da 
ri bahan plastic. Di Semarang ada 3 
perusahaan jang bikin barang dengan 
“bahan plastic. 

Perusahaan2 kulit. 
Perusahaan2 kulit jang madju 

'adalah di Tegal, Pekalongan, Se 
marang, Magelang, Jogjakarta 
dan Solo, sedangkan di Rembang 
kini mengalami kematian. Banjak 
matjam barang terbikin dari: ku- 
lit. Di Solo umpamanja pembiki 
nan sepatu bernilai tinggi dan 
dapat dikata serupa dgn bikinan 
dari Eropa. Perusahaan2 kulit itu 
'banjak terdapat di Djawa Tengah 
dan perkembangannja pun subur. 

Djawa Tengah sesungguhnja ada 
menggirangkan, demikian — kala- 
agan tadi jang achirnja menjata 
kan sangat optimistis, bahwa per 
kembangan selandjutnja dari pel 
bagai perusahaan2 tadi achirnja 
dapat mentjukupi kebutuhan ma 
sjarakat Indonesia pada umum- 
nja.   

    

"gal ini 61 orang tawanan RMS akan 

'suai dengan keterangan pemerintah 

| RUMAH SAKIT PARU2 DI- 

“lam penjelidikan. 

.aturan2 oleh Pemerintah menge- | 

Dengan bukti2 jang terdapat pa 
da dewasa ini, maka dapat dil 
kata, bahwa perkembangan  me- 
ngenai pelbagai 'perusahaan di 

  

Pa ta N 

  

     

61 TAHANAN R.M.S. AKAN 
DIBEBASKAN. 

Menteri kehakiman mr. Djody 
Gondokusumo menerangkan kepada 
P.I.-Aneta, bahwa sebelum hari Nua- 

dibebaskan dari Nusakambangan. 
Menteri kehakiman menerangkan, 

karena mereka bukanlah pengikur2 
RMS jang aktif dan hanja ikut-ikut- 
an sadja. Pembebasan ini adalah se- 

mengenai soal ini dimuka parlemen. 
akan 

dari pembesar2 
daerah. Dari sumber2 lain P.I.-Ane- 
t | e bahwa di 

Nusakambangan pada waktu ini ter- 
dapat kurang iebih 100 orang tawa-! 
'nan RMS. Diantara mereka itu ter- 
dapat tawanan2 jang beberapa waktu 
jang lalu dibawa ke Jogjakarta. 

SUMBER PERIKANAN. 
“ Menurut keterangan Djwt. Per- 

pat jang tjukup mempunjai harapan 
baik bagi perikanan. jalah di Ketja- 

' matan Giritontro, Wonogiri. Karena 
| didaerah ini terdapat telaga? jang 
tjukup airnja sebanjak 99 tempat 
dengan djumlah luasnja 198 ha. Da- 
lam pertjobaan2 -jang telah dilaku- 
kan dengan penjebaran bibit? ikan 
dalam telaga2 didaerah tsb., ternjata 
hasilnja sangat memuaskan.  Dite- 
rangkan selandjutnja, bahwa sangat 
besar harapannja dalam masa 5 ta- 
hun lagi, didaerah itu akan dapat 

| menghasilkan ikan asin jang mungkin 
kin dapat merupakan bahan perda- 
gangan jang besar artinja bagi ma- 
sjarakat didaerah tsb. 

TJIREBON - 
  

BAKAR GEROMBOLAN. 
Setelah melakukan perampokan ter 

hadap isi gudang obat2an di Rumah 
Sakit Paru2 di Pasir Andjing Sin- 
dawangi, Tjirebon, gerombolans ke- 
mudian membakar Rumah. Sakit ter- 
sebut pada tgl. 14 Des. j.l. antara 
djam 20.00. Sebelumnja itu, gerom- 
bolan jang bersendjata telah me- 
nembak mati 2 orang anggauta ke- 

polisian jang bersama dengan Tja- 
mat pada saat itu sedang melakukan 
perondaan ditempat tsb. Untungnja 
Tjamat dapat meloloskan diri dari 
tjengkeraman gerombolan. Menurut 
dugaan, gerombolan jang melakukan 
keganasan itu terdiri dari 100 orang 
dan anggauta dari gerombolan D.I. 

' Adapun djumlah kerugian masih da- 

25 TH. PERGERAKAN 

| Sensasionil 
PENGEDJARAN2 “ terhadap 

pelarian2 jang paling menggem- 
parkan dalam sedjarah kota De- 
troit telah dimulai pada hari 
Minggu untuk menangkap kem- 
bali 5 dari djumlah 13 orang 
tawanan jang telah melarikan diri 
dari rumah pendjara Michigan, 
selatan. Semua djalan jg keluar | 
dan masuk kota telah didjaga 
oleh polisi negara. Beratus2 agen 
polisi, diantaranja ada jang diper 
sendjatai dengan senapan2 mesin, 
turut serta dalam  pengedjaran 
pelarian2 tadi jang telah memba | 

  
wa dua orang wanita sebagai san | 
dera. Kedua orang wanita tadi 
pada hari Minggu telah ditinggal 
kan di Detroit dengan tidak men 
dapat luka2 apa-apa. 

Dari 13 orang pelarian ini 7 orang 

tidak lama setelah melarikan diri 
telah dapat ditangkap kembali, ka- 
rena mobil jang telah mereka tjuri 
dan mereka tumpangi, tidakg djauh 
dari rumah pendjaga mendjadi ter- 
balik. Seorang pelarian menurut du 
gaan pulisi masih bersembunji di se 

“Ikitarnja. | 

Kedua wanita tadi, njonja Joseph 
Watts dan njonja Helen Gilbert me 
nerangkan, bahwa kelima tawanan 
telah memasuki rumah njonja Watts 
dimana njonja Gilbert sedang meng 
adakan kundjungan, dan dimana me 
reka mentjuri pakaian2 preman, se- 
'telah mana kedua wanita itu mere- 
ka bawa dalam mobil Cadillac mi- 
lik keluarga Watts. Kemudian ke- 
dua wanita itu ditinggalkan mereka 
ketika bensin mendjadi habis, dan 
demikian baik hatinja untuk mem- 
berikan uang sedolar kepada mere- 
ka untuk membeli bensin. Oleh ke- 
dua wanita para tawanan itu dinja- 

pir sempurna”. Menurut keterangan 
mereka, mereka tidak mengalami 

gangguan maupun antjaman2. 

(Aneta). 

takan sebagai ,,gentlemen jang ham 

  

. 

Internasional” 
Pemerintah Iadon. Menjatakan Solider 
Terhadap Perdjoangan Rakjat Vietnam 

HARI 19 DESEMBER, hari ulang tahun ke-7 perlawanan 

total rakjat Vietnam dan hari ulang tahun ke-5 perlawanan rakjat 
Indonesia terhadap agressi kolonial Belanda ke-2, diperingati Sabtu 
malam sebagai Hari Solidaritet Internasional bertempat 
'dung SBKA Manggarai (Djakarta), dihadiri oleh wakil2 partai 
'dan organisasi massa serta undangan lainnja, dan dari pihak pe 
merintah pusat hadir Menteri Perb 

Pemerintah Solidar terha- 
dap perlawanan Vietnam. 

Dalam sambutannja jang singkat, 

Menteri Perburuhan Prof. S.M. Abi 
idin selaku wakil pemerintah dengan 
tegas menjatakan bahwa ,,pemerin- 
tah menjatakan solider terhadap per , 
lawanan rakjat Vietnam terhadap 
pendjadjahan Peranijis” — sebagaima 
na seharusnja solider ' kepada tiap 
perlawanan terhadap tiap pendjadja 
han. Sikap jang demikian adalah su 
dah sewadjarnja, demikian Menteri, 
sebab kitapun telah melakukan per- 
lawanan jang demikian — terhadap 

.pendjadiah Belanda dan berkejaki- 
inan bahwa selama ada pendjadjah 
'jang menduduki sesuatu negeri, se- 
'lama itu tidak ada keamanan. Men 
teri djuga dengan tegas ' menolak 

hovdlasan2 bahaja komunis” jang se- 
ring2 digunakan oleh kaum pendja- 

djah- untuk ,,mengadilkan” pendudu 
kan atau tjampurtangannja — dalam 
negeri bangsa lain. Pentingnja soli- 

'daritet internasional jang dinjatakan 

terhadap perdjuangan - rakjat Viet- 
nam, oleh Menteri Abidin di tegas- 

kan sebagai pentingnja sifat interna 
sional dari gerakan buruh, karena 
sifat musuhnja jang djuga  interna- 
sional. Demikian sambutan  peme- 
rintah jang diwakili Menteri Perbu- 
ruhan Prof. S.M. Abidin. “ 

dan ! Achiri penghisapan 
, - peperangan kolonial. 

Sambutan jang terutama pada ma 

lam peringatan hari 19 Desember 
itu diutjapkan oleh Njono, Sekreta- 

  

| Tjalon? 

Tjalon2 Djemaah 

P.H.I. setempat. 

    WANITA INDONESIA. 
Atas usaha organisasi2 wanita “di 

Tjirebon akan diadakan pertundju- 
kan Sandiwara pada tanggal 23 De- 
sember 1953 djam 19.00, bertempat 
G: Balai Pradjurit Tjangke! dsigan 
tjerita ,,AWAL dan MIRA”. Pertun- 
diukan ini seoagai peringatan usia 
Pergerakan Wanita Indonesia genap 
seperempat abad. Hasil dari pertun- 
Gjukan itu akan disumbangkan pada 
Asrama Putri Tjirebon. 

MALAM MEDAN RIA. 
Pertundjukan malam ,.Medan 

Ria” ke-IlI jg. diselenggarakan oleh 
R.RI. dan 
Kota/Kabupaten Tjirebon akan di- 
langsungkan pada tg. 27 Desember 
ia.d. Kali ini selaku atjara jg. pen- 
ting akan dihidangkan lelutjon su- 
#ku-suku bangsa Indonesia dan kesa- 
tuan nasional Indonesia. F 

KENDAL 

1000 BURUH TJIPIRING 
MOGOK. 

Dewan Pusat Serikat Buruh Gula 
telah menerima pemberitahuan dari 
Tjipiring, bahwa pada sore hari tgl. 
15 Desember jang lalu 700 orang bu 
ruh paberik gula Tjipiring, berdu- 
Ijun2 berdemonstrasi menjampaikan 
surat desakan pada" Menteri Perbu- 
ruhan melalui ketjamatan setempat. 
Dalam surat jang disampaikan itu di 
njatakan, bahwa mereka memperku 
at tuntutan kenaikan upah 5076 jang 
diadjukan pada 1 Mei jang lalu dan 
mendesak pada Menteri Perburuhan 
untuk menindjau kembali putusan 
mengikatnja tertanggal 22 Djuli '53. 
Para demonstran bersama2 memba- 
wa spandoek2 jang antara lain me- 
njatakan, bahwa tuntutan buruh gula 
adalah adil dan supaja dipenuhi. Da 

  

monstran, wakil tjamat menjanggup 
kan akan, menjampaikan surat desak 
an buruh tersebut kepada jang ber- 
wadjib. "Berita selandjutnja mengata 
kan, bahwa dua hari berturut2 jang 
berachir pada tg. 17 Desember buruh 
paberik gula Tjipiring telah meng- 
adakan pemogokan total jang meli- 
puti pekerdjaan fabrikase, tanaman 
tebu dan borongan2 sedjumlah lebih 
kurang 1000 orang. : 3 
Pemogokan ini adalah pemogokan 

gelombang kedua, sebagai kelandjut- 
an pemogokan pertama pada tang- 
gal 7 dan 8 Desember jang lalu sela 
ma masing2 3 djam. 
Pemogokan itu dikomandokan pa 

da buruh paberik gula tersebut kare 
na madjikan tidak mau menuruti an 
djuran pemerintah (P4 Daerah) supa 
ja mengerdjakan kembali 5 orang bu 
ruh jang telah dipetjatnja. Djuga pe 
mogokan sebelumnja . sudah diberi 
tahukan kepada P4 Daerah oleh SBG 
sesuai dengan pasal2 4 Undang2 Da 
rurat No. 16/51 sehingga dengan de 
mikian pemogokan itu sah adanja. 

KOPERASI PAMARDI  KARJO 
Dalam rapat pengurus Koperasi 

Pamardi Karjo jang dilangsungkan 
pada Minggu malam jbl. bertempat 
dirumahnja sdr. Slamet Kr. Tempel 
Subuh, Smg., telah dibitjarakan ne: 
ratja untung rugi dari koperasi tsb. 
Selandjutnja djuga diambil  keputu- 
san untuk mengadakan ' rapat ang- 
gauta pada besuk hari Minggu gl. 
27 Desember j.a.d. untuk mosilih 
pengurus baru, dan akan bertempat 
di rumahnja sdr. S. Kasnodirdjo, Kr. 
|Tempel Djckso 72 Smg. 

  

Djawatan Penerangan. 

lam sambutannja dimuka para de-' 

PANITIA PEMILIHAN UMUM 
| pom BS. DISUMPAH, 

Pada hari Senen siang bertem-' 
pat dikantor Bapak Wali Kota Se- 
marang telah dilakukan penjumpah- 
an atas anggauta2 Panitia Pemilihan 
Umum Kota Besar Semarang, -me- 
nurut keputusan dari Kementerian 
Dalam Negeri pada tgl. 28 Oktober 
1953, sedangkan sebagai ketuauja 
ialah Bapak Wali Kota Hadisubeno 
Sosrowerdojo. Mereka ialah Nj. A. 
Banon Hardjoamidjojo (PN1), Soe- 
darsono Sastrodimedjo (Masjumi), S. 
Martosarono (PIR), Ridwan Soedio- 
no (PSI), Sutjiran bin Trimorarso- 

no (PKI) dan Soetarmo Soerjodirdio 
(MURBA). 2 
Dalam pidatonja Bapak Wali Kota 

dihadapannja para anggauta Panitia 

tadi, a.l. beliau menasehatkan, bah- 
wa baru kali ini Pemilihan Umum 
akan dilaksanakan. Beliau menitik- 
beratkan nasehatnja supaja anggauta 
panitia memperhatikan kepentingan 
rakjat dan djangan kepentingan par- 
tai: Sekalipun tugas saudara tidak ri- 

ngan, tetapi dengan #goodwill jang 
besar, saja jakin bahwa dengan ban- 
tuannja Ilahi tugas tadi akan dapat 
didjalankan, demikian Wali Kota. 
Achirnja diserukan, supaja para ang 
gauta betul2 mentjurahkan perhati- 
annja terhadap Pemilihan Umum 
dan dapat  menundjukkan kepada 
luar negeri, bahwa bangsa kita da- 
pat mengatur negara dan masjarakat 
nja. Dengan bekerdja sebulat-bulat- 
nja dengan kesampingkan kepenti- 
ngan golongan masing2, Wali Kota 
pertjaja penuh, kalau panitia betul2 
akan bekerdja untuk mewakili rak- 
jat- Semarang. 

Setelah pidato tadi selesai, kemu- 
dian satu per satu anggauta panitia 
tadi disumpah Bie Penghulu. 1 

DEMONSTRASI BURUH, 
Ribuan orang jang merupakan ba- 

risan sepandjang tidak kurang dari 
1 km. dengan membawa poster2 ser- 
ta bendera buruh, pada Minggu pa- 
£i tgl. 20 Desember telah mengada- 
kan demonstrasi menudju kegedung 
Balaikota Smg. Mereka itu adalah 
para anggauta serikat2 buruh jang 
tergabung dalam SOBSI, Tjb. Smg. 
Digedung Balaikota, delegasi dari 
para demonstran diterima oleh Bu- 
pati Sujoso selaku wakil Gubernur 
Djateng, Wakil dari KMKB, para 
anggauta DPD serta sekretaris DPR 
DS KBS Smg. Disini delegasi tsb. 
menjampaikan 2 buah resolusi ke- 
'putusan dari sidang pleno SOBSI 
Tib. Smg. tgl. 19 Desember j.I. Ada- 
pun kedua resolusi iitu a.l. berisi tun- 
tutan agar. Undang2 Darurat no. 16, 
PP. no. 11 dan 8 supaja ditjabut: 
mendesak kepada jang berwadjib 
untuk memberikan kebebasan pema- 
sangan spanduk2 kepada: organisasi2 
perdjoangan bnruh/rakjat dengan ti- 
dak dipungut padjak, ketjuali pema- 
sangan spanduk jang bersifat rekla- 
me perdagangan (mentjari untung): 
agar jang “ berwadjib ' meniadakan 

'Tarangan pemasangan/membawa gam 
bar2 pemimpin2 kelas buruh: agar 
wakil2 dari DPKN tidak hadlir da- 
lam rapat2 serikat buruh/organisasi 
rakjat, ketjuali kalau mendapat uu- 
dangan, dil. 

Demonstrasi jang berangkat dari 
Stadion kemudian dibubarkan di 
Tugu Muda, dan selama itu tidak: 
terdjadi suatu insiden. 

| APOTHEEK PETANG HARI. 
' Hari ini 'Apotheek RATHKAMP 
Pekodjan 19 dan V. GORKOM Bo- 

““djong 135 dibuka hingga djam 20.00. 

Bis Yu ma m 

-& si 

Hadji, Hati?lah! 
Banjak Orang2 Jang Mendjerumuskan 

DJAWATAN PENERANGAN agama Djakarta memperi- 
ngatkan kepada siapa jang berhasrat untuk naik hadji pada tahun 
1954, hendaknja awas dan waspada, supaja djangan lekas pertjaja 
kepada orang atau badan jang mengaku mempunjai kekuasaan isti- 
mewa dalam soal hadji atau mengaku mempunjai kenalan/famili 
jang dapat memberikan guotum. Kepada mereka diminta supaja 
berhubungan dengan instansi atau badan jang mengurus soal2 
hadji, ialah kantor pamong-pradja, kantor2 agama 

-lagama 

Djemaah 

Dgn Daftar2 Palsu 

dan kantor2 

Sebagai tjontoh dikemukakan -per 
istiwa berikut: 

Telah datang pada kementerian 
bahagian urusan. hadji, se- 

orang bangsa Indonesia bernama 
.Sauwih: bin- Hadji Rijan orang kam 
ipung Krandji (Bekasi) jang mene- 
rangkan bahwa ia telah didatangi 
seorang Indonesia bernama Hadji 
Mesir membawa “beberapa blangko 
daftar hadji jang menurut Hadji Me 
sir, diterimanja dari Hadji orang 
kampung Bekasi Tjakung (Djakarta). 
Menurut Hadji Mesir, Hadji Sidik 
akan datang pada Sauwih ' untuk 
memberikan penerangan tentang tja 
ra mengisi blangko daftar tsb. 

Mengenai blangko daftar 
tsb, kementerian agama 
urusan hadji mendjelaskan: 

I. Blangko tsb adalah dari perusa 
haan pelajaran  Indonesia— Arabia 
jang setahu kementerian agama ba- 
hagian urusan hadji, belum meneri- 
ma pengesjahan dari kementerian 

perhubungan buat mendjalankan pe 
lajaran itu. 

II. Blangko daftar tsb bilamana 

hadji 
bahagian   

inesia memperkuat 

di Ge- 

uruhan Prof. Abidin. 

ris Djenderal Sentral Biro SOBSI, 
jang menguraikan perkembangan 
perlawanan rakjat Vietnam terhadap 
pendjadjah Perantjis selama 7 tahun 

“ini. Njono menjimpulkan dan meng 
Tachiri uraiannja itu dengan seruan 

supaja segala golongan rakjat Indo 

front persatuan 
nasional untuk mengachiri penghisa 
pan dan peperangan kolonial, utk. 
menjatakan hasrat perdamaian Rak 
jat Indonesia dengan menjatakan so 
lider terhadap .perdjuangan kemerde 
kaan Rakjat Vietnam. Hasrat perda 
maian ini dapat dinjatakan dengan 
menuntut kepada pemerintah dan 
parlemen  Perantjis dan kepada PB 
B supaja segera diadakan gentjatan 
sendjata di Vietnam”. Demikian 
Njono. 

Setelah sambutan2 dari wakil2 
pemuda, wanita, bekas pedjuang 
bersendjata, penderita tjatjad dan 
Komite Perdamaian, kemudian 
oleh Panitia Peringatan 19 Desem 
ber diambil kesimpulan dengan 
mengeluarkan sebuah pernjataan 
antara lain sbb.: Rakjat Indonesia 
turut serta dengan aktif bersama2 
dengan Rakiat seluruh dunia jg 
sekarang ini sedang  berdjuang 
untuk kemerdekaan nasional dan 
perdamaian, mendjadikan Hari 
19 Desember — Hari Perlawanan 
total Rakjat Vietnam terhadap 
imperialis Perantjis —, sebagai 
Hari Solidaritet Internasional: 

Menuntut kepada Pemerintah 
dan Parlemen Perantjis serta ke 
PBB supaja segera diachirinja pe 
rang kolonial di Vietnam. Menjo 
kong tuntutan Rakjat pentjinta 
perdamaian sedunia, untuk segera 
diadakannja Gentjatan Sendjata 
di Vietnam dan diadakannja pe- 
rundingan untuk penjelesaian se- 
tjara damai. 

Berachirnja peperangan kolonial 
di Vietnam akan memberi sumbang- 

an jang besar bagi perdjoangan ke- 
merdekaan nasional bagi Rakjat ne 
geri2 djadjahan dan setengah djadjah 
an dan terdjaminnanja — keamanan 
dan perdamaian di Asia dan didunia. 

Rakjat Indonesia jang djuga telah 
melakukan perlawanan terhadap agre 
si Belanda dan jang sekarang sedang 
berdjoang melawan ,,D.I.” - ,,T.LI.” 

dan gerombolan2 lainnja, harus mem 
perkuat semangat persatuan dan per 
djoangan guna melikwidasi kekuasa 

tjokol di Indonesia dalam blok agre 
si dengan djalan memperkuat kesatu 
an2 aksi nasional, : 
Berhubung -dengan itu kami berse 

ru kepada semua lelaki dan wanita 
dari seluruh golongan Rakjat Indone 

ran politik, kejakinan agama, suku- 
bangsa dan bermatjam2 ikatan orga 
nisasi supaja menjatakan hasrat per 
damaian dan perdjoangannja untuk 
mengachiri pendjadjahan dan“ untuk 
perdamaian dengan djalan memper 
kuat pernjataan ini. (Antara). 

R —2 
EKONOMI 

HARGA MAS DI SMG. 

Semarang: 21 Desember. 
24 karat: djual Rp. 39,50, beli 

Rp. 39,—. 22 karat: djual Rp. 
37,—, beli Rp. 35,50. 

OBLIGASI R.I.   
telah di-isi, dapat menimbulkan ke- 

njataan, setidak-tidaknja dugaan bah 
wa orang jang namanja ditulis di da 

lamnja akan menerima izin untuk 
naik hadji dalam tahun 1954. Pada 
hal sebelum diadakan undian antara 
orang2 jang diterima mendaftarkan 

pada instansi jang bersangkutan, — 
undian mana akan diselenggarakan 
kira2 pada pertengahan bulan Pe- 
bruari 1954 —, maka siapapun dju 
ga tidak mungkin mempunjai -keten 
tuan bahwa ia akan naik hadji da- 
lam tahun 1954. 

III. Dalam blangko tsb ditjantum 
kan pula djumlah jang katanja has 
rus disetor kepada Bank Negara In 

donesia atau Bank Rakjat Indone- 
sia. Ini djuga bertentangan dengan 
keadaan jang sebenarnja, oleh kare 
na banjaknja perongkosan naik ha- 
djt untuk tahun 1954 belum dipasti 
kan. Maka berhubung dengan itu 
bank manapun djuga tidak mung- 
kirk dapat menerima dari siapapun 
djuga penjetoran ongkos naik hadji 
itu. 

IV. Tindakan jang tidak pada tem 
patnja itu, dapat menimbulkan per- 
istiwa2 jang sangat merugikan kepa 
pa jang berkepentingan, oleh karena 
menurut kebiasaan, bilamana se- 
Orang orang telah mempunjai ang- 
gapan bahwa dia akan naik hadji, ' 
maka orang itu selandjutnja  men- 
djual kerbaunja dsb. untuk ongkos 
naik hadji itu, dan peristiwa2 lain 
jang sangat mengetjewakan. (Pia). 

| SEKOLAH AGEN POLISI. 
Pada permulaan tahun 1954, 

Sekolah Polisi Negara di Banju- 
biru mulai menerima  peladjar2 
baru untuk Agen Polisi, dan 
udjian masuk untuk mereka akan 
diadakan di Kantor Polisi seksi 
HI Kalisari Semarang, pada tgl. 4 
Djanuari 1954. Bagi para pemi- 
nat dari Kotabesar Semarang da- 
pat hubungan dengan Kantor 
Besar Polisi, Djalan Bodjong Se- 
marang . dan bagi mereka jang 
berada diluar kota dapat hubung- 
an pada Kantor2 Polisi Kabupa- 
ten wilajah setempat, dengan sja 
rat2 jang tertentu. Kepada me- 
reka jang pernah mengadjukan 
pelamaran sebelumnja ada berita 

Hai, dapat datang di KPK kamar 
No, 5 alamat tersebut diatas pada 
tgl. 28 — 31 Desember 1953, de 
ngan membawa surat djawaban 
dari kantor tersebut dan surat2 
keterangan jang diperlukan. 

Djakarta 21 Desember: 
34 Obl. R.I. 1950 (coup. be- 

sar) 52-12 dd/hdpd. 
34 Obi. R.I. 1950 (coup. ke- 

tjih) 51-24 dd. 

PERSETUDJUAN GULA IN- 
TERNASIONAL BERLAKU 
TG. 7 DJANUARI 1954. 

Menurut UP, Dewan Gula In- 
ternasional mengumumkan hari 
Minggu di London, bahwa perse- 
tudjuan gula internasional akan 
mulai berlaku tgl “7 Djanuari 
1954. Keputusan ini diambil pa- 
da sidang terachir dari Dewan 
malam Minggu. Menurut pengu- 
muman itu sampai kini telah 22 
negeri jang memberitahukan ke- 
pada Dewan bahwa mereka akan 
meratifisir persetudjuan itu atau 
sedang diusahakan satu keputu- 
san untuk menanda-tangani per- 
setudjuan tersebut. 

Negeri2 itu ialah Australia, 
Belgia, Brazilia, RRT, Kuba, Tje 
koslowakia, Republik Dominica, 
Djerman Barat, Perantjis, Honga 
ria, Djepang, Libanon, Mexico, 
Belanda, Pilipina, Polandia, Por- 
tugal, Afrika Selatan, Russia, Ing 
geris, dan Amerika Serikat. 

Persetudjuan jang telah ter- 
tjapai oleh Dewan ialah memo- 
tong guota export gula 154 dan 
menentukan guota bagi negeri2 
jang mengeksport gula. Dewan 
telah ' mempertimbangkan pena- 

.waran dan permintaan gula dipa 
sar bebas didunia, dan mengam- 
“bil kesimpulan bahwa harga gula 
|harus 3.25 sampai 4.55 sen dol- 
(lar menghadapi pemotongan kuo- 

ta export. 

PERUNDINGAN DAGANG 
INDONESIA — ARGENTINIA. 

Misi perdagangan Indonesia hari 
Sabtu telah mengadakan perundi- 
ngan dengan pembesar2 dari kemen 
terian perdagangan Argentina di 
Buenos Aires mengenai kemungki- 
nan dibukanja perhubungan  perda- 
gangan antara kedua negara tsb. 
Misi Indonesia jang dipimpin oleh 
Soesanto Djojosoegito, konsol perda 

gangan pada kedutaan Indonesia di 
Ottawa, kini sedang ' mengadakan 
perdjalanan fact finding di negara- 
negara Amerika Latin dan sekemba 
linja di Djakarta akan memberikan 

| laporan kepada pembesar2 dari per- 
'dagangan Juar negeri. Diwaktu jang 
lampau perdagangan Indonesia ini 

diurus oleh pembesar2 Belanda, 

  

    
       

   
   

         

      

       

      

  

Des.-, Hari Solider 

  

KOMPETISI P.S.LS. KLAS I 

Ta Chung Sze — Poris 
31, 

Pertandingan sepakbala kompetisi 
PSIS jang berlangsung “pada hari 
Sabtu sore dilapangan Stadion Smg. 
antara Kes. Ta Chung Sze dan Po- 
ris berachir 3—1 untuk kemenang- 
annja Ta Chung Sze. Angka pada   

an kolonial Belanda jang masih ber, 

sia dengan tidak membeda?kan ali-. 

waktu istirahat menundjuk 1—0 un- 
tuk Poris. Pertandingan tadi -ber- 

“langsung dengan 
dari kedua belah fihak, sedangkan 
seringkali Poris dapat mengatjaukan 
keadaan belakang TCS. Goal satu2- 

inja jang tertjetak oleh Poris adalah 
dari djasanja Sudjarwo (kiri luar), 
dimana keeper Han Siong tidak men 

| duga sama sekali tendangan bola 'jg. 
' dilepaskannja. Dalam babak perta- 
'ma Poris dapat melakukan rangse- 
kan2 hebat, tetapi seringkali kan- 
das dikakinja Suprapto cs. Dalam 
babak kedua TCS makin beringas 
dalam serangannja dan banjak keti- 
ka untuk mentjetak goal pun  ter- 
buang pertjuma atau lengkat di ta- 
ngannja keeper Achmad jang masih 
muda dan tenaganja kelak ada ha- 

|yapan madju. “Tiga goal dari TCS 
tertjetak oleh Ing Hok , (headball), 
Tie Pian, dan Thiam Liong memang 
sukar ditangkapnja oleh Achmad. 

S.S.S. — Polisi 6—1. 

Sedikit. diluar dugaan adalah ke- 
menangan jang didapat oleh Kes. 
iSSS 6—I, ketika pada hari Minggu 
'sore berhadapan dengan Kes. Polisi. 
|Angka pada waktu istirahat menun- 
'djuk 4—1 untuk SSS. Dalam per- 
tandingan tadi kelihatan tegas sekali 
tentang kemadjuannja para pemain 
dari SSS, terutama bagian tengah, 

(ruitu Mardjito dan Kasnin, sedang 
' wings Soesilo dan Joesron tetap ber- 
bahaja. Dengan ikutnja Pambudi, 
garis penjerang SSS kelihatan ma- 
kin baik. Sebaliknja fihak Polisi sore 
itu madjukan pasangan jang tidak 
komplit. Bagian penjerangnja jang 
terdiri dari Daliman, Hirlan, Ract- 
man, Supeno dan Jatno belum mem 

punjai teamwork -baik. Rachman jg. 
mendjadi centervoor ada lemah, se- 
dangkan Sardjono dan Giok His se- 
bagai back pun lemah. Dengan ikut 
mainnja. Paimin sehabis halftime, 
maka garis belakang Polisi” sedikit 

kuat. Tetapi terhadap serangan SSS 
sore itu ternjata pembelaan belakang 
Polisi mudah dihantjurkan. Goal per 
tama tertjetak oleh Joesron (kanan 
luar) pada waktu pertandingan baru 
berdjalan 5 menit, tetapi tidak lama 
pula Soejatno (kanan luar) Polisi da- 
pat membikin angka mendjadi 1-1. 
Goals kedua dari SSS. tertjetak, "ka- 
rena kesalahannja keeper Djie Poo 
jang terburu nafsu madju ke depan 
untuk menangkap bola, tetapi bola 
dapat disundul oleh Kristiono hing- 

ga angka berobah 2—1. “Goal ke- 
|tiga bagi SSS dibikin oleh Soesilo 
dan belum ada 1 menit pertandingan 
berdjalan pula, maka Joesron 'men- 
tjetak goal ke 4, hingga dengan ang- 
ka 4—I datanglah waktunja menga- 
s0. Dalarn babak kedua “fihak Po- 

Hisi dapat mempertahankan diri dari 
.Serangan2 jang hebat dari SSS, se- 

'dangkan serangan dari fihak Polisi 
Ikebanjakan kandas dikakinja - Ach- 
.mad maupun Tedjo. Achirnja Pam- 
budi bikin angka mendjadi 5—1 dan 
suatu solo-ren dari Kristiono dapat 
merobah angka mendjadi 6&—1. De- 
ngan angka ini, maka pertandingan 
selesai. 

Idjazah Ter- 
bang Lajang 
BIRO PENERANGAN staf 

angkatan udara mengabarkan, 
bahwa dalam sebuah upatjara se 
derhana di markas besar angkatan 
udara pada Sabtu pagi, LMU-2 
peladjar Muladi dan Sunario, ke 
duanja siswa Sekolah Perwira 
Teknik Udara, telah mendapat 
idjazah terbang-lajang kelas C pe 
rak (zilveren C-Zweefbrevet). Upa 

Itjara dihadiri oleh KSAU komo 
dor udara  Suryadarma, kepala 
biro Aeroclub kapten udara 
G. Reuneker dan instruktur2 pe 
lajang kapten udara Nurito dan 
Lt. Kol. Ir. C. W. A. Oyens. 
Dalam pidatonja KSAU menge- 

mukakan, bahwa ini adalah untuk 
pertama kali, idjazah sematjam itu 
diberikan di Indonesia. Dikatakan 
bahwa pendidikan dengan pelajang 
dan peluntjur berharga sekali seba- 
gai ,,Vooropleiding” mendjadi pener 
bang. 
Komodor udara Suryadarma ber- 

pendirian, bahwa  sepantasnja pela- 
jangan dan peluntjuran- diusahakan 
seluas-luasnja — dikalangan  masjara- 
kat, angkatan muda, agar supaja pe 
nerbangan nasional mendapat bibit 
dan tjadangan jang tjukup. 

Kepada instruktur It. kol. Oyens 
dinjatakan terima kasih atas hasil 
jang bersedjarah bagi pertumbuhan 
aerosport nasional pada umumnja, 
pelajangan pada chususnja. (Pia). 

TUNAI 
MUTASI PADA PERGURUAN 

TINGGI. 
Drs. The Tjoe ig, asisten kelas 

1. dalam ilmu pasti pada fakultet teh 
nik di Bandung, ' terhitung mulai 
tgl. 1 September 1953, disamping 
djabatannja, untuk sementara diang 
kat dalam djabatan dosen luar bia- 
sa dalam mata peladjaran ilmu pas 

ti pada fakultet tsb diatas. Demiki- 
an diumumkan kementerian PP dan 
K bagian penerangan. 

HASIL UDJIAN SEKOLAH 
THEOLOGIA TINGGI 

DJAKARTA. 
Dari pihak jang bersangkutan di   

peroleh keterangan, bahwa tuan Ar- 
di Sujatno telah lulus dalam udjian 

terachir sekolah theologia tinggi 
Djakarta (deradjat" B. th.) Selandjut 

nja tuan2 Ihromi, L. Radjahaba, 
Cbr, A. Kiting dan J.H. Kaligis Iu 
lus dalam udjian  terachir | bagian 
theori, 
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Mengenai dirusaknja makam 
Uu, menurut kete 

    

   

  

   

  

nerintah Indonesia sendiri seba 
tanda penghargaan Indonesia 

is djasa2 mendiang prof. Ken- 
edy terhadap bangsa Indonesia. 
eperti diketahui prof. Raymond 

Kennedy, bersama2 seorang war 
tawan Amerika Robert Doyle, 
tiga tahun jg lalu telah dibunuh 
oleh gerombolan disekitar kam 
pong Tomo, dekat perbatasan 
Soemedang dan Tjirebon. (Pia) 

  

    Komando Partai 

64 Tentara Ho Tertangkap 

Ho telah tewas dan 92 orang la 
innja dapat ditawan dalam gera 
kan jang diadakan oleh pasukan? | 
Vietnam-Perantjis di delta sungai 
Merah selama 1 minggu, demiki 
an diumumkan oleh  pembesar2 
militer Perantjis di Hanoi pada 
'hari Sabtu. Serdadu2 Ho tadi te 
lah ditawan dalam px 
jang telah dilakukan di desa2 di 
ata Thai Binh antara pantai 

Sebagian besar dari serdadu2 Ho 
|jang dapat ditawan itu diketemu 
kan bersembunji dalam ruangan2 
dibawah tanah. 

Perantjis. telah menggempur suatu 
kesatuan pihak .Ho didekat 
Giang, 50 mil Barat Daja Hanoi se 
hingga 30 orang serdadu 
tewas. Demikian pembesar2 tsb. Da 
ri Pnomponh selandjutnja 
kabar bahwa 
Perantjis di djalan 

fHatien dalam propinsi Kampo pada 

upasan Dejean 

pada hari Sabtu pagi. Dejean, jang mengun- (panglima angka 
bitjarakan keadaan di, Ka T abad tan perang menjatakan pendirian 

untuk me 
djenderal 

  

Razzia Di 
elta Merah 

64 ORANG anggota pasukan2 

perabersihan 

dan tepi kiri sungai Merah. 

Dalam pada itu artileri Vietnam- 

Ninh 

Ho telah 

didapat 
menara pendjagaan 

Kompongtrach- 

2 
ta 

1! ar 

0 damai, jang telah diadjukan oleh Ho Chi 
(adalah suatu tanda kelemahan pihak Ho  dilapa- 

ter dan politik, demikian pernjataan komisa- 
untuk Indo Tj 

Inggris Malcolm MacDonald, selandjut 

Pa bahwa hingga kini belum lagi diterima sesuatu 

k di Saigon maupun di Paris. ' 

laporan terachir mengatakan bah | 
wa didaerah2 jang dikuasai oleh 

bahan makanan jang didjalankan | 
dengan keras, dan ini adalah sua 

bil Perantjis telah mentjegah pi- 
'hak Ho meluntjurkan offensif ,,ig 

'lalu berdjoang hanja untuk ko- 

  

   

   
    Lemah? || ak Militer 

MA an Mengemukakan Penda- 
| aran2 patnja Dimuka Unu 2 

— Kata Tamilunan 

  

   

   P Berhubung dengan pengumu 
man pemerintah pada hari Djum 
'at malam, jang menjatakan, bah 
wa mutasi dalam MBAD sah dan 
menurut hukum, dan tidak mem 

ina, Maurice Dejean, ketika Memakan “mita 

   

   
     

     

      

    

  

UNIVERSITEIT NEGERI   
nja didepan umum tentang soal2 
kebidjaksanaan pemerintah, wa 

Ikil ketua 1 parlemen Mr. Tambu | 
21 nan menjatakan pendapatnja ke | 

pada Pl.-Aneta sebagai berikut: | 
Dilihat dari sudut formeel, maka 
pengumuman itu memang sah. 
Dasar pendirian pemerintah ada 
lah terletak pada PP 35 dan per 
'aturan menteri pertahanan seba 
gai landjutan PP 35. Buat orang 
jang masih menjangkal sahnja 

P 35, maka segala tindakan pe 
merintah berdasarkan PP 35 itu 
tentu djuga tidak sah. 

Menurut Dejean maka laporan 

pihak Ho diadakan pembagian 

tu tanda lagi bahwa pihak Ho 
menemui kesulitan2. 

Dejean mengatakan divisi2 mo 

mereka gembor2-kan” dan keada. 
an militer di Indo Tjina sekarang 
mendjadi lebih baik dgn  pasu- 
kan2 Vietnam Bao Dai dan Pe 
rantjis memegang inisiatif di pel- 
bagai sektor. Menurut  Dejean 
keadaan militer pada  umjmnja 
berobah sedjak pihak Ho 6 bulan 
jl. menjatakan mulai menggerak 
kan banjak divisi. 
Tentang keadaan politik De- 

jean mengatakan bahwa politik 
baru pemerintah Perantjis untuk 
memetjahkan keadaan di Indo 
Tjina dengan memberikan kemer: 
dekaan kepada semua negara ang 
gota Uni Perantjis di Indo Tjina 
menempatkan Hi Chi Minh da | 
lam keadaan jang sulit karena ia 

| Undang2 dasar sementara Repu- 
blik Indonesia dan undang? pemilih 

an umum membolehkan militer me 
milih dan dipilih, djadi hak itu su- ! 

|dah didjamin oleh kedua undang? 

'itu» Berdasarkan hak itu, maka seti 

ap militer, sebab sama haknja de- 

ngan setiap warganegara lainnja, 
berhak mengemukakan pendapatnja | 
dimuka umum terhadap beleid sesua 

tu pemerintah. Ini adalah -konse-j 
kwensi penuh dari hak memilih dari | 
tiap2 warga-negara- baik sipil mau- | 
pun militer. Akan tetapi memang 

ada perbedaannja, jaitu militer ba- | 
wahan tidak dapat mengeluarkan kri | 
tik terhadap beleid militer atasannja 

akan tetapi sama sekali tidak dapat | 

|disangkal, bahwa militer pun boleh ' 
mengeluarkan kritik terhadap pemej 
rintah (jang bukan militer atasan). | 
Inilah dasar2 negara demokrasi jang 
dianut djuga oleh negara Republik 

  

  

munisme”. 

Pertanjaan mengenai  kabar2, 
bahwa pihak Ho bermaksud mem 

  

Indonesia. Kalau tidak dikehendaki, 3 

keluarga Universiteit itu sendiri, 
“Universiteit diluar Gadjah Mada 
.merintah pusat terdapat Presiden 
|den ini dari Maguwo langsung menudju 
lah mengasoh beberapa menit, ke mudian menudju 

menghadiri upatjara peringatan Dies Natalis ke-IV uptuk bersama2 
dari Universiteit Gadjah Mada. 

- 

24, Djuta Tiong- 
hoa-Indonesia 

Tak Ada Alasan Untuk 

Pulang Ke Tiongkok — 
Kata Kho Pik Siang 

SEORANG  milioner Tionikian 
Kho Pik Siang, dari Surabaja jg 
baru mengelilingi Tiongkok atas 
undangan pemimpin RRT Mao 
Tse Tung pada hari Minggu me- 
njatakan di Singapura, bahwa tak 
ada alasan bagi 212 djuta orang 
Tionghoa—Indonesia untuk kem- 
bali ke Tiongkok. Kho Pik Siang, 
ketua ps 
beras Djawa Timur jang diundang 
untuk mengundjungi Peking kira- 
kira dua bulan jl. beserta 100 
orang Tionghoa-Indonesia lainnja, 
selandjutnja menerangkan bahwa 
orang2 Tionghoa-Indonesia tidak 
menaruh perhatian terhadap 
Tiongkok. 

agangan . antara 

rhimpunan penggilingan 

Ditanja tentang kemungkinan per- 
Indonesia-RRT, 

Djanganlah Kita Berse- 
imangat ,,Andong".... | 

Prof. Sardjito Sesalkan Tanda2 Lunturnja Se- 

manga Perdjoangan Bangsa Kita 

(Oleh: Wartawan Kita) 

Gadjah Mada” pada tgl. 19 
Desember 1953 memperingati Diesnja jang ke-IV dengan menda- 
pat perhatian luar biasa baik da ri pemerintah pusat maupun dari 

dari kalangan2 pemerinta dan 

jang ada dikota Jogja. “Dari pe- 

dan Menteri2. Rombongan Presi- 
ke Istana Negara, sete- 

ke Pagelaran 

Sesudahnja diadakan beberapa 

matjam upatjara, maka dalam kata 

pembukaan Rapat Senat, Prof. Dr. 

'Ir. Sardjito, antara lain mengatakan, 

bahwa tanggal .19 Desember 1953 

ini merupakan suatu saat selainnja 

Isebagai Hari Ulang Tahun Univer- 

sitet Negeri Gadja Mada, djuga me- 

rupakan suatu saat dimana rakjat 

'Iindonesia, mendapat udjian jang he 

bat, suatu test-case jang seberat-be- 

Iratnja dalam memperdjoangkan ke- 

merdekaannja. Selandjutnja dikata- 

kan bahwa ideologi mempertahan- 

maha besar, maha hebat, dan de- 

ngan sekaligus melahirkan sjarat” 

atau manifest dari kekuatan tadi, jg. 

dibutuhkan untuk mendjalankan per- 

djuangan itu, antara lain keberani- 

ni, pengrasaan bersatu, persaudaraan 

dan kekeluargaan, ichlas berkorban 

perasaan, harta benda dan jiwa. 

Bangsa jang dulu takut melihat se- 

napan, dengan sekaligus berani me- 

rampas sendjata dan dapat memakai- 

nja. Kita jang dulu tidak mengerti 

hal perang besar2an, dapat mendja- 
lankan taktik dan siasat perang se- 
baik2nja. Sesudahnja menuturkan 

| djalannja semangat revolusioner 

bangsa Indonesia dari djaman per- 

djuangan, kini masih dibutuhkan. 

kan kemerdekaan memberi kekuatar | 

an, ketjerdasan rochani dan djasma- | 

hari Sabtu telah diserang oleh suatu 
KomunisMalaya jaran Ho jangeterdiri atas kira2 
: : ES TN na" xra.120 orang. Sebuah randjau telah di 
Utk Memperhebat Gera jletakkan dekat salah satu dari me- 

kan Gerilja H | jnara2 tsb oleh pihak Ho tetapi me 
PEMEPINTAH Malaya ma-  Nurut laporan2 perledakan jang ke- 

lam Sabta jl. mengeluarkan se- mudian terdjadi tidak menimbulkan 

buah komunike resmi, jg menja korban dan kesatuan Ho tadi achir 
Sakaa babak Ul adat an Ma dapat. dihalaukan. 

ketahui, bahwa sentral komite 
Partai Komunis Malaya beberapa DJEPANG EMP 
bulan jang lalu telah berseru, su - Na ANGKA2 IMIGRASINJA. 
paja pasukan2 gerilja di Malaya | Kemlu Djepang kini sedan 
bertindak lebih agressif. Kata ko | merentjanakan untuk knbsisn. 
munjke tadi, hal ini mungkin bisa kan 7.500 orang imi 5 
menerangkan mengapa achir2 ini Pen Panen rika Selatan dalam tahun padjak 
kegiatan gerilja mendjadi lebih | jad. Demikian dida | | : 5 pat ketera- 
hangat dibagian2 daerah Djohor ngan hari Sabtu. Dalam ,,Buku 
dan Negeri Sembilan. 

Dikatakap seterusnja, bahwa 
menurut petundjuk2 jang ada, 
Partai Komunis Malaya telah ter 

paksa menjesuaikan lagi taktik? 
nja, sekali ini mendjauhi kegiatan 
politik subversif dan lebih kearah 
peperangan “dengan sendjata. Me 
nurut komunike pemerintah Ma 
laya tadi, kaum Komunis melaku 

ma aehiaknia ini untuk memeliha 

Bi 

Putih tentang Imigrasi” jang di- 
keluarkan oleh kemlu tsb. dite- 
rangkan bahwa imigrasi Djepang 
ke Afrika Selatan dalam tahun 
1951 telah dimulai lagi. Sedjak 
achir perang,, 6300 orans Dje- 
bang telah berpindah kesana. Le- 
bih djauh oleh. kemlu Djepang di 
ierangkan pengharapannja untuk 
dengan tegas memperbesar ang- 
ka2 imigrasinja dalam tahun pa- 
djak jad. mulai - dengan bulan 
April. Direntjanakan bahwa pe-   hlaknja dan supaja tetap 

pendjadi perhatian umum. Kepa 

da penduduk sipil jang 

nike tadi mem 
mereka “memeli 
keamanan. (Antara-AFP) 

tinggal | merintah Depang akan mengirim 

didaerah2 jang terpentjil, komu- kan sedjumlah 5600. orang imi- 
ingatkan supaja gran ke Brasilia, 
a pendjagaan2 Argentina, 500 orang ke Bolivia: 

| dan 400 orang ke Paraguay. 

1000 orang ke 

bebaskan sedjumlah tawanan pe 
rang sebelum Hari Natal didja- 

wab oleh Dejean bahwa ia hingga 
kini belum lagi dengar tentang 
maksud pihak Ho itu. Tetapi dji 
ka mereka mengadakan tindakan 
itu kami mungkin djuga mengada 
kan tindakan sedemikian, demiki 

an Dejean. 

Dejean kemudian menjatakan bah 
wa ja menganggap Singapura dan 

Hongkong sebagai lambang keakti- 

pan dan keuletan Inggris dilapangan 

industri dan tjagak besar dari kehen 

dak Inggris untuk mendjamin perda 

maian- dengan djalan memadjukan 

perhubungan ekonomi diantara rak 

jat sedunia. 
Tentang pembitjaraannja jang ia 

hendak adakan dengan MacDonnald 

ia menerangkan bahwa ia bermak- 

sud mengadakan kerdja sama dgn. 

komisaris - djenderal Inggris untuk 

Asia Tenggara dalam ' memulihkan 

dan memperkokoh perdamaian di Ti 

mur Djauh maupun dalam rehabili- 

tasi keadaan ekonomi Asia Tengga- 

ra, sehingga dengan demikian mem 

berikan di bagian ini dari dunia sua 

ta bukti baru tentang solidaritet an 

tara Inggris dan Perantiis. 
3 (Antara—UP). 

Perkelahian2 di Peranijis. 

'Sementara “itu dari Paris di ka- 

derita luka2 ketika pada Djum'at 

malam terdjadi perkelahian antara 

kaum veteran Perantjis dari pepera     barkan,/ Bahwa pelbagai orang ment” 

,Hudjan Buatan 
“Akan Melebihi Daripada Hudjan Asli 

Teori Utk Mentjiptakannja Sudah Diketemukan 

MENTERI LUAR negeri Australia Richard Casey jang dise- 
rahi tugas untuk mengadakan penjelidikan2 dalam lapangan ilmu 

pengetahuan dan perindustrian, menerangkan pada hari Djum'at 

dikeiemukan teori baru jang mungkin sangat 

penting bagi usaha untuk membuat hudjan. Casey menerargkan, 

bahwa teori baru itu diketemukan oleh dr. Edward George Bowen 

kepala bagian ilmu physica melalui radio dari kementeriannja jg. 

ngan di Indochina dan para hadirin | 

lainnja dalam pertemuan jang di se 

lenggarakan oleh serikat buruh vak : 

CGT berhaluan komunistis di Paris 

untuk menuntut diadakannja perda- 

maian. di fidochina. Kira2 200 

orang bekas serdadu2 dalam pepe- 

rangan di Indochina jang mengha- 

diri pertemuan tsb tiba2 menuntut 

supaja para hadirin selama 1 menit 

mengheningkan tjipta untuk meng- 

hormati serdadu2- Perantjis jang te- 

'|iah gugur dalam medan peperangan 

di Indochina. Selain dari itu mereka 

menuntut pula dikeluarkannja Henri 

Martin, seorang pelaut jang dahulu 

ditangkap oleh jang berwadjib akan 

tetapi kemudian dilepaskan kembali.   nampaknja telah berhasil menemukan adanja hubungan sangat 

erat antara hari2 dimana banjak turun hudjan dan arus meteor 

jang dilintasi oleh bumi selama hari2 jang diketahui dan jang da- 

pat ditentukan tiap2 tahunnja. 
: “ TN ke Sorsel, Menurht Casey, teori ini merupa- 

— — 2 kan salah suatu pendapat baru jang 
gilang gemilang dalam penjelidikan 

8 untuk menentukan batas2 dalam Ia 

Sd pangan ilmu pengetahuan. Casey me 

'nerangkan selandjutnja, bahwa tiap2 

tahun pada hari2 jang tertentu da- 

- lam bulan? Oktober, Nopember, De 

'sember, Mei, Djuni, dan Djuli, bu- 

Di STTUBONDO Si ia ig mi melintasi arus meteor dan debu 

Ng” 

    

   
aa 

namanja Hok el SARWO IN meteor. Diterangkan oleh Casey, 

    Tidak dieias apakah pem 
tadi adalah seorang ,,bewe 
raar” dari Sarworini, itu seniwa- 
ti dari Solo jg terkenal 

— Tjirebon di djalan Karang- 
getas mempunjai suatu warong es 

kopjor, jg Rr muka tokonja 
memuat suatu sembojan: 1 

»SEKAHI KOPJOR, TETAP 
KOPJOR” io 

— Simpang tiga djalan Solo, 
Salatiga, mempunjai suatu petun- 
djuk djalan, jang menundjukkan 

djalan ke tempat istirahat KO- 

333 

       

    

    

   

       

   

        

PENG. Tapi sudah bertahun-ta- 
hun, petundjuk djalan tadi nama 
Kopeng dirobah orang Dan an 
dikenal dengan Ki NE sn 
— Kilometer-paal dari djurus- | 

an Tjirebon ke ada jang | 
katjau pemasan i 

| kebalik mendjadi Jaman 
As TI ta 
— Di Ungaran pinggi 

sebelah kanan (kalau Tua 
ke Solo) : 

    

    
Pesawat2 pembom angkatan 'uda- . 

ra Birma pada hari Sabtut elah mem 

bom markas-besar suku Karen jang 
memberontak terhadap 'pemerintah| 
Birma didekat dusun Siniway. Pesa| 
wat2 pembom jang bekerdja sama de| 

gkatan | ngan pasukan2 darat dan angk 
laut berhasil menewaskan 100 orang 
kaum pemberontak selama serangan2 

  

jang dilantjarkan . terhadap mereka | 

sedjak dua minggu jang berachir ini, 

demikian diumumkan di Rangoon. | 
Serangan tersebut untuk sementara 

dihentikan selama dua minggu itu 
untuk mengungsikan penduduk pre-| 

man dari daerah2 jang dikuasai oleh | 

” kaum pemberontak, ' 

| Dari urut- :sardjana internasion 
ag 'hun jl. dianugerahi 

#berkenaan pekerdjaannja 

  

bahwa dari penjelidikan2 dr. Bower 

mengenai angkasa, dapat diketahui, 

bahwa hudjan jang djatuh pada ha- 

ri2 bumi melintasi arus debu me- 

teor melipat duakan banjaknja hu- 

djan jang turun dalam  hari2 jang 

berbatasan dekat sekali pada hari2 

ini. 

“Kemungkinan tentang mendjadi 

banjaknja jang mungkin dapat diper j 

oleh dengan mentjiptakan ,,hudjan 

buatan” itu dapat djauh lebih ba- 

njak lagi menghasilkan hudjan dari 

pada taksiran2 jang semula telah di 

'njatakan dalam hal ini. sn 

Pemerintah India jang mempunjat 

perhatian besar terhadap usaha 

membuat hudjan” itu telah minta 

untuk mengirimkan seorang :sardjana 

'nja guna bekerdja sama gn dr. Bo- 

'wer. Bower sendiri adalah seorang 

al tersohor jg ta 

hadiah sebanjak 

h keradjaan Inggris 

dalam la- 

pangan radar selama perang |dunia 

3.000 dolar ole 

1 

N ike-II. (AFP). 

  

Ia dituduh menimbulkan kerugian 

ikepada kepentingan2 Perantjis da- 

|Iam peperangan di Indochina. Tun- 

tutan ini menimbulkan perkelahian 

antara kaum veteran dan para hadi 

rin dalam pertemuan tsb dengan 

akibat2 sebagai diterangkan diatas 

ini: Achirnja oleh polisi ketentera- 

'man dalam pertemuan.itu dapat di 

kembalikan. (AFP). 

  

PEMBELIAN BARANG2 EX- 
PORT INDONESIA DIPER- 

KENANKAN. 

De Nederlandsche Bank” mem- 

berikan izin umum kepada pendu- 

duk jang tertjatat sebagai perdagang2 

perantara — untuk membeli barang2 

export Indonesia dari bukan-pendu- 

duk jang tinggal di Indonesia un- 

tuk keperluan perdagangan peranta- 

raan dan untuk pembajaran pembe- 

Iliand ari barang2 tsb. disertai premi 

'assuransi dengan ketetapan, bahwa 

| pembajaran kerugian jang mungkin 

diadakan, akan dikirimkan ke Ne- 

derland. : 

  
Izin tsb. mengenai djuga pengum- 

pulan barang2 export Indonesia dan 

untuk keperluan pembajaran2 uang 

muka kepada leveransir2 jang ting 

gal di Indonesia sampai djumiah 

jang sama dengan 9076 dari harga 

pendjualan jang mungkin ditjapai de 

ngan mendahului pendjualan ba- 

rang2 jang dikumpulkan, dengan sja- 

rat, bahwa penggantian kerugian jg. 

tjepat harus dikirimkan ke Neder- 

land. : 

| 

bahwa militer dan polisi tidak boleh 
mengemukakan pendapatnja dimuka 
umum terhadap beleid pemerintah, 
haruslah dihapuskan hak memilih 
dan "dipilih jang dipunjai oleh mere 

ka itu dari undang2 dasar sementara 
Republik Indonesia dan undang2 pe, 
milihan umum. | 
'Demikian pendapat wakil ketua 1 

parlemen mr. Tambunan jang dinja 
takan kepada PI. Aneta. 

pang kapal Belanda ,,Tjiluwah” da- 

Kho mendjawab bahwa ,,kini bukan Ibarat andong. 

saatnja ' untuk mengadakan penana- 
man2 partikulir. Kapitalis2. perse- 
orangan tidak bisa. mengadakan per- 
hubungan berusaha dengan negara 

sosialis manapun djuga. ? 
Kho tiba di Singapura 

Tetapi hal ini kini — kelihatannja 
agak mengetjewakan, karena sjarat2 

itu ada jang luntur. Misalnja kese- 
diaan berkorban sudah tidak sebesar 
sebagai didjaman perdjuangan. Pe- 

rasaan bersatu, persaudaraan dan ke 

keluargaan sudah mendjadi kurang. 

Sesudahnja mengatakan bahwa ke- 
tjerdasan. dan keberanian masih ada, 
oleh Prof. Sardjito diadjukan perta- 

menum- 

lam perdjalanan pulang ke Indone- 
sia. 

  

Dean Optimistis 
Jakin Perundingan Korea Segera 

Dapat Diadakan Lagi 

ARTHUR DEAN, utusan Amerika dalam perundingan penda 

huluan di Panmunjom, bari Djun'at katakan bahwa 

pihak Korea Utara akan mengambil tindakan2 "untuk mengadakan 

'agi rundingan jang untuk sementara telah diputuskan 

rut Dean, Korea Utara sesungguhnja menghendaki 

konperensi politik tentang Korea, 

akan mengadjukan rentjana bagi 

jang dapat disetudjui oleh Amerika, demikian Dean, jang malam 

Djum'at telah tiba di Washington. : nak 

Pollitt Tuduh 

Mengbasut Petjahnja Pe- 

. rang Dunia HI 
HARRY, POLLITT, sekertaris i 

djenderal Partai Komunis Inggris, 

hari Sabtu segera setelah ia da 

tang dikota New Delhi herbitja 

ra dimuka sebuah rapat umum. 

Rapat umum ini telah menerima 

baik sebuah “ resolusi jang me 

nentang peperangan di Indotjina 

dan pakt militer jang sedang di 

rsiapkan antara AS dan Pakis 

tan. Dalam rapat umum ini Pol- 

litt mendjelaskan tentang tuntu 

tan2 jang pokok dari Partai Ko 

munis Inggris dan bersama itu 

ja PG paniaa terhadap usaha 

AS untuk menguasai Inggris. 

Ia menuduh A.S. karena meng 

hasut-hasut dipetjahkannja perang 

dunia ketiga dengan maksud utk. 

mentjegah RRT dan Sovjet Uni 

dapat membuktikan keunggulan 

dari pada sistim komunisme. Sam 

bil menjebut tentang diperguna- 

kannja 19 lapangan terbang Ing 

| gris oleh A.S., Pollitt mengatakan 

bahwa partainja selamanja tak 

akan  memperkenankan orang2 

Amerika mempergunakan Inggris 

sebagai landasan dari mana dila 

kukan serangan2 bom atom ter 

'hadap rakjat2 jang tjinta damai. 

| Demikian Harry Pollitt menurut 

AFP. (Antara) 

Djurubitjara pemerintah Iran, mM 

rangkap menteri Pl Farzanegan 

mengatakan: hari Kemis bahwa 

  

rangan mengenai 

takan, bahwa bekas 

geri Iran Hossein 
tangkap dan ba 
kongsi minjak n 
Makki telah hilang. 

Sebuah pesawat helicoptere 

“dua rotor (kipas besar) ditioba di 

kapal induk. Dalam latihan2. pener 

bangan diatas Selat Kanal helicopte 

re jang bermotor dua itu,” 

kapal 
port mendarat diatas 

Eagle. Pertjobaan2 itu dilakukan un 

tuk menjelidiki 

wat terbang itu pada gerakan 

“dak kapal. 

gla 

  

  

    

pre ni “Amerika luan Konperensi 

njaan, apakah kurangnja kekuatan 
itu disebabkan oleh hilangnja tjam- 

buk jang datang dari tangannja ba- 

haja didalam perdjuangan? Kalau 

keadaan demikian sungguh disajang- 
kan. Karena keadaan demikian bisa 

disamakan dengan andong sadja, ig. 
baru mengeluarkan tenaganja, bila 
dipukul dengan tjambuk, dan djika 
tidak dipukuj kekuatan pontetiel di- 
dalam badan kuda masih ada tetapi 

tidak dikeluarkan olehnja. Selandjut- 
nja diserukan bahwa kita harus mem ia pertjaj 

peran bangun selekas2nja dilapangan Ang:- 

itu. Menu |katan Perang, Kepulisian, Kepulisi- 

diadakannja (21 Ekonomi, Pabean dan sebagainja. 
Bila djalannja pembangunan tidak 
lantjar, ini akan arerugiaan kita. 

Tampillah Angk. Muda. 
Sesudahnja mengemukakan keada- 

an2 jg. merugikan kita sendiri, Prof. 
Sardjito menjatakan dapat  menjetu- 
djui pikiran jang mengatakan bahwa 
karena kaum tua tidak dapat mecn- 
djalankannja “dengan “baik, '- "make 

untuk dapat menahan kemunduran 
totaal ini, angkatan muda jang on- 

Mungkin pihak Korea Utara 

diadakannja lagi rundingan tadi   
. Sementara itu para pembesar di- 
plomatik hari Sabtu mengatakan bah 

wa Arthur Dean, duta besar istime. 

wa ALS. untuk, konperensi pendahu- 
Politik Korea di 

iPanmunjom, hari Senen bertemu de 
ngan para duta besar 16 negara jg 

Sebagai peringatan kemenangan dari kesebelasan Hongaria pada 25 No- 

pember jl. di Wembly (London) terhadap kesebelasan Inggris, pemerin- 

tah Hongaria kini mengeluarkan perangko baru. Perangko ini mempu- 

njai dasar hidjau dengan gambar dua orang pemain bola dan dibawahnja 

ditjantumkan angka  kemenangannja. Dengan kemenungan “ini Hongaria 

telah berhasil memetiahkan rekor. Inggeris. jang sebelumnja itu belum 

pernah mengalarii kekalahan terhadap suatu kesebelasan manapun dari 

seluruh Erona. 

  

Pakistan Menentang 

Tiap Agresi Asing 
Bantuan Militer Amerika Tak Bersjarat 

Persekutuan Pertahanan 
Keterangan Menteri Zatffrullah Khan 

MENTERI LUAR NEGERI Pakistan, Zafrullah Khan, me- 

ngatakan di Roma pada hari Sabtu bahwa Pakistan tak mengada- 

kan suatu persetudjuan dengan A.S. Zafrullah menerangkan, bah 

wa kini hanja diadakan perundingan tak resmi untuk mendapat- 

kan perlengkapan militer bagi Pakistan dan ini tak berarti bahwa 

Pakistan mengadakan suatu ikatan militer ketjuali untuk kepenti- 

ngan pertahanan wilajahnja. 
Ta menegaskan bahwa Pakistan 

menentang setiap matjam agressi 

dan bahwa setiap negara bagaima 
napun ketjilnja harus bebas untuk 
iempunjai pemerintahannja sen- SBKA Akam 

| diri. Zafrullah djuga mengatakan s 
Beru ndin & (bahwa perhubungan antara Pakis . 

tan dan Italia adalah sangat baik. 

Utk Petjahkan Masalah pada malam Sabtu Zafrullah 5. 

j " 'lah mengadakan kundjungan Ke 

aa Paksa Dgn hormatan kepada P. M. Italia 

enteri “Perhubungan pella, jang pada hari itu djuga 
| menenima kundjungan - Shukairi, 

D. P. P. SBKA mengabarkan, | sek.-djen. Lembaga Arab. 
bahwa Menteri Perhubungan te 

lah menerima adjakan berunding: 

dari SBKA untuk mentjari penje 

lesaian mengenai afvloeiing jang 

akan didjalankan oleh DKA pa- | 
da achir bulan Desember ini. Da 

lam perundingan tsb. jang akan 

diadakan pada tg. 22 Desember 

akan turut hadir pula wakil2 dari 

DKA. Diterangkan bahwa oleh 

DPP SBKA telah diadakan usaha 

usaha untuk menjelesaikan masa 

lah 'ini dengan, djalan berunding 

Nota djawaban Pakistan 

Kepada Sovjet. : 
2 

Pemerintah Pakistan “hari Sabtu 

telah mendjawab nota Sovjet jang 

|tertanggal 30 Nopember  jbl., jang 

minta pendjelasan tentang berbagai 

berita mengenai adanja rundingan2 

guna membentuk pangkalan2 A-:S. 

di Pakistan dan mengenai ikut ser- 

tania Pakistan dalam Organisasi Per 

tahanan Timur Tengah  (MEDO). 

Demikian diumumkan hari Sabtu. 

ui
 

dengan DKA, tetavi permintaan 

berunding dari DPP SBKA: jang 

sedjak tg. 4-12-53 diadjukan dgn 

dengan surat kawat pada tg. 6-12 

1953 hingga kini belum mendapat 

surat. dan kemudian disusuli lagi . 

Dalam nota ini Pakistan sekali lagi | 

menjangkal “berita2 diatas. Dalam 

"pada itu ditambahkan bahwa adalah 

kewadjiban « “pemerintah: Pakistan 

untuk mengambil setiap langkah gu 

ina menjelamatkan keamanan negeri 

bertempur di Korea di pihak PBB. 
baatzuchtig dan dapat berfikir poli- djawaban dari DKA. Inja dan menerima baik  tindakan2   tis seharusnja tampil kemuka dalam 
gelanggang politik. Tetapi untuk itu 
harus-ada sjarat2nja, kaum muda 
harus dapat bekerdja gotong rojong 
dengan perasaan persaudaraan, ke- 
keluargaan dan sanggup berkorban. 
Dan kalau mereka harus tampil ke- 

- muka, “ mereka harus dapat penuhi 

sjarat2 tsb. dan bukannja mengadju- 

Mereka itu mengatakan bahwa Dean 

akan memberikan - pendjelasan ten- 

.tang perkembangan terachir dalam 
konperensi pendahuluan itu. Ia akan 
menerangkan bahwa pihak Utara 
masih tetap menghendaki agar So- 
vjet Uni dalam Konperensi Politik 
nanti hadlir sebagai negara netral 
dan menolak usul pihak PBB jang 
menghendaki status Sovjet Uni seba aa K3 bantuan2. 

gai anggauta konperensi dengan hak “£ irnja diandjurkan kepada para 
mahasiswa supaja selekas2nja me- 

menjetem penuh. : 
Lebih djauh para pembesar di 

atas mengatakan bahwa dalam 
konperensi pendahuluan itu A.S. 
telah memberikan konsesi besar 
ketika A.S. menjetudjui “ status 
Sovjet Uni tidak lagi sebagai ne 
gara jang ikut berperang, akan 
tetapi sebagai anggauta konperen 
si jang mempunjai hak menjetem. 

Untuk djelasnja, para pembesar 
diatas n kan b t Aa iatas menerangkan bahwa wan 5 Menari 

tan A.S. dewasa ini ialah bahwa! - 
Sovjet Uni nanti hadlir sebagai | KSAD.Tampak Sedih 
anggauta penuh dari konperensi j 
dimana negara ini akan menjetem 
menurut urut-urutan abdjad ber 
samaan dengan negara2 lain jang ' 
akan hadlir djuga. 

Sedangkan, demikian para pem 

nimbun pengetahuan, keachlian su- 
paja dapat menggantikan jang tua2. 

Dies Natalis ditutup oleh uraian 
Prof. Drs. M. Suparwi, Ketua Fa- 
cultet Kedokteran Hewan Unv. Ga- 
djah Mada. 

Bung Karno 

(Oleh Korr. Sendiri) 

SEBAGAI penutupan peringatan 
Dies Natalis Gadjah Mada, — dan 
pula untuk menghormat kedatangan 

e- 

ia 

tak dapat memberikan sesuatu kete- 

kabar2 jg. menga- 

menteri luar ne- 

Fatemi telah di- 

hwa bekas kepala 

asional Iran Hossein 

dengan 

setelah 

menempuh djarak 50 mil dari Gos- 
induk 

gerakan2 dari pesa- 

besar itu, sikap fihak Utara ialah 
bahwa .Sovjet Uni nanti dalam 
Konperensi hadlir sebagai penin 
djau netral, hal mana berarti 
tidak mempunjai hak menjetem. 

Dalam pada-itu mereka djuga 
mengatakan bahwa dalam waktu 
sepuluh hari ini Kenneth Young, 
wakil Dean, mungkin sekali akan 
kembali ke Washington djika da 
lam waktu itu fihak. Utara masih 
tetap belum mai menerima sikap 
fihak PBB. Dan selama ditinggal 
kal oleh Young, disana akan ting 
gal seorang pendjabat jang tidak 
tinggi kedudukannja guna terus 
mengadakan hubungan dgn fihak 
Utara di Panmunjom. 

Demikian kata para pembesar 
diplomatik di Washington. 

Es (Antara-UP) 

, 

HASIL2 PEMUNGUTAN SUA- 
RA PEMILIHAN PRESIDEN 

PERANTIJIS. 
Pemungutan suara babak ke-5 

untuk memilih presiden baru di 
Perantjis, hari Sabtu dimulai 
djam 13.00 GMT. : 

Dalam pemungutan suara jang 

! 

Presiden Soekarno, pada hari Saptu 
malam, bertempat dibangsal Kepati- 
han telah diadakan Malam Tari-tarj 
an jang dikundjungi oleh tetamu2 
agung dan para undangan. Pertun- 
djukkan2 itu diselenggarakan oleh 
Bagian Kesenian Dewan Mahasiswa 
Unv. Negeri Gadjah Mada dengan 
bantuan dari Bagian Kesenian Dja- 
watan ' Kebudajaan — Kementerian 
P.P.K. Semua penari2 dan pengiring 
bunji-bunjian adalah Mahasiswa ha 
nja sebagian ketjil dapat bantuan 
dari luar lingkungan. Tari-tarian jg 
dipertundjukkan antara lain ada Ta 
rian Tapanuli, — Sedati Inong 'Agaw 
(Atjeh, — Klana Topeng (Djawa). 

— Tari Pajung (Minangkabau, — 
Besan Luwong (Djawa), dan jang 
paling menarik jalah tari ,,Gunung 
Sahajang” dari Sumatera Timur di- 
lakukan oleh puteri2 daerah tsb. 

| Sesudah menari dan menjanjikan 
tarian tsb., kemudian sementara Ma- 
hasiswa diminta kepada Bung Karno 
dg. Njonjah suka turut menari dan 
permintaan mana kemudian dipenuhi. 
Kemudian lalu menjusul turut menari 
Perdana Menteri Mr, Ali Sastroami- 
djoio, — Wakil Perdana Menteri I 

ke-5 inipun belum dapat terpilih Mr.. Wongsonegoro, — Menteri Pe- 

oresidennja jang baru. Maka ka- nerangan Dr. Lumban Tobing, — 

renanja masih perlu diadakan ba- Bambang Sugeng, — Sri Sultan Ha- 

bak ke-6. mengku Buwono jang agak malu- 

Hasil2 resmi dari pemungutan malu, — hingga pemandangan itu 

suara babak ke-6 ini ialah: ' sangat meriahkan suasana. Terlebih 

I. PM Joseph Laniel (Indepen- pula ketika orang menjaksikan K.S. 

dent) 374 suara. A.D. Kol. Bambang Sugeng jang 

-2, Marcel-Edmond — Naegelen parasnja kelihatan ,,sedih” — mung- 

(Sosialis) 312 suara. kin karena terlalu banjak memikiri 
: : , keadaan Angkatan-Perang, — suka tu 

3. Jean, Medecin (Radical) 197 rut menari, terlihatlah agak gembira. 
suara. 

& . , Sangat menarik adalah ketika Bung 

| Sa Bidault (MRP) 13 dan Bu Karno berdua'an sadja me- 
nari mendapat sambutan hangat dari 
hadlirin jang sebagian besar terdiri 
dari para pemuda-pemudi. Pendek 

5, Tjalon2 lain 25 suara. 
Djumlah “penjerem ada 926 

sjah. Suara terbanjak mutlak ia- Natalis itu telah dapat 

lah 461 suara. “besar!!! NS   
    

orang, sedangkan 5 suara tidak boleh dikatakan malam tutupan Dies 
succes 

Perundingan dengan K. CU. P. ' demikian rupa jang dianggapnja per 

(Kantor Urusan Pegawai) jg ber 'y,'” Demikian nota Pakistan antara 

langsung pada tgl. 15-12-53 telah jain. 

menghasilkan suatu kesimpulan 

bahwa KUP tidak membenarkan 

afvloeiing jang dilakukan oleh 

DKA. 
Sementara ini oleh DPP SBKA 

banjak diterima ' dari Tjabang2- 

nja maupun dari perseorangan2, 

pernjataan2 dengan surat, surat- 

kabar, atau dengan datang sendiri 

jang tidak menjetudjui didjalan- Ingatakan, bahwa tidak ada tindakan 

kan pensiun-paksa dan akan men |dari Amerika lain jang telah. begitu 

dukung sepenuhnja tiap aksi jang 

ditentukan oleh DPP untuk me 

lawan masa-ontslag model pen- 

siun-paksa ini. Demikian dikabar 
kan DPP SBKA. 

Pakt militer Pakistan/ 
A. S. membuat rakjat 
India memusuhi Ame- 
rika. : 

Dalam pada itu pemimpin Partai 
Sosialis India, Jayaprakash Narayan, 

antara Pakistan dan A.£. Di tegas- 

rika dengan sedar telah melakukan 
tindakan jang bersikap bermusuhan 

terhadap India.”  Kata2 
utjapkan oleh Narayan dalam Kon- 
perensi Partai Sosialis di Bombay. 

DJALAN PONTIANAK— 

SUNGAI DURIAN. 

Disamping mempersiapkan la- 

sangan udara Sungai Durian,, ka 

supaten Pontianak kini memper- 

siapkan pula djalanan sepandjang 

15 km, jang memperhubungkan 

lapangan Sungai - Durian dengan 

kota Pontianak, jang sebetulnja 

berdjarak 18 km. Jang 3 km lain 

ija ada dibawah pengawasan pe- 

merintah kotabesar Pontianak. 

MISI PERDAGANGAN ING- 

GRIS KE TIMUR TENGAH. 

Misi perdagangan Inggris ke ' 

Timur Tengah, jang dipimpin 

sleh Sir Edward Benthall, hari 

Minggu ditunggu  kedatanfannja 

li London. Misi mi terdiri dari 

sara pengusaha Inggris jang ter- 

cemuka dah meninggalkan Ing- 

yris pada tgl. 13 Nopember jl. 

Misi itu telah mengundjungi Irak, 

Cuweit, Saudi Arabia, Syria dan 

Cibanon: dengan maksud untuk 

mempertinggi perdagangan Ing- 

rris dengan pasaran2 baru dine- 

  
| karena 
tbahwa menurut pendapatnja diper- 
Ikuatnja persatuan bangsa2 Asia ada- 

damaian dunia. (Antara—AFP4 
—————A 

SEKITAR PEMESANAN KA- 
PAL2 DARI DJEPANG DAN 

NEGERI BELANDA. 

  

Dari Kem. Perhubungan ,,An- 

dinegeri Belanda kini telah me- 

ngan maksud Pemerintah Indo- 
nesia untuk memesan. 34 kapal, 

pang dan Nederland. 15 Buah 

ny dan jang 19 akan dipesan dari 

CIRKELVERKEER & POLITIK. : 

Sesudah. beberapa anggauta Polisi Lalu-lintas Djawa Tengah ini d 

kirim ke Djakarta untuk melihat sistim lalu-lintas jang berlaku disana, 

djuga mempergunakan sistim cirkelverkeer, 

sadja!!!! 
Betapa -djuga baiknja mak 

ruhnja. Lain Bangkahulus kan lain Semarang 

Bitjara soal menjonto, ini sama halnja dengan orang2 kita jang pergi 

di Indonesia, 
Djadi, baik cirkelverkeer maupun politik, tidak bisa orang menjonto 

Malah mungkin bisa merugikan. : 

Ki Bloko Suto 
Maa Ran AL TAS TT TA “2 8 R2 Ta Ta Wa 0 TA Ta 3 Ta   

N 
' 

malam Minggu dikota Bombay me- . 

“membuat rakjat India mendjadi me 3 
nentang A.S. sebagai berita2 tentang 

usul untuk mengadakan pakt militer 

kannja bahwa dengan pakt ini ,,Ame ' 

diatas di . 

Lebih djauh ia mengatakan bahwa . 
seluruh Asia telah mendjadi gelisah 

pakt itu. Ia' menambahkan ' 

lah satu-satunja djaminan bagi per- 

fara” mendapat kabar, bahwa be- 
berapa maskapai di Djepang dan 

madjukan. penawaran kepada Pe- 
merintah Indonesia berkenaan de » 

dengan berat 28.400 ton dari Dje - 1 

kapal akan dipesan dari Djepang 
melalui Central Trading Compa- 

negeri Belanda jang akan dise- z z rara2 tsb. 
Misi itu dibentuk oleh menteri lenggarakan oleh de Beer jang - 

serdagangan Inggris Peter Thor- mewakili maskapai galangan ka- - 

aeycraft. : pal dinegeri Belanda. 23 

3 3 TE LL LL ML LN MT LA EL 

InGenele: Sadjall 
sekarang dibeberapa kota ketjil Djawa Tengah jang djalannja sempit2, 

sehingga djulan itu lebih “ 

sampit daripada dahulu. Dan akibatnja malahan menjulitkan lalu-lintas 

sud menjonto sistim di Djakarta, tetapi 

tidak mungkin kalau segala jang terdjadi di Djakarta itu ditjonto selu- 

keluar negeri, sekembalinja ditanah air terus menjonto politik jang bera 

dijalan dinegara jang baru dikundjungi, tanpa mengingat faktor2 jang 

ada di Indonesia. Apa sadja jang dilihat diluar negeri, dipaksa ditelankan 

begitu sadja. Harus melihat keadaan2 dimasing2 daerah. Sesuatu jang 

terdjadi disuatu tempat, belur tentu bermanfaat ditempat jang lain. 

   

   
   

                                    

   

   

    

   

          

   

   

                  

   

                        

   

                    

   

              

   

              

   

    

   

    

   

              

  



    
   

   
  

  

      

  

  

  

     

   

  

    
   
    

   

   
       
   

    

  

NG TERIM 
Than kala kantor Karina 

Semarang didapat keterangan, bah- |: 
wa pada tg. 1 Djanuari 1954, Resi- | 
den Milono jang baru2 ini telah tiba | 

0 kembali di Semarang akan pegang. 
« djabatannja lagi, sedangkan timbang | 

: terima dengan acting Residen Sema- 
rang Sumardjito akan dilangsungkan 

   
    

   

    

    

   

    

“ Minjak Item Rambut. 

ga, Residen Milono akan mengada-j 
kan pertemuan perpisahan SP ha 
anggauta SSKDN jang pada. tgl. 
Djanuari 1954 akan dip n, ai | 

Steinfort, KD Liem dan Seedibio. 
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Laki2 Perempuan boleh 
Rp. 15. 

z 

terbatas). Porto tambah 
| Basmilah Manufactured by: 

La : ' dengan 

bejakit susah ini 
serasih ialah | 

BEDAK DAN BALSEM 

14 Sawah Besar D 

  

    —— 
— taBiB Ditjari : : 

Seteran 109 — Semarang. 
Specialist untuk WASIR (Ambeien) 
ASTHMA,- KEPUTIHAN, IMPO- 

| TENTIE dan lain- Jain penjakit. 

Djam AN 9—12 pagi 
KE .sore | 

      

    

    

kuat rambutnja dalam 1 djam rambut Putih mendjadi Item | 
bagus, tidak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting ' 2000 pada tg. 31 Desember j.a.d. dikantor gampang. DAN 100 Fo Garansi tidak Juntur harga 1 3otol 1 Sen Karesidenan. Kabar selandjutnja me- Rp. 25.— 2 gta IL: ngatakan, bahwa pada hari itu dju- 

Il 1 HORMON aa. Spesial “Obat ntuk Wanita: supaja | 
Buah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50.— p. 
MOONLIGHT Cream. Spesial buat hilangkan item2 
Djerawat, Kukul kekolotan panu2 dan Muka bikin Tjantik, 

-RADIUM OIL. Obat Kbs sanggup mengasih kesena- 
ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUEEL 
Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20.— Per botol Maa 

TANWAR MEDICAL HALL. 
Bisa dapat beli pada : 

World Famous Tabib Fachrudin 

Bisa dapat beli pada Agent di Surabaja: 2 AR. 1 
kain2 — Pasar Tundjungan Stand 81—82 Telp. S. 4207. 

AGEN DISELURUH INDONESIA, UNTUK MENDJUALKAN 
MATJEM - MATJEM DJAMU. 

| Harap berhubungan langsung pada alamat : 

” INDUSTRIE DJAMU 
Kenduruan 23 

    

   
    

“PENDAPATAN NN Ig 
Dalam 1 Djam Muda Kembali La 

L... (Black Hair Oil) . "Sp HPN 
Spesial bikin item rambut ada bikin | 

  

Doos. 

pakai MOONLIGHT Cream: KN th 
Se gabaaa ai ana TK 

antara 

Rp. 2,50. 

Singapore. 

jakarta "Phone 3804 Gambir. 
B. PAR Toko |” 

    

  
”TJEMPAKA MULIA" 
“Gtkrenkon.         

ta 

z 

  

  

ala DARI PERSEDIAAN 

rbid Las- Apparaat 
2 COMPLEET DENGAN 

1 STEL - LAS - DAN SNYJBRANDER 
1 REDUCEER VENTIEL PAKAI 2 MANOMETERS 
10 METER CARBIDSLA NG” 

0 ZUURSTOFSLANG 

Am NV- INGTRACO 

  

TILP. 264— SEMARANG.    
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Surrewag 'wesnpuey olnyeA Ipaeyy tyep gzaoySnz efluurny 
-ueg Seje YyIsey eWlIO) yefurg Ye yinjeyip yul sueyefp ur3uag 

mekmkla pr£ JS0g Wesnpue Y 

: u — SP14I ef 010 tanay — sennygef O10y oo 
MOS LIST weip £seT NIIWASAA SI 13L 
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. SETERAN 17A — Telp. 1380 — SEMARANG. 

- | $ 
K3 | 

' Mulai ini hari kami sediakan: Sepatu lelaki, prempuan, 
| anak?, Sandal, Klom dan Sepatu Nylon model jang terbaru, 
“sedia tjukup SEPATU merk: GRIFFON dan WEARMAS- 
TER jang yebenal di Djawa-Tengah, 

“ia 

Toko Sepatu 4 Salon |     

    

  — Harga-Harga Batan 

   
   
   

  

Tak sah didjelaskan kesusahan hati dan lada laki-laki itu jang su- 
dah hilang atau kurang tenaga laki-laki (sjahwat)nja. Mereka tahu sen: 
diri bahwa KEKUATAN SJAHWAT senjakin hari mulai semakin ku- : 
rang, tidak merasa puas. 

| Kekuatan laki -laki itu bersangkutan ta dengan kesehatan otak (urat. 
“urat sjaraf), buah pinggang, djantung dan perut, maka kelemahan sjah- 
wat atjapkali menimbulkan rupa2 penjakit lain dari zenuwen (neurasthe- 
nie) jantung berdebar-debar, pujang, kaki-tangan dingin, lekas tjapa 

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

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

| rang darah dan keputihan. Sebotol Rp. 20.—. 

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

dan Rp. 25.—. 
Harus tambah 1596 ongkos kirim ,,DC PHARMA” PRODUCTS 

BANDUNG. 
Agen2: Semarang Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: Magelang 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat ,,KARUHUN” Djokja dar 
Pekalongan: Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, Djokja, Toko Obat 
Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek Selamat 
Tiirebon. 
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Bank Indonesia 
HvISyIaNW 
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: mep weud-ay Liajng " 
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Escomptobank N.. V, 
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Bank Timur N. V, 
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Oleh Peradangan Industri Besar di bea Da Ea aa 

Technieus: 
fate telah berpengalaman untuk Pabrik: segala Bangsa. 
Surat2 lamaran Resa Temen Pendidikan dan 

DiTj ARI Ta 

Seorang. Electricien/Electro- 7 

  OBAT2 UNTUK $ 
  

  

  

   

    
    

  

    
   
   
   

  

   

  

   

L Da1 - LVHYWNIa Hug Kenapa uesuap Iryer YP 

      

Memberitahukan bahwa 

DJUMAHAT, tgl. 

lajak ramai pada hari : 

SAPTU, tgl. 
KEMIS, tgl.   

Kn 1 A WEAKLING 

Nederlandsche Handel-Maatschappij, N. V. 
Nationale Handelsbank N.V, 

.| De Spaarbank te Semarang 

selainnja pada hari : 

DJUMAHAT, tgl. 25 DECEMBER 1953 (Hari Natal) 
1 JANUARI 1954 (Tahun Baru) 

mereka punja kantor-kantor djuga akan ditutup untuk cha- 

26 DECEMBER 1953. 
31 DECEMBER 1953 

  

bagi kulit 

Njonja.     
  

  

  

    

   

  

PITA MENDJADI Ea 

(MEI La 
  

   
   

  

      

HILANG... 
SEGALA PENJAKIT 

PENJAKIT PILEK 

Dia sedar, berdasarkan 

dari penjakit demam - sakit 

   

   

     

     

  

     

  

   
   
   

  

         
   

   

     

    

   

  

      

»Sehalus sutra dan se. 

gar bagaikan embun! 
Kulit Njonja men- 
djadi demikian oleh 
sabun wangi Lux. 

Ini terdjadi karena busanja jang halus lagi ber- 
limpah- limpah. Lagi pula, kewangian- Lg 
akan selalu mendjadi kesukaan Njonja 

          
putih, murni, halus 

1 

Anam: 
bintang pilam Pama 

Amerika 

jang terkenal berkata: 

Saja selalu 

memakai 

  

  

  

SABUN WANGI 

Dipakai oleh 9 dari 10 bintang pilem.   
  

  

  

Baru Terbit Untuk Pembatja Umur 20 Tahun 
»Pengaruhnja Kenikmatan” 

Inilah riwajat adjaib pemuda 
HONG IE SENG (Lelaki jang di 
tjintai- selosin bidadari dunia), 
jang bukunja tjetakan pertama 
dalam tahun 1921 dibuat rebutan 

Wa sampai Polisi Belanda ikut tjam- 
“Fa pur. Sekarang sudah terbit tjeta- 

kan ke-4 dengan sulaman baru 
! : oleh penulis djempol LIETJAY. 

  

(Hp x.— GWATJAY jang populer. | 

RAHASIA MACAO SORGA Satu buku LUX EDISI 1 
DUNIA Rp. 12,—: iper Poswesel 

(Pesan bulan Desember: ongkos 
kirim bebas). ' 

PENERBIT : N. V. ,,/TJERMIN” 

PASAR BESAR 765, SURABAJA 
Te 

Baru terbit tjetakan ke-3 ter- 
hias 23 gambar, untuk pemba- 
tja umur 17 tahun keatas. 

HARGA Rp. 10—   
  

— CITY CONCERN : CINEMAS - 2 
  

L U-X 
5.00 7.00 9.00 

INI MALAM PENGHABISAN (u. 13 tah.) 

ALEC GUINNESS — GLYNIS JOHNS — 
YALERI HOBSON.—- dalam : 

»T HE GA RDP Ka Tag 
  

Besok malam premiere : 

Akandatang: 

GRAND 
5.00 7.00 9.00 

Besok malam 

LOUIS HAYWARD — JODY LAWRANCE 

sIhe SON of Dr. JEKYLL 
Hebat! Gempar! 

E RROL FLYNN — MAUREEN OHARA — ,AGAINST ALL FLAGS” — 
Coter by Technicolor. 

Filim terbesar — penuh sensatie! Hebat dan gempar! 

Serem! 

INI MALAM PENGHABISAN tu. 13 tah) 
KICHARD CRANE — MARSHALL REED 

TN RIOUS ISLAND” I 
Captain Harding's fabolaus adventure! 

DAwalan Bagian ke IL 'Pamat kt en        

      

      

    

      

  

  

“Ng MALAM P PREMIERE BESOK MALAM PREMIERE! 
sio 5-79. (7th) 

Richard” Burton — James Muson 

  

ISebagai tikus malam 

dari pemboman 
Rommel Afrika Corps, 

Huskan musubnja demikian . rupa, 
hingga kekalahannja, 

jarig benbattkja, “drag djaib 
ng dimalam daerah panas' lang!!! 

tahan! Pertempuran | p 3 
harimau laut, jang Pahlawan Tobruk membikin 

  

Ini malam pengab.: 5.-7.-9.- (17th) 
Bob Hope — Marilyn Maxwell 

»THE LIMON DROP Kip" 

SKA Iu 
esok malam premiere 

7.00 — .900 
S5 — Trigger 
  

  

    

   

METROPOLE “5.-7:-9.- (47 th) | 

jang keluar 
guwanja mentjari mangsanja karena 
siang hari mereka harus berlindung 

jang dahsjat ' dari 
mereka Iu- 

berobah men- 
djadi kemenangan jang gilang-gemi- 

se- hi 

Montgomery TN -— Anne Baxter/| 

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

5 aa SEGALA RUPA 

5 - : KEPERLUAN. 

T Gibinicomid P.P.P.K. Catok 2. Kiki iosen aan PE Ro. 1280 
: Obat ini menam' an darah, sungsum, manik dan napas, 

. Matjam-matjam Kep erluan : . terutama memberi tenaga baru. Aa ah bagi orang 
3 Lelaki atau Perempuan jang badan lem dan berpenjakit 1 (Pertolongan Pertama Pada Ketjilakaan) Napi peataa ana AA Ag 

Untuk BROMFIETS, MOTOR-SPEDA, SCOOTER dsb Obat pendapatan baru untuk Orang Perempuan datang bulan 
(PF terisi dalam blik ketj it jang INDAH SEKALI Rp. 18.50. tidak tentu, darah kotor mengumpet, perut berasa sakit kurang 

Yatuk AUTO ON, TAXI dsb Rp. 35.— Ukuran darah, muka putja, kepala pusing dan pinggang linu pegal. 
: «te |. Awas Perempuan hamil dilarang minum. 
Tittah UUCK, prokeur. (menurut Inspectie Lalu Lintas) c) - Losman's Leucorrhoca Tablets. Rp. 12,50 
Rp. 30.— 2... Berguna sekali pn peran puan sakit (keputihan na 

ks TRUCK 1 d)  Losman's Syphilis Tablets. - p. 
Nan Rp. Bra ORA. (Menurut, TS Berguna ai sn buat membersihkan darah Kanan 
3 2 " # '@) Losmarm's Santal Cystol. SRI Dut pajangan dalam, RUMAH TANGGA, SEKOLAM: | |0 Herman na, CA jap jang benar 
Ada djugs VERBANDTROMMEL MODEL 1, H, AAN- | (0 Losman's Chocolate Lanati ve Fil Rp. 3.-— Bem akerr Kendra 

VULLING 1 A dan UL. 15 Pil urus? mandjur untuk bersihkan perut. 
PE $$ 29 8)  Losiman's Hemorrhoids Pil Rp. 12,20 Dialah manusia jang berbahagia. : . Brogisterij »0 N ts | Amat mustadjab bagi Ea atau wasir baru aa lama. merigdlataa bekuan beban 

15 3 h) Losman's Calosion Tablets. p. , 
: KRANGGAN' TIMUR 21, — TILP. 1419 - SEMARANG. || Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan segala batuk. 
.- s! |)  Losmar's Neuring ik, Rp. 12,50 

. Bas 

buh, badan lemah muka putjat, makan tidak enak. 
Terdapat di semua Toko-toko Obat Tionghoa. 

Semarang: TEK "53 TONG 

k)  Losman's Deafness Pil Rp. 12,50 
Obat penulung bagi orang tuli dan kurang pendengaran, 

D sman's Rheumatic Pil. Rp. 12,50 
|. Untuk sakit tulang ayok d.LI. sakit rheumatiex, 
'm) Losmar's Antacid Pow Rp. 4.— 
| Buat sakit Ulu Hati, Pa an asem, makanan Pn hantjur, 
'8) Losmans Nier & Blaas Tablet. 2,50 

—  Mustadjab sembuh sakit Pinggang, gesindjel, lemah, djalanan 
kentjing berasa sakit d.11. 

0) Losmai's Bloodtonic Tablet. Rp. 12,50 
Mengandung Vitamin A. B. C. Untuk orang sakit baru s£m- 

  

“Roy Rogers 26 

kepala - sakit entjok dan pilek, dapat dia melandjutkan 
'hidupnja dengan menelan tablet 'ASPRO' bila badannja 
merasa ta enak. Setan tablet dibungkus dalam' Sanitape' jang 

sx 7 selalu bersih dan kemandjurannja 
jang ta' kundjung padam. Tablet 
ini ta” pernah. mengetjewakan !     

     

    

Ni 

TA" MERUSAK NI 
| NpjantTuNG DAN, 

JACOBSON VAN Ben BERG & CO. 

    

Makan 

  

AAN srumpy cane saw “ea | ir sTumPy CAN KEEP THAT SAW 
“TA YOUNG LARUE WAS MY 

PA AN TOWN, BUT HE AINIT FOUND MI 
UD Rs way out HERE yet-— IN 

FOR A LITTLE WHILE LONGER, 

AND Sena GOOD! 5 
WE'RE SET! 

- Dikantor perusahaan kaju Larue. 
— Stumpy Cane telah berkata, 

bahwa Young Larue ada dikota, te- 
tapi dia belum dapat menemukan 

perlambat sedikit lama 
djaan menggergadji di 
Pines kita akan menang. 

: FROM WORKIN' AT TH' PINES MILL 

KT FICURED THIS BROKEN STEAM 

MEANUHILE, AT THE LUMBER MILL 
.0WNEP BY TOM AND MARY PINES HANDS UP, GUICK--AND KEEP 

ALL RIGHT, MISTER, GET 25) 

THEM THERE / 
PIPE WASN'T AS BAD AS STUMPY 

| CANE CLAIMED--IT'S FIXED! 4       — Bila Stumpy dapat mem- 
peker- djian milik "Tom ' dan 
pabrik 

  
      — Baiklah tuan, mati kedua 

belah tanganmu lekas! 

“Semahthta itu Gipabrik penggerga- 
Mary Pi- 

MOM ae 
— Saja rasa bipa uap jang puitis 

,MYSTERIOUS ISLAND” TI 
INDRA INI MALAM D.M:B. (u. 17 tah.) 
5.00 - 7.00 - 9.00 MISLIA —MUSTAPHA — NURSIAH — M. SABRI 

BUNGA PERTJINTAAN" 
Satu romance drama jang memikat dan mengharukan! 

ROGELIO DELA ROSA — DELIA RAZON — 
2 : ROSA ROSAL — TONY SANTOS 

PRINSIPE AMANTE SA SR UBITANYA? 
Film Philipina terbesar dengan bahasa Indonesia dalam berwarna. 

ROYAL INI MALAM D.M.B. (u. 13 tah) 
5.00 7.00 9.00 AMRAH —- MIMI MARIANI — MIEN SONDAKH 

M. ARIEF — PAULINA ROBOT — KUNTJUNG 

KASSAN atau PUTERA. MAHKOTA 
JANG TERTJURI 

Dongengan 1001 Malam penuh sensatie dengan lagu2 dan Tarian jang 
merdu dan indah! 

Akan datang: 

  

  

ROXY 
5.00 7.00 9.00 

INI MALAM PREMIERE (u. segala umur) 
JOHN WAYNE — RUTH Helo La 

JACK MULHAIL — NOAN BBERY: Fri 
Dalam Alexander Dumas Modern Version 

BAGIAN Ke-ll (TAMAT) 

sThe Three Musketeers" II 
(TIGA SEKAWAN) Pradjurit2 dari pasukan istimewa melawan komplo- 
tan pendjahat ,,Lingkaran Badja” jg. tidak mengenal periketnmanusiaan, di- 
kepatai oleh orang jang disebut »E 1 Shaitan”, Siapakah ,,B1 Shaitan” itu? 

in Alfred Hitchcoek's 

st KONEEIa         

dijalan kesini dan itulah baik.   ini tidak sedjelek. seperti apa jang 
dituntut Stumpy Cane ' — kelihatan 
ini telah diperbaiki. 

  

  
  

Penuh sensatie jang “menggemparkan! 

  

Type Pertj.“ ,SEMARANG”,  


