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Ka Na 

Lengganan (bajar di 

Kapal Asing Tak 
Rakjat Menjangkanja ,,Ikan Lodan” 

tjam R idjau-Laut Menggegerkan Kaum Nelajan — Di-|i 
visi Diponegoro Sibuk Men na 3 

| (Oleh: Wartawan Kita Sendiri 
BANJAK NELAJAN dipelb 

  

   
    

| merghubung2kan soal 
butuhkan banjak orang2 
lodan raksasa”, 
pjuh. 

K.A. Jogja-Djak 
Ditembaki 

3 Orang Luka Parah . 

KERETA-API Jogja—Djakar- 
ta jang ditarik oleh lokomotip 
No. 21, hari Djum'at tg. 25-12 
U. telah ditembaki oleh gerombo- 
lan bersendjata tak dikenal, se 
waktu kerefa-api tsb. sedang li- 
wat didaerah Linggapura, antara 

. Purwokerto—Bumiaju. Akibat 
tembakan2 ini, menurut ketera- 

  

ngan jang diperoleh ,,Antara”, 
maka 3 orang penumpang (tidak | 
diperoleh keterangan penumpang 
laki2 atau perempuan), mendapat 
luka2,  kabarnja 2. Pp 
Lain kabar lagi menjatakan, bah 
wa seorang penumpang laki-laki 
meninggal dunia akibat tembakan 
tembakan tsb. 

Berhubung dengan itu, maka ke- 
reta-api tjepat Jogja—Diakarta tsb 
jang menurut rentjana harus tiba di 
stasion Gambir pada djam 15.52, 
terlambat Ik. 3 djam dan baru tiba 
distasion Gambir pada djam 18.40. 1 
Kabar selandjutnja menjatakan, bah 
wa tembakan2 jang dilepaskan oleh 
gerombolan tsb, dilakukan dari atas 
bukit2 ketjil jang berada diantara 
djalan kereta-api. Kereta api tiepat 
jang ditembaki tidak berhenti, bah- 
kan menurut keterangan, berdjalan 
dengan ketjepatan penuh. Kabarnja 
waktu itu didalam kereta api tsb ti 
dak terdapat anggota2 tentara pe- 
ngawal, sehingga tidak 'terdjadi tem 
bak-menembak. (Antara). 

Pesan Hari Na- 
tal Eisenhower ' 

Sembahjang Adalah Per- 
bedaan Antara Kemerde- , 

' 

TV. Suara Merdekas, 

djai 

adanja berita2 tentang ,, Be 
@n meluasnja kabar2 tali, hingga banjak 3 
1 nafkah. Matjam2 berita jang didesuskan, jang masih me 

ini kepada nist Njai Loro K' 
untuk didjadikan ,,wadal”. 

jang menghitam pada suatu mai 

luka2 parah. ' 
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|1.— luar kota Smg. (ditambah I 
Rp. 0:80 per Mm, kol. Hanya et 

. 10— dim kota Smg. 
0.30 utk. meterai). 

an 60 sen per lerbar 

djaib D 
Dikenal” Berlabuh 

    

    

  

aagai tempat @pantai Selatan Dja 
enda Adja'b” jang terdampar d' 

nelajan jang engga 

Belakangan ternjata, bahwa jang Anjamannja  menundjukkan — dibuat 
tak (4 

berlobang, hanja disamping “ terda | 

"disangka ,,ikan lodan raksasa” 
adalah sebuah kapal asing jang ti- 
dak diketahui kebangsaannja, jang 
berlabuh kurang lebih 105 kilometer 

:dari daratan dekat pantai Lohgading 
| tadi. Menurut -bunji tileram laporan 
liang dikirimkan kepada jang berwa- 
“djib, memang kapal jang tak dike- 
nal tadi benar berlabuh disana mu- 
lai tanggal 3 Desember  djam 9.53 
pagi dan sampai dikirimkannja til- 
gram tsb. pada tanggal 5 Desember 
ibL., kapal tadi masih berada ditem- 
patnja. . Apa maksudnja belum di- 
ketahui. Memang kalau malam hari, 
silhoute (bajangan) kapal tadi bisa 
menimbulkan fantasi jang serem2 
bagi orang jang masih pertjaja pada 
tachajul. : 

Benda2 adjaib. 
Bagi nelajan2 lainnja lagi, jang 

sudah berpemandangan agak madju 
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Inilah ,,benda adjaib” jang diketemu- 
kan di pantai Selatan Djawa Tengah 
itu. Apakah arti benda 'ini sebenar- 
nja, kini masih dalam penjelidikan 
jang berwadjib.. Ada beberapa jang 

dikirim ke Bandung. i 

   

ini 

kaan Dan Kominisme 

PRESIDEN  Dwight Eisenho- 
wer pada hari Kemis malam me- 
ngutjapkan pesan Hari Natal, jg 
ditudjukan kepada segenap rakjat 

idan hanja pertjaja pada soal2 jang 
njata sadja, memang mempunjai ala- 

e 2 4 san djuga untuk takut pergi “ kete- 
Amerika Serikat. Antara lain di ngah laut. -Mereka takut terbentur , 
njatakannja, bahwa Hari Natal | pada ,,benda2 adjaib” jang ' meng- 
tahun ini benar2 merupakan hari apung-ngapung ditengah lautan dan 

i Ww3I. Hari Natal jang damai ada sementara jang terdampar ditepi 
jak tahun 1949 untuk rakjat pantai. Mereka tidak tahu, “apa arti- 

ika. Ditambahkan oleh pre nja ,.benda2 adjaib” ini, jang sebe- 
en Eisenhower, bahwa nengha lum itu tidak pernah ada di pantai 

apan2 rakjat Amerika masih Selatan: Takut mereka, kalau2 »ber , 
tjemerlang, walaupun dewasa ini da2 adfaib” tersebut adalah suatu | 

dunia masih terpetjah belah da- ajakan rahasia” jeag aa per 
z i utkan bentjana. pa ragi bada di- 

aemeapian2en Dota Reba ingat, bahwa dulu pernah ada ka- 
Nan | bar2 adanja kapal2 terbang jang me- 

lajang2 dimalam hari diwilujah Ban- | 
djarnegara Kroja, Tjilatjap dsk., ig 
mula2 disangka mengangkut. sendja- 

     

  

   

    

| 

Kemudian Eisenhower — membitja- 
rakan hal sembahjang, jang di kata- 
kannja merupakan perbedaan paling 

(Foto: ,,Suara Merdeka”) »benda-adjaib” 

    

        
     

      

  

ant: 
Dipantai Selatan —| 

— Benda2 Adjaib Se-| 

jelidikinja 

va Tengah kini telah digempar- 
tempat2 tertentu dipantai Selatan. 
1 menudju ketengah Laut untuk 
'ekat kepada tahaju!, ada jang 

dul jang akan mempunjai chadjat, hingga mem- 
Hal ini dinjatakannja dengan terlihatnja .kan 

am dekat Pantai Lohgading, disebelah selatan Sum- 

dalam pabrik. Keseluruhannja 

pat huruf Kanji (huruf Djepang) ig 
berbunji ,,Hi” artinja ,,Hari”. 

Soal isinja inilah jang paling di 
takuti oleh penduduk, karena mere 
ka chawatir, djangan2 benda tsb ber 
isi sesuatu 'matjam gas ratjun jang 
berbahaja. Oleh pihak Divisi Dipo- 
negoro kini ada sementara benda2 
tsb jang dikirim ke Bandung untuk 
di-analisa, apa isinja, darimana asal 
nja dan apa gunanja. Menurut he- 
mat penulis, mungkin benda2 tsb 
adalah benda2 ,,pelampung” jang di 
gunakan dalam penangkapan ikan. 
Tetapi kalau dilihat, bahwa benda2 
tsb terbuat dari gelas jang bisa pe- 
tjah kalau berbenturan dengan ben- 
da keras, maka agak mustahil djuga 
ada nelajan2 membuat pelampung 
dari gelas. Maklumlah pelampung? 

itu sering harus diangkat naik tu- 
run dalam kapal, hingga dengan sen 
dirinja memerlukan bahan2 jang ta 
han benturan2. 

Pun hingga kini dari nelajan2 ber 
motor Indonesia belum ada jang 
mempergunakan pelampung? djaring 
jang demikian itu: selain itu kalau 
toh berasal dari perahu nelajan 
asing, terang perahu nelajan itu me 
langgar Peraturan Pelajaran Interna 
sional jang melarang sebuah perahu 
asing mendekati pantai Indonesia 

dalam djarak surut 3 mil dari pan- 
tai. 

Pelampung randjau laut? 
Ada djuga jg. menatafsirkan, bhw. 

benda2 tsb adalah pelampung ..ran' 
djau laut” jang terlepas. Tetapi ka- 
lau menilik tali radjutnja jang utuh, 

|. terang benda tsb bukan |.terlepas”, Tgetahui PlI-Aneta mendapat kete | 
tetapi memang dilepas dengan senga angan, bahwa pembukaan hu $ 
dja. Sebab barang jang terlepas den bungan diplomatik dengan Sovjet | 
tak disengadja, pasti putus? talinja. | 
Lagi pula, ditilik dari ilmu strategie pada tahun ini, melamkan- 
kelautan, 

E apa2 memasang randjau di pantai tahun depan. Sungguhpun bilama 
S, 

pantainja itu. 

terang tak ada manfaat 

selatan jang-toh banjak jang tjuram2 

Ditilik dari warna tali2 radjutnia, 
menandakan bahwa benda2 tsb bu- 
kan berasal dari djaman perang du- 
nia II jl., tetapi memang masih ba- 

ru. Bagaimana djawaban teka-teki 

ini, baiklah kita 
tunggu sadja hasilnja. Waktu berita 

jini ditulis, pihak Divisi 
sedang mengadakan penjelidikan sek 
sama. Selain itu pun telah diminta 

' keterangan dari Djawatan Perikanan, 
untuk ikut membuka 

i.benda adjaib” ini. Hasilnja 
pasti akan kita umumkan : : 
pembatja. Memang perlu ' diketahui djuga tidak akan membuka kedu 

Diponegoro 

tabir rabasia 

nanti 
kepada 

rahasianja, agar para nelajan tidak 

lagi takut mengarungi samudra ra- 

ya : 

3 

ai
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—. Jang Gemar Kawin 
Lajung Isterinja 17 Orang—Anaknja 40— 

53 — Isterinja Semua Dikawin Sjah - 

BERTEPATAN DENGAN hari ibu (to. 22 Desember), di- 
mana suasana dikalangan kaum wanita sedang hangatnja didjiwai 

“oleh semangat anti-pyligami”, disebuah perkampungan didae- 
rah Kabupaten Bandjar Kalimantan, polisi telah berhasil menang 
kap seorang anggota gerombolan nama Lajung jang  beristerikan . 

“17 orang dan mempunjai anak 40 orang. Ketika ditangkap, La- 

“jung meraung2 minta ampun kepada polisi, karena katanja anak- 
nja sudah hampir 40 “orang, jang kesemuanja itu belum ada jang 
berusia 10 tahun. Pihak polisi jang keheranan2 mendengar ,,raung 
an ampun” dari Lajung tadi, Kemudian mengerti dan ketawa ter- 
bahak2, setelah mendengar dari Lajung, bahwa ia "mempunjai 17 
isteri, jang kesemuanja dinikahirja dengan sah, dam tak seorang 
“djuapun dari 'sterinja tadi jg ditjerainja. . 

—. Oleh Lajung- diperlihatkan pula satu per satu gambar isteri- 
nja, jang katanja kesemuanja dinikahnja — dengan perantaraan 
Penghulu” jg diangkat oleh ,,Urusan Agama” organisasinja, ke- 

Ih muali, seorang #jang bernikah dengan Penghulu Negeri, 
jaitu ketika Lajung belum memasuki gerombolan. Lajung kini ma 
sih dalam tahanan dan pemeriksaan polisi   : 

|— Anggota Grombolan — 

Pasukan2 Ho Chi Minh tadi ber- 
gerak dalam beberapa kolone ke- 
arah kota Thakhek, kira2 200 km. 
sebelah timur. Vientiane, ditepi su- 

  
Iingai Mekong. Pasukan2 ini tampak 

.nja djauh lebih kuat daripada pasu 

“ketika tahun jl. 
| Menurut laporan? 
'pasukan2 Ho ini sekarang berada 
Ipada djarak 80 km. dari Thakhek 
atau kira2 djarak djalan kaki 3 
hari.   

Chiang Belum Lepaskan Keci- 
ginan Serbu Daratan T'kok 

setahun Sesudah Ia Akan Dipilih Laci Djadi 
tr.iden la Vjandji Menjerbu Tiongkok— 
serbuan Ke RRT Kuntji Masalah2 Asia? 

takan, bahwa bila ia terpilih kem bali sebagai 
“kun depan, maka dalam tempo satu tahun sesudah ia terpilih 
“kembali, ia akan mengadakan ofensif umum terhadap, daratan 
Tiongkok, Keterangan ini olehnja diutjapkan ketika dewan perwa 
kilan Nasional mengadakan pertemuan tahunan. | Pada tg. 19 
Pebruari j.a.d. dewan perwakilan rakjat akan mengadakan sidang 
untuk memilih seorang presiden dan seorang wakil presiden baru, 
jang masing2 habis masa djabatannja dalan bulan Mei. 

Chiang Kai Shek jang praktis pas 
ti akan terpilih kembali selaku pre: 

siden nanti selandjutnja ' menerang- 
kan-bahwa pemilihan2 jang akan da 
tang akan merupakan: politik ofen- 

tif-balasan terhadap daratan Tiong- 
kok, karena mereka- jang berada di 
belakang Tirai Bambu akan  mem- 
peroleh . kekuatan bila mereka de- 

ngar keadaan politik di Taiwan. Of 
fensif politik sedemikian akan lebih 
besar pengaruhnja - dari pada suatu 
ofensif. militer, demikian Chiang 
Kai Shek. 

presiden dalam ta 

Suatu Gebaar 
Dari Indon. 

Spj Staf Kedutaan Rus- 
sia Nanti Djuga Dja- 
ngan Melebihi6—8 

Urang? 
  

Dari kalangan2 politik jg me 
Pendaratan Nasionalis di- 
daratan Tiongkok “ kuntji 
masalah2 Asia, kata Paik. 

Kuntji bagi seluruh masalah Asia 
"adalah. suatu' “pendaratan — Tiongkok 
Nasionalis kedaratan Tiongkok, de- 
mikian diterangkan “oleh dr. Paik 
Lak Geoon, pemimpin sebuah fact 
finding mission Korea Selatan jang 

terdiri atas 4 anggauta jang kini se- 
dang mengundjungi 'negara2 Asia 
Tenggara.. Paik pernah  mendjabat 
menteri —pendidikan dan sekarang 
mendjabat presiden universitet Yun 

3 

Uni tidak akan dapat terlaksana ' 

akan dapat terdjadi pada awal 

na nanti Indonesia sudah dapat 
membuka kedutaannja ' di Mos- 
kow, masih belum tentu lagi pem 
bukaan kedutaan Sovjet Uni di 
Djakarta akan dapat dilakukan 
dalam waktu jang bersamaan. 

PRESIDEN CHIANG KAI SHEK pada hari Djun'at menja ' 

Kalangan2 tsb. ' memperingat- 
kan pula, bahwa pemerintah In- 
donesia membatasi djumlah staf- 
nja unfuk kedutaan di Moskow 
itu hanja antara 6 a 8 orang. Ini 
dapatlah dianggap sebagai Suatu 
»gebaar” dari fihak Indonesia jg 
mengharapkan “agar Sovjet “Uni 

taan dengan staf jang djumlahnja 
besar, demikian pendapat kala- 
ngan politik .tsb. (PI-Aneta) 

  

(Tharekat Islam Akan Berga- 
bung Dgn Nahdhotul Ulama? 
Tidak Benar Bahwa Ummat Islam Terpetjah- 

. peroleh kekuatan dari sembahjang, | 

besar antara kemerdekaan dan ko- 
munisme. Kaum komunis, demikian 

presiden A.S. itu, tidak dapat mem- 

karena doktrine materialisme mere-! 
ka tidak mengakui kemuliaan manu- 
sia dan dengan demikian tak menga 
kui adanja Allah. Selandjutnja Eisen 
hower mengadjak rakjat Amerika 
untuk bersama2 dengan dia memo- 

-hon kepada Tuhan supaja diberikan 
tuntutan jang tepat dalam menjele- 

ta2 gelap untuk grombolan2 terten- | 
tu. Inilah sebabnja, mereka pun ta- 

kut pergi ke laut. : 

Memang apa jang disebut oleh 
penduduk ,,benda2 adjaib” ini be 
nar ada, hanja barang2 ini mereka 
namakan ,,adjaib”, karena belum 
d ketahui asainja dan apa mak- 
sudunja. Benda2 tersebut dikrte- 
mukan dipe'bagai tempat di pan- 
tai Selatan Djawa Tengah. Di dae- 

Belah: Kata hjahi Dahlan 
DARI BUKITTINGGI didapat kabar, bahwa tentang berita2 

mengenai bergabungnja PPTI dengan Nahdatul Ulama, telah di- 
dapat keterangan dari Dt. Radjo Melayu Ketua Departemen Po- 
litik/Ekonomi PPTI, bahwa perundingan informil dari kedua wa- 
kil2 N.U. dan PPTI telah dilakukan malam 20 Desember 1953 jl. 
bertempat di Hotel Grand Bukittinggi. PPTI diwakili Sjech H. 
Djalaluddin dan Bachram Djobhy masing2 Ketua Umum dan Se- 
kretaris Djenderal PPTI, sedang dari pihak Pengurus Besar Nah- 
datul Ulama diwakili oleh K.H.M. Dahlan selaku Ketua Umum 
N.U. dan Mohammad Taha Ma'ruf anggota Pengurus Besar dan 
Konsul Nahdatul Ujama Sumatera Tengah. 

rah Banjumas sadja antaranja d!- 
ketemukan di Pasir Putih, Tila- 
tjap pada tanggal 17 Desember 
terdapat 1 buan, d'pantai Ba- 
bakan (Kroia) hari itu djuga di- 
kettemakan 3 buah. Tanggal 12 
Desember dipantai Bulus Pesan 
tren (Kebumen) terdapat 2 huah, 
Pada tanggal 13 Desember dipan 
tai Puring (Gombong) diketemu- 
kan 2 buah. Ban Pn ah 
'alah pada tanggal 15 Nopember 

Ha Damat Krokoh, Giritontro (dae 
rah Surakarta Selatan) diuga di- 
ketemukan 1 buah benda sema- 
tjam itu. 

saikan -kesulitan2 mereka dan pula 
diberikan kekuatan untuk dapat 
menghalaukan pikiran? jang bersi- 
fat masa bodoh dan putus asa dan 
bersifat tjongkak dan takut. 

(UP—Aneta). 

ARTHUR DEAN MENGENAI 
MASALAH TAWANAN PE- 

43 

— RANG. KOREA. 
1 istimewa Amerika 

thur H. Dean, menja- 
ejakinannja, bahwa ke- 
tawanan perang Tionghoa 

tara, jang tidak mau 
1, pada tanggal 22 
dilepaskan sebagai 

1, Dean menjata- 
ja ini didepan pa- 

ira2 sekutu di Ko 
mpul ditempat ke- 

“Cabot Lodge, wa- 
pada hari Rabu 

    
    

    

    

  

   
    
    

     

    

Matjam benda. 
adjaib” jang ter- 

dampar di pantai Selatan tadi se- | 
muanja berbentuk sama. 'Semuanja 
dibuat dari gelas bulat berwarna hi 

|djau, dengan diameter 30, 25 cm. 
! heratnja kurang dari 5 kilogram. 
Benda tsb dari luar tampaknja ka: 
song tak berisi apa2 dan. hanja di 

9 Buah ,,henda 

   

Titik perundingan didasarkan 
lebih dahulu pada tindjau menin 
djau mengenai politik dan tjara2 
bekerdja. Delegasi masing2 Pe- 
ngurus Besar kedua partai itu, se 
pendapat bahwa  sesungguhnja 
persatuan umat Islam adalah sa- 
lah satu sjarat jang mutlak untuk 
menfjapai keluhuran  fjita-tjita 
agama Islam. Tetapi persatuan itu 
sudah seharusnja tumbuh diatas 
dasar2 rasa kesadaran dan kein- 
sjafan tjara beragama untuk me 
neruskan revolusi rakjat mentja- 
pai kemakmuran ekonominja, ber 
pedomkan ahli sunnah dan Al- 
Gur'an. 1 

Berdasarkan kepada kesatuan 
endapat itulah, maka kedua wa 

kil2 PPTI dan N.U. telah sepakat 
untuk mempertimbangkan  ke- 
mungkinan tergabungnja kedua 
partai tsb. jg keputusannja akan 

    
balut dengan tali radjut jang kuai, 
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Peta pantai Selatan Djawa: Tengah, Pada tempat2 jang diberi tanda 
4 bulotan2 itulah terdapat ,,henda2 adjaib” itu. Dekat pantai Loh Gading 

“4 mulat tanggal 3 Desember berlabuh djuga sebuah kapal asing jang tak 
dikenal kebangsaannja, “jang oleh sementara penduduk disangka ikan 

"Tn lodan raksasa” utusan Njai Loro Kidul.   
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diserahkan kepada putusan  kon- 
gres PPTI tanggal 28 sampai de 
ngan 31 Desember 1953. 

Atas pertanjaan apakah mung . 
kin kongres memberikan persetu 
djuan bulat, Dt. R. Melayu kata 

|kan/ bahwa mungkin ada bebera 
pa tjabang jang tidak setudju, 
tetapi ada harapan baik, bahwa 
pergabungan itu akan diterima 
oleh kongres. (Antara) 

N. U. dan federas'2 
Islam. 

Selandjutnja Kjai Dahlan dari pe: 
ngurus besar Nahdatul Ulama, me- 

nerangkan kepada PI. Aneta di Dja 
karta, bahwa tidaklah benar “kalau 

orang mengatakan, bahwa diantara 
ummat Islam “pada waktu ini ada 
perpetjahan. Kaum Muslimin menu- 
rut- Kjai Dahlan. sama2  mempunjai 
satu tudjuan dan pada pokoknja ti- 
dak berpetjah belah. Kjai Dahlan 

| membenarkan, bahwa dilapangan. po 
Hitik memang benar diantara partai2 
Islam. tidak “ada kerdja-sama. Tetapi 

.ini adalah soal biasa bahwa menge 
nai soal2 politik ada perbedaan pen 

“dapat. Adalah soal biasa pula, bhw 
(diantara partai2 jang mempunjai da 
sar jang sama, jang satu duduk di 

"dalam kabinet dan lainnja tidak. 
Didalam hubungan ini diperi- 

ngatkannja kepada partai2 jang 
berhaluan nasionalisme, jang di 

|dalam kabinet jg lalu tidak duduk 
dalam pemerintahan, tetapi dalam 
kabinet sekarang duduk. 

Mengenai suara2 jang meng- 
(hendaki adanja persatuan dan ker 
dja sama diantara partai2 politik 
Islam, kjai Dahlan memperingat 
kan, bahwa N.U. bersama-sama 
dengan PSII dan Perti telah mem 

| bentuk suatu federasi.  Djikalau 
Masjumi menghendaki persatuan 
sinarilah bermusjawarat dengan 
Liga Muslimin Indonesia”, demi 
kian kjai Dahlan, 

  

  

Hi. Kini ia diserahi tugas mempela 
djari reaksi2 terhadap pertemuan an 
tara presiden Syngman Rhee dengan 
presiden. Chiang Kai Shek. Kepada 
United Press ia menerangkan bhw 

Suatu pendaratan Nasionalis kebenua 
Tiongkok pasti-akan mengusir pasu- 
kan2 komunis dari pelbagai tempat 
dan dengan demikian tidak sadja te 
kanan terhadap Korea akan berku- 
rang, melainkan djuga tekanan ter- 
hadap Birma Utara," Indochina dan 
negara2 lainnja jang berbatasan ke 
pada wilajah2 itu. 

Paik djuga telah mengundjungi 
Taiwan. Ia tidak mau “ meniatakan 
pendapatnja bilamana offensif seru- 

|pa itu diharap akan terdjadi. 
Dikatakan bahwa belum selang Ia 

ma disurat2 kabar dikatakan bahwa 
kaum komunis sedang giat mendu- 
duki pulau2 ketjil antara benua Ti- 
ongkok dengan ' Taiwan guna dipa 
kai sebagai tempat2 bantuan dalam 
suatu serangan terhadap Taiwan. 

Paik mengatakan bahwa kaum ko 
#munis berniat merebut seluruh Asia 
Tenggara. ,.Kita tidak bisa diam we 
nunggu saat mereka menjerang”, de 
mikian Paik jang kini bertudjuan me 
ngukur hingga mana adanja perhati 

ra terhadap suatu sistim keamanan 
"kolektief. : 

Paik dalam pada itu menjangkal 
bahwa rentjana untuk itu sekarang 
ia bawa. Misi telah mengundjungi 
Taiwan, Hongkong, dan Sargon dan 
akan meneruskan perdjalahan - dari 
Singapura ke Bangkok, Manila dan 
Birma. : 

Djuga akan diadakan perundingan 
perundingan dengan komisaris djen- 
deral Inggris untuk Asia 
Malcolm MacDonald. Ditanja apa se 
bab misinja tidak akan mengundjungi 
India dan Indonesia, Paik 
mendjawab, “bahwa India letaknja 
zgak djauh untuk dimasukkan dalam 
rentjana perdjalanan sedang Indone 
Sia “terlalu panas”. Ketika didesak 
apa jang ia maksud dengan kata2 
itu, Paik mendjawab siklimnja”. 4 
(U.P — CNA — Aneta). 

PERMINTAAN2 UNTUK 
BACKPAY-PENSIUN SAM- 

: PAI 31 MARET 1954, 
“ Dana Pensiun Indonesia minta 
diumumkan, bahwa waktu ter- 
achir untuk memasukkan permin 
taan2 backpay-pensiun dalam ma 
sa peperangan jang semula dite- 
tapkan pada tanggal 31 Desem- 
ber 1953 kini diundurkan sampai 
paling terachir pada tanggal 31 
Maret 1954. V 1 

Beberapa pos Perantffjis 
d rebut. 

Menurut kalangan militer Peran- 

tjis-Laos pada hari Djum'at, sera: 
ngan jang dilakukan oleh pasukan2 
Ho didaerah padas disebelah barat 
Naphan (Laos Selatan), sedang di 
lawan”. Demikianlah diwartakap da 
ri Vientiane. Diterima laporan bhw 

beberapa buah pos militer Perantjis 
|telah direbut oleh pasukan? Ho, ha 
ri Kemis jl. 

Berita dari Saigon mengatakan 
bahwa pasukan?  Perantjis-Laos te- 
lah melakukan — perlawanan-peng- 

hambat ,pada Djalan No. 12, jang 
menghubungkan pantai Vietnam Te 

ngah dengan Thakhek. Dalam per- 
tempuran2 ini pasukan2  Perantjis- 
Laos menderita kekalahan? besar, 
diantaranja pasukan  gerak-tjepatnja 
disebelah barat Napham, jang di re- 

but oleh pasukan Vietnam ketika 

malam Rebo jl. 
Perantjis—Laos t'ngga- 
kan Thakheks Kota 
dibumi hesncuskan. 

Pasukan2  Perantjis-Laos 
Sabtu jl. telah meninggalkan 

Thakhek, jang letaknja ditepi, 
ngai Mekong, 240 km. sebelah” ti- 
mur... Yientiane: demikianlah  di- 
umumkan oleh pimpinan tentara Pe 

rantjis di Saigon. Sementara itu: be- 
rita UP mengatakan, bahwa menu- 
rut berita2 jang sampai di Bangkok 
pada hart Sabtu, pasukan2 Ho Chi 
Minh hari Djum'at jl. telah merem 
bes kepeminggiran — kota 
jang terletak  diperbatasan 

Thai-Laos itu. Diwartakan  seterus- 

nja, “bahwa 822 . orang Laos telah 
mengungsi kewilajah Muang Thai. 

Menurut pengumuman pimpinan 
tentara Perantjis, Thakhek. mula2 di 
pertahankan oleh satu pasukan  ke- 

Muang 

Ikan2 Ho'jang menjerbu Laos utara 

5 3 
jang masuk, 

| 
malam baiknja sekarang bertambah 

kota | ningkat. 

! 

$ 

Thakhek, 

  

  

    
  

Sementara itu menurut kaum pe- 

ngungsi jang tiba di Muang Thai, 
sebagian dari pasukan2 jang menjer 
bu ke Laos itu terdiri dari ,.orang2 
Laos jang pro-Komunis”, jang ber: 

nama pasukan? Pathet Laos”. 

Ada hubungan antara 
offensif di Laos dan ke 
terangan Ho kepada 
»Expressen”? 

Kalangan? resmi Perantjis dan 
Bao Dai di, Saigon mengemuka- 
kan hari Djum'at, bahwa terdjadi 
nja offensif tentara Ho Chi Minh 
di Laos sekarang ini,  datangnja 
djustru pada saat Ho mempergiat 
perang dinginnja, jang dimulai 
dengan pernjataan Ho Chi Minh 
kepada harian Swedia ,,Expres- 
sen 

Banjak jang mengatakan bhw. 
antara kedua peristiwa ini ada 
hubungannja, tulis wartawan 
AFP. Diduga, andaikata tentara 
Ho dapat mentjapai tudjuannja 
(sungai Mekong?), maka kemudi 
an pihak Ho akan menjarankan 

supaja  dimulailah perundingan 
perdamaian, dalam keadaan jang 
lebih menguntungkan- baginja. 

Prestise Djenderal Vo 
Nguyen Giap meningkat 

Wartawan AFP Henri le Cunff 
hari Sabtu tulis dari Hanoi, bah 
wa kalangan2 militer dan politik 
di Hanoi, Vietnam Utara, tidak 
menjangkal bahwa panglimabesar 
tentara Ho Chi Minh, ialah Djen 

deral Vo Nguyen Giap. nama 
me 

Dikemukakan bahwa 

lan sesudah merebut Laichau (di 

daerah Thai, Vietnam utara bagi 
an barat) sekarang dapat mere- 
but Thakhek di Laos. 

Diakui pula bahwa  Djenderal 
Vo dalam serangan2 ini tidak 
mengerahkan kekuatan sepenuh- 
nja dari pasukan2 jang dipimpin 
nja. Diperoleh keterangan bahwa 

' Djenderal Vo masih mempunjai 

Isi. jang 

tjil.jang terdiri dari orang2 “bangsa ! 
Laos. 

UP kabarkan “dari Bangkok sete- 
rusnja, bahwa setelah ' Thakhek “di 
kosongkan, maka pesawat2 terbang 
Perantjis membumihanguskan kota 
tadi dengan bom2 napalm: gudang2 
mesiu dan gedung2 lainnja terbakar 
dan meledak, hampir sehari lama- 
nja. 

Dari Thakhek 
kan dri. 

UP kabarkan dari Saigon seterus- 

undur- 

nja, bahwa pasukan2 Uni Perantjis pinggir barat delta Sungai Merah. 
jang mengundurkan diri dari Tha- 

khek tadi telah menjusun diri kem- Kedua divisi ini diberi gelar .divi- 
bali di Savennakhet, 50 mil sebelah 
selatan dari sana. Sementara itu .pe 
Sgp terbang Perantijis 
tangkan balabantuan. 

takan bahwa ditinggalkannja. Tha- 
khek itu sesuai dengan ,.rangka pe- 
njusunan kembali pasukan2 Uni Pe 
rantjis-Laos, bangsa Perantjis jang 
mula2 tinggal di Thakhek telah di 
ungsikan”. Djuga penduduk lain2- 

menda- | 
| Ho masih mempunjai kesatuan isti- 

Pimpinan tentara Perantjis menga mewa, ialah Kesatuan 3, sebuah di- 

tjadangan sedjumlah 3 buah divi- 
mungkin akan dipakai 

ditront lain, untuk menjempurna 
kan .offensif musim rontok & 
dingin. 

Ketiga divisi jang menurut ketera 
ngan2 tadi sekarang belum di kerah 
kan oleh pimpinan tentara Victnam 
Ho ialah: 

|. Divisi 320. jang 2 bulan jang 

sW-| Djenderal Vo dalam tempo 1 bu: 

Vietminh Terdjang Laos 
Tbakhek Ditinggalkan Pasukan2 Perantjis— Laos Terpisah 

Mendjadi Dua—Tudjuaa Vietminh Mekong ?—Prestise 
: Djendral Vo' Giap Makin Naik 

PANGLIMABESAR tentara Ho Chi Minh, Djenderal Vo Nguyen Giap, 
offensif musim dingin jang sudah berbulan2 

telah meluntjurkan 
lamanja akan terdjadi, jaitu terhadap Laos. Demiki- 

anlah kata djurubitjara panglimabesar pasukan2 Perantjis di Indotjina pada malam Sabtu ik Sete- 
lah mendaki pegunungan Annam, jang terletak antara pantai Vietnam Tengah dan tanah-datar su- 
ngai Mekong di Laos, maka kira2 2 buah divisi tentara Ho Chi Minh melakukan serangan2nja. 

  

Muang Thai 
Berdjaga - Djaga 
KABINET Muang Thai malam 

Sabtu jt. telah memutuskan untuk 
mengirimkan dengan segera ' dua 
buah bataljon ke Nakormpanom, 
sebuah propinsi Thai jg letaknja 
seberang-menjeberang dgn “Thak- 
hek, untuk menghadapi “kemung 
kinan bahwa pasukan2 Ho' Chi 
Minh  menjerang wilajah Thai. 
Pasukan2 tadi terdiri dari satuan2 
artileri dan lapisbadjas semenfara' 
itu pesawat2 terbang Thai meron 
da sepandjang sungai Mekong, 
jang merupakan perbatasan anta 
ra kedua negara, Muang Thai . 
dan Laos. 1 

Telah diambil keputusan pula su- 
paja orang2 pengungsi. dari Laos, 
jang terdiri dari bangsa Laos dan 
Vietnam, di-idzinkan memasuki wi- 

lajah Muang Thai: djuga konsol Pe 
rantjis, djika menghendakinja, boleh 
datang. Sebelum itu diputuskan su- 
paja pengungsi2 ditolak, karena pe- 
merintah Thai chawatir kalau2 di 
antara mereka terdapat  infiltran2 
Vietminh. Seperti diketahui, 9 pro- 
pinsi Muang Thai jang berbatasan 
dengan Laos dan Kambodja telah di. 
njatakan dalam keadaan darurat, ja 

itu propinsi2: Maehongsorn, Chieng- 
mai, Chiengrai, Nan, Loey, Nong- 
khai (seberang-menjeberang dgn. 
Vientiane), - Udorn,  Nakornpanom 

(seberang-menjeberang  dengari Tha- 
khek) dan Ubol. 

Vietnam sadja bukan 
bahaja bagi Thai”. 

Pada waktu ini di Bangkok 
crang berpendapat, bahwa .,hanja 
Vietmimh sadja” tidak merupa 
kan antjaman besar bagi Muang: 
Thai. Pada umumnja diduga, bah 
wa Ho Chi Minh tidak bermak- 
sud untuk menjerbu ke Muang 
Thai. (Antara) Teng 
  

meriam? '“.recoilless” (xterugstoot-" 
lo0s”) jang berkaliber 75 mm, mor- 
tir2 berat, dan meriam2 berkaliber 
150 mm. 

Perlengkapan mereka sebagian be 
sar didatangkan dari RRT. Divisi2 
tsb diatas tadi terdiri dari kira2 40. 
000 orang, dan mungkin bisa ditam 
bah Jagi dengan kira2 7.000 orang 
pasukan tidak teratur. 

lalu berhasil menimbulkan  kekala- 
han2 besar pada pihak Peraftiis, da 
lam ,.Operasi Mouette” (.,Burung 
Tjanar”) disekitar Phu Nho Ouan 
di Vietnam Selatan bagian selatan. 
Ada kemungkinan bahwa divisi ini 
sekarang sedang diperlengkapi kem- 
bali. Divisi 320 kini ditempatkan di 

Apa sasaran Yo berikut 
nja? 1 # 

Soal jang mendjadi fikiran se 
tiap orang di Hanoi ialah: dimana 
Djenderal Vo akan melakukan se 
rangan -berikutnja? 5 Usa 

Banjak orang menjangka bah- 
wa sasaran berikutnja, “ sesudah 
Thakhek, ialah Moncay, 250 km 
sebelah timur Hanoi. Apabila 
Vietnam Ho bisa menguasai" Mon 
Cya, maka hal ini berarti bahwa 
mereka akan menguasai seliruh 
tapalbatas antara RRT dan Viet- 
nam. Demikianlah tulis wartawan 
AFP le Cunff. 

Djepang Chawatirkan 

2. Divisi 308 dan 3. Divisi" 312. 

si2 besi”, mereka ditempatkan di 
pinggir utara delta sungai- Merah. 
Disamping 3 divisi ini, Djenderal 

visi. berat jang diperlengkapi dgn. 

an dikalangan bangsa2 Asia Tengga ' 

nja mengungsi. 

Wartawan AFP tulis dari Saigon, 
bahwa panglimabesar Perantjis Djen 
aeral Navarre memusatkan  pasu- 
kan2 balabantuan didaerah Savan- 
nakhet, demikian pula bahan maka 
Dan dan amunisi. 

Laos terputus djadi dua 
bagian. 

UP mengabarkan dari Saigon, 
bahwa dalam gerakan 2 divisi Ho 
Chi Minh menudju ke  Takhek 

Saingan Dari Belanda 
. Dan Djerman - 

Yoshida Andjurkan Lekas2 Diadakan 
Hubungan Denyan Indonesia 

MENURUT SUMBER jong boleh dipertjaja, Perdana Men- 
teri Djeparg, Shigeru Yashida (Partai Liberal) mendesak supaja 
diadakan persetudjuan mengenai penggantian ara” kerugian ' p 

Tenggara ' 

ini, wilajah keradjaan Laos terpu 
tus mendjadi 2 bagian, dibagian 
jang paling sempit. Dengan demi 
kian mereka hendak memotong 
lalu-lintas pihak  Perantjis disu- 
ngai Mekong dan memotong dja 
lan raja Laos. 

Sesudah Thakhek, jalu 
mana? 

Kalangan2 militer di Saigon me- 

nerangkan kepada AFP, bahwa se- 
sudah Thakhek berada ditangan Ho, 
maka ada kemungkinan keadaan 
akan tenang untuk sementara, kare 
na mereka berusaha mengkonsolida 
si kedudukan mereka. Sesudah itu, 
ada 2 kemungkinan: 1. Bergerak ke 

utara, hingga dapat “ mementjilkan 
pasukan?  Perantjis-Laos' jang ber- 
ada di Dienbienphu (didaerah Thai, 
Vietnam Utara bagian barat) atau 

(2 bergerak  keselatan ke Savanna- 
ikhet dan Pakse, jang letaknja didae 

rah jang subur. 

Diuga perang pembe- 
hasan? 

Menurut UP, di Bangkok timbul 
spekulasi, bahwa ,.Vietminh” (Repu- 
blik Demokrasi Vietnam) tidak bisa 
lagi menamakan perang Indochina 
itu suatu perang pembebasan, kare- 
na pasukan2nja telah menjerbu ke- 

radjaan Laos, jang dianggap” seba 
gai negara jang berdaulat, 

  
' panitya itu jalah Yoshigeru Kogano, 

sedikitnja dengan Filipina dan In donesia dalam tahun depan. Par. 
tai Liberal itu didalam perkumpu jan studi perhubungan luar nege. 
ri telah memberjuk satu sub-panitia istimewa untuk Asia Timur 
jang dipimpin” oleh -ahli penggantian keragian perang, Juichi hu- 
shima, untuk memberikan pikiran ang mendesak kepada masalah 
penggantian kerugian perang. 

negeri lain akan mendapat pengaruh 
jang besar didalam. ' perekonomian 
Asia Tenggara, djika Djepang ma- 
sih berlambat-lambat. Di Indonesia, 
misalnja, mereka kuatir akan bert m 

Wakil Thushima didalam. sub- 

jang telah. mengadakan perdjalanan 
keliling Asia Tenggara pada awal ta 
hun ini untuk menindjau  pikiran2 bah besarnja pengaruh Belanda dan 
dari bangsa-bangsa jang menuntut  Djerman Barat dilapangan “pereko- 

penggantian kerugian perang. Deh. | nomiannja. Demikian U.P. dari To 
mendapat tekanan dari Partai Libe-| kio. f 
ral, kini pemerintah  Djepang se- 
dang berusaha menjelesaikan perka- 
ra ini sekali lagi. Kementerian Luar 

Tentang kesediaan Djepang 
Sekitar kabar, bahwa Eiji Wajima 

5 : : takan tiba di Indonesia dalam ming 
Negeri Djepang telah mengambil ke py jang akan datang, dan sekitar ke putusan akan menjuruh dutanja di sediaan  Djepang untuk membajar Manila, Katsumi Ono, mendekati PE kerugian perang kepadn Indonesia merintah Magsaysay mengenai ma- | sehanjak 100 djita dollar USA, di 
salah ini, selekas mungkin bila "3 2 t : 1 1 Djakarta ,,Antara? 
merintahannja telah dilantik. rangan, bahwa kesediaan Djepang 
Demikian sumber jang boleh di itu tentunja baru merupakan rentja- 

pertjaja itu. Sedang Eiji Wajima me na. Berapa Djepang sesungguhnja da 
nurut rentjana akan berangkat ke pat membajar kepada Indonesia ma 
Djakarta via India hari Senen de- | sih harus dirundingkan lagi, djika 
pan. Wajima sudah tiba di Indonesia. 

Partai Liberal jang mendapat so-' Atas pertanjaan mengenai ini Menu 
kongan dari industri besar-besar teri Luar Negeri Sunario katakan: 
ingin sekali segera  menjelesaikan ',,Baiklah kita menanti dulu sampai 
masalah ' penggantian kerugian pe- diadakannja perundingan”. P3 
rang, karena mereka kuatir negeri- 7 (Antara). 

    
Idua pihak.” 

    

KETUA. MADJELIS . UMUM 
PBB Ni. Vijaya Lakshmi Pandit pa 
da hari Sabtu jl. menjatakan dalam 
konperensi di New Delhi, bahwa ha 
rapan2 akan perdamaian pada wak 
tu ini adalah lebih besar daripada 

!apa jang terdapat sedjak beberapa 
|lama ini, dan ia menambahkan bah 
| wa suasana umumnja sekarang tam 

ipak lebih tjondong kearah perdamai 
an, Menurut Nj. Pandit salah satu 
alasan untuk pendapatnja itu ialah 

adanja ,perlunakan sikap dari ke- 

   

Laksmi Pandit: ,,/Harapan 
| Mendjawab pertanjaan apakah 'ia 
bermaksud mengundang sidang Ma- 
djelis Umum PBB sebelum tgl. 22 
Djanuari (jaitu tanggal  berachirnja 

penampungan tawanan2 perang Uta 
ra jang tidak mau - di-repatriasi di 
Korea), .Nj. Pandit menjatakan bhw 
hingga sekarang belum ada sesuatu 
negara jang minta diadakannja si- 
dang demikian itu, sedangkan ia sen 
diri hingga kini tidak melihat sesua- Pandit. 

(tu alasan untuk memanggil kembali 
sidang Madjelis Umum PBB. 

Mengenai masalah     

  

     penerimaan ' mengatakan 

Perdamaian Lebih Besar” 
RRT sebagai anggota PBB Nj. Pan- ngan sekarang pasti merupakan bu- 
dit mengatakan bahwa untuk waktu nuh diri bagi umat manusia dan pe- jang dekat ini tidak ada harapan radaban, dan Saja pertiaja bahwa 
akan adanja perkembangan demiki- bahaja ini telah di-insjafi sepenuh- an, sebagai halnja pula dengan pene nja.” Menurut pendapat saja, suatu 
rimaan Djepang. Akan tetapi kini peperangan tidaklah akan dimulai, 
terdapat suatu pengertian tertentu demikian, ia menambahkannja. 
bahwa pada suatu waktu dikemudi- | Achirnja — Nj.  Pandit menjatakan 
an hari RRT akan dapat masuk da- | bahwa ia akan menjambut baik tiap 
lam organisasi PBB, demikian Nj. (langkah jang dimaksudkan untuk 

N 5 mendekatkan blok2 kekuatan jang 
mengenai Berbitjara j kemungki- kini saling bertentangan" agar dgn, | 

nan perang dan damai, Nj. Pandit (demikian dapat memberi sumbangan 
bahwa setiap pepera- (kearah perdamaian dunia, s 

    

mendapat kete-  



        

    

  

5 — — — — Pada hari Natal ummat Kristen seluruh dunia merajakan hari 
. @fang tahun kelahiran Sang Kristus. Dia turun didunia sebagai Pembawa 

Perdamaian dan -memberi peladjaran sutji mengenai kehidupan manusia, 
Tjiuta sesama bangsa jang ar inja djuga tjinta terhadap.sesama manusia 

“adalah salah sat das “peladjaran jang mestinja diinsjafi oleh tiap orang. 
—— -— —.— Dalam . merajak 
Kristus, ummat Kristen berlutut “digeredja untuk menjerahkan hatinja 

  
  

    

     

pada Pembawa Perdamaian. Mereka berniat akan memperbaharui hidup- | 
“.nja selaras dengan adjaran 

lahir dixota ketjil Be?hlehem. Manna Pn s 
— — 5 — — Adjaran sutji jang mereka terima itu, setelah peringatan 
hari Natal selesai, seolah-olah kabur tiada bekas. Mereka hidup bebas, seolah-olah tiada patokan tertentu. Ini dapat kita lihat dam kita saksikan 
Sea penghidupan seh 
ridupan politik sehari-ha ne Ta HL — —i— D3 sanga “seperti sekarang ini, kesardjanaan " 

jang mestinja didjundjung cuntuk kesedjahteraan ummat manusia 
dipergunakan untuk men pada tjita-tjita tersesat jang dapat menim- 
bulkan perang. Padahal adjaran sutji tsb. bertentangan sama -sekali de- 
ngan tjita-tjita jang dapat me an malapetaka didunia itu. — 
— — — — — Untung sekali. Dalam menghadapi peringatan hari 
Natal tahun ini gembong-gembong jang memegang kemudi perputaran 
Gunia kelihatan mulai insjaf akan kesedjahteraan dunia. Adjakan Kisen- 
hower mitsalnja mengenai pengawasan tenaga atom mendapat sambutan 
baik dari Sovjet Rusia. Dan mudah2an sambutan baik jang menggema di- 
dunia itu dapat berudjud selaras dengan dasar-dasar ,,kesedjahteraan 
dunja” ini jang hari tsb. dengan chidmat dinjanjikan hampir diseluruh 

jang diterimanja dari ,Sang Timur” jang 

    

    
      

sehari-hari. Apalagi ika. kita mau menengok ke- 

  

   

        

Gunia itu. Mata . 

maa 

— | ANSOR TAK MAU DIGILAS 
. RODA POLITIK. 

Dengan mendapat perhatian setju- 
£ | kupnja dari para undangan, Gerakan 
“Pemuda Ansor tjb. Semarang . telah 

Ge Na melangsungkan ' resepsi peringatan 
PERSATUAN PEDAGANG ulang tahun ke-IV, bertempat di 
ALAT2 KENDARAAN BER- |S.R. Islam Pungkuran Smg. Peringa- 

MOTOR DJATENG. ... |tan dimulai pada djam 21.00 dan di 

Dengan dihadliri oleh Ik. 57 peda buka dengan pembatjaan Kitab Al 
gang di Semarang, & Jogja, Ma- Our'an, kemudian njanjian lagu In- 
gelang Tegal dan Pufwokerto, baru2 Gonesia Raya dan njanjian dari Pan- 

ini di Semarang terbentuk Persatuan Yu Ansor. Setelah Ketua Panitya 
Pedagang Alat2 Kendaraan Bermo- membuka pertemuan sebagaimana 

tor Djawa Tengah (PPAKB) dng su! mestinja, kemudian oleh seorang 
sunan pengurus sementara sbb: | pengurus Ansor Komisaris . Wilajah 

Penasehat sdr,. Njoo Boen Lam Djateng, dibentangkan sedjarah dari 
(NV. Hin Yoe), 'ketua I sdr. Liem |G.p. Ansor. Dan kemudian dikupas 
Yong Djien (Toko Exelsior), ketua jayusa dengan pandjang lebar tentang 
II sdr. Kauw Ging Bie (Toko Kauw), kemerosotan pendidikan Agama Is- 
penulis I sdr. Iskandar NV Perdass) lam dikalangan pemuda2. Dalam hu- 
penulis II sdr Tan Yan Lian (NV bungan? ini dikatakan, bahwa Ge- 
Alg. Handel My), bendahara sdr. rakan Pemuda Ansor didirikan un- 
Tan Kiem Yang (NET Motors Coy). (tuk membawa obor penjuluh jang 
Komisaris2 Surakarta: Soenarto Tra | akan mernberi penerangan djaian jg. 
ding Company dan Toko Ong: Jog- jakan dilalui oleh pemuda2 jang ber- 
jakarta: Toko A.B.C.: Magelang: To ' naung dibawah pandjinja. Ansor bu- 

    

     

  

Firma Liok Heei & Co.,: Tegal: To gerak langkahnja disesuaikan an 

akan ditentukan belakangan dan ke! Wasa ini. Ansor tidak mengharapkan 

Purwodinatan 26a, Semarang. Pur nana a or 
Maksud dari pada PPAKB ialah mentjapai tjita2nja, demikian kata 

mempersatukan para pedagang alat2 Pembitjara. Selandjutnja dalam inem- 
kendaraan bermotor guna menempuh berikan keterangan tentang apa jang 
kemadjuan dalam lapangan PO laten Ka oleh pembitjara tsb. diatas, | 

ang? terse oleh Ketua tjb. Semarang didjelas- 
Tea PeNa NN Ikan, bahwd Ansor mempunjai dua 

- BATU TERACHIR. “bagian, jalah bagian Gerakan dan 
Pada nanti hari Senen tel. 28 De- bag. Kepanduan. Kemudian kata2 

sember, oleh M. Pardi, Kepala Dja- sambutan diberikan berturut2 | oleh 
watan Pelajaran Pusat akan dilaku- Wakil2 dari Bupati Smg., Walikota, 
kan perletakan batu jang terachir KMKB dan organisasi? Islam lain2- 
“dalam pembikinan gedung Sekolah. Wa. 
Pelajaran di Djl. Atmodirono Smg. 
Upatjara ini akan dilangsungkan pa- 4 
da djam 10 pagi dan akan disaksi- UMUM P. N. IL. 
kan oleh para pembesar setempat| Kepada ,,Antara” di Semarang di 
serta para undangan. Direntjanakan, ' sampaikan kabar bahwa oleh Persa-: 

. pembukaan gedung tsb, akan dapat ' tuan Pagawai Polisi Kudus akan di 
—. diresmikan pada bulan Pebruari jad. 'madjukan protes jang maksudnja ti 

Adapun beaja pembikinan seluruhnja ' dak setudju utjapan ketua umum 
“dk. 10 djuta rupiah. PN. Sidik Djojosukarto  dide-! 

pan umum di Sragen baru2 ini. Utja 
'pan ini oieh P3 dianggap tidak bidjak PEMBANGUNAN DESA 

“ 

    

kan hari ulang. tahun kelahiran Sang | PEMBUKA AN RESMI DIEM- 1 

Jil. oleh Walikota Su 
telah dilakukan peresmian pembuka- te $ 

: Adapun susunan: Panitya seluruh- 

.meliputi dalam dan luar negeri... 

|telah dapat dibangun kembali seba- 

njak 7 buah.. Jang kini masih me- mengadakan sidang penutup tahun 
| 1953. Dalam sidang tsb akan dibitja tan2: Premulung, Ngemplak, Kan-(rakan soal2 sekitar pengisian lowo- 

dangsapi dan Astana, sedang djemba 'ngan anggauta2 dana nggaran belan 
tan Gambiran kini sedang dalam ' dja tahun 1954. te 

Perlu diketahui bahwa 4 orang jg 
djabatan sebagai 

pembangunan. 
BERAPA DJUMLAH KENDA- 
RAAN TAK BERMOTOR. anggauta D.P.R.D.S. Kota Besar Pe 
Menurut keterangan dari jang ber! kalongan ialah sdr? Oemi Kulsum 

wadjib , djumlah kendaraan tidak (dari P.P.I. (Pemuda Puteri Indone- 
bermotor dalam kota Surakarta de- 
wasa ini seluruhnja ada sbb: 

buah, andong 214 buah, grobag 133 
buah grobag surung 319 buah, kenda 
raan ditarik sepeda 4 buah. 

  

Rp. 600.000.- UTK. PENGANG 

 J——emn 

Selasa dan Rebo    "Pada hari Sen 3. 

    

   

  

an nbatan2 andjunganom, Kala-| 
ngan dan Brodjo, jang ketiganja telah | nja: 
Iselesai dibangun kembali dalam wak | 

& 

|” Beaja pembangunan  djembatan R.I. anggauta dan Sdr. Dwidjaatmo- 
itu berturut2 adalah: Rp. 94.000—'!djo Masjumi anggauta. 
untuk Tandjunganom, Rp. 67.800,— 

Dengan selesainja djembatan2 itu, 
maka dari 12 djembatan jang telah| syDANG PENUTUP DPRD. 

Besuk pada tg 29-12-53 D.P.R.D. 
S. Kota Besar Pekalongan 

hantjur selama clash ke-ll jl. telah 

nunggu pembangunan jalah djemba 

MAGELANG 

KUTAN NASIONAL   
|   

Kredit daerah di Semarang. 

TAS DARI DAERAH KEDU. 

— 
hon. : Te ega : 
Menurut Kepala Djawatan Pertani 

an daerah Kedu Prodjosugito djum- 
1lah pohon kelapa didaerah Kedu ada) 

A TENGAH 
kota 1 SuKoHA   

PANITYA PEMILIHAN 
UMUM KB. SUKOHARDJO. 
Pada tg. 22-12-1953 Panitya Pemi 

rakarta berturut2 lihan Umum Kabupaten Sukahardjo 
i « lah ditetapkan dan disumpah. 

Ketua: Bapak Bupati A. Sastrote- 
tu Ik-3 bulan. Djembatan Tandjung- Inojo: Wakil Ketua Sdr. Padmoprano 
anom telah rusak karena memang su|to, Wedono: Sdr. Reksowijata Par- 
dah'tua, sedang djembatan2  Kala-|kindo anggauta: Sdr. Sutardhi P.K.I. 
ngan dan Brodjo telah hantjur' aki- anggauta: Sdr. “Ratmowardojo P.N.I. 
bat bumihangus dalam clas ke-II jl. Janggauta: Sdr. Hardjawardojo P.K. 

Lg Men 'dan Rp. 82.000— | PEK ALON G AN 

telah meletakkan 

sia), Moh. Dradjat dari Masjumi, Is 
mail dari S.B. Kehutanan dan Tan 

Sepeda 38.684 buah, betjak 46.62 | Tiauw Kheeng dari Partai Demokrat 
Tionghoa Indonesia. Sdr.T an Tiauw 
Kheeng karena meninggal dunia, se 
dang lainnja meletakkan djabatan ka 

Angka2 tsb diambilkan dari ang-'rena disiplin Organisasi dan pindah 
ka2 kendaraan jang telah membeli 
plombir.. 

ke lain tempat. 
KEKUSUTAN DIRUMAKR 
GADAI PEMALANG. 

Dengan perantaraan pelbagai pen |: 
djabat negeri jang bersangkutan, In- 
speksi Pegadaian Negeri Djawa Te- 

mengumumkan bahwa 
para pemegang surat2 gadai tebusan 

. dari rumah gadai negeri 
Diperoleh keterangan, bahwa kini jang sudah membajar 

oleh Jajasan Kredit daerah .propinsi 
Djawa Tengah telah disediakan kre 

| : ia sk : . dit sebanjak Rp 600.000.— . ko Masda, Toko Rio: Purwokerto: Kam organisasi politik, tetapi dalam ! esp Sotuk Baba pengangkutan 
Ba ia ra Kebumen—Wonosobo dan P ko Liem Hwat Po. Juridisch adviseur mengikuti perkembangan? politik de- | £ 

ngah-Utara 

tetapi belum 
| menerima barangnja diharap selama 
2 bulan setelah tg. 2/1 jad: datang 

Uang kepada kepala rumah gadai tsb. un- 
anta . tuk menerima kerugian seperlunja. 
urWO Dalam hubungan ini ,,Antara” men 

erto. Idapat keterangan, 
Te 23 3 Kredit tsb diperoleh melalui Kan berwadiib telah sel dudukan persatuan tadi di Semarang  Sigilas oleh roda politik, tetapi roda : tor Besekomleatii aa dng alamat sekretariat N.V. Perdass, politik itu akan digunakan untuk pe | 

njempurnaan gerakan Ansor dalam ! 

bahwa kini jang 
esai membereskan 

Umum daerah kekusutan” jang terdjadi dalam ru 
Kedu di Magelang. Sampai seka-' mah gadai Pemalang pada permula 
rang kabarnja baru ada 2 orang jg'an tahun 1952. 
telah memadjukan kredit, jaitu dari 

Wonosobo dan Purworedjo.” Proce- akibat ketjerobohan tjara orang be- 
dure perkreditan itu, keduanja su-'kerd 

dah disampaikan kepada Jajasan| 1.000 potong barang gadai tidak tjo 
tjok keadaannja, hilang, dsb-nja. Ti- 
dak sadja publik pun pemerintah ba 

HAMA ARTONA TERBRAN- Injak dirugikan karenanja. «. 
— Dalam pengusutan ternjata Ik. 150 

Menurut tjatatan jang terachir, di potong barang hilang dan kepada pe 
daerah Kedu, selama - tahun 1953, ' miliknja pemerintah sediakan 

idari djumlah 27.460 pohon kelapa keruangan seluruhnja sedjumlah 
| jang terserang hama artona, na wa , 

Tr kegiatan Djawatan Pertanian Rakjat | landjutnja dikabarkan orang 
P3 KUDUS PROTES KETUA daerah Kedu semuanja dapat diberan Aan jang Mean 4 

itas, sehingga penduduk tidak banjak atas kekusutan tsb. kini sedang me Pte : 
menberiia benak Kabupaten2 jg nunggu keputusan “hakim, diantara-| Utaranja, dan lebih besar, kosong pagandanja sendiri. (Antara) 
terserang hama artona adalah Pur- nja seorang kepala pegadaian itu, te Sama sekali, dan didjadikan peku , : 
woredjo dengan 12.872, Kebumen de tapi jang beberapa waktu berselang -buran oieh penduduk pulau Pang 
ngan 14.257 dan Magelang. 331 po- meninggal dunia. 2 

Kekusutan itu sebagiannja adalah 

menjebabkan L.k. 

Pun 'apa, sebab terdiri dari pasir sema 
P- fa. Kelapa beberapa puluh batang 

' Alang dan 

z Fa Fong 
LATIHAN GURU P. B. H. 
Dalam bulan Desember ini oleh 

   
   

    

    

  

(untu .menetap disitu dengan menda 

£ GONDORIJO. isana dan provokatief. 
2. Kemaren dulu di desa Gondorijo, | 
.. ketjamatan Klepu (Semarang) dalam | 
“suatu rapat desa telah dibentuk pa-' 

-Nitya diketuai Agung Surodjo jang 
& sud dimulai tahun depan 
membangun desa tsb. Menurut ren- 
tjana, pembangunan ini akan ditudju ' 
“kan kearah Resempurnaan moreel 
materiil rakjat dengan desanja misal : 

.nja memperbanjak peladjaran PBH, | 
mendirikan pasar2 baru, perumahan ' 
'djalanan, pengairan, dsbnja. Gondori 

“JO termasuk desa ke-28 dari ketja- 
— matan Klepu jang berpenduduk selu 
yuhnja 40.000 djiwa. 
“Sementara itu untuk menambah ke 
.makmuran desa dalam minggu jl. di ! 

“desa tsb telah diterima 33 keluarga ! 
CTMN dari kompi 444 Djawa Tengah 

  

Protes tsb. jg. belum diketahui ber- 
bentuk apa diambil oleh organisasi 
itu setelah dibatja berita dalam se- 
mentara pers jg. terbit di Semarang 
tanggal 23-12. f 

Adapun berita itu selengkapnja be- 
gini: Dalam rapat umum PNI tg 20- 

12.53 sdr. Sidik Djojosukarto ketua : 
umum PNI menegaskan, bahwa tin- 
dakan golongan opposisi sekarang 
adalah tindakan sabotase dan sudah 
menjelundup dalam djawatan2 Peme 
rintah, baik sipil maupun militer, dju 
ga dim. kalangan kepulisian negara. 
Karena itu kita harus awas. Demiki- 
an Sidik Djojosukarto. 

SEBDA ANTI PENSIUN 
PAKSA. 

Berhubung akan  didjalankannja 

16.000.000 pohon. Obat pemberanta- 
sannja jang dipergunakan. ialah der 
ris, talk, HCH dan DDT dan untuk ' 
itu Djawatan Pertanian tefah menge 
Yuarkan beaja sebanjak Rp. 36.109,89. 

Selama tahun 1953 ini oleh Djawa oleh 
tan Pertanian Rakjat Kedu telah di! 
selenggarakan djuga kursus pembe- 
rantasan hama artona selama 3 ming 
gu jang diikuti oleh 11 orang dari 
Jajasan Kopra Djakarta, Kaliman- 
tan, Sulawesi, Pekalongan, Semarang — 

dan Balai Besar Penjelidikan hama 
tumbuh2an di Bogor. 

|SALATIGA 
PERINGATAN 1/4 ABA 

| GERAKAN WANITA. 
|. Pada tg. 22 Desember digedung 

  

'Panitya Pend. Masj. di Ketjamatan2 ''t 5 E : 
dalam, daerah Kota Besar Sema- baya penduduk disana harus me 
rang telah dapat diselenggarakan Ja 'Wasukkan beras dan sajur-majur 
than Guru PBH selama S5 hari ber 

“turut jang di-ikuti 

Dalam kursus tsb ketjuali diadjar 
kan tjara memberi peladjaran dlm. 
kursus PBH djuga  tjeramah2 ten- 
tang: Sedjarah, Susunan Pemerinta-... 

n, Perekonomian dan Budipekerti. 2 me 5 
: | “Tx didimmpainja. Beres disana Ketjuali kedua daerah itu Djawa 

    
   

4 Djakarta, tetapi sajuran tidak ada marang dan Pati djuga keluarkan ha 

“fdak berani kelaut, maka banjak: Menurut keterangan jang didapat 

z | san makan, sebab beras dari Dja-. bakau dalam musim jl. berhubung 

TUKAR-MENUKAR BINTANG 
|. pat tanah seluas 47 ha. 
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USAHA DP. SB. KIPEN- 
DJARAAN. KA saka 24. : Hi 

Na Sea AAN ai M Aa calipun tidak disetudjui oleh 

gangempel Once) selam 3 male Tak buruh KA dengan SBIK.A. 
0 ani, mulai hari Djum'at malam H3 2 nama 70.000 enamel. 

Bings (KA DP. sa Sare- | pada tgl. 23 Desember 1953 telah 
at Buruh Kepen an Beoe ju, mengetok kawat kepada Kepala 

Nae pendapatannja ersin 1570 G-|D.K.A. Bandung jang menjatakan 
sokongkan kepada PMI tjb.. Sema- protes keras atas tindakan jang akan 
rang, 1590. untek Djawatan Sosial didjalankan itu dan mendesak kepa- 
8 Aan Sen yaa da Pemerintah Pusat, agar tindakan 

an arang aa aan Ea tadi dihentikan. 

: disadjikan etjerita »Patinja Pra-j Pernjataan SEBDA ini tindasannja 
hasto jang tjukup ramai dan di- dikirimkan kepada Ketua Parlemen, 
ikuti oleh para hadlirin sampai ber-. Dewan Urusan Pegawai, Kantor 

.achir. Ha Ba mean kani| Orusan Pegawai, SOBSI dan DPP. 

minat atas'usaha jang baik tadi. Un- Pn 

ak memperkuat usaha tadi, make| 49 BUAH. PENGUSAHA PE: 
ini masih ada kesempatan 2 malam, NGANGKUTAN PERBENGKE 

“untuk membantu usaha S.B., epen- | YAN PERDAGANGAN DAN 

Kereta Api oleh Kepala Djawatan 

    

    
   
     

    
   
   

    

    
   

  

- dalam perdjalanan pengiriman 3 bu- no, hingga kini telah ' memberikan 
“ah traktor menudju ke Bandjarma- kredit sebesar Rp. 1.229.500.— ke- 
sin, jang akan diterima dengan upa- pada 40 pengusaha Pengangkutan, 
'tjara oleh para pembesar setempat Perbengkelan, Perdagangan dan Per 
disana. Selandjutnja 3 traktor tsb. industrian di Djawa Tengah. Hingga 

| akan diserahkan kepada CTN di Ka- kini telah tertjatat 183. permintaan 
limantan untuk pekerdjaan pemba- jang terdiri 110 permintaan dari 
ngunan. Traktor2 itu adalah sebagai pengusaha Perindustrian, 53 perusa 

. tanda sumbangsih dari rakjat Djawa haan dan 14 kooperasi sebesar Rp. 
. 'Tengah, jang telah berhasil meng- 10.100.750,—. Sementara itu 46 di- 

| adakan gerakan uang 17 sen tiap antaranja jang meliputi permintaan 
orang jang dimulai pada tgl. 17 kredit sebesar Rp. 1.493.500,— ditoj 

| Agustus j.l., dan dipelopori oleh Gu- lak, karena tidak mentjukupi sjarat2 
' bernur Djateng. Hasil pengumpulan nja. : 4 

Uang itu berdjumlah Rp. 300.000.—,! Jajasan Kredit Djawa Tengah di- 
jang Rp. 200.000.— dibelikan 3 bentuk sedjak th. 1952 jl, dengan mo 

| traktor tsb. diatas dan sisanja dibeli-'dal pertama sebesar Rp. 5 djuta. 

kan alat2 Jainnja. 1 Y£ Kredit2 tsb diberikan pada ma- 
- HUTAN RUMPUT DI BATU- 'sing2 peminta paling tinggi Rp. 100, 
RADEN SATU2NJA JG ADA /000.— untuk lamanja 3 th. dengan 

— DI INDONESIA. “bunga 1096. 
Oleh Djawatan Kehewanan Djawa . 

Tengah kini di Karangsalam dabat KE KONPERENSI GPII 

Baturaden (Purwokerto) tengah dimu DJATENG. : 
“ Jai mngerdjakan tanah seluas 18 ha.! Dalam rapat plenonja GPII Tja- 
untuk selain ditanami pohon2 rin-ibang Kota Besar Semarang pada ha 

dang djuga beberapa matjam rum-'ri Sabtu malam tgl. 19/20 Desem- 

put jang baik jang berasal dari da-i ber 1953 jang dihadliri lengkap oleh 
Jam maupun luar negeri. Dalam wak | Seksi2 bahagiannja, setelah mempe- 
tu jang tidak lama lagi diharapkan |ladjari usul2 dari rantingnja — 
tanah tsb. sudah mendjadi hutan ' achirnja rapat memutuskan utusan 
rumput” dan merupakan satu2nja jg jang akan menghadliri Konperensi 
ada di Indonesia ini. Adapun hasil, GPII Wilajah Djawa Tengah tgl. 24 

rumput kelak chusus diperuntukkan 's/d 27 Desember 1953 di Pekalo- 
makanan hewan ternak jang dipeliha | ngan sebagai berikut: ' 

ra di Induk Taman Ternak. Batura-| Utusan Putera: Sdr. R. Mc. Sjak- 

den dalam mana kini terdapat 184|ban, Sdr. Abdu Muchit, Sdr. Moh. 
ekor sapi, 130 kambing dan domba, | Zain (sebagai Wakil). 7 yu 

kuda dil jang setiap bulannja membu| Utusan Puteri: Sdr. Komarija 

hkan beberapa puluh ton rumput. 'atau Sdr. Salmah Nuh,   

'beberapa wakil instansi dan organisa 

| KUNDJUNGAN PDP KZATEN 

ea PERINDUSTRIAN MENDAPA 
. SUMBANGSIH RAKJAT KREDIET. 23 

DJATENG. Jajasan Kredit Djawa Tengah jang | 
“Didapat kabar, bahwa kini tengah diketuai oleh Abdulwasit Notojuwo- .jat (volkshuisvesting). Sebagai pernah 

1 'ta-ketjil Salatiga sangat “giat dalam 
'tjara mengoper tanah2 partikelir 
(eigendom) didalam lingkungan kota 
'jang dibutuhkan oleh rakjat, oleh ka 

|hadja kepada pemiliknja, sedang be 
'lakangan tanah itu banjak jang tidak 
| terurus lagi oleh jang berkepentingan. | 
INampaknja so'al tersebut mendapat ia 

'Sdr. Abdoel Mu'in (Nadhatul Ula- 

do) Anggauta,   

(pensiun paksa mulai achir bulan | Rio telah dilangsungkan setjara me. ' 
Desember 1953 dilingkungan Djwt. | riah pertemuan untuk memperingati 

seperempat abad Gerakan Wanita, 
jang diselenggarakan oleh  panitya 
terdiri dari wakil2 organisasi wanita 

diutjapkan oleh. nj. Notosoegondo, 
kemudian nj. Kaslan membentang- 
kan sekedar riwajat pergerakan wa- 
nita, sedjak terlaksananja Konggres 
Perempuan Indonesia pada tg. 22 De 

sember 1928 di Jogjakarta. Kemudi- 
an pidato sambutan diutjapkan oleh 

film oleh Djawatan Penerangan. 

Pada tg. 22 Desember telah tiba 
di Salatiga rombongan jang terdiri 
dari Patih selaku wakil Bupati dan 
para anggauta D.P.D, Kabupaten 

untuk menindjau' objek  kota-pradja dilahirkan di Tiongkok 
Salatiga djuga untuk bertukar fikiran 
mengenai masalah  pengoperan ta- 
nah2 partikelir untuk perumahan rak 

kita kabarkan, pemerintah”daerah ko 

rena mereka telah berpuluh-puluh ta 
hun hanja membajar sewa tanah saj 

djuga perhatian dari pemerintah dae 
rah Klaten. $ 

TEMANGGUNG 
    

Penerangan dan para undangan, mal 

ka pada tanggal 22 Desember 1953 kan suatu pertundjukkan 

Adapun susunan Panitya Pemilihan 

nja adalah sbb.: 

Anggauta, 

FILM MALAYA—INDO- 

Djamaluddin Malik dari studio VM mampu. 
film Indonesia ,,Persari” dan Usmar 
Ismail dari ,,Perfini” hari Selasa jl. 

a telah tiba di Singapura, untuk me- Ta z aa Ini setempat. Setelah pidato pembukaan rundingkan an pan me fap' tidak berarti, karena tidak. hasilnja. 
ngenai tukar-menukar: bintang film Peg'tu lengkap seperti warung2 di| Kalau ada di pasaran Semarang ke 
Indonesia dan Malaya. Kepada pers 
mereka terangkan, 
akan bitjarakan 
untuk kongsi2 film Indonesia 
Malaya guna membuat film2 bersa- : , ! 
ma2. Mereka berharap bahwa den. telandjang. Anak jang berumur 9 Banjumas kebanjakan dipergunakan 

Si Ae an 5 -adanja persetudjuan antara -kongsi2 “atau 10 tahun tidak malu telandjang Oleh paberik2 rokok dimana daerah Si. Achirnja diadakan pertundjukan film kedua negeri ini, maka dapat didepan orang ramai, dan belum di Dajwa Tengah ini terdapat Ik. 1.190 
jang -sunat. Anak2 disini banjak menderi, buah dan sedikit dieksport keluar ne 

'akan menarik minat para penonton ta penjakit mata. Mungkin “karena Seri. Selama 3 bulan jang achir2 ini 
di Malaya dan Indonesia. t , 

Y YAMAGUCHI KE 'dja, untuk penambah nasi dan ikan. | ton. 
INDONESIA. L : 7 . 23 , Men | BINTANG FILM, Shirley Yama ada dua. Satu kepunjaan pemerintah | nis tembakau selama minggu ke-4 ini Klaten. Maksud kundjungan ketjuali guchi, seorang wanita Djepang jang dan satu kepunjaan Taman Siswa. |rata2 berharga ,,Yirginia ari Rp. 

: jang pada Murid Sekolah Rakjat 124 orang| 17s— sampai 32,—, ,,/Mole” dari Rp. 
waktu ini berdiam di Hongkong utk. 
2 bulan, sesudah itu akan bertolak 

"ke Indonesia untuk turut bermain da 
lam film Indonesia. Di Djepang Shir 

ley dianggap sebagai : $ 
Sa terbaik dalam peranan2 pertjin'wa ia berdua dari djam 7.30 sam-jPai Rp. 7,— se-kilogram. 
taan. Ia pernah mendapat didikan is 'pai 12.00 harus mengadjar di depan 
timewa di Hollywood. Ketika berada kelas 1, 2 dan 3. Dan kemudian ia : i 

“disana ia pernah pula membuat film. pulang kerumahnja untuk memasak rahu jang datang dari Banten. -Ba- 
Selandjutnja dengan nama Tionghoa- “nasi sendiri dan makan, dan dari njak diantara  muridnja jang hanja 
nja, Li Hsiang Lang, bintang film 'djam I sampai 4 petang mengadjar sanggup membajar uang sekolah sa 
"Djepang itu banjak membuat film2 kelas 4 dan 5. 
Tionghoa. 

Di Hongkong kini ia sedang mem 
uat film dan selesainja pembuatan diantara  muridnja itu ada jang se- ngatakan lebih suka tidak  berseko- 

film ia akan bertolak ke Indonesia. 

TERRY MOORE DIUSIR 
DARI KOREA. 

Bintang film, Terry Moore, jang 
beserta ibunja selaku pengawal dan 

PENJUMPAHAN ANGGAU- | beberapa rekan2nja dari Hollywood 
TA PANITYA PEMILIHAN. | mengadakan perlawatan 
Dengan disaksikan oleh Ketua D.' pasukan PBB di Korea, pada hari 

P.R.D.S. Kabupaten Temanggung, | Djum'at mendapat kabar, bahwa ia 
Bapak Patih, wakil dari Djawatan segera harus keluar dari Korea. 

Pada Kemis malam ketika diada- | 
ia keluar 19 bulan mengadjar disana, belum| Untuk menghindarkan bahaja air 

jl. bertempat di ruang gedung D.P. | dipanggung dengan pakaian mandi, pernah sekolah dikundjungi oleh pe bah jang dapat mengantjam rumah2 
R.D,S. Kabupaten Temanggung te- sehingga menjebabkan timbulnja so- nilik sekolah jang berkedudukan di penduduk Jang tidak seberapa tinggi 
lah dilaksanakan penjumpahan Pani (rak riuh rendah oleh beribu2 serdadu 
tya -Pemilihan Kabupaten Temang- | Amerika jang menjaksikan, 
gung. djukkan itu. 

Seorang opsir dari dinas istimewa 
tersebut jang telah diambil sumpah-| menerangkan, bahwa bintang 

itu ketika diatas panggung diberitahu 
Bapak Bupati sebagai Ketua, Sdr. Ikan harus meninggalkan Korea. Ter 

Zaini Ichsan-(Masjumi) wakil Ketua, 'ry Moore meninggalkan pakaian di- 
nginnja dan menukarnja dengan pa- 

ma) Anggauta, Sdr. Siswadi (Parkin|kaian mandi ditempat dimana opsir 
Sdr. Hadisudarsana tadi bertugas. 

(P.K.R.L) Anggauta: Sdr. Suradi (P. 

N.L) Anggauta, Sdr, Sujitno (P.K.I.) innja sangat: terkedjut mendengar, re 
“ kannja diusir dari Korea, 

ea Umur 10 tahun masih | Mur seperti dari Bodjonegoro, Ma- 
pula kemungkinan ' 

'dibuat film2 jang lebih baik, 

bintang film 

“1sedang demam. panas tidak diobati. haan penerangan listrik ini kepunja 

Anggota rombongan Hollywood Ia 

  

  

      

Monument peringatan seperempat abad. Kesatuan Pergerakan Wanita 
Indonesia, berbentuk Gedung Wanita akan “didirikan di Jogja, kota tem- 

put kesatuan itu lahir ditahun 1928. Ketjuali sebagai lambang, bangunan 
ini akan diperuntukkan sebagai tempat latihan wanita dilapang pendidi- 
kun, ekonomi dan sosial. Batu pertama gedung 'ini telah diletakkan pada 
tanggai 22 Desember jang lalu oleh Nj. Dr. Soekonto, seorang terkemuka 

dalam pergerakan wanita jang 25 tahun"jang lalu dipilih sebagai ketua 
pertama -kali oleh Konggres Perempuan Indonesia... Sebagai lambang 
bahwa berdirinja, gedung ini didukung oleh seluruh wanita- Indonesia, 
dalam upatjura itu 8 orang wanita jang mewakili segala lapisan wanita 
Indonesia ikut mentjangkul tanah dimana batu pertama itu diletakkan. 
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Kenalkan: Pulau Seribu 
Penduduknja Djarang Makan Sajur— 
Anak2 Sampai Umur 10 Tahun Masih 
Telandjang — Sering Mbolos Sekolah 
Karena Sakit Mata —1 Butir Aspro 

Harga 50 sen 

(dari Tiongkok, luas perkampu- 

(sangat padat ini ada 10 mil2. 8 

bahaja kebakaran raksasa. 1000 

30 orang, hanja seorang wanita 

50.000— 60.000 Orang 
tak berumah lagi. 

Menjambung berita mengenai 
kebakaran besar jang terdjadi ke 
tika malam Sabtu 'j.l. didaerah 
Kowloon (bagian Hongkong jang 
letaknja di Tiongkok darat), se- 
terusnja diumumkan dengan res- 
mi bahwa djumlah . orang jang 
kehilangan rumah ada antara 
50.000 dan 60.000 djiwa: 3 
orang tewas.dan 51 orang lagi 
mendapat luka2. Kebakaran tadi 
terdjadi dikampung jang didiami 
oleh kaum pengungsi jang berasal 

ngan jang terdiri dari gubuk2 jg. 

djam lamanja api mengamuk, se- 
belum barisan2 pemadam api da- 
ri Kowloon dan pulau Hongkong 
dapat memadamkannja. 

Perlu diterangkan bahwa djum 
lah kaum pengungsi jang" berasal 
dari Tiongkok darat jang seka- 
rang tinggal didaerah Hongkong, 
ada 1.000.000 orang lebih. 

Persaingan untuk beri 
pertolongan.   2 

TENTU BANJAK ORANG jang menjangka, bahwa gugusan 
“pulau Seribu jang tersebar dilautsebelah barat-laup pantai Djakar- 
ta, terdiri dari seribu atau iebih pulau ketjil. Tetapi menurut tja- 
mat pulau Ser-bu, Makmun, djumlah pulau didalam lingkungan ke | 
tjamatannja lebh sedikit dari seratus. Hanja karena banjaknja : 
maka oleh orang2 dulu dinamakan sadja pulau Seribu. Diantara 
pulau2 itu sedikit jg didiami. Se 'eb'hnja kosong, dan d'pakai Un- | 
tuk tempat singgah oleh nelajan2. Ketjamatan pulau Seribu terba- 
gi dalam 4 kelurahan, jaitu pulau Panggang, pulau kelapa, pulau 
Tidung dan pulau Ubi. Dan pendulukn'a lebih sedikit dari 5.000 
orang. 

Kelurahan pulau Panggang ter 
diri dari 9 pulau, dan penduduk- Ae uin $ 

| aja kira-kira 1.500 orang." Dipu- | Soumokil Telah 
lau Panggang sendiri, tempat ke- 0. yxe dudukan tjamat. dan lurahnja,( Kawin Di Ceram' 
ada 1.300 djiwa penduduknja jg. 
terdiri dari kira-kira 400 keluarga 
nelajan. Pentjaharian penduduk 
jang utama ialah menangkap ikan 
dan mendjualnja ke Djakarta. 
(Tanah pulau Panggang sendiri se 
ibenarnja tidak menghasilkan apa- 

MENGENAI GERAKAN ,R. 
M. S.” oieh pihak jang mengeta- 

jan diterangkan, Soumokil kini 
sedang ada disalah satu tempat di 
Seram dan ia telah kawin dengan 
penduduk asli ditempat itu jaitu 
suku Aifuru dan telah punja 
anak. Sukar baginja untuk serah- 
kan diri pada jang berwadjib ka- 

orena ja berada dalam bahaja ka- 
lau berbuat demikian akibat pro- 

  
'sadja jang tumbuh disana. Teta- 
lpi orang2 berkumpul disana. “Pu 
jau Tjina” jg terletak disebelah 

gang. Selain itu ada lagi pulau 
Peniki jang djuga ko-   | 

| Karena tanahnja tidak baik un- 
“tuk. ditanami' padi dan palawidja | 

  

HASIL DAN PASARAN 
TEMBAKAU. dari Djakarta. Dan t daklah meng j 

herankan, bahwa sajur ini sangat ! 
kurang didaiam makanan pendu-| Selama 3 bulan jang achir? ini dae ' 
duka, Jang terbanjak dimakan- rah Kedu dan Surakarta telah dike. | 
nja @eh ikan, sambai dan NASI. tahui hasil tembakau sebanjak 6.000 
Kefm5 atau ubi, djangan d'sebut ton dan selandjutnja masih bisa di- | 120 be'am atau kangkury d4, “harapkan sebanjak 1096 dari hasil" 
dah sntu kemewahan jang dja- itu lagi. 

  

  

uahal sedikit harganja dariprda di Tengah seperti daerah Banjumas, Se-! 

jang mendjualnja. 'sil tembakau jang rata2 setiap mu- 
Djika hawa buruk, dan perahu2 simnja tidak kurang dari 4.000 ton. 

penduluk iang menderita kekura- Antara” di Semarang tanaman tem 

kerta tidak masuk. Untuk menga- keringnja iklim banjak berkurang. 
dakan persediaan buat d' musim , Dalam keadaan biasa Juas tanaman 
buruk banjak penduduk be- di Djawa Tengah 48.000 ha. 

Seperti pernah dikabarkan oleh jg 
Warung kepunjaan Tionghoa ti berwadjib belakangan banjak ditjoba 

dak ada. dan warung kepunjaan penanaman tembakau djenis Virgi- 
penduduk ada beberapa buah, te- nia tetapi hingga kini belum nampak 

Djawa. banjakan didatangkan dari Djawa Ti 

lang dil. dan tembakau djenis ,,mole” 
dari Djawa Barat. Tembakau ,,asli” 

Kanak2 disana masih banjak jang Seperti jang dari Kedu, Semarang, 

telandjang. 

.kurang makan sajuran 'atau palawi-, angka eksport tembakau tertjatat 78 

iSekolah Rakjat dipulau Panggang! Dipasaran Semarang masing2 dje- 

7,— sampai Rp. 17,— ,,Kedu” dari 
Rp. 3,50 sampai Rp. 7,— ,,Sema- 

Murid sekolah banjak rang” dari Rp.3 ,50 sampai Rp. 5.— 
berpenjakit mata. Ampenan” dari Rp. 3,50 sampai 

Guru Iskandar mentjeritakan, bah | RP: 13:— ,Weleri” dari Rp. 2,— sam 

banjaknja, dan gurunja 2 orang. 

  

|tu rupiah untuk tiga bulan, dan ba 
| Ditanja mengapa “muridnja sedi-'njak pula jang gratis. Djika di su- 
ikit jang masuk, dikatakannja bahwa ruh membajar maka murid itu me- 

dang diserang penjakit mata, atau lah. 
demam panas, atau pergi menolong| Atas inisiatif partikelir,  dipulau 
bapanja menangkap ikan. Guru Is- Panggang sekarang telah ada pene-l 
kandar mengeluh, karena obat2an rangan listrik jang berasal dari mo- 
kurang sekali dipulau Panggang, dan: tor aggregaat jang 5.000 Watt ke- 
djika ada mahal sekali. “'kuatannja. Rumah jang telah mem- 

Sebutir Aspro misalnja setengah punjai penerangan ada 50 buah, dan 
rupiah, dan sebidji pil kina  djuga langganan membajar 50 sen untuk 
setengah rupiah. Karena terlalu ma tiap 1 Watt. Sedikitnja tiap rumah 
hal, maka banjak diantara, murid jg membajar Rp 17.50 sebulan. Perusa 

Dikatakannja, bahwa selama ia an Abdurrahman. 

' Tandjung Periuk. nja dari permukaan air, maka pen- 
Mbolos karena djualan, | duduk pulau Panggang selama bebe 

Bu Sidik jang mengepalai Taman | rapa bulan jang lampau telah ber- 
-Siswa jang 115 orang muridnja, dju gotong-rojong — mengangkuti batu? 
ga menemui kesukaran karena dian karang dan menjusunnja di sepan- 
tara murid2nja kadang2 banjak jg | djang pantai. Pekerdjaan ini belum 
bolos, pergi kondangan, atau 'pergi | selesai. Biajanja Ik. Rp 100.000,—., 
mentjari kaju untuk ibunja memasak | Dan dalam melandjutkannja rakjai 
nasi, atau membantu bapanja me- disana mengharapkan bantuan dari 
nangkap atau membelah dan meng- | kotapradja. . 

'garami ikan. Ada pula jang” tidak| Demikian wartawan Antara” jg 
kesekolah karena pergi mendjadja- |baru2 ini dengan rombongan Djawa 

: |Vader 'Robertus, 'overste: tertinggf da 

lain di Djakarta, Bandung, Sema- 
rang, Surabaja, Malang, Madiun, dan 

sesudah itu akan kembali lagi ke 
Eropah. Selandjutnja Vader Robertus 
akan mennidjau sekolah seperti S. 
G.A., S.M.LA., S.M.P. dan sekolah 
Techniek jang didirikan atas inisiatip 
Broeder2 di Indonesia. Dikatakannja 
fakan diusahakan menambah bebera- 
pa sekolah lagi ditempat? jang strate 

Pemerintah Hongkong semen- 
tara itu segera mendirikan da- 
pur2 umum dan mulai mengum- 
pulkan pakaian: . Palang Merah, 
pegawai2 sosial, barisan pema- 
dam api, polisi dan tentara sibuk 
memberi pertolongan. Tidak bo- 
leh dilupakan pula pandu-pandu 
jang giat membantu pekerdjaan 
polisi. 

Masih ada facet lain pada per- 
istiwa jang menjedihkan ini. Per- 
himpunan2 kiri dengan membawa 
bendera2 dan pandji2. kedaerah 
jang habis terbakar ini, sambil 
berseru supaja korban2 mendata- 
ngi.tempat2 pemberian pertolo- 
ngan jang mereka dirikan. Menu- 
rut polisi, jang sementara itu ber 
djaga2 untuk. mentjegah timbul- 
nja demonstrasi2 pula, kebanja- 
kan dari korban2 kebakaran ini 
lebih suka mendatangi tempat2 
pertolongan jang didirikan peme- 
rintah. 

SIAPA-APA: KEMANA? 
| VADER ROBERTUS DI 

.« INDONESIA. 

ri Broeder St. Aloysius, sedjak bebe 
rapa hari ada di Indonesia dari nege 
ri Belanda, antara lain untuk meng- 
adakan pertemuan dan pembitjaraan2 
dengan Broeder overste dan Broeder2 

gis sesuai dengan keadaan sekarang. 

PELADJAR A. U. R. I. KEM- 
BALI DARI INDIA. 

Kepala Biro  Penerangan- AURI 
mengabarkan, bahwa dengan pesa- 
wat KLM pada tanggal 24 Desember 
1953-djam 14.30 telah sampai di Ke 
majoran, S.M.U. H.N. Schut jang te 
lah menamatkan peladjarannja seba 
gai Radar Mechanic pada Ground 
Training School Indian Air Force di 
Tamparan dan Jalahali India selama 
14 bulan. Ia adalah seorang diri dari 
10 anggauta AURI jang dikirimkan 
ke India pada tgl. 1 Oktober 1952 
untuk mengikuti matjam2 pendidikan 
disana. Dengan kembalinja S.M.U. 
H.N. Schut ketanah air masih ditung- 
gu lagi kedatangannja dua orang la 
gi jang sekarang masih berada di In' 
dia dan kira2 pada bulan Pebruari | 
1954 “akan menamatkan peladjaran- 
nja. Demikian berita dari Biro Pene ! 
rangan AURI. i 

  
RAKJAT KERDJA SAMA DA- 
LAM MENGHADAPI GE- 

ROMBOLAN. 
Menurut keterangan2 jang di- | 

dapat wartawan Antara di Bogor, ' 
didaerah sekitar kabupaten ini ge ' 
rombolan2 TII dan lain2nja ma- 
sih melakukan gangguan2, tetapi 
sebaliknja rakjat sendiri dibanjak 
tempat melakukan gerakan2 ber- 
sama, sehingga beberapa anggota 
gerombolan — dapat ditangkap, 
atau ditewaskan dan sendjata me 
reka dirampas. 

MANA KAKEK En Kr 
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Kowloon Diamuk Apt Fesar 
50-60.000 Urang Kehilangan Tempat. 
Tinggal— Usaha Pertolongan Ditjampur- 

Adukkan Den Tudjuan Politik 
» RJUMAT MALAM DAERAH Hongkong telah ditimpa oleh 

buah rumah kaju telah habis, dan 100.000 orang mendjadi tak beratap. Kebakaran ini terdjadi dika mpung Siamshuipo didistrik Kowloon jang sangat padat penduduk 
nja. Api jang mulai menjalat pada waktu malam, dapat dipadam- kan pada pagi hari dan membakar selama kl. 5 djam. Hingga be- 

| rita ini pada Djumat malam dibuat, korban manusia jang tertjatat 
sedang hamil terbakar mati, 

Mat Jasin 
Ditangkap 

Krn Mengadjar Ilmu Je 
: Keliru 

NA Te Ta 
PADA WAKTU 'ini pak Ma- 

fjasin alias Lahi didesa Baban, ke 
tjamatan Sempolan, kabupaten 
Djember, ditahan oleh polisi, ka- 
rena ja mengaku mendjadi ?wa- 
1” dan melakukan hal2 jang 
mengchawatirkan bagi ketertib- 
an umum. Pada tg. 4 Desember 
il. rombongan polisi, pamongpra 
dja dan tentara, menindjau lang- 
gar pak Matjasin jang mengaku 
wali itu, dimana pada waktu itu 
terdapat banjak orang lelaki dan 
perempuan bersolat bersama2, 
dan setelah mengetahui kedatang 
an rombongan itu pak Matjasin 
lalu keluar dari langgar dengan 
membawa tjemeti (petjut) dan 
berteriak2 ,,Selamat wakaf2”. 

Pengikut pak Matjasin segera 
keluar dari langgar djuga, terus 
membakar enam buah rumah di- 
sekitar rumah langgar itu. Pemi- 
lik2 rumah jang terbakar tidak 
terkedjut atau tidak gusar menge 
tahui rumahnja dibakar, tetapi 
mereka. bahkan berseru “Halal, 
dari tanah mendjadi tanah lagi”. 
Berhubung dengan kedjadian itu, 
maka pak Matjasin lalu  ditang- 
kap oleh polisi. (Pia) 

Pameran Indone- 

sia Permanent Di 
Inggeris 

Satu pameran tetap Indonesia 
telah dibuka dengan resmi dige- 
dung Kedutaan Indonesia di Lon 
don, oleh Njonja Subandrio, is- 
teri dari Duta Besar Indonesia di 
Istana St. James. Pameran ini di- 
maksud untuk memberi kesem- 
patan kepada tiap orang jang ber 
minat untuk tetap mempeladjari 
lebihebanjak tentang kehidupan 
dan rakjat Indonesia. Barang2 
jang dipertundjukkan adalah jang 
berhubungan dengan kesenian 
dan keradjinan tangan, mulai da- 
ri batik sampai kepada 'pemaha- 
tan kaju. Tjontoh2 anjaman ser- 
ta pekerdjaan tukang emas dan 
perak. duga dipertundjukkan. 

: Diduga murid2 sekolah akan: ba- 
njak mengundjungi pameran ini. 
Perhatian orang Inggeris kepada In- 

donesia makin besar. Hal ini dibuk- 
tikan oleh banjaknja permintaan jg. 
diterima Kedutaan, darj ' sekolah2 

dan perhimpunan? di London dan 
kota lain2, supaja dipindjami ba- 
rang? jang dapat  mempertundjuk- 

kan kesenian,  keradiinan dan ke- 
hidupan bangsa Indonesia. 

Bagain Kebudajaan pada Keduta- 

an telah mengadakan pertundjukan 
diberbagai kota ditanah Inggeris, se- 

perti Bristol, Sheffield dan Leices- 
ter. 
Pameran tetap jang diselenggara- 

kan oleh Bagian Kebudajaan ini 
akan dapat membangunkan minat 

pengundjung? Inggeris, untuk me- 
ngetahui lebih banjak tentang Indo- 
nesia. Demikian Kantor Penerangan 
Inggeris di Djakarta. (Antara). 

Rel Di Kor- 
ru 

Diselundupkan Ke Kali- 
mantan Inggeris ? 

R. SUKARDJONO, Komandan 
Kepolisian Kalimantan Timur, da 
lam bulan Djanuari j.a.d. akan 
berkundjung ke Tawaw, suatu 
tempat di Kalimantan Utara bag. 
Ingger s. Maksud  kundjungannja 
kesana, jang diikuti pula oleh be- 
berapa wakil instansi falah untuk 
menjeliliki sampai dimana kebe- 
naran laporan2 jang menjatakan, 
bahwa 4.000 potong rel kereta api 
kepunjaan Djawatan Kehutanan 
jang terletak dipulau Sebatik telah 
diselundupkan oleh — beberapa 
orang ke Tawaw, dan disana di- 
djual kepada seorang pedagang 
Tionghoa (Antara). 

KALENDER 1954. 
Kiriman kalender tahun 1954 te- 

lah kita terima dari Paberik Rokok 
Pompa” Smg. 1 buah, dari Univer- 
sal Stores Bodjong 6b Smg. 1 buah, 
dan 8 buah dari Toko Hien Bodjong 
Smg. Kalender2 itu adalah kalender 
bulanan dan kesemuanja .diatas ker- 
tas jang halus. Untuk kiriman? tsb. 
kita utjapkan terima kasih. 

  

DIDJUAL 
ANAK? ANDJING HERDER. 

Taman Karangtengah 17 
Semarang. 

  

Ken 
kaan or Ai : " 3 ea Re 

AAN 

BEBERAPA BIDJI MASIN GILINGAN 
didjalankan dengan ELECTROMOTOR kekuatan 2 P.K, 
(kuda) kapaciteit 3 kwintal sehari, dapat menggiling merupa, 
kan tepung, halus, sedang, kasar. Misalnja: dari” bahan2! 
gula, kopi, beras, katjang-id 
rang dsb. 

j 
& 

j0, mritja,. manis-djangan, weli- 
4 

Katerangan lebih djauh dan dapat ditjoba di: 

CONSTRUCTIE WERKPLAATS 
»s1HIO ING BO   kan ketimun, labu, djengkol, petai tan Penerangan dan Sosial Kotapra- 

atau pisang jang baru turun dari pe dja mengundjungi pulau Seribu. 
KEMUNING 15 - SEMARANG 
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| ditolak. Usul Rusia itu disusun 

   

    

4 

£S.A- Tidak Takut Pada Ru ssia Se- 
    Hi 

K 
manja untuk menjusun suatu rum 

  

    

Dah: ) . Mu. Blankensteyn: Chusus Utk ..Suara na aa aan : 
| PIHAK2 JANG BERKONPERENSI di Bermuda baru ini memerlukan waktu beberapa hari la: 

us dalam mana diterima undangan Rusia untuk mengadakan perte- 
muan Empat Besar di Berlin. Sebenarnja erang tidak usah chawatir lagi, bahwa undangan ini akan 

memperoleh kepastian mengenai 
Pras 

nunggu sampai sesudahnja knapa TP 
mempunjai seorang presiden dan pemerintah jan 
sampai demikian jamanja. Sebab 
sekafi. 1 

patan untuk menudun 

Eisenhower dan: Churchull tidak 
menghendaki bahwa Rusia berpenda kuatan militer Rusia. 

.pat demikian. Sebab soal2' jang me- ini dimaksudkan 
nentukan baru akan dibitjarakan se- 
telah tiba waktunja. Rusia boleh dja 
di akan menuntut untuk membatal- 
kan Persekutuan Atlantik dan ma- 
sjarakat Pertahanan Eropah, mere- 

kan soal2 jang tidak terlalu Jantas- 
tis bunjinja, tetapi soal2 itu baru da 
pat ditindjau oleh negeri2 lain djika 
telah tertjapai pengurangan .teka- 
nan dan suasana saling 
da konperensi itu. 

Perbedaan , pandangan eco lebih aman, djika hysteri jang 
USA-Inggris - mengenai mengamuk di Amerika itu tidak 
Russim memperlihatkan pengaruhnja dalam 

Seperti sudah diketahui pihak 
Amerika dan Inggeris kedua-dua- 
nja tidak mempunjai kepertjaja- 
an terhadap maksud Rusia. Hanja 
sedikit orang jang mengetahui 
akan hal ini. 

Tetapi hal ini tidak berarti bah 
wa Washington dan London se- 
tudju mengenai segenap soal2 jg. 
dihadapi mereka bersama itu. An 
tara Eropa dan Amerika terda- 
pat suatu perbedaan dalam, . me- 
ngenai sikap psychologis terhadap 
Sovjet Uni. 2 

Saja sudah menulis mengenai 
hal ini: Amerika tidak bisa me- 
ngerti bahwa Eropa tidak berha- 
sil menerima suatu bentuk fede- 
rasi, setelah ternjata bahwa per- 
tentangan2 nasional sepandjang 
abad-abad jang lampau dan seka- 
rang tak lain hanja membawa ke- 
melaratan dan penderitaan kepa- 
da mereka itu. — 

Inilah jang menentukan perbedaan 
dalam pendirian dan sikap antara 
Eropah dan Amerika mengenaj un- 
dangan Rusia untuk mengadakan 
konperensi di Berlin. Dimasa hidup- 
nja Stalin, ketika bahaja komunis de- 

ngan kuatnja mengantiam, negeri2 
Eropah Barat dapat menjatukan di- 

demik au rupa sehingga sukar mendiaknja. Orang hanja beium bisa 
untuk mengadakan komperensi tsb. Pihak Perantjis mau me- 

tersebut boleh diadi mereka sudah 

S5 sangat membingungkan. Dari Pe- 
Mengapa dimulainja suatu konpe- (rantjis datang propaganda jang ter- 

rensi harus menunggu derulaan la- |besar untuk menjusun suatu federasi 
. manja. Rusia akan diberikan kesem |Eropah. Perantjis mengusulkan ren 

negeri2 lain |tjana Masjarakat 
bahwa mereka tidak menghendaki Ipah. Sekarang keadaannja berlainan. 
pengurangan. tekanan, meteinkan ha - Sementara itu nja mengulur-nguiur waktu. : 

mengerti pa 

muari. Sesudah tanggal 

intan g baru. Tapi pihak2 

krisis2 kabinet di Peranfjis biasanja 

Pertahanan Ero- 

Amerika terlalu 
membesar-besarkan — utk. kepenti- 
ada propaganda — tumbuhnja ke- 

Propaganda 

kan ketakutan. Ditambah lagi dgn. 
aliran Me. Carthy jang dalam usa- 
ha menimbulkan ketakutan akan 
pengchianatan djauh melampaui ba- 
tas2 kesopanan. "Dapatkah -Eropah 
menjusaikan dirinja “kepada tuntu- ka pun akan mengusulkan  supaja 

Djerman dilutjuti sendjatanja  setja- Ijatanja 56 tan2 politik Amerika jang dipenga- ! 
ya permanent. — Segala ini merupa ruhi untuk sebagian besarnja oleh 

.pengaruh2 jang demikian. 

— Bahkan seorang djenderal jang za- 
kelijk dan bidjaksana seperti Eisen- 
hower menghadapi masa berat di 

negerinja. Ia terpaksa memberikan 

'konsesi2 kepada tokoh2 jang tidak 
berarti Mc. Carthy. Dunia akan me 

Kongres. 
| Sementara itu Washington pur ti- 
dak merasa senang dengan maksud 
Rusia. Ia tidak mau mengorbankan 

untuk menimbul- | 

iang lain tidak b'sa menunggu 
memeriukan waktu jang lama 

  

    kepastian akan di hari depan bagi 
.pengurangan tekanan sementara. Ia 
tidak fataslistis seperti Eropah, jang 
.sebenarnja selalu berusaha mentja- 
|pai ketenangan diantara taufan2 jg 
mengamuk. 

| Selain itu masih ada suatu. kesuli 
'tan jang lain lagi. Suasana di Wash- 
ington pada umumnja djelek menge. 
nai keinginan komunis untuk men- 
tjapai gentjatan sendjata di Korea. 

| Mereka tahu bahwa djalan perang 
tidak menguntungkan mereka demi- 
kian dikemukakan: mereka akan me 

|landjutkan perang itu tanpa risiko 
bagi dirinja sendiri, dibawah kedok 
suatu gentjatan sendjata. Mereka 
akan menjabotir perdamaian ini de- 
ngan tjara dan keuletan jang serupa 
seperti mereka menjabotir gentjatan 

sendjata selama dua tahun. Me- 
nentukan suatu batas waktu adalah 
suatu keinginan jang chajal belaka. 

ANGKA KENAIKAN PRO- 
DUKSI TIONGKOK 

BARAT-DAJA. 
Dalam thn. 1954, angka pro- 

duksi textil di Tiongkok Barat-da   inja dengan Amerika, dan negeri 
jang belakangan inilah jang memikul 
beban terberat darj persendjataan. 
Tapi sedjak itu Rusia mendjadi ver- 
sikap lebih lunak. Ia tidak mau me- 
njala?kan lagi-api perang. 2 ta 
— Perantjis: kemudian mulaj bertanja 
lagi. Siapakah jang Jebih banjak 
menggelisahkan ketenteraman Ero- 
pah, Djerman atau Rusia. Rusia 
djauh letaknja. Mengapa kita harus 
memperkua: Djerman karena kita 

chawatir akan Rusia. 3 

Sesudajinja wafatnja 
Sen 

Perpetjahan nasional di Eropah 
nampaknja disebabkan karena kesa- 
lahan? historisch. Akibat?nja sangat 
menjedihkan bagi Eropah. Perpetja- 
han di Eropah boleh dinamakan Je- 
ngan sebuah rawa. 
Amerika hendak membantu Ere- 

pah untuk mengatasi kesulitan? me- 
reka, tetapi bantuan inj tidak dite- 

a. Kadang? tawaran itu disodor- 
dengan tjara2 jang terlalu kasar 
| tidak kompetent. Tjara jang se- 

baiknja untuk mengatasi kesulitar 
ialah djika Eropah mengurus soal2- 

nja sendiri. Tetapi hal ini tidak 
mungkin. 

Bahaja Rusia merupakan bahaja 
dari sebuah samudra atau gunung 
berapi. Dimasa tenang orang tidak 
memikirkan bahaja ini, orang tahu 
bahwa ja akan kembali. Inipun su- 
dah mendjadi kebiasaan. , 

Di Amerika keadaannja berlainan. 
Disana orang tidak chawatir akan 
Rusia dimasa sekarang akan tetapi 
dihari kemudian. Dalam tempo 36 
tahun jang belakangan ini Amerika 
dua kali terlibat dalam peperangan 
di Eropah. Beban jang dipikul berat. 
Orang sedia melandjutkan usaha ini, 
djika dapat diperoleh bahwa bahaja 
jang dichawatirkan itu benar2 le- 
njap. Apa jang terdjadi di Perantjis 
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Untuk MENULUNG kaum ketjil 
Sedia PETI RADIO SALON utk. 
Radio BIN harga Rp 65.— 75.— 
10 125-— 150Okis— 
" Djuga bisa beli di: 
Dji. Lemahgempal no. 105. 
Karang Balong 101 
Agen Djamu Njonja Meneer 
na an an 

  

ja akan dinaikkan djadi 4,4 kali 
produksi dalam tahun 1953, ga-   

Seorang gadis mendjadi pelaut. Lilia- 
ne Soudemont, gadis berumur 23 ta- 
hun dari Ostende (Belgia), dengan 
pakaian laki2 telah pergi ke Canada, 
Pada saat pemeriksaan dikapal Lilia- 
ne mempergunakan surat pas pelaut 
dari ajahuja dan tidak seorangpun 
dari anak-buah kapal itu ada menge 
tahui bahwa Liliane seorang perem- 
pugn. Baru oleh anggauta2 immigra 
si di Montreal Liliane diketahui se- 
bagai. perempuan. Mereka meragu- 
ragukan surat pasnja dan kemudian 
Liliane mengakui siapa ia sebenarnja 

Kata Liliane ,,saja rjinta laut dan sa 
ja kira tidak akan dapat berdiam la 
gi didaratan.” 

EMAS DARI SOVJET UNI KE 
LONDON. 

Emas dari Sovjet Uni seharga 
Ik. 70 djuta dollar telah dikirim- 
kan ke Inggris dalam minggu ini 
sebagai pelaksanaan persetudju- 
an sterling pertama antara Bank 
Pusat Moskow dan London se- 
djak 17 th. belakangan ini, demi- 
kian kata kalangan jang berkua- 
sa di London hari Rebo. Pengiri- 
man emas terbesar dari Sovjet 

ram akan naik 11,69 dan gula | Uni ke Barat dalam beberapa ta- 
22,370... Anta hun jl. Emas tsb. dikirim dengan 

pesawat udara. 
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& PENGUMUMAN 
No. 577 C/KUDP/'53 " 

3 Kepada warga bekas K.U.D.P. jang mendapat bea-siswa 
: (Bea-Ikatan Dinas) diumumkan sbb.: ta 

1 Terhitung mulai bulan December 1953, maka -uang tun- 

— djangan bea-siswa (Ikatan Dinas) harus diambil setjara 

" perseorangan. (Tidak boleh memakai Surat Kuasa). : 

"Waktu mengambil uang tundjangan  bea-siswa (Ikatan 

Dinas), masing2 harus membawa surat tanda telah ber- 

Ikatan Dinas selengka nia. 
3. Untuk melengkapi Tata Usaha, dalam bulan December 

1953, masing2 harus menjerahkan 4 (empat) buah pas- 

foto. (guna : melengkapi pemberian Buku Saku) serta me- 

lengkapi “keterangan2 jang belum lengkap. 
Mereka jang belum menjelesaikan bea-siswanja (Ikatan 

“ Dinas) diharap supaja dalarn bulan December 1953 su- 

dah menjelesaikannja sendiri setjara langsung (persoonlijk 

“atau dengan surat menjurat) dengan Balai Perguruan 

Tinggi Bagian C - Kem. P.P. & K. (bagi mahasiswa) atau 

Djawatan Pengadjaran Kem. P.P. & K. (bagi peladjar 

sekolah landjutan), dengan' alamat Djalan Tjilatjap no. 4 
Djakarta. ' NE 

"5., Harap diperhatikan. 21 

Dijakarta, 10 December 1953 

Obat kuat: bekerdja obat ini' abis memakai obat 
ini 24 DJAM. 

GOLES Kidneying Tablets 
GOLES Kidneying Tablets, suatu obat kuat buat lelaki, me- 
nguatin badan dan menguatin urat perut, menambahkan da- 
rah, ia akan menahankan segala penjakit, badan bertambah 
sehat dan menguatin buah pinggang, urat jang sudah kendor 
mendjadi kuat kembali, jang tidak nafsu makan djadi nafsu. 

Makanlah obat ini Goles Kidneying Tablets selama- 
nja, atau Tuan “biasakan makany obat ini, bukan sadja 
menghilangkan segala penjakit, djuga bukan sadja ba- “ Fa f P4 5 a ketjintaan isteri lemah men- 1 AK LAI Bagian Keuangan dan bertambah kuat pun jinti ster 

: | 5 t, darah tambah mendjadi kuat. KEMENTERIAN PERTAHANAN PI en ee aerA : 
LN dan 

"KEMENTERIAN PENDIDIKAN PENGADJARAN 
DAN KEBUDAJAAN GOLES Sistering Tablets 

(UNTUK WANITA) 

Perempuan2 muda adalah biasanja kuat dan manis tjahaja- 
nja, djika keturunannja kurang sehat, atau kurang rawatan 
waktu baji, djuga bisa badannja kalah dengan orang jang se- 
tengah tua, apalagi Orang Perempuan jang sudah tua atau 

4 setengah tua, darah kurang, badan kurang kuat, djika mem 
y punjai anak baji, aernja susu kurang, keturunan djuga tidak 

kuat, ibunja -djuga segala penjakit bisa timbul. 

  

  
    

ANGGUR   
Obat Goles Sistering Tablets, bisa menolongi, segala penja- 
kit, jang ta' sehat, badan lemah, sakit pinggang, datangnja 

bea : k 
| IKAN MAS bulan jang ta' ACC, perut selalu memules, darah kurang, 

: e makan.ta' nafsu, muka selalu putjat, badan lemah dan rupa- 
4 rupa penjakit.     

Djika memakan obat ini terus-menerus, bukan, sadja mena- 
hankan segala penjakit, djuga membalikkan tjahaja jang mu- 
da kembali.    
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SWEET FRIEND 
Dua Liu te 

MA Nia 

  

        “AI 
Ph. aa berbadan lema, 
Ydateng bulan tidak 

5! tjoijok, pek tay, ping- 
" gang sakit kepala ma- 

  

timewa buat pram- 
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Mabok dalam gelombang pertjintaan, lupa “akan segala-gala- 
nja. Demikianlah diumpamakan oleh orang dahulu kala tentang 
butanja tjinta sematjam itu. Tetapi banjak lelaki jang djatuh tjin- 
ta pada perempuan, tetapi tidak dapat memikat hati si-Perempu- 
an. Itu.adalah disebabkan badannja ada lemah, tidak mentjukupi 
kepuasan perempuan. ,,Goles Sweet Friend” teristimewa untuk 
memperdalamkan pertjintaan masing2 kemandjurannja ialah me- 
nguatkan badan, tahan berdjuang dengan selama-lamanja. Setelah 

  

    

   

   

    

   

    
  

. Minjak Obat “Ban 
Leng” P »Obat "Bin 

Len g Tj en 9” dan ,,Balsem Ban Leng” 

      

Obat 555 Minjak Obat 
BAN LENG enEenaa | 

- 2 BAN LENG TJENG | GOS 
Bungkusan pa- — Bungkusan pa- 

kai tinta merah. : 7, 7 C- kai tinta biru. 

    

Semua dapat diminum untuk me- 
njembuhkan Batuk Baru atau 
Lama, Sakit Tenggorokan, Dysen 
try, Sakit Perut dll. Bagi Bisu, 
Gatal”, Kena.Api, Digigit Nja- 
muk, Kutu Busuk, Kaki Seribu 
(Klabang) dan lain2 binatang Ber 
bisa dapat lekas hilang dengan 
digosokkannja. 

Djuga dapat menjembuhkan AMBEIEN DALAM atau LUAR 
dengan diminum dan digosok dengan BAN LENG atau BAN 
LENG TJENG. 3. 

     
| Apabila merasa lelah atau salah urat dari sport atau djatuh dapat- 

lah BAN LENG, BAN LENG TJENG dan BALSEM BAN 
LENG digosokkan (dipidjet) dan diminum. Semua penjakit itu 
lekas sembuh karena: BAN LENG telah dapat banjak sekali surat 
pudjian dari Tuan2 jang terkenal, seperti PADUKA " RADJA2, 
REGENT2, PUTRA dari SULTAN, pegawai tinggi dll., jang su- 
dah disembuhkan oleh BAN LENG ini, dari matjam2 penjakit. 
(Kalau Tuan suka batja tindasan dari surat2 pudjian tersebut di | 
mana dapat diperiksa tanda tangannja SIPEMUDJI, silahkan ki- 
rim adres Tuan jang terang (blok letter) kami nanti kirim itu ke 
pada Tuan, atau Tuan dapat membatja djuga surat? pudjian ter- 
sebut didalam tiap2 botol obat BAN LENG dan BAN LENG 
1TJENG. 

-Minjak Obat BAN LENG”, ,Obat BAN LENG TJENG” 
dan ,,BALSEM BAN LENG” dapat dibeli di Toko-Toko Obat 
dan lain-lain. : 
Kalau tidak, boleh kirim Rp 8,50 buat 1 botol Ban Leng Rp 13.— 
buat 1 botol Ban Leng Tjeng danRp 3.— buat 1 biek Balsem Ban 
Leng. Nanti kami kirim dengan tertjatat pada tuan, ongkos kirim 
bebas. $ 5 

Dikeluarkan oleh: 

: “NN EsToks.Obat TAY AN HOO 

YA 
ci 2 IA 'bok, kurang napsu 

makan, tida bisa hamil 
&.LI, Sesudanja minum 
ini anggur lantes ba- 

ge/ dan djadi kuat, pram- 
(puan muda atau tua 
jang sehat boleh mi- 
num buat tamba kuat 
badan. 

        

  

dok'NgMW.Telp..1620 Kota 

ra San Sop 

# 
Distributors :   Harmsen Verwey Dunlop N. V.       Djuga dapat beli diantero Toko2 di INDONESIA 
  

  

Sehabis Njonja Bersalin 
Djangan lupa, minumlah : j 

ANGGUR BEKANAK tjap ,BOEAJA” 
Agar supaja badan Njonja tetap sehat, darah dapat keluar dengan 
normaal, tidak mendjadikaa sakit diperut, pun aer-tete mendjadi 
subur bagi sibaji dan sebagainya. 

Pusat Pendjual : KONG DJIN TONG 

Pekodjan 105 Telp. 1885 Semarang. 
aan 

  

  pakai ini obat semuanja memudji kekuatannja. 

  

GOLES Chetai Tablets 
(OBAT KEPUT!HAN) 

. Penjakit keputihan adalah suatu penjakit jang sangat berba- haja kepada wanita karena ia bisa melemahkan badan, mengu- rangkan tenaga dan ketjantikannja, serta menjebabkan berbagai2 kesakitan dalam badan, sehingga menderita seumur hidupnja. »GOLES CHETAI TABLETS” obat teristimewa untuk menjem- buhkan penjakit ini: djika siapa jang berpenjakit demikian sege- ralah makan obat ini tentu penjakit itu dapat disembuhkan dalam masa jang singkat. 2 

ru. Batuk darah, kering (T.B.C) dapat lek 

kedjajaan Tabib didunia. 

  

GOLES Phaylor 
(OBAT BATUK DARAH) 

Menjembuhkan segala penjakit jang sudah 1 

as disembuhkan kalau 

makan obat GOLES PHAYLOR TABLETS. Salah satu ob 

  

ama ataupun ba- , 

at dari 

      
Gone 

Agent: FIE MIN YOK FONG 
Hway An Tong Gg. Warung no, 3 Semarang. 
Ngo Hok Tong Gp. Pinggir no. 1 Semarang. 

| Eng Tay Hoo Djl. Pekodjan no. 101 Semarang. 

Pe KETS TI 

  

L 
  Sudah Terbit!!! 

S Sakti ! 
BUKU: 

“ 

“ “Gaib ! 

Bahasa Indonesia. 

URJA: GESANG 
Oleh Sappbire 

8 

Adjaib ! 

Gg. Warung no. 10 Semara ng. 

  Dji. Bawean No. 22 — Telp. S 

' Rumah Obat TJEH SHE TONG 
. No. 2207 -— Surabaja. 
  

  

(Dibtwah pengawakan Notaris Raden Kadiman) 

3: — Ford Zephyr Sedan 1953 
f AG 

Lan 

N. B.   ha 

  

3 Hoofdprijzen : 

  

—. Morris 

Adm. Harian ,Sua 
Purwodinatan Utara Ila Semarang 
dan alamat-alamat 

(| Untuk luar kota tambah Rp. 0.50 (ongkos pengiriman) 

AKE PER 
Minor 

“ B. S. A. Motorrijwiel 

Kemudian banjak lain2 prijs jang menarik. 3 Prijsklassen 
“berarti tiap2 lot mendapat 3kemungkinanutk mendapat hadiah 

UB LOLOT a Rp. 7.50 ( 
Dapat beli pada: 

TERMASUK 
B: LASTING 

  

Touring 

ra Merdeka" 

lain jang terkenal. 

Inilah KITAB KEBATINAN jg. mendjadi Idam2-an Masa! Isi- 
nja a.l: “ Rasianja Kekuatan Batin: - Ilmu Tjipta: - “ Magnetism: 
- “ Pedoman Achlak, - “ Rasianja spj. Ditjintai, Dihormati dan 
Dihargai Masjarakat Ramai: - “ Makanan jg. Memperbesar Ke- 
kuatan Magnetismj - “ Ilham dan Ramalan: - “ Ramalan Tiong- 
kok (R.R.T), Tiga Ribu Tahun jg. sudah lampau dan Tiga Ribu as 
Tahun jg. akan datang nanti: - “ Djokolodang (Ronggowarsito), Tm 
ak: Pa gr kongsi bisa kenangguh, geledahen kang sajekti, teli- dn j 
tinen hawjo kliru, larasen sadjroning hati, den tumanggap dimen 5 n 
manggon — Ichtiarlah sehingga fabyan kupaslah dgn sungguh2, bia DEAR NY 
periksalah djangan sampai keliru, pikirlah sebelum berbuat, agar SURABAJA:— Til. 3455 U. 
supaja kesempurnaan tetap ada pada tempatnja.”, - “ Ramalan 
Djojobojos - “ Kawedaring Dzaman Tjatjad (Sinom Paridjata. 
Ronggowarsito), a.L: ,,Wekasan kukusing karso, kesit welut den 

lengani, matirto tumetes potro lumbu lumembaking hangin, balendre, mondar mandir, rahaju 
hojoding kaju, lono hilining tojo, hanteng kitiran kumitir, lomo-lomo lumuh halam kalumra- 
han.” (Kesemuanja diterdjemahkan kedalam bah. Kromo Inggil, kemudian diterdjemahkan pula 
kdlm. bah. Indonesia dgn disertai tafsirannja djuga): - “ Perhitungan Mendjodokan Pengantin 
dan Hari Kawinnja, - “ Mendirikan/Pindah Rumah, - " Perhitungan Sunan Kalidjaga: - “ Naga 3. 
Tahun/ Djatingarang dil, - “ Pepali Kjai Ageng S8lo: - “ Doa, Mantra dan Rafalan2, - Djawa- 
dwipas— “ Katurangganja Burung Perkutut, — " KaturanggaKutjings — « “ Firasatnja Orang 
Perempuan — Dan banjak lain2nja pula. Pendek kata buku Surja Gesang benar2 bermanfaat 
bagi mereka, jang menaruh minat dalam Ilmu Kebatinan, Ilmu Kedjawen/Ilmu Tua dan Rama- 
lan-ramalan Para Pudjangga jang terbesar, terutama Ronggowarsito dan Djojobojo. Sebuah ki- 
tab jang lajak dimiliki oleh setiap penduduk diseluruh Nusantara, jang tak akan basi untuk sela- 
ma-lamanja ! , : 

SATU BUKU tebal,  terdjilid mewah, hanja Lo... 
(Luar kota tambah ongkos kirim Rp. 2.50) 

Persediaan terbatas. 1 orang 1 buku. Siapa tjepat, dapat ! : 

badan Penerbit: 

   
ngat dipudjikan.   

26.— 

6 botol SEMBUH sama sekali. 

ANGGUR KOLESOM PO THaAy. Amat 
jang duduk perut, dan jang berbadan lemah, 

sakit perut tumpah2, kaki bengkak dil. Sakit lemah dalam waktu 
bunting. Perlu diminumi sampa" tjukup agar badan ibu tinggal sehat 
dan baji dalam kandungan tinggal waras. Ne 

ANGGUR KOLESOM SENG HWA. Perlu diminum perempuan . 
sesudah bersalin, agar tinggalnja darah dalam badan mendjadi bers 
sih, dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendj li seger, me- 

nambah air susu ibu, dan menambah nafsu makan. Terutama bag 
perempuan jang sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA saw 

ANGGUR OBAT RHEUMATIEK. 
dibikin menurut resep jang sudah termashur turun menurun. Dibis 
kin dengan bahan obat Tionghoa jang mahal dan mandjur, 
ditjampuri Kolesom dll. Ini anggur obat melulu untuk sembuhkan 
segala rupa penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik ditu- 
lang, urat2 dan lain2 bagian badan, baik jang sudah lama atau jang 
baru. Sesudah minum 3 botol tentu nanti kelihatan mandjurnja dan 

Terdapat di TOKO2 OBAT dan TOKO2 P. & D. diseluruh Indonesia: 

at 

ANGGUR OBAT KOLESOM, ' 
Ini Anggur Kuat terbikin dari 
Tjampuran Obat2 Tionghoa jang 
berfaedah dan mahai, antaranja 
Kolesom, dll. Obat jang sanget 
penting untuk tambah kekuatan 
tubuh dan darah. Ini Anggur pun 
tertjampur dng sarinja Buah Angs | 
gur jang terpilih. t 

Amat baik bagi lelaki/perempuan 
ig. berbadan lemah. Kurang da 
rah, muka putjet, air muka kelis . 
hatan tua dan lesu tidak berses 
mangat, kaki tangan dingin, bua 
pinggang sakit, tulang linu, kes 
pala suka pusing, bernapas pen- 
dek, urat sjaraf-lemah, sumangat 
laki2 kurang. Paras perempuan 5 
tua dil. Penjakit kelemahan. Mis 
pum ini Anggur dalam sedikit 
terapo sudah tentu lekas keliha- 
hatan faedahnja. Baik untuk les 
laki dan perempuan, tua atau 
muda. : 1 

  

perlu bagi prempuar” 3 
kepala suka pusing, 

Dame 

Ini Anggur Obat Rheumatisk 

dengan 
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) U.P, Theatre Solo ' 
UI Menjampaikan ,,Selamat Hari Natal" / 

“#4 Kepada Segenap Pentjintanja Jg Beriga- / | 
f ma Nasrani". » MN ea na 

ee PAKA SKOR : s | 
» SENSASI MH 

     

  
Keymount (Platina) 

NU-MODoO 
Rimway (Ukuran Komplit) 
Hari Minggu/Hari Besar Buka setengah Hari 
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me mna Aeon 

nggur 

  

jemah dan jang terserang penjakit ,,RIYIEKUMATIC” 

Untuk: LELAKI 

. Sebelumnja minum Anggur $    
kolesom No. 1 tjap JGB- | | 

LAS MAS” badan lemah, 
kurang sehat, potongan ba- 

-dan kurang tjantik. 

SEBOTOL BESAR Rp. 12,50 

  

ea NN na, 

selalu sehat, 
   

serguna sekali untuk menambah darah. Terbukti kemand 
s dapat disembuhkan 

jang ta” asing bagai rakjat seluruhnja di INDONESIA ! 

WANITA 
| Setelah minum Anggur Ko- 

| lesom tjap ,,GELAS MAS” 

“badan mulai s 

kuat, tambah darah, poto- 

ngan badan tambah baek 

dan gagah. : 

Bisa dapat" beli di antero Toko2 1 Warung2, 

Toko Obat Eng 

8 

Pasar Djohar di 

    

   
Lane aan Naga N Na ngANNN ecer” Uyak NP MANA Mama Neamunemmaaan ane 

t dan Tetap Muda? Kua 
.. MINUMLAH SELALU 

Obat Kolesom 

  

Tjap Gelas Mas 
lini anggur telah dibikin dengan akar2 dari Tiongkok KOLESOM No. 1 jang terpilih dan ditambah dengan VITAMIN2 jang 

luran dan kekuatannja untuk kaum Lelaki atau Prempuan jg. berbadan 
dengan ini ANGGUR KOLESOM tjap , GELAS MAS” 

HAMIL dan BRANAK 

chat dan 

ngan badan selalu tjantik 

  

SELURUH INDONESIA. 
SEBOTOL KETJIL Rp. 7,50 

Tay Ho 

  

Perusahaan Anggur Kolesom No. 1 tiap GELAS MAS” 
Karangtempel No. 200 Telp. No. 1472 
Kantor Pekodjan No. 
Gang Warung No. 1 

201 Telp. No. 1881 

Selalu minum terus Anggur 

Kolesom No. 1 tjap ,,GE- 

LAS MAS” badan mendja- 

di sehat dan kuat. Poto- 

dan gembira. 

Semarang 
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! PN NN SA NAAM Te aa ATU ANA Ya ag NAN NAM MA be TA Aa SAN Na | 
( : Sp : . » , 2 Persediaan Luar Biasa Adalah kami punja COLLECTIE / 3 

, | p 
- 

. : HORLOGES NU : 
1 Tentu dapat memuaskan Tuan- Tuan Sg Njonjah-Njonjah punja keinginan 

t , (ROLEX OISTER ) COMEGA) (MIDO SUPER AUTOMATIC) CETERNA CCYMA (“ELECTION ) ' / (OGIVAL IKAN ) ( FORTIS (TITUS BINTANG) —— dan masih banjak PT matjam lagi. PARKER P. 51 — ) / P. VACUMATIC. SHEAFFERS CHREST DE LUX — LIFETIME — CRAFTSMAN — VAILLANT — PELIKAAN dll. / : TUMELIER HORLOGER Djuga STAANDE WESTMINST ER KLOKKEN — LONTJENG2 'TEMBOK- MEDJA- KANTOOR DENGAN PAKE WESTMINSTER. / £ A 1 £ . . . . , : 
: / ) BODJONG 58 - TELP. 1514 Kwaliteit selalu tinggi dan harga selalu rendah 1 , 
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saing yejo) efuenwas 
uep “gasipepd Sueio TT yngi-Ip 
suci £S6l-IL-6Z 13) eped yy 
2IWMW NVILGN ueyeperp Yep, 

| “WS SS YEVOISONYUVA - 
kgora Ol ver 8 

- i Li   IMendjamin Suara jang 
| - baik untuk Radio 

Tuan. 
«| Dapat beli pada: 

. | Company N.V. || senlakld na 
" Tjabang Semarang Emma Pada 

“Setergn (Duwet) 5 
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..« INI MALAM PREMIERE SENEN 

: MALAM ee Ru 
& Marilyn Monroe “ “sesudahnja Premiars « | ) Pa 5 

imuntjul dim. film ,,NIAGARA” 
1in1 BESAR! 

(Orion 

sekarang kembali dalam 
film jang lebih hebat: 

TOT INA, 
KI La 

  

9.15 

(13 th) 

aa aU RAN 

    
i MATINEE: Minggu Pagi dj. 10.00. i 2 x Djagalan Mulai Minggu malam 

7.00 -9.00 (13 tah.) 
a 

Te MALTER SULIAK : Mozart OTT YANG P2 HENRY HATMAWAT 
Ker Pe NAM GOFE me BEN ROBERTS 

Belum pernah benua Afrika terben-/ 
tang luas seperti ini dihadapan pe-| 
nonton2! : ! 

Lebih dahsjat dan seram dari pada! 
film2 tjerita Afrika lainnja! 
Film avontuur jang mengagumkan! 
Dihiasi TATAWARNA jang indah! 
IResan tempat: 9 — 12). 

Ini malam d.m.b. 
Metropole 5.7.9 (17 th.) 
Richard Burton — James Mason 

THE DESERT RATS" 
Pahlawan Tobruk membikin sedjarah. 

Li Ching - Chiang Hua - Liu Loan 

.CHIN SE CHIOH" 
Ini & besok malam pengabisan 

' 7.009.00 (Seg. umur) Film Tiongk. 

(SIN MU SIN” 
Ae ORION ang 

1 Yvonne de Carlo — John: Ireland 

Hurricane Smith“ 

  

  

  

  Paramount's Techhicolor. Na 

Ni MA Matinee : Minggu: pagi 9.00 '- 11.00: 
MATINEE: Minggu Pagi dj. 10.00. |" (Minggu malam dj. 7.00 -9.00) 

Aa Tn LT SA MA LL LL LE LH 

|. Type Pertis SEMARANG”, Idzin No, 1492/11/A/172 

  
  

LA 

  

Le ace 

Batjalah 

"Suara Merdeka” 
    AAN Man 

  

HANJA TINGGAL BEBERAPA RIBU LEMBAR 

AGAR SUPAJA TIDAK SAMPAI KEHA- 
» NOMER REDJEKI”, MAKA BON 

BON PEMBELIAN JANG SAMPAI PADA 
SAAT INI MASIH DITAHAN: DIHARAP 

SANGAT SUPAJA SE- 
GERA DI TUKARKAN SEKA- 

BISAN 

DENGAN 

KANG PEEGAT 

KARENA KALAU: ,,N OMER REDJEKI” SUDAH HA- 
BIS, MAKA PENUKA RAN BON-BON TERSEBUT 
AKAN KITA 

(BERHENTIKAN! 
HENDAKNJ A PARA LANGGANAN DAN | 
CHALAJAK RAMAI SUKA MEMPER- 
HATIKAN PEMBERITAHUAN 
JANG KEDUA KALINJA INI! 

1» 

DATANG DAN SAKSIKANLAH BARANG2 KRAME- 
RVJEN, P & D'DAN TEXTIEL JANG. BARU KITA 
TERIMA KEMARIN ! 

RADJA MURAH 

TOKO ,, HIEN” & Co. 
Bodjong 25 Tilp. 1577 — Semarang. |. 

  

ILL HANDLE THE 
5 N 5aw, ROY! You 
"RASSLE THE LOGS DOWN TO 

IT! MAKE SURE THEY CATCH ON 
THE RUNNING HOOK! 

DRAGS THE 
LOGS UP TO 

— Saja akan melajani gergadji, 
Roy! Engkau jang menaruhkan ba- 
tang2 kaju "kebawah! ' Harus jakin 
benar bahwa batang2' tadi menjen- 
tuh besi2 jang berputar! 
— Jang manakah? 

kaju ke gergadji! 

lum tahu! 

— Itulah disana! 
itu jang membawa batang2 

  

1 3 

MAMA 

ASBKALI LAGI .......! 
2 HAMPIR HABIS .....! 

NOMER REDJEKI” JANG KITA SEDIAKAN KINI 
! 

  
N Izz 

Alat2 

— Masih sadja saja be- 

"DL LL AL AL LE LL AL LL ( 

3 53 

SOETAMA 99 
Pusat : Djl. Labuan 16, Semarang. 
Tjabang: Djl. Mataram 440, Semarang. 

PELADJARAN MENGETIK Rp 15,— sebulan. 

Masih menerima peladjar2 baru untuk rombongan PAGI 

SORE dan MALAM. . R. MOEHJIDI/Ketua. 
“ Me Lag Tanaman 
Sa 

    
  

  

| PENDIDIKAN 

  

  

Nafsu Besar Tenaga Kurang! 
ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 

Penjakit IIRTAN (Spermatorehoea) IMPOTENTIB. Tanda-tanda Pe- 
njakit Selalu Marah-marah Muka Putjat, Makanan Kurang Hantjur, Pe- 
rut Kembung, Kepala Pusing2, Lekas Tjape, Tidak bisa Tidur, kaki ta- 
ngan dingin, Semut-semutan, pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung 
berdebar-debar, selalu mimpi-mimpi, untuk itu semuanja kami sediakan 
OBAT JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA .JARIANOL.”. 
Special Buat Laki2 harga per botol ..i0.xoccocoooo.Wooooooo.. Rp. 20.— 
»OVUM TAZOL” Special buat Perempuan harga per botol Se 25 
»sObat Minjak Surga Dunia” Buat Laki2 .... oo... s3 0— 
»BLACK HAIR DYE” Obat HITAM RAMBUT 10095 tidak luntur. 
Garansi Harga Rp. 5.—, Rp. 10:—, Rp..15.—, Rp. 20.—, Rp. 30.— dan 
Rp. 50.— per botolnja. 5 
Zalf Face Cream ,,TJAHAJA YUSUF” Buat hilangkan Item2 Djera- 
wat, Kukul dan Kekolotan di Muka Laki2 atau Perempuan Harga 

(| Rp. 25.—, No. 2 Rp. 10.—, ,,SULFAN OIL” Obat Gatel, Kudis Koreng 
dll. Rp. 5.— per botol., ,,GALINUS” Special buat Batuk T.B.C. harga 

|| Rp. 25-—, satu botol dan Batuk Kering. ,,KATHRAH-I-NOOR" Special 
Obat buat Mata, Kurang Terang, Lihat Putih2 dan putih di dalam Mata 
Kelihatan seperti Asep, dil. Harga Rp. 15.—. Obat-Obat dikirim di- 
seluruh INDONESIA. Wang di muka, "Tambah Ongkos 10965. Untuk 
mengobati segala penjakit luar atau dalam. Sakit MATA, sakit berbahaja 
(utk. Keturunan), Mati Badar Linu2, BENGEK (ASTHMA), Sakit Gin- 
djel, Sakit T.B.C., Perempuan tidak Accoord Bulanan atau keputihan, 
WASIR (Aambeien) di djamin 10 hari sembuh dan keluar Akar2nja tidak 
dengan Operasi (POTONG). Semua penjakit di Obatin sampai baik. 
(Sedia obat orang jang kepingin punja anak). 
AKRHEMPIL. Buat Rheumatiek sakit tulang2, entjok, linu dil. Rp. 30.— 
AKSATAPIL. Buat bengek, sesak napas MASERRA) Sh 9» 30:-— 
AKSOZA sakit berbahaja untuk keturunan Wo... ». 100.— 

- setengah dos w....ooooo.. PN pan Bb ua San Da Ka Kata kada rena ».50.— 
SALPWASIER. Berentikan darah mengketjilkan wasier ...... ». IS— 
NOHAIR. Obat hilangkan Maa aa ani ain Taman ». 10.— 
HOME DOCTOR REAMADY, istimewa obat untuk Laki2, Perempuan 
a tak ketjil, buat minum dan pakai luar. Amat mandjur p. botol 
P:.10.— : 

WORLD FAMOUS Prof. TABIB FACHRUDIN No. 14 Sawah 
Besar — Phone 3804 G. — Djakarta, Prof. TABIB G. A. FACHRUDIN 
Benar Djl. Tepekong No. 3, Medan. 127 Seranggoon Road SINGA- 

Ag en2: Fatehudin, Toko Punjab, Djl. Pasar 45, Djember, ,,PUNJAB 
'|STORES” P. Besi 2 — Tilp. 4177 Gbr., Djakarta, Toko FATEH, Pang- 

gung 79, Surabaja, Toko Manis, Oro-oro-Dowo No. 2 Malang: Toko ASIA 
BARU, Kebun Sajur, Balikpapan: Toko FATEH, Djl. Kemakmuran, Ma- 
kassar, Tabib GASITA, Ondomohen 24, Surabajas: ZINDABAD HOUSE, 
Nonongan 77, Solo: Toko MURAH, Djl. Margao Genung, Ambarawa: 
M. A. MIRZA, Pontjol No. 40 Semarang, Toko PAKISTAN, Teluk Be- 
tung (Lampung), A. LATIF PAKISTANI, Tangabatu Muaradua (Palem- 
bang), Perusahaan Mesin Tek, Dji. Setasion, Purwakarta, MOHAMED 
AMIN & CO., Samarinda, Toko PAKISTAN, Alon2 Selatan 3, Ma- 
dien: B.H. DAWOOD BILAY, Den Pasar, Bali:  S. H. HAMDUL- 
AZIZ, Kaprabon Wetan 23, Solo:  KHAIRUDDIN & SONS, Djya- 
lan Guntur 30-32, Djakarta: Toko PAKISTAN, Djl. Raya No. 203 B, 
Sukabumi, ' SINGH STORE, Gang C. No. 21-23, Tandjong Priok, 
Toko PAKISTAN, Djalan Pasar Wetan F to, Pasiks “ML AKI 
SPORTS, Djl. Polisi 30, Pontianak, Toko PADANG, Djl. Djawa - Pa- 
tang M,: Toko KALIMANTAN, Dji. Lengkas, Tarakan: Toko PAKIS- 
TAN, Bima, Toko PAKISTAN AHMED BAX, Endeh-Flores, Dji. Pa- 
sar Baru No. 238 (Keb.. Suklat), Bandung. 

  

   
     

— Hee. (Roy didorong kemuka). 
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Badan Gagah Tenaga Kurang 
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UNTUK WANITA& LAKI: 

AMIROSOL: Paling berharga dan tjepat untuk menolong me- 
reka jang terganggu kesehatannja. 
AMIROSOL: Paling mudjarab dan tjepat untuk ' kembalikan 
tenaga jang sudah hilang, bagi orang lelaki jang sudah tua atau- 
pun jang masih muda, jang menderita penjakit kurang sjahwat 
(impoten) Penjakit ini bisa timbulkan rupa-rupa penjakit, mitsal- 
nja. buah pinggang, djantung berdebar-debar, muka putjet, lekas 
marah, suka lupa, kurang makan, kurang tidur dan lain-lain. 
AMIROSOL djuga bisa tolong orang wanita seperti, datang bu- 
lan tidak tjotjok, sakit pinggang, kurang darah, tidak mempunjai 
anak dan lain-lain. 

Wanita Hamil Dilarang Makan Obat Ini 
AMIROSOL " har29 .....o. one naga 2 Rp 25-— 
AMIRODOL untuk sakit keputihan (Pektai)... Rp. 25.— 
AMIRO OLIE obat untuk orang lelaki 

tambah kuat .....:. Rp. 20.— 
TERANG BULAN obat hilangkan kukul : 

(djerawat) dan bikin bersih muka...... Rp. 25.-— 
TJATJAP RAMBUT pandjang dan gemuk 

Banda TU Rp. 20— dan Rp. 10.— 
Ongkos kirim 1076 

Terbikin oleh 

Tabib Amirodim 
KUSUMOJUDAN 95 — SOLO 

ZONDER OPERATIE 
Tanggung bisa bikin baik. Sakit Ambeien (wasir), orang laki pelu 
(Impotensi), kurang sjahwat dan lain-lain. Kalau minta baik dengan 
garansi, boleh datang di Kami punja rumah, ongkos2 boleh ber- 
damai. : 

A GEN: Ngupasan 12, Jogjakarta 
KASIM DADA Kp. Melaju 30, Semarang 
HOK AN Petjinan, Magelang 
ENG TAY HOO 
Toko Obat ENG TJE HOO 
Toko TJAP KENDI 
“Yoko RADJA BALI 
Toko Obat PO NING TONG 
UNIVERSAL STORES Bodjong 6B, Semarang 
ALI SPORT Dj. Pulisi 30, Pontianak 

SD LS LS LS LL LT TE ET ET TE AA 

PENDAPATAN BARU 
Dalam 1 Djam Muda Kembali 

».. (Black Hair Oil) 
Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin 
kuat rambutnja dalam 1 djam rambut Putih mendjadi Item, 
bagus, tidak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting 
gampang pakai 1006 Garansi tidak luntur harga 1 Botol 
Rp. 25.— 
HORMON Cream. Spesial Obat untuk Wanita, supaja 
Buah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50.— p. Doos. 
MOONLIGHT Cream. Spesial buat hilangkan item2 
Djerawat, Kukul kekolotan panu2 dan Muka bikin Tjantik, 
Laki2 Perempuan boleh pakai M@ONLIGHT Cream harga 
Rp. 15.— 
RA DIUM. OIL. Obat Luar sanggup mengasih kesena- 
ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUEEL antara 
Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20.— Per botol (Persediaan 
terbatas). Porto tambah Rp. 2,50. 
Manufactured by : 

PENWAR MEDICAL HALL. Singapore. 
: Bisa dapat beli pada : 

World Famous Tabib Fachrudin 
. 14 Sawah Besar Djakarta Phone 3804 Gambir. 
Bisa dapat beli pada Agent di Surabaja: B. PIAR Toko 
kain2 — Pasar Tundjungan Stand 81—82 Telp. S. 4207. 

2 

Pekodjan 101, Semarang 
Di. Nanking 17, Madiun 
Klaten 
Dj. Kajutangan, Malang 
Dj. Pemotongan 9, Salatiga 

  

  

          

        

—— CIIY CONCERN CINEMAS — 
INI MALAM D.M. B. 

  

(u. 17 tah) EU Xx 
5.00 7.00 9.00 Er ASP rara » MAURLEN 

Tah Evan: OHARA    

  

   

vervareng 

INDRA 
515-715 -9.15 

   

    

(Technicotor ah 
an ANTHONY GUINN « Aug reur- Mntoneo mara «A Lal bana Fee   

He stormed the Pirate Port of Madagascar........ a.n 10 Steal the love 
of its corsair Oueen — Film terbesar dalam berwarna! 

Penuh actie dan sensatie! Hebat — Gempar! 

MATINEE: MINGGU PAGI ,INDRA” dj. 10.00 ,L U X” 10.15 

INI MALAM NN ammak 
D. M. B. 
(Cu. 13 tah.) 

GRAND 
4.45 -7.00 - 9.15 

      
Kant Pi : 

Kl YP 

Lan - HN 8 z " 5 

MATINEE | pg 5 
MINGGU PAGI 7 at | 

£ 

  

Gfarrin, 

ROGELIO DELA ROSA 
DELIA RAZON 
ROSA ROSAL 
TONY SANTOS 

— NIDA BLANCA 

djam 10.00. 

  

Philipine film 

berbah. Indonesia 

dim. berwarna. 

Penuh sensatie! 

Menggemparkan! 

9 

Aa 3 7 

PI) “N.V. ASIATIC MOTION N Hd 
PICTURES Coy LTD” "4 

  

  

INI MALAM D.M.B. (u. 13 tah.) 

RICHARD CRANE — MARSHALL REED 

BAGIAN ke II (TAMAT) 

»,MYSTERIOUS ISLAND” II 
Columbia Super-Serial terbesar penuh sensatie! 

MATINEE: MINGGU PAGI djam 10.00. 

ROXY 
5.00 7.00 

ROYAL 
5.00 7.90 9.00 

  

INI MALAM PREMIERE (u. 17 tah.) 

CHOU MAN HUA — HUANG HO — 
WANG YUEN LONG 

»IJE HUN LIAN LIAN" 
Film Tiongkok dengan tjerita jang menarik! 

MA TA TA TA TE ALS LA AL Ta 8 

/ Mulai 25 s/d 29 Desember 1953 ? 
/ technicolor / 

r tg “ j 

j sTreasure gf The Golden ") 
) Theatre Condors / 
». SOLO dng. / 
( CORNEL WILDE — CONSTANCE SMITH 3 
/ . Mentjari harta terpendam peninggalan bangsa Indian- 
. Inca, disebuah tjandi didalam hutan belukar GUA- » 
' TAMELA “Amerika Selatan, jang masih penuh dng. 
. mera-bahaja, ) 
/ TIAP HARI MAIN DJAM / 
4 9.30 pagi. Untuk 13 th..keatas. / 
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