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tuk manusia, berdjaridjari pandje 

    

jangan hitam itu» Kakinja sebelah   

ae 
O
P
 

  

   

  

£ 

1g menj 
ueh.     

  

3 Pagina Beria Ha: 
us Dirobek Dari 
20 Kasiklopedia 

Russia 

aan RE Na TANPA 

   

Seorang murid S.M.A. Solo mempunjai sebudik “ba 
Pada hari Djumi 

makam kuno dise   

ang “dan bertongkat.. We. 

Dalam, pertjakapan dergta An 
tara” keempat pemuka Atjeh terse- 
but diatas menerangkan, bahwa me- 
reka datang ke Djakarta atas nama 
rakjat  Atjeh untuk” menjampaikan 
hasrat rakjat Arjeh tentang masalah 
pemulihan keamanan di Atjeh. Rak- 
jat Atjeh dengan sangat mengharap- 

kan Pemerintah mengadakan tinda- 
kan2 jang tegas - terhadap kaki-ta- 
ngan kaum pengatjau ' jang sampai 

| Pengikut? Daud Bureuh Masih Ba: 
— njak Jg Duduk Dim Pewerentah 

— Mereka Berkedudukan Penting 
ntuk Beri Buotuan Pada Gerombolan Pemberontak 

2 EMPAT GRANG PEMUKA ATJEH, jaitu Hadji Muchsin, Teuku Moh. 'Asjek, Moh. Me- 
| risa dan Nja' Sabi, dengan menumpang kapal dari Kutaradja telah tiba hari Minggu jl. di Dja- 
|-karta untuk menghadap Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri dengan maksud untuk minta 
“perhatian Pemerintah, bahwa orang2 jang turut dalam gerakan pengatjauan di Atjeh masih men 

uduki djabatan2 penting didalam pemerintahan di Atjeh. Mereka itu bukan sadja menghambat 
usaha2 Pemerintah untuk memulihkan kermanan, tetapi djuga terus mendjadi kaki-tangan kaum 
pengatjau depgan memberikan keterarngan2 dan pengundjukan2 jang menjebabkan 

x-camera. Rokfilm jang ada didalamnja- sudah hampir -ter- 
at kira-kira dua minggu jl. ia diadjak ajahnja berziarah 
'belah selatan kota Solo. Dimakam tadi, ajahnja memba- 

kar dupa didepan kuburan salah seorang kawan, Pemuda S.M-A. tadi, setjara iseng-iseng, 
untuk menghabiskan satu-satunja film jang masih turah dalam kameranja, memotret ajahnja waktu sedang 
membakar menjan tadi. Setelah pulang, dan film-rolnja ditjarji serta di-afdruk, alangkah terkedjutnja, waktu 
dilihat dalam: film-opname pembakaran dupa: tadi, sebuah bajangan hitam mysterieus, jang menjerupai ben- 

Hantukah ini: setan atau genderuwo?? Dan 
dari mana asalnja?  Entahlah!! Ganibar atas adalah gambar film jang mengherankan tadi. Tampak djelas ba- 

kenan samar-samar tampak. Kaki kiri tidak ada. 
lihatan pandjang2. Muka. tidak keli hatan. 

djuga sekedar 

Djari-djari tangan ke- 

Di Atjeh Dan Mampu 

tidak sedikit 
okong. Perserinfah ditjulik atau rumahnja dibakar oleh anggota2 gerombolan 

undurkan diri kepegunungan. Aksi 
mereka sekarang tinggal merupakan 
pengatjauan dan penggarongaw di- 
desa-desa“ jang djauh letaknja ' dari 
kota. 

Keempat pemuda Atjeh terse- 
but diatas sependapat, bahwa pe- 
ngatjauan Daud Beureueh akan 
dapat ditindas oleh Pemerintah 
dalam waktu jang tidak lama. 

  

fitu tidak berdialan 
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Nehru Anggap Ba 

“DARI KALANGAN 

  

    

Pakistan dan Arab Sau 
| kan, bahwa djuga sed 

| pengiriman perlengkapan 

  

    
    

2 

sebagai suatu usaha dari 

  

Kalangan? tadi menerangkan 
“bahwa ahli2 kementerian pertaha 

Amerika kini jakin bahwa se 
tiap idee untuk membentuk suatu 

i di Timur Tengah kini 
      

  

   

  

dari negara2 A 
tjana itu. Kabarnja perundingan? 

intjar, teruta 

ma sekali jang bertalian dengan 
Pakistan sehingga — menimbulkan 
'reaksi keras dari fihak — perdana 
menteri India, “Jawaharlal Nehru 
bertalian dengan rentjana itu. 
Kalangan2 jg lajak dipertjaja di 

Amerika mengharapkan, bhw achir- 
nja akan ditjapai suatu persetudjuan 
mengenai pengiriman sendjata dan 

  

    

(perlengkapan? militer  lainnja kpd. 
Pakistan dan diharap sudah selesai 
dalam wektu “sebulan lagi. Kala- 
ngan2 tadi menganggap  perundi- 
'ngan2 ini amat perlu, pula untuk 
| mempertjepat penambahan pengiri- 
man alat2 perlengkapan militer Ame 
rika kepada Iran, suatu negara jg 
telah berhubungan dengan Amerika 
"dalam. Suatu perdjandjian bantuan 
militer. : I 3 

Selandjutnja kepada Arab ' Saudia 
akan dikirim alat? militer  lainnja. 
Kepada pemerintah Arab “Saudia te 
Hah dikirim .suatu rantjangan perse- 
Itudjuan dan programa pemberian 
bantuan. Diterangkan lebih landijut, 
|bahwa kepada Mesir, Israel, Liba- 
non dan Syria tidak dipertimbang- 
kan pemberian bantuan militer, ka- 
rena negara? bersangkutan pada ke 
'mungkinan adanja serangan dari 
Rusia tidak langsung terlibat dalam 
-bahaja. : 

Nehru tentang bantuan 
militer kepada Pakistan.   

Dalam pada itu Perdana menteri! - 
India, Shri- Jawaharlal ' Nehru me 
nerangkan pada Minggu malam d 
Bangalore, bahwa bantuan militer 
Amerika kepada Pakistan akan me 

irupakan langkah 'anti-India, ani 

langkah kearah peperangan” 
| Nehru jg berbitjara dalam suatu 

selandjutnja menerangkan, bahwa 
soal bantuan militer jg akan diberi 

ikan kepada Pakistan ini akan ber- 
| arti suatu paksaan perbedaan besar 
'pada politik India dan negara2 Asia 
jainnja, 3 

| Sudahlah sewadjarnja, demikian 

'Reorganisas 

harus ditinggalkan, terutama se. 
kali karena sikap jg bermusuhan - 

“Arab terhadap ren 

ne (Reuter). 

Mereka mempunjai harapan be- katanja lebih landjut, bahwa oposisi 
PARA PEMBELI ,.Ensiklope- sekarang masih menduduki djaba- 

di Besar Sovjet” telah diminta tan2 penting didalam pemerintahan 
oleh Badan Penerbitan Keilmuan, Hu, untuk menghindarkan djatuhnja 
sebuah badan pemerintah di Mos korban terus-menerus “ dikalangan 
kow, supaja menjebek 3 halaman Orang jang membantu Pemerintah 

dari salah satu djilidnja, jaitu ba- 
giar2 jang mengenai Beria, dan 
menggantinja dengan - tulisan2 
baru mengenai Beria djuga. 

Halaman2 - jang dimaksudkan 
tadi muat gambar Beri2, riwajat 
hidupnja dan gambar desa Beria, 
jang didirikan dalam tahun 1932 
Ci Armenia. P 

€ 
| 
Fr ! dan guna mempertjepat penjelesaian 

seluruhnja pengatjauan Daud Beu- 
reueh. 
Pemberontakan di Atjeh 

pemberontakan ' jang diadakan oleh 
Daud Beureueh sadja bersama golo- 
ugan PUSA-nja jang merupakan ku- 
rang dari 1096 dari segenap. rakjat 
Atjeh jang kira2 112 djuta djumlah- 

nja. - Pihak pengatjau sudah meng- 

adalah 

  

Ang Bin Hoys &,Wan Kees 
Dua Perkumpulan Rahasia Malaya Je Paling Ber- 

bahaja « Se kali Waktu « Pernah Lebih Berkuasa 
an Dari Pemerentah 
L. R. SYKES JR, ahli mengenai perhimpunan2 rahasia pa- 

da kepolisian Malaya, hari Sabtu jl. memperingatkan, apabila per 
kempulan-perkumpulan rahasia2 Gi Malaya tidak dibasmi, maka 
suatu ketika ada kemungkinan bahwa mereka hendak mentjoba 
menggulingkan pemerintah. Sykes terutama menjebut2 perkumpu 
lan-perkumpulan rahasia 
punja tjabang2 diseluruh Malaya 

| Ing berbahaja. #3 

| Untuk Ke- 
. kasihnja... 

SEORANG MAHASISWA uni- 
versiteit Denver Fred Lily Jr. jg 
k'ni berumur 18 tahun, telah men- 
dorong sebuah kenari dengan hi 
dungnja sepandjang djarak 14 blok 
untuk mendapatkan kesempatan 

| amtuk mengamb hati sahabat wa- 
| nita temannja jang terbaik. Peker- 

    

Ang Bin Hoay” dan ”Wan Kee” 
itu, sebagai organisasi2 jang pa 

Ang Bin 

bebe- 

Diterangkannja bahwa 

Hoay, didirikan tahun 1945, 6 
lebih rapa waktu lamanja pernah 

sar, bahwa dalam tempo dua atau 
tiga bulan ini Pemerintah akan 
berhasil memulihkan keamanan" 
diseluruh Atjeh, terutama kalau 
Pemerintah sendiri tidak membe- 
ri kesempatan kepada  kaki- 
tangan2 gerombolan Daud Beu- 
reueh untuk terus mendjalankan 
peranannja jang djahat dikota- 
kota, ae Pant Tenan Na 

: NEK 

Selandjutnja diterangkannja, 
bahwa merekapun 
perhatian ' Pemerintah, bahwa 
sampai sekarang masih banjak 
rakjat Atjeh jang tidak bersalah 
'belum dibebaskan dari tahanan. | 
Mereka itu telah ditangkap oleh 
yat2 negara “pada permulaan 
Daud Beureueh melakukan pem- 
berontakannja, ketika banjak rak | 

atau 

Beureueh. 
Sementara itu orang? jang benar? 

mendjadi kaki-tangan Daud Beureu- 
eh telah dibebaskan kembali dari 

tahanannja, jaitu disebabkan karena 
orang2 itu endapat  pertolonga7y 
dari komplotan Daud Beureueh jg. 
sampai sekarang masih menduduki 

memihak pemberontakan 
£   djabatan2 penting didalam pemerin- 

akan minta 

jat atas antjaman2 dipaksa ikut ' 

telah timbul terhadap usut itu, bu- 
kan sadja dari pihak India tetapi 
juga di sebagian besar  negara2 
Asia dan Afrika. Nehru menerang- 
kan, bahwa ia jakin politik India | 
terhadap Pakistan akan - dilandjut- 
kan selaku negara sahabat,  meski- 
pun sedjumlah masalah2 -antara ke- 
dua negeri bersangkutan senantiasa 
masih belum diselesaikan. Sudah se 

.wadjarnja, bahwa Pakistan dan In-, 
dia dimasa depan harus bersahabat 
terus, demikian katanja. (AFP). 

Komunis India 
Nehru. 

sokong 

Sementara stik seorang pemimpin 
India terkemuka pada hari Minggu 
menerangkan, bahwa kaum komu- 
nis India menjokong sikap perdana 
menteri. Jawarhalal Nehru  bertalian 
dengan rantjangan. bantuan militer 
Amerika kepada Pakistan.  E.M. 
Shri Mamboordirisnad, anggota. cen- 
tral comite- partai komunis India 
menerangkan, bahwa kaum komu: 
nis India djuga tidak 
bantuan — ekonomi sebagaimana jg 
ingin diberikan oleh presiden Eisen 
hower dan menteri luar negeri John 

Foster Dulles. — Diterangkan lebih 
landjut, bahwa kaum komunis In- 

menjetudjui ' 

p Ba ntuan Militer Ame- 
ngkah Anti Asia 

| pemerintah di Washington didapat ka 
| bar, bahwa Amerika Serikat kini sedang mengadakan perundingan 
tentang jandjian untuk memberi bantuan militer kepada Iran, 

. audia. Kalangan2 tadi selandjutnja mengata 
2 Apar Sen bangkan untuk memperbanjak 

iliter kepeda Iran. Politik ini dia 
Amerika 

o | serangan Rusia terhadap daerah. 

6 anggap 
ntuk membentuk suatu garis 

itu. 
     

   

  

1 

Tentara Arab 
Lembaga Arab Bersi- 

dang Di Kairo : 

  

PANITYA | penasehat militer 
lembaga Arab jang terdiri dari 
Nana staf. negara Arab pada 
Minggu malam bersidang di Kai- 
ro dibawah pimpinan majer-djen 
deral Mohammad Brahim, pem 
“bantu sekretaris djenderal untuk 
urusan militer dari lembaga Arab 
dan kepala staf tentara Mesir. Di 

“dapat kabar, bahwa panitya ber 
-sangkutan memperbintjangkan Ia 
poran jang disiapkan oleh panitya 
permanen militer lembaga Arab 
mengenai perlengkapan2 pakt ke 
|amanan bersama negara2 Arab. 

Kabarnja mereka 
mempertimbangkan 

selandjutnja: 
saran? 

supply dan standardisasi 
|taannja. Panitya “kabarnja  djuga 
“mempertimbangkan soal pembentu- 

kan barisan pengawal nasional di se 
luruh negara2 Arab untuk menga- 
wasi tindakan? agresi Israel terha- 
dap salah satu negara tetangga 
Arab. Pada tahun jg'lalu negara? 
anggota lembaga Arab menjium- 
bangkan sedjumlah kira2 satu djuta 
dollar untuk barisan pengawal na- 

persendja- 

  
“sional Jordania. Pendapat? panitya 

Sbeakan diserahkan: kepada dewan 
“pertahanan tinggi 
dari para menteri pertahanan 
luar negeri jg menurut 
akan bersidang di Kairo 

dan 
rantjangan 

pada 9 

  

     
    
    

   

          

      

Sarbupri Minta 

Sumatra ' jang dapat tugas 
membantu pemerintah didalam 
(usaha menjelesaikan persengketa 
i Pi tanah di Sumatra Timur, maka 

PP Sarbupri memadjukan per 
| mintaan kepada pemerintah supa 
| ja wakilnja ditundjuk sebagai ang 
|gauta dalam panitia negara Uru- 
san Tanah Sum. Timur. Mengi- 
ngat kaum burah perkebunan di 
perusahaan tembakau sebagian | 
besar djuga terdiri dari kaum tani 
dan buruh tani maka semestinja 
mereka mempunjai wakil dalam 
panitia Negara tsb. 

Menurut DPP Sarbupri, maka 
suatu kesalahan. politik tanah 
akan mengakibatkan penderitaan 
kaum buruh dan kaum tani ter 
masuk buruh2 perkebunan diper 
usahaan2 tembakau. Sarbupri jg 

| punjai anggauta tidak kurang dari 
125.000 orang di Sumatra sudah 

“sewadjarnja ikut duduk dalam pa 
ynitia negara tsb. Demikian al. 
' isi surat DPP Sarbupri jang disam 
baikan kepada Menteri Dalam 
Negeri dan Menteri Agraria. 

| : : (Ant.) 

»baudjir” Mi. 
njak Di RRT 

| 100 Sumber Minjak | 
1 barusibar t. 

.KANTOR berita ,,Hisin. Hwa” | 
dari RRT pada hari Mingcu me 
wartakan, bahwa kira-kira 100 
sumber -minjak telah dibor di   

tahan. - Demikian keterangan ke- dia telah memutuskan untuk menje- Timur Laut dan Barat Daja Tiong 
empat pemuka Atjeh tsb. diatas. suaikan Marxisme: dengan adjaran kok oleh regu2 geologi . selama | 

Dapat dikabarkan, bahwa ke- damai mendiang Mahatma Gandhi, tahun jang lampau, demikian Reu 
empat mereka itu dibulan Desember sebagaimana djuga Mao Tse Tung ter, Ahli Geologi jang dipeker ' 

kuat daripada pemerintah di Pinang. |1949 telah diusir dari Atjeh oleh di Tiongkok menjelaraskan — komu- difekain? dalang faht” KOE3 Aulnlah 

ketika Daud Beu- nisme dengan adjaran Konh Ho 3 Jang djadi anggota2nja 

dan pembunuhan. Tahun 1946 peme- 
rintah lakukan aksi polisionil 
kuat, hingga perkumpulan tadi ,,me- 
njelundup kebawah tanah”. Panitya 
pengurus perkumpulan ini berkuasa 
memungut denda, djatuhkan hukum- 
an badan dan hukuman mati atas 
anggota2nja dan djuga 
'pegawai2 pemerintah dan penduduk 
biasa. 'Djumlah anggota perkumpu- 
lan2 rahasia di Malaya ini . beribu- 

jang 

ialah peda- Daud Beureueh, 
gang? dan partisan2 Kuomintang: ' reueh masih mendjadi orang 
sbiasanja” mereka lakukan pemera- | berkuasa 
san, monopoli, perampokan dilaut : Atjeh. 

membunuh 

Gjaan itu dilakukannja dalam lima ribu orang. Dikemukakannja bahwa 

djam. Sahabatnja jang terbaik ta- 
Gi, Paul Browng bersama2 dengan 
Fred telah menjelesaikan kara: 
rgon tentang tjara bergaul dengan 
mahasiswaputr! dilingkungan un" 

: eh 
£ 

    

vers'tef. 

Dalam karangan tadi Fred pernah 
menjatakan hendak ,,menijuri gadis: 
mu', ialah Dane, jang oleh Brown 
diperkenankannja” “asal Fred bisa 
mendorong sebuah kenari dengan 
hidungnja mulai dari tempat kedi: - 
mannja hingga kekamar duduk ru- 
mah Diane, jang leta 14 
dari sana. Dalam“ 
Paul akan mengun 
ma 2 minggu untuk n 
Fred mentjuri hati gad 
Setelah  pekerdjaan ta 
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4 dibura 

    ang diisi. dengan kerdja 

revolusi Tiongkok ketika 1912 itu 
mendapat sokongan dari perkumpu- 
lan2 rahasia, hingga dapat diroboh-. 
kanlah pemerintahan kaisar2 . Man- 
hu. (Antara). 

DJALAN BARU ANTARA 
KUNMING DAN DAERAH 
PERBATASAN RRT — 

LAOS — BIRMA. 
Dijalan baru jang menghubung 

kan Kunming, ibukota provinsi 
RRT Yunnan, dengan Cheli, ibu- 
kota daerah otonom Tai dibagi- 
an barat-daja Yunnan kini telah 

untuk lalu-lintas. Pem- 
buatan djalan ini telah memakan 
tempo 2 tahun lebih, dua tahun 

keras. 
| Tetapi hasilnja memuaskan: per- 

jalanan jang dulunja makan 
tempo 1 bulan, sekarang bisa “di- 
tempuh dalam hanja 4 hari de- 
ngan mobil. 

jang 
dalam pemerintahan di 

Dengan keputusan Presiden 

tanggal 15 Agustus 1952 mereka te- 
lah dapat pulang kembali .kedaerah 
Atjeh. Tiga bulan sebelum terdjadi 
pemberontakan Daud Beureueh, ke- 
empat orang itu telah menjampaikan 
laporan dan peringatan kepada  Pe- 
merintahan Propinsi Sumatera Uta- 
ra tentang akan terdjadinja pemos- 
rontakan oleh komplotan Daud Beu- 
reueh itu. (Antara). “ 

MOH. ALI MAMPIR. 

Menteri Keuangan dan Per- 
ekonomian Pakistan Mohammad 
Ali pada hari Selasa singgah di 

| Djakarta dalam  perdjalanannja 
ke Sydney dengan pesawat ter- 
bang BOAC: Ia singgah di Kema 
joran satu djam, kira-kira pada 
djam 10 pagi: (Ant) 

Menteri Pertanian  Sasjarwo | 
dalam pertjakapan dengan '.,,An- 
tara” menjatakan bahwa kerdja- 
sama mengenai perdagangan ka- 
ret dan timah dan bahan2 men- 
tah lainnja, baik dengan" Malaya 
maupun dengan negara2 lain jang 
menghasilkan bahan2 mentah itu, 
disambut dengan gembira ' oleh 
pemerintah Indonesia. Berkata   
tentang persediaan bahan maka- 

Tju. Katanja' politik jg akan di dia- 
lankan ialah menghindarkan kekera 

| San: untuk memperoleh bantuan rak 
jat dan mengadakan ,,konsertrasi da 
lam serikat2' sekerdja “ parlementer 
serta persatuan perdjuangan rak- 

jat”. Kongres partai komunis India 
telah memerintahkan central comi- 
te berusaha keras mengatasi “kelema 
han partai dap: memperkuatnja. 

(UP). 

  

12 ORANG TEWAS DAN 36 
LUKA2 KARENA INGIN 

. SAMPAIKAN . SALAM 
. TAHUN “BARU KPD. 

KAISAR DJEPANG. 
12 Orang tergentjet sampai ma 

ti dan 36 orang lainnja mendapat 
luka2 hari Djum'at di Tokyo ke- 
(ika ribuan 'orang berdjedjal-dje- 
djal masuki daerah istana kaisar 
dengan maksud untuk menjampai 

- kan salam tahun. bara. 

1954 Indon. Tjukupi Kebutuhan Makanannja Sendiri? 
| “Didalam perkiraan pada nan Indonesia, Menteri mene- 

rangkan, bahwa usaha2 untuk 
persediaan bagi tahun 1954 telah 
memperoleh kemadjuan jang pe- 
sat didalam tahun jang baru si- 
lam ini. - Menurut perkiraan — 
djika keadaan ditahun 1954 ada- 
lah biasa — maka ditahun 1954 
ini Indonesia akan sanggup me- 
nutup sendiri keperluan2nja, ber- 
dasarkan hasil2 pekerdjaan dita-   

“ 'pada bulan Maret tahun ini. 

duakali lebih banjak daripada jg 
'mengerdjakan pemboran ' tahun 
1942 dan semuanja 10.000 meter : 
lebih telah dibor daripada tahun2 ' 
sebelumnja, demikian Hsin Hwa. 

Pabrik jang dibangunkan utk, | 
benang kelas satu di. Peking telah 
selesai dibuat pada achir ' tahun 
1953 dan produksinja diharapkan ' 
dapat dimulai sebelum bulan Mei 
tahun ini. | | 

| Selandjutnja konstruksi kilang 
ikapas kedua di Peking jg meng 
| gunakan 125.000 pemintalan dan 
12.400 penemunan akan dimulai 

| 
Y 

i Sembilan belas sekolah tinggi, 
16 diantarania seluruhnja — baru j 
didirikan di Peking selama tahun ' 
1953- demikian pula lima fakultet 
teknik jang diperlengkapi dengan 
laboratorium2 serta Jembaga2 per 
tiobaan. Gedung2 sekolah" tinggi 
ini akan dapat menerima 15.00 
mahasiswa. (Reuter) « 

Tuk 1953 jang baru talu. 
Didjelaskan bahwa hasil ini bisa 

tertjapai berkat kegiatan dari fibak 

rakjat kita sendiri dengan kerdja- 
sama jang baik dengan pegawai2 Ke 
menterian Pertanian ehususnja - dan 
pegawai2 pemerintahan  umumnja. 
Walaupun demikian, keadaan ini se- 
nantiasa  'masih dapat dipengaruhi 
oleh perkembangan keadaan  selan- 

' djutnja nanti, : 

ae 

Asia terhadap kemungkinan | 

untuk | 
Mereorganisir tentara Arab, latihan, 

Arab, jg terdiri" 

     
        

Resepsi Tahun 

  

“Baru Presiden 

| 
| 

| 

i 

' 
| 

Untuk memperingati pertukaran tahun, pada hari Djum'at pagi presiden 
Soekarno menerima banjak tamu2 agung dan orang2 terkemuka 
suatu resepsi. Paduka jang Mulia sedang menerima utjapan selamat dari 

Wakil Corps: Diplomatigue, Duta Philipina Proceso Sebatian. 

dalam 

  

239 »Ndment Aksi” PSII 
PSII Akan Lebih Mengutamzkan 

Langkah2 Kedalam 

ARUDJI KARTAWINATA dari putjuk pimpinan P. S. LI. 
menerangkan kepada ,,Antara” dalam suasana runtjing karena 
adanja pertentangan politik tadjam, PSII lebih mengutamakan 
»gerak kedalam”. Gerak kedalam” itu diartikan sebagai usaha2 
konsolidasi susunan dan tenaga partai terutama dalam melengkap 
kan susunan komisariat dalam tiap-tiap wilajah partai sedjalan dgn 
persiapan2 menghadapi pemilihan umum dan djuga- mengerahkan 
tenaga2 partai guna melaksanakan putusan konggres w.   Usaha djangka pendek jarg akan 

dilakukan oleh P.S.LI. menurut Aru 
dji Kartawinata ialah ' memperluas 
sajap P.SI-I. di Kalimantan dan utk 
ini telah diputuskan guna .,tanam” 

,dua tenaga dari putjuk pimpinan se 
lama dua atau tiga bulan di Kaliman 
tan. Menurut Arudji telah diputus- 
kan untuk mengadakan ..moment ak 
si” jang akan diikuti “oleh Lk. 450 
tjabang dengan lebih kurang 1.800 
kring PSII. Buat PSII di Djawa dan 
Sumatera moment aksi tsb akan di 
adakan minggu terachir bulan Fe- 
bruari sedangkan untuk daerah2 lain 
nja awal bulan: Maret. ,.Moment ak- 
si” itu menurut Arudji akan berupa 1. 2 “ 
rapat? untuk Satar dan sembah: polisian . Djakarta, pada hari 
jang guna keselamatan Negara dan Diwm'at jg lalu telah ditangkap 
Ummat serta keagungan Islam. (Ant). tuan2 H.A. Dujjsings, J.H. Rath, 

MN R. de Meij van Gerwen dan Hof- 

jiman, semuanja penduduk kota a22 e 
3 Dj an uari | Bandung. Mengenai penangkapan 

Hai Kerdja Di Rusia | atas dirinja seorang penduduk 

4 Orang Bid 
Ditangka 

Rumoh Pengurus Fem- 
bela Kepentingan Re- 
landa Di Indonesia 

Digeledah 

ATAS PERINTAH reserse ke 

Harus Dgn Rusia 

  

|kan selaku hari kerdja 

Moskow selandjutnja 

SIARAN radio Moskow jang 
ditangkap di Paris pada hari 
Minggu menerangkan, bahwa ta- 
kun ke-empat dari rentjana lima 

| Bandung  lainnja, “koresponden 

Pl-Aneta tidak dapat memperoleh 
.kabar2 “lebih landjut siapakah 
“orang kelima jang telah ditang- 
“kap itu. 

tahun Soviet Rusia mulai didja | 
lankan pada tgl. 3 Djanuari. Hari 
Minggu 3 Djanuari telah diumum 

pertama 
dari tahun 1954 di Sovjet Rusia 
oleh dewan menteri Rusia. Radio 
Moskow selandjutnja menjatakan, 
bahwa tahun baru akan memper 
lIihatkan kemadjuan2 pesat dalam 
konstruksi perumahan dan dalam 
mechanisasi pabrik2. 

Pusat tenaga listrik baru. ' 
Radio Moskow lebih landjut mem ' 

beritahukan pada Minggu malam 
mengenai pembukaan pusat tenaga 
listrik baru di Mendichaursk, jang 

akan memberikan tenaga listrik ke- 

pada pabrik2- Azerbaijani. 

mengumum- 
kan, bahwa suatu danau bikinan se 
perti jang ada di Tsimlianskaya te- 
lah dibuat pula “dekat pusat tenaga 
listrik itu dibelakang sebuah tang- 
gul dengan sebelas djuta kubik 'me- 
ter alat2- pembangunannja. 

“Danau bikinan itu bukan sadja di 
gunakan untuk tenaga generator ta- 

pi pula untuk irigasi pangkalan Ku- 
ra Arax, demikian radio 

ga listrik akan dibuka pada 
ini, demikian radio Moskow. 

Siaran radio Moskow leinnia me- 
njiarkan pembukaannja pabrik per- 
tama dari sebarisan kilang2 tekstil 
di Bamsydin ditepi sungai Wolga de 
kat Stalingrad. 

Para pekerdja dipabrik baru ini di 
berikan kira2 seluas 14.000 meter 
tanah terbuka dan pada tahun ini 
akan diberikan lagi tanah seluas 
20.000 meter persegi. 
Dikatakan lebih landjut, bahwa 

pabrik? lainnj 
da tahun ini 
an radio Mos 

a akan dibuka pula pa 
di Kamyshin, demiki- 
kow: 

LORD NGRWICH (DUFF C00 
PER) MENINGGAL. 

Lord Norwich, dahulu berna- 
na Sir Alfred Duff Cooper, be- 
kas dutabesar Inggris “di Peran- 
tiis, telah meninggal dunia diatas 
kapal' Perantjis .,Colombia” keti- 
ka sedang pesiar. 

tahun 
1952, Indonesia ditahun. 1954 ma- 
Sih perlu memasukkan dari luar ne- 
geri bahan2 makanan sebanjak 250. 
000 ton. Tetapi dari hasil2 pekerdja- 
an tersebut diatas tadi kini dirasa 
tjukup dengan 150,000 ton  sadja. 
Dan djika keadaan biasa, maka 
diumlah ini hanjalah merupakan per 
sediaan (reserve) bagi djumlah2 jg. |kuat tenaga dan tuntutan untuk ms- ' 
akan dapat kita adakan sendiri 
dalam negeri. (Antara). 

di- 

Radio | 

| Baik fihak polisi maupun fihak 
kedjaksaan di' Bandung tidak da 

“pat memberi keterangan? - lebih 
|landjut tentang apa - sebab2-nja 
Ipenangkapan itu diperintahkan 
'terhadap orang2 Belanda di Ban 
| dung itu. Setelah ditangkap, di 
“Tumah orang2 itu masing2 dilaku 
ikan pemeriksaan dan dalam “pe 
(meriksaan ini fihak jg berwadjib 
i berhasil menemukan pelbavai su- 
rat jang disita untuk pemeriksaan 
selandjutnja.  'Tuan2 ' Dujjings, 
Rath dan Meij van Gerwen men 

| djadi anggauta pengurus panitia 
i pembela kepentingan? Belanda di 
| Indonesia. (Pia) 

I 

1 
i 

| 
| 
| 

  

DALAM PERNJATAAN ig 

| perdjoangan kemerdekaan rakjat 
| maksud hendak kirim penindjau2 ke Indo China 

Penjelesaian Masalah 
- Internasicnal Tampa 
Rusia Tak Masuk Akal — 

Kata Moskow 

KOMENTATOR radio Mos- 
kow pada Minggu malam mene 
rangkan, 

internasional ,,tidak masuk akal” 
tanpa kerdja sama dengan Sovjet 
Rusia. Komentator radio” mene 
rangkan: ,,Sudah djelas bagi se- 
tiap orang, bahwa tanpa kerdja 
sama antara dua negara jang ter 
besar didunia, jakni Sovjet Rusia 
dan Amerika, maka penjelesaian 
dengan djalan damai dari masa- 
lah2 internasional agaknja |.tidak 
masuk aka?” ' 

Komentator tadi menambahkan, 
bahwa bagian jg paling penting da: 
ri djawaban2 Malenkov baru? 'ini 
kepada Kingsbury Smith, wartawan 

Internasional News Agency ' adalah 
pendapat Malenkov, bahwa pada ha 
kekatnja tidak ada perintang2 ob- 
jektif untuk memperbaiki -perhubu- 
ngan antara Amerika dan Sovjst 
Rusia. . Komentator radio Moskow 
selandjutnia menegaskan, bahwa per 
njataan Malenkov, bahwa pengura- 

ngan ketegangan terutama sekali ter 
gantung daripada penerimaan se- 
mua negara bersangkutan untuk ti- 
dak menggunakan bom atom dan 

zat air dan sendjata2 “ penghantjur 
Jainnja. 

Malenkov telah menundjukkan da 
lam interviu itu, bahwa kemauan 
keras rakjat untuk damai merupa- 
kan 1 salah satu faktur pertama “da- 
lam penghidupan internasional”, de 
mikian komentator tadi. (AFP). 

Pidato tahun baru dari 
Georgi Malenkov, 

Dalam pada itu perdana men 
teri Sovjet Rusia Georgi Malen- 
kov' hari Sabtu mengutjapkan 
harapannja, - bahwa tahun “baru 
kan membawa persatuan untuk 

Dkerman atas dasar? keamanan   

        das 
dan demokrasi dan gkan membe- 
rantas bahaja timbulnja kembali 
m'literisme Djerman?. ' Harapan 
Mi ,diutapkan dalam pesanan 'ta- 
un haru jang ditudiukan kepada 

nresiden  Dierman Timur 
Grotewghl dengan menjatakan 'ke 
'akinannia, bahwa persahabatan 
dan kerdja-sama antara negara2 
kita akan terus berkembang”. 

(AFP) 
aa Anita 

PERWARI MUARA TEBO 
SETUDJU P-P. 19... 

Lain dari tikap hampir selu 
ruh tjabang Perwari di Indonesia 
jang telah berdemonstrasi memin- 
ta kepada pemerintah agar P.P. 
No. 19 mengenai pensiun djanda 
segera ditjabut, maka Perwari 
tjabang Muara Tebo (Sumatera 
Tengah) baru2 ini telah “ menga 
Cakan demonstrasi tidak setu 
dju P.P. 19 itu ditjabut “kemba 
EF”, Demikian 
£isampaikan 
Bukittinggi. : 
Maman 

MALENKOYV BERHARAP TA- 
HUN BARU MEMBAWA 
PERSATUAN DJERMAN. 

  
kepada ,,Antara” 

Perdana menteri Sovjet, Geor- 
gi Malenkov, “hati Sabtu meng- 
utjapkan harapan bahwa tahun 
jang baru akan membawa persa- 

:tuan Djerman berdasarkan perda 
| majan dan demokrasi dan akan 
. melenjapkan bahaja tentang Ia- 
|h'irnja kembali militerisme Djer- 
man. Harapan Malenkov tadi 
termuat dalam pesan tahun baru 
jang disampaikannja kepada pre- 
siden Djerman Timur, Otto' Gro- 
tewohl. TT Mata 

Rakjat Vietnam Berterima- 
kasih Pada Pem Indonesia 

Vietminh Tetap Bersedia Mengadakan 
Perdamaian 

dikeluarkan tanggal 4 Djanuari 
Moskow. Jl warganegara Vietnam ig berada di Indonesia menjatakan teri 

'Suatu bagian kedua dari pusat tena ma kasihnja kepada pemerintah Rep. Indonesia jang telah menja 
tahun takan simpatinja “pada tiap2 perdjuangan “kemerdekaan termasuk 

Vietnam dan jang mengandung 
“untuk mempela- 

| djari masalahnja dari dekat. Selandjutnja dinjatakan terima ka- 
sih kepada kaum buruh serta rakjat Indonesia 
solidariteitnja untuk mengachiri perang kolonial 

Dalam pernjataan tsb dikatakan 

bahwa sudah 8 tahun  lamanja pe- 

rang kolonial “berlangsung di Viet- 
nam dan soal mana adalah di paksa 
kan oleh kaum imperialis untuk me 
nindas “hasrat dan keinginan rakjat 
Vietnam' jang bertentangan dengan 

pernjataan hak2 manusia jang ditjip 
takan oleh PBB dimana Amerika 
Serikat: ikut tjampur' tangan dalam 
“membantu Perantjis. 

Walaupun kedudukan rakjat Viet- 
nam kuat, tetapi adalah suatu ke- 

inginan supaja segera berachirnja pe 
rang kolonial itu sebagaimana di 
njatakan Ho Chi Minh jang berse- 

dia menjelesaikan masalah Vietnam 
setjara damai atas dasar kemerdeka 
an penuh. Berkenaan dengan pernja 
taan Ho tsb maka Amerika jang ber 
kepentingan | dalam setiap  matjam 
peperangan mendesak kepada Peran 
tjis supaja teruskan perang kolonial 

di Vietnam. Hal ini bukan sadja 
satu bahaja bagi Vietnam tetapi diu 

ga mengantjam perdamaian: dunia 
dan kemerdekaan nasional di Asia 
chususnja. Demikian pernjataan tsb 
jang diachiri dengan seruan kepada 

| orang2 jang tjinta kemerdekaan, 
orang2 demokratis. dan orang2 jang 

supaja memper- | tjinta perdamaian 

lenjapkan - perang kolonial di Vie:- 
nam. (Antara). 

  

jang. menjatakan 
di Vintan itu, 

. . Y 

Pembitjaraan 
Pooi Atoom 

| Antara Bohlen pan 
Molotov Di Moskow 

|. DUTABESAR Amerika Serikat 
di Moskou Charles Bohien selami 

| beberapa hari jang laku telah me 
ngadakan pembitjarian2 dengan 
menteri luar negeri Sovjet Vyache. 
siay Molotov mengenai rentjana2 
»Pool” atom, demikian didapat ka 
bar di Washington pada Sabiu ma. 
lam. Dikabarkan seland'utnja bah 
wa dalam pertemyan2 itu jang d« 
adakan atas instruksi menteri Inar 
negeri Amerika John Foster Dus 
les, dutabesar Bohlen telah mem. 
beritahukan kepada Molatoy. bah: 
wa Amerika Serikap bersed'a un. 
tuk setiap waktu membuka pem: 
hitiaraan2 tidak “resmi mengensil 
usul presiden Eiscnhower supaja 
$ Nya »P001” atom internasio. 

a . 

| Pembesar2 tinggi Amerika di 
Washington dalam pada itu me 
njatakan bahwa pemerintah Ame 
r.ka akan bersedia memberi ke 
terangan2 tentang djalannja pem 
bitjaraan2 di Moskow itu kepada 
Inggris dan negara2 serikat Jain 
nja, / 

Otto : 

     
   

bahwa. penjelesaian de 
ngan djalandamai dari masalah? ' 

berita terlambat 

  

KL 

     



   
    
    
    

    

pada Dzat jang 

   

  

ggang” dan ,,Tenang”. 4. 
Keris idak memakai ,,Eluk” (lu- 
was) karena orang jang  djumeneng 

   
    

     

   

  

   

    

— Inilah gambar lambang 
Div. P. Diponegoro 

: mnarsu” dalam ,,Lelana ing lala- 
San”MNgasepi” tidak berbelok2-djalan 

&, melsinkan lurus menudju tudju- 

   
    

   
    

- ME, Figuur jang berwarna kuning. 
Artinja: Sinar jang keluar dari ,,Pra 

2” atau dinamakan ,,NOOR 

HA” 2. Tudjuh djarinja jg. ki- 
| Marga” dan jang kanan ke 
t terhadap: Tuhan, Negara, 

2, Orang tua, Saudara tua, Mer 

. IX. Bintang kuning (Star) diatas 
Keris, melambangkan timbulnja Ten 

APRI. jang bertjita2 dan ber 
Sadjaam seperti maksud jang tertjan- 
Aan did lambang.- 
NN. Warna2 keris Putih-Hitam dan 

Kuning, menjatakan Japangan? ke- 
. baktiam ialah bersifat — Tarakat — 

2 & it — dari Sarengat: pun pu 

     

       

  

menjattakan anasir | dia bahs jang .Ana” ialah Dzat, sifat Tn 1 dam afngal. 
Kr 

Semem malam nanti dimulai djam 
sLido” Sina Smg. akan 

kam pertandingan bridge diba- 
Pimpinan Residen Milono. Per- 

: ini ketjuali untuk anggau- 
2 'a Tout, djuga dibuka un- 

“AN 1 -dengan tidak dipungut 
Te beaja. Adapun maksudnja jalah un- 
— tuk persiapan pertandingan jg. akan 

dalam bulan depan guna 
“kedjuaraan Smg. dan akan 

pula hadiah2. Hasil per 
untuk merebut kedjuara- 
ndapatannja akan diso- 

jasi Kepolisian 

  

   

  

     

   
    

  

   

ORI. KPG. PULO PETEKAN. 
tebaru ini oleh Rukun Te- 

a Kp. Pulo Petekan telah di 
im rapat anggauta. Setelah pim 

guraikan dengan pandjang 
dan mundurnja usaha? 

1m Yetangga Kp. Pulo Petekan, 
AKA Tapat memutuskan — perlu 

# amengacakan perobahan susunan Pe- 

    
   

      

   

      | Ketut: Sdr. M. Damhary, Wakil 
Ken aa Hitiji Kamin, Penulis J, 
-A ser. M . Roesman, sdr. Suratno, 

a: sdr. Sastro Tadjak, Pem 
r.2 Moehtadi dan Masihuri. 

4 Pa . 

RANGAN PEMILIHAN 
| DI KETJ. MIDJEN. 

pat dipendapa Ketiamatan 
| pada tgi. 28 Desember jj., 
Penerangan Kab. Kendal te. 
meberikan Mena aan tentang 

an Umu idepan para tjer- 
dim. vitae Ketjamatan 

berdjumlah I.k. 300 orang. 
pendjelasan tentang Pe- 

'mum dilakukan oleh Prap- 
nardi, masing2 Kepala 

Kab. Kendal dan Kepala 
la pada Djawatan tsb. 

|. YAMB MATI TERTEMBAK. 
sa “ 

  

   

    
      

    

  

   

   

     

  

    

   

    

Pan Sk 

   

   

  

   

  

    

       

      

    

   
ekalongan tg. ma- 

Jalu, telah tertembak mati 
ama Tajib. Tajib telah 

dikenal sebagai pen- 
tsb. dan telah jama 

ana 3 Tembakan ter- 
On Feat ea a ena waktu Ta- 
00000 If Gikepung, ia melarikan dirj de- 
D0 mgam tiada mengindahkan peringa- 

fam2 dari pihak penggrebek. Dari 

  

    

  

   

    

      

LAMBANG DARI DIVISI: 

, Jakan 

- n G 
elepaskan panah ghaib- 

Maha Agung: ini | 

    

  

   

   

    

      

  

   

      

   

                

    
lang, bahwa Pakistan mendjadi djan- 
tungnja Asia. Sir-pong masih ragu2 

“Ipada keterangan P.M. Ali itu. Sir- 

Pakistan mendjadi........... djantung- 
latinja Amerika di Asia. : 

TIDAK KELUAR RUMAH 

'Pendjabat dinas keselamatan di 
erika mengatakan, mungkin se- 

i pada achir minggu ini tidak 

    

rumah, djika angka2 ketjelakaan te- 
rus terdjadi seperti pada Kemis ma- 
lam sampai hari Minggu, jakni 200 

  

laforang tewas karena korban lalu lin- 
,|tas, 28 orang karena kebakaran dan 

I- Andaikata Sir-pong mendjadi pen- 
djabat keamanan di Indonesia dju- 

akan bilang, pada achir Minggu 
tidak akan orang keluar rumah 
a hudjan deras dan kampong2 

stjak sekali. 

    

  

  

& DITERDJANG BETJAK SAM- 
PAI MENINGGAL. 

Suatu ketjelakaan ngeri telah ter- 
djadi pada hari Minggu malam ibl. 
di Pasar Dargo, dimana seorang pe- 
muda umur kira2 18 tahun sudah 
diterdjang betjak sampai meninggal 
dunia. Menurut keterangan dutduk- 

Inja perkara tadi dapat dituturkan de- | 
mikian, Pada sa'at tadi perpuda itu 
jang hendak membeli nasi di Pasar 

| Dargo, dari Utara menjeberang 
Selatan. Tiba2 dari djurusan Barat. 

3 orang jang didjalankan agak ken- 
tiang. Daja upaja untuk mentjegah 
terdjadinja ketjelakaan rupa2nja tak 
berhasil dan pemuda jang menjebe- 
rang tadi sudah diterdjang begitu 
rupa, hingga muka dan bagian te- 
linganja mengeluarkan banjak darah. 
Betjak tadi no. 3788. mentjoba me- 
larikan diri ke djurusan Timur, te- 
tapi berkat bantuannja penduduk, 
achirnja pengendara betjak tsb. ter- 
tangkap di Redjosari. Dengan sege- 
ra korban tadi lalu diangkut ke 
RSUP, tetapi kabarnja dalam per- 
djalanan ja telah meninggal dunia. 

PERUSAHAAN2 PEMERIN- 
TAH K.B.S. DIHARAPKAN 

MENDAPAT LABA 
Rp. 2.050.5320.— 

Diterima berita, bahwa menurut 
dasar angka? jang ada perusahaan2 

|dari Pemerintah Otonoom Kotabesar 
.Semarang sampai penutup tahun ini 
'diharapkan akan mendapat laba se 
ibesar Rp. 2.050.520.—. 

Laba sebesar itu didapatnja dari 
perusahaan2 air minum, kolam pe- 
mandian, pasar?, kehewanan/pemo- 
.tongan hewan, urusan tanah dan Bis 
Kota, jang menurut perintjian. ma- 
sing2 akan mendapat laba Rp. 281. 
1370.—, Pp SIG: Rp367 
| “003 333,534—, 
'dan Rp. 167.569 —. 
| "Patut pula ditambahkan, bahwa se 
elum th. 1952, keuangan dibagian 

  

    

ampat jang ada 
a semua benda fahir Ba beh Ku dan Bis Kota mendjadi kalut 

karena timbulnja ketjurangan2 jang 
telah diambil tindakan oleh pihak ig 
berwadjib. : 

K.O.I. AKAN MENERIMA 
KUNDJUNGAN KES. ADMI- 

: RA DARI AUSTRALIA. 
| Sebagaimana peyrniah . dikabarkan, 
baru2 ini Pengurus Besar PSSI telah 

menerima kedatangan seorang pe- 
ingurus Federasi Sepakbola Vietnam, 
'jang selain membawa undangan utk 

mendatangkan kes. PSSI ke Saigon 
.dalam bulan Maret jang akan datang 

:djuga menjampaikan tawaran apa- 
kah Indonesia bersedia menerima ke 

| datangan kes. Admira (dulu dikabar 
kan kes. Rapid) dari Austria, “jang 

.dalam bulan Pebruari akan berkun-. 

,djung ke Saigon. Menurut kabar jg 
diperoleh, tawaran itu diterima baik 
oleh pengurus Komite Olympiade In 
donesia jang bermaksud menjelengga 
takan pertandingan2 kes. Admira itu 
untuk pengumpulan uang guna 

.Fonds Asiade”. Oleh KDI direntja- 
nakan akan diadakan 3 pertandingan 
di Diakarta minggu terachir dari bu 
lan Pebruari jang akan datang. 

PERAMPOKAN? DI 
TENGGARAN. 

Didapat kabar, bahwa pada tgl 
26 mendjelang 27 Desember jbl. 
terdjadi ' perampokan dirumah 
nja H.A., tinggal didukuh Maku, 

.desa Kuripan, Susukan, Tengga- 
ran jang dilakukan oleh 3 orang 
berpakaian preman dengan mem- 
bawa sebuah granat dan pisau. 
Mereka berhasil memasuki ru- 
mahnja H.A. dengan djalan meng 
'gedor pintu pada waktu tengah 
kenalan. Hasil dari pada - peram- 
'pokan tadi, ialgh digondolnja su- 
'rat2 gadai, barang2 perhiasan 
dan lain2s barang Jagi seharga Ik. 
'Rp. 1250,—. Dalam ' kedjahatan 
tadi tidak terdjadi penganiajaan, 

Lebih djauh pada tgl. 27 De- 
sember malam pun terdjadi  pe- 
rampokan dirumahnja H.A. di 
Tenggaran jang dilakukan oleh 

(2 orang berpakaian preman dan 
membawa alat2 jang belum dike- 
tahui. djelas. Mereka berhasil 
menggondol barang barang sehar 

iga Ik. Rp.335,—. Belum ...lenjap 
kekuatiran jang dihadapi oleh 
H. A. atau 1. malam kemudian 
kembali rumahnja didatangi oleh 
Ik. 10 orang berpakaian preman, 
bersendjata pistol. Mereka berha- 
sil memasuki rumahnja H.A. dgn 
djalanmertamu “dan kemudian 
memberi antjaman. Dengan dja- 
lan demikian, barang2nja H.A. 
|seharga Ik. Rp.2000,—  digondol 
amblas. Dalam perampokan 2 ka 

  

  aja i etemukan sebuah granat 
an, sebuah mouser dan sebuah 

     
    

     

     

  

       

    

  

SORE dan MALAM. 
  

  

   
      

N SOETAMA” — » : 
ii Djl, Labuan 16, Semarang. 

. Tiabang : Dj. Mataram 440, Semarang. 
AJARAN MENGETIK Rp. 15.— sebulan. 

menerima peladjar2 baru untuk rombongan PAGI, 

li ini tidak terdjadi penganiajaan 
kepada fihak tuan rumah. 
socha. 
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R. MOEHIIDI/ Ketua. 

    

Perdana Menteri Pakistan Ali bi- 

pong pikir, jang terang sekarang ini | 

ada orang berani keluar dari | 

46 orang karena ketjelakaan leinnja. 

    ang ADI un TencAh 
DJOGJA SOLO . 
A. R. ST. MANSUR DARI PA- |PENGURUS BARU HIMPUN- 
DANG KETUA PENGURUS AN SISWA S. M. E. A. 
BESAR 'MOHAMMADIJAH. NEGERI, 
Koresponden P.I. Aneta di Padang — Dalam rapatnja achir?2 ini Himpu- 

mewartakan, bahwa beberapa hari nan Siswa S.M.E.A Negeri Surakar- 
jang lalu di Padang telah diadakan ta telah membaharui Pengurusnja 
malam perpisahan dengan A.R. St. untuk tahun peladjaran 1953/1954, 
Mansur jang dalam beberapa hari ini jang susunannja adalah sbb.: 
akan bertolak ke Jogjakarta untuk| Ketua Umum: Hoessein Alhadzar, 
menduduki djabatannja jang baru se Ketua I: S.S. Kamdi, Ketua li: Wa- 
bagai ketua pengurus besar Muham'rastuti, Sekertaris umum: Siswadi, 
madijah seluruh Indonesia. Malam Sekertaris I: Ishak, ' Sekretaris NT: 
perpisahan itu selain mendapat per- Lestari, Bendahari I, II, dan If: 
hatian besar dari kalangan ummat Abd. Jadjid, Sutiti dan Kustijah:. 
Islam dikota tersebut dihadiri pula | Pelindung: Kepala Sekolah Prof. 
oleh para pembesar pemerintah setem Mr. Tirtodiningrat, Penasehat: Uto- 
pat, » : . Imo Ramelan. 

TENAGA AHLI DI PERBIDY.| 
Paberik besi ,,Perbidij” satu2nja/ HALTE2 BIS DIDJALAN. 

    

  

Penderita | 
Patek Kita) 
1/3 Penderita Patek 

Seluruh Dunia Terda- 
pat Di Iudonesia 

Mr. S. M. KEENY, Direktur 
Daerah Asia dari Dana Kanak2 
Perserikatan Bangsa2, sewaktu 
berangkat meninggalkan Indone- 
sia setelah tinggal dinegeri ini 
selama dua pekan, menerangkan 
bahwa besar kemadjuan Indone- 
sia dalam usahanja memberantas 
penjakit patek. Penderita patek jg 
|diobati dua kali sebanjak ditahun 
11952, dan mentjapai djumlah 
570.000. Menurut rentiana dita- 
hun 1954 ini 9 djuta orang jang 
akan diperiksa, dan untuk perta ! 
ma kali 6 djuta orang. Diumlah 
orang jang akan diobati mungkin 

' Djangan Pemerentah Memulai Ini - 
Utk Timbulkan siatip 

(Oleh: Wartawan Kita) 

.sukmana dan Asrarudin, keduanja anggauta Dewan Partai ,,Partai 
bungan Partai 

jang pedas terhadap utjapan2 Ketua Parlemen Mr, Sartono dalam 

rang ini tjukup progressief, dan 
rintah memenuhi sjarat2 sbb: 

mokratis parlementer. 
Partai Buruh menghargai apposi- 

si, karena hak opposisi adalah utk | 
  

  
1) Pemerintah harus mempunjai 

kemauan jang tegas untuk melaksa- 

Utjapan Mr Sartono Di Purwokerto Adalah »Provocerend” 
Dan Tidak Memberi Gambaran Tetap Dari Parle- 

men: Kata Tedjasukmana 
UU Pemilihan Umum Belum Dapat Berdjalan Sebelum Disempuruakan 

. Lebih Dahulu: Kata Asrarudin 

Buruh dengan Pemerintah sekarang, dan bagaimana sikap Partai b 
menghadapi situasi sekarang ini. Dalam pada itu oleh Tedjasukmana dilantjarkan pula ketjaman2 

Ketegangan 2 

DALAM PERTEMUAN DENGAN pers di ,,Hotel Merdeka” Solo Sabtu siang jl. I. Tedja- 
Buruh” telah mendjelaskan hu- 

Buruh dalam 

rapat umum di Purwokerto ba- 
2 ini. Menurut anggapan Partai Buruh — demikian Tedjasukmana — program Pemerintah seka- 

Bah ita partainja jakin, bahwa program itu bisa dilaksanakan, asal peme- 

paberik besar di Jogjakarta, kini te- 
lah mendapat dua orang ahli bangsa 

SLAMET RIJADI DIHA- 
PUSKAN. 

'fahli bangsa asing, 

  

asing dari pemerintah pusat untuk| Untuk mengurangi ketjelakaan lalu| 
memberikan pimpinan dalam soal2'lintas, oleh pihak jang berwadjib 
teknis. k . Imulai tgl. 1 Djanuari j.a.d. akan di- 

Selama ini paberik. tersebut tidak hapuskan halte2 bis disepandjang 
mempunjai tenaga ahli, oaik tenaga. Djl. Slamet Rijadi, jaitu Nonongan,' 

maupun bangsa Ngapeman dan Gendengan, dan ha: 
Indonesia sendiri. “Dengan adanja'nja akan ditinggalkan Standplaats   

ke| 

datanglah sebuah betjak jang dinaiki ! 

dua orang tenaga ahli tersebut diha, Lor Beteng dan Purwosari sadja. 
rapkan pekerdjaan paberik tersebut Berhubung “dengan itu S.B.K.B: 
dapat diperluas dan disempurnakan. | Tjabang Surakarta telah menjampai- 
Kabarnja paberik tersebut dapat di- kan“pertimbangan kepada pihak jg. 
perluas dan disempurnakan. Kabar- berwadjib, supaja halte Ngapeman: 
nja paberik tersebut kini sudah mu-'tetap diadakan, hanja letaknja .susd 
lai mengerdjakan bangunan2 djembaipaja dipindah ketempat lain jang ti- 
tan jang akan dipakai untuk meng- | dak dekat dengan perempatan. 

“ganti djembatan jang telah rusak. 

DJEPARA 

. PETINGGI TRITIS DIRAM- 

  

  

Keliliog Diatas 
Le Bi POK. 
K ota Semarang Berita terlambat jang disampaikan ' 
D gn Pesawat Udara kepada kami menerangkan, baru2 

ini rumah Petinggi Tritis, Ketjama- 3 
5 .Heron tan Majong Djepara, telah didatangi 

5 : an rampok jang berpakaian beraneka 
Pada hari Senin ini, atas un- warna, kurang lebih sebanjak 15 

dangan dari Direksi Garuda Indo 'orang. Mereka terus mengikat para 
nesian "Airways N. V. di Sema-: 
rang, Gubernur Budiono dengan 
njonja, Wakil Komisaris Belanda, 

pendjaga rumah Petinggi, serta meng 
angkut pakaian seharga k.l. Rp. 
3500, dan uang kontan Rp. 13.500.-. 
Menurut keterangan diantara peram- 

(orang2 Indonesia 

.Dunia hanja 

'bas Indonesia dari penjakit ini. De- ngan2nja, 

nakan programnja, kemauan mana 

ihingga sekarang ini tjukup ada, 2) 
“Pemerintah dari sendirinja - supaja 

Mr. Keeny girang karena pembe mentjiptakan suasana untuk melak- 
rantasan penjakit patek itu meluas Sanakan kesanggupan itu dan berusa 

laik sampai 880.000 dan ditahu, 
955 kira-kira sedjuta orang. 

sampai keluar Djawa, misalnja, di ha. pula untuk menghindari usaha? | 

tahun 1954 ada rentjana akan mem jang akan merusak suasana itu, dan | 
3) Pemerintah harus mentjiptakan 
.politieke rust” dan ,,politieke” sta- 
biliteit dengan  djalan mengurang- 
kan ketegangan? dan 'mentjiptakan 

kerdja, sedang Organisasi Kesehatan kerdjasama diantara segala pihak. 
memberikan nasehat Mengenai jang terachir ini Tedja- 

technis. Mr. Keeny mengatakan, sukmana katakan, bahwa ,,politieke 

bahwa patek itu-harus dibasmi di rust” itu djanganlah hanja semata- 
negeri ini, jang penderitanja hampir mata ,,rust” sadja, tetapi ,.politieke 

periksa 1.200.000 penduduk di Sun- 
da Ketjil. Jang baik dalam program 
ini, kata Mr. Keeny, ialah karena 

sendiri jang be- 

sepertiga dari djumlah penderita se rust” itu harus berbentuk demokra- 
dunia, penjakit jang sangat merugi- tis, dalam mana tiap orang maupun 
kan, . jang kini dapat disembuhkan tiap golongan — djuga pihak oppo- 
dengan sekali suntik. sadja. Di ha- sisi — diberi kesempatan  seluas2- 
rapkannja, dalam 10 tahun akan be nja untuk mengemukakan — panda- 

kritik2nja dsb. asalkan 
mikian dikabarkan oleh Kantor benar2 untuk kepentingan negara 

Unicef di Djakarta. (Antara). dan disalurkan melalui saluran2 de 

  

Assimilasi Bukannja Pak 
saan Untuk Kawin... 

Rp. 185.627,— 

instansi2 lainnja serta para war- 
tawan berkenan mentjoba 
wat "De Havillan DH-114 
Heron” untuk mengelilingi kota 
Semarang buat lamanja seperem- 
pat djam. Segala sesuatu menge- 
nai bentuk dan perlengkapannja 
pesawat tadi dapat dituturkan 
sbb. : 

Pesawat udara ,,Heron” itu ada 
sebuah pesawat jang ketjil jang tje- 
pat dan diperlengkapi dengan 4 bu- 
ah motor Gipsy Gueen jang -ma- 
sing2 mempunjai tenaga 250 Daja- 

kuda jang dibuat oleh perusahaan 
Inggeris De Havilland Aircraft Com 
pagny jang memenuhi sjarat2 untuk 
dipakai sebagai alat - perhubungan 
antara kota2 “jang tidak berdjauhan 
letaknja atau Lk. 450 km. djarak- 
nja. Djarak jang lebih djauh dari pa- 
da itu pun dapat ditempuh, tetapi 
hal ini hanja merugikan sadja. Pesa- 
wat tadi dapat dipakai dilapangan 
terbang rumput, - sedangkan pemeli- 
haraannja sangat. sederhana.  Ketje-i 

patannja kira2 sama 'dengan ketjepa- 

tan pesawat. Douglas. .D€-3 (Dako- | 
ta). Ruangan. kabine. dapat..memuat: 

  
pok2 tsb. bersendjata pistol, serta se | 
bagian lainnja menutupi mukanja de- 
ngan saputangan. 
Waktu  terdjadinja perampokan 

tsb., Petinggi jang ada didalam ru- 
mah, karena mendengar panggilan 
jang mentjurigakan, telah lari ber- 
sembunji dengan djalan melewati be- 
kang. 

Jang berwadjib sampai hari ini 
masih mengadakan pengusutan. Be- 
kerapa orang jang diduga tersangkut 
dalam perampokan tersebut, telah di 
tahan untuk diperiksa. 

TJIREBON 
  

JANG MEMBIKIN ribut u 
narnja bukan U.P.B.A., bukan 
masjarakat jang bersangkutan se 
wahjo kepala bagian Urusan War 

Siauw Giok Tjhan dalam Parlem 
wa-Barat O. Karnabrata, Mr. Su 
njaan2 itu bisa didjawab. Didjel 
kan oleh O. Karnabrata itu adala 

. Didjelaskan selandjutnja, bahwa jg. 
dimaksudkan dengan assimilasi, bu- 

"|kannja asimilisasi paksaan, misalnja 
puterinja seorang warganegara Indo- 

nesia turunan Tionghoa lantas di-   HADIAH ALAT RONTGEN. 
Sebagaimana pernah kita ka 

barkan tentang pembakaran Sana 
torrum Penjakit Paru2 di' Sida- 
wangi, Tjirebon, oleh gerombolan 
bersendjata pada bl. Des. 
lebih landjut didapat keterangan, 
bahwa kerugian jang dialami s 
djumlah Rp 9.000. 

  

   
     

  

R — Dalam. 
pada “itu diperoleh kabar, bahwa. 

sebanjak-banjaknja .14 orang... pe-, perusahaan Philips Fabricngk e 

|kan di Surabaja dan Solo. 

numpang tadi dapat dikurangi hing- gera akan menghadiahkan sebuah ' 2 
pendapat, djika seorang wargane- 

Sanatorium tsb. jg akan dibangun Ge turunan Tionghoa tersang- 
ga 10 orang untuk disediakan tem- 
pat muatan jang kelebihan. Pesa- 
wat2 udara ,,Heron” ini dimaksud- 
kan untuk memberi perhubungan: 
udara kepada daerah2 jang masih | 
belum mempunjainja, terutama di- 
bahagian Timur Indonesia, di Kali- 
mantan dan Andalas, sedangkan be- 
berapa tempat di Djawa jang belum 
ada pun akan dimasukkan dalam 
djaring udara ,,Heron”. Menurut 
keterangan, Pemerintah kini sedang 
sibuk mengerdjakan perbaikan dan 
pembangunan lapangan? terbang jg. 
lama dan jang baru chusus untuk 
pendaratan pesawat ,,Heron” ini di 
beberapa daerah2. Direntjanakan pe- 
sawat2 Heron tadi ditempatkan di 
Makasar dan Palembang sebagai pu- 
sat pangkalannja. , 

Selandjutnja sebuah penerbangan 
pertjobaan akan diadakan ke Poso 
dan Gorontalo untuk menindjau ke- 
mungkinan pembangunan lapangan 
terbang baru jang tjukup untuk pe- 
sawat ..Heron” dalam waktu jang 
singkat. Kalau lapangan2 ditempat2 
tersebut selesai dibangun, hubungan 
udara antara Makasar — Pare-Pare 
— Poso — Gorontalo dan Menado 
akan dibuka. Lapangan terbang Pa- 
lu akan selesai pada permulaan ta- 
hun 1954. Djuga di Madjene dibuka 
sebuah lapangan untuk maksud ter- 
sebut, demikianpun di Djailolo de- 
kat Ternate, Buton. Kalau lapangan2 
udara tadi selesai, . maka hubungan 
dengan pesawat terbang dengan dae- 
rah2 tersebut mendjadi lebih lantjar 
dan. effectief. 
Didalam merasakan pertjobaan - di 

Semarang tadi, sesungguhnja sekali- 
pun- bentuknja pesawat tadi ' ketjil, 
tetapi ketjepatannja 
Hanja' bagi orang jang pernah du- 
duk didalam pesawat ,.Convair” 
akan merasakan sempitnja tempat 
duduk. Lebih djauh dapat dikabar- | 
kan, bahwa ada kemungkinan besar ' 
dibuka hubungan dengan pesawat 

»Heron” dengan kota2 Solo, Jogja 
dan Malang. Djuga di Sumatera di- 
rentjanakan akan San lapangan2 
terbang untuk penerbangan dengan 
pesawat tadi atau dengan singkat 
'dapat dikatakan, bahwa penerbang- 
an dengan pesawat ,,Heron” akan di 
luaskan diseluruh Indonesia ig. ber- 
arti suatu kemadjuan guna negara 
kita. 

PERTUNDJUKAN ,,SANDIWA 
RA CABARET THE GLOBE 
FOLLIES OF HONGKONG” 

Dibawah pimpinan B. Siregar sela 
ku Pengurus dari D.P.P. ,,Persatuan 
Tenaga Perdjoangan” bagian Keseni 
an untuk 8 hari lamanja diadakan 
pertundjukan — Sandiwara Cabaret 
The Globe Follies of Hongkong” di 
Semarang, jang hasilnja untuk  ke- 
luarga/anggauta2 Persatuan Tenaga 
Perdjoangan. " tag 

Pertundjukan sematjam direntjana 
kan untuk lamanja 3 bulan jang di 
adakan dikota2 besar seluruh Indo 
nesia. Dan pertundjukan telah diada 

  

Persatuan Tenaga Perdjoangan ada 
lah peleburan dari Perbeta jang ber 
pusat di Djakarta dan mempunjai 62 
tjabang serta 60.000 anggauta., 

.APOTHEEK PETANG HARI 
Hari ini 'Apotheek SIK TIANG 

Wotgandul 16 dan NUMA Bodjong 

    
  

NAN EEENNYENARANKAM 57a dibuka hingga djam 20.00, 

rokok sigaret kretek dari seluruh 

peralatan Rontgen baru kepada 

kan kembali itu. 

  

PELAKSANAAN TTG PERA- 
5 KENDARAAN BER- 

MOTOR PROP. DJATENG. 
Hari Minggu D.P.D. Propinsi Dja- 

wa Tengah melangsungkan sidang is 
timewa jang chusus membitjarakan 
tentang pelaksanaaan peraturan ,,Pe 
makaian Kendaraan Bermotor Prop: 
Djawa Tengah”. 

Seperti diketahui, peraturan tsb 
adalah tjiptaan anggauta D.P.D. 
Prop. Dr. Marzuki jang dalam sidang 
pleno anggauta bulan Desember jl. 
diterima baik oleh sidang. 

Isi daripada peraturan tsb. dianta- 
ranja jang terpenting, bahwa kepada 
pegawai jang berhak memakai ken: 
daran bermotor tidak lagi mendapat 
mobiel dinas. - Dan padanja diberi 
hak pindjaman tanpa bunga untuk 
membeli mobil sebagai  pemiliknja 
sendiri. Peraturan tsb tidak menge-. 
nai anggauta2 D.P.D. 
Berapa uang jang dibutuhkan seba 

gai pindjaman untuk pembelian mo- 
bil tsb kini baru dalam ' persiapan ' 
pengumpulan. ! 

& 1 

PERKEMBANGAN KOOPERA:. 
SI DI DJAWA TENGAH. : 

Sedjak th. 1948 hingga kini te- 
lah dibuka 7 tempat kursus Ka- 
der Kooperasi ditiap2 Keresiden- j 
an dan Daerah Istimewa Jogja- 

1 

karta jang diikuti oleh 3.295 : 
orang. Dan dari pengikut seba: 
njak itu telah lulus 2.605 orang 

memang besar. ' jang 576 orang diantaranja terus | 
aktip dalam gerakan2 kooperasi, ' 
Sampai triwulan ketiga th. '53 

tertjatat 12.642 kooperasi, jang ' 
diantaranja 58 buah beku. Dan i 

“warganegara asing ataukah war- ! 

paksa harus kawin dengan warga- 
negara aseli. Lain hal lagi kalau ,,su- 

ka sama suka”. Dalam hubungan 
ini sebenarnja tidak usah mendjadi 
persoalan jang sangat menjulitka:, 

jk, ,djika orang tidak — berlebih-lebihan 
| dalam memberi intrepretasi dari per- 

in asin i itu. 

( Kartu warganegara adalah 

— Sementara orang ada jang ber- 

ut sesuatu perkara, maka jang 
menentukan apakah orang itu ' 

  

SAMPAH2 DIDALAM KOTA. 
Menurut keterangan, djumblah 

sampah2 -didalam kota Semarang 
pada th. jang lampau ditaksir 
350.000 m3 atau rata2 setiap ha- 
rinja 900 m3. Djumblah ini da- 
lam tahun 1953 ada tanda? naik 
mendjadi rata2 1100 m3 tiap ha- 
ri. Karena djumblah jang makin 
besar tadi, maka fihak jang ber- 
wadjib dalam tahun depan mung 
kin mengadakan perobahan2 un- 
tuk mendjaga kebersihannja Kota 
Semarang. 

  

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 
Semarang, 5 Djan. 1954: 
Djam 06.10 Wals populer: 06.45 

. (Irama Indonesia Baru: 07.10 Game- Wahjo pada Senen pagi itu 
lan Degung Purbasasaka: 07.45 Tri- 
ganas 12.05 Sextet Jack Simpson: 
12.15 Radio: Orkes: Surakarta: 12.45 
Buluh Perindu, 13.15 Kwartet S 
Dharnotos- 13.40 Konsert siang, 
17.05 Ta Chung Sze Sextet: 17.45 
Mendjelang Sendja: 18.00  Serba- | 

Iserbi A.P.: 18.15 Klenengan Sendja | 
oleh Iswara Abhirama: 19.15 Politik ' 
untuk Rakjat: 19.30 Sekuntum Me- | 
lati oleh .Carry dengan kawan2nia: | 
20.30 Mimbar Penerangan: 20.45 ' 
Orkes Cosmopolitain: 21.15 Irama ' 
Melaju oleh O.H. Penghibur Hati: 
22.20 Hiburan Malam oleh O.K. 

jang berdjalan setjara aktip 1.206 | Kembang Katjang: 23.00 Tutup. 
kooperasi dengan anggautanja se- 
banjak 269.606 jang mempunjai 
simpanan Rp. 11.476.412,02 di- 
antaranja berupa padi seharga 
Rp. 94.367,28. | 

Sebagai modal tjadangan telah 
terkumpul uang Rp. 993.923,61 | 
dan padi seharga Rp. 3.596,—.' 
: ! 
HASIL SIGARET KRETEK DI- 

SELURUH INDONESIA. | 

Selama  1951—1953 me- ' 
nurun, kretek klobot naik. 

Menurut angka2 jang diterima 
Antara”, bahwa hasil produksi 

Indonesia antara th. 1951—1953 
menurun. Sebaliknja kretek klo- 
bot naik. 

Kenjataan dari produksi tsb. 
menurut pendapatan accijn ada- 
lah sbb: 

Dari bulan Mei 1951 — April 
1952 diseluruh Indonesia diteri- 
ma uang tjukai atas rokok sigaret 
kretek dan kretek  klobot ma- 
sing2 Rp. 157.380.601,70 dan 
Rp. 13.056.654,36. Dan peneri- 
(maan antara bulan Mei 1952 s/d 
bulan - April 1953 masing2 Rp. 
127.848.160,96. 

Turunnja produksi sigaret kre- 
tek tsb. menurut keterangan dari 
sebab seretnja dan naiknja harga 
tjengkeh luar negeri, 

  

“07.10 

. djutan), 24.00 Tutup. 

Surakarta, 5 Djan. 1954: 

Djam' 06.03 — 0645 — 07.19 Lx 
07.45 Genderan pagi: (2.03 Dari la- 
jar Putih, 12.45 Indonesia gembira: 
13.00 Dari Malaya: 13.15 Konsert 
siang: 13.45 Rajuan siang oleh O.K. 
Tjendrawasih, "17.05 Dunia kanak2: 
17.45 Varia Djawa Tengah: 17.55 
Anewa warna barat populer: 18.05 
Dongengan kanak2: 18.15 Seni Ka- 
rawitan: 19.15 Kontak dengan pen- 
dengar, 19.30 Pilihan pendengar: 
20.30 Rudhy dengan guitarnja: 20.45 
Usaha2 Sosial: 21.20 Permainan 
piano tunggal: 21.30 Irama meraju- 
.raju oleh Suara Astana: 22.15 Ge- 
| ma malam oleh O.R.J.: 23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 5 Djan. 1954: i 
Djam 06.10 Beberapa langgam mo- 

dern: 06.40 Gelanggang Podomoro: 
Suara Gregoria Gibbs dll. 

07.30 Gamelan Degung dan Gong: 
12.05 Ujon2 madyo oleh Kel. Kes. 
Djawa Studio: 13.10 Ujon2 Madyo:s 
13.40 Ujon2 Madyo  (landjutan): 
17.00 Dongengan pak Guru: 17.15 
Orkes Puspa Kentjana dll: 17.45 
Piano Sore oleh Muljono: 18.00 Vo- 
kalia barat ringan: 18.15 Siaran un- 
tuk A.P.: 19.15 Untuk Kesedjahte- 
raan Keluarga kita: 19.40 Hidangan 
rombongan tak bernama: 20.30 Ra- 
juan malam oleh O.RJ: 21.15 
Obrolan pak Besut: 21.30 Wajang 
Orang oleh Ngesti Pandowo: 22.15 
Wajang Orang Ngesti Pandowo (Ian- 

terian Dalam Negeri dalam pertjakapannja 
kita di Kalibanteng pada hari Senin pagi. 

Kartu Warganegara Adalah Sjah 
(Oleh Wartawan Kita Sendiri) 

rusan kewarga-negaraan itu sebe- 
pula peraturan2-nja, melainkan 
ndiri. Demikian kata Mr. R. Su- 
ganegara Indonesia dari Kemen- 

dengan wartawan 
Mengenai pertanjaan 

en tentang kepala U.P.B.A. Dja- 
wahjo menjatakan, bahwa perta- 
askan, bahwa apa jang diterang- 
h benar. 

ganegara Indonesia, adalah Pe- 
ngadilan tertinggi. Kalangan ini 
mengatakan bahwa dalam urusan 
demikan kartu warganegara dari 
U.P.B.A. tidak (belum) mendjadi 
djaminan tentang kewarganegara- 
an Indonesia. Mengenai soal ini 
Mr. Suwahjo mendjelaskan, bah 
wa pendapat itu tidak benar. Kar 
tu. warganegara jang diberikan 
oleh U.P.B.A. adalah sjah, da- 
lam arti bahwa sipemegang (pe- 
milik) kartu tersebut benar2 war- 
ganegara Indonesia. 

mengemukakan kritik2nja, pendapat2 | 
nja dsb., asal sehat dan benar2 utk. | 
kepentingan negara. - Opposisi jang | 

tidak untuk kepentingan 1 di KE HI 
tentang oleh Partai Buruh, sekalipun 2 ic AA kl IK 
diakuinja. bahwa “kadang2 tidak se-! en Sana 

lalu mudah untuk membeda-beda- TN Ti ni Se na 
kannja. An IN gOna Anni PO ane 

Memang mendjadi wataknja Bepe emban dapat dikabar- 

tait tip 2 Ns mah) paha Ka Djuara PORKSLA Djawa Tengah 
Kn Mena NN p akan tahun 1953: 1. Jogja dengan -men- 
tas2nja dalam 2 La t tjapai angka 1150,6, 2. Semarang 

sendrata Ghpesranja 3nn PGM Re G18. 8. Solo 770164. 4. Pekalongan 
tapi djanganlah Pemerintah me | 4229, 5. Kedu 203, 6 Banjumas 4, 
mulai inisiatief untuk tidak ng 17 Pati 3. 
ngurangkan ketegangan, atau ba 2 ETIS 
kan menimbulkan ketegangan. Ka 'KES Ba ia OMEO 
rena tiap ketegangan akan meng- | P2 - 
akibatkan  rusaknja ,,politieke 1—0 

rust” dan ,,politieke stabiliteit”, jg | 

  

JOGJA DJUARA PORKSLA 

  

Kompetisi PSIS kelas I dalam pe 
merupakan conditio sine guanon kan minggu jang lampau di Stadion 
bagi Pemerintah untuk dapat me hari Sabtu sore hanja sada satu per 
laksanakan programnja. - tandingan Jaitu Ken Pan ta Tn 

Tedjasukmana tidak dapat lawan na Kn jang D1 an 

membenggkan: "anygayan orangA NN na semetak "ada na 
atau golongan2 jang terlalu ar idah istirahat jang asalnja dari bunuh 

perbesar kekuatan NA Da dan diri. Dalam pertandingan tadi dapat 
mengobar2kan sikap Aepos, dikata, bahwa penjerangan2 gentjar 

hingga mudah akan menimbul- datangnja dari fihak Garnizoen, baik 

kan paniek diantara masjarakat, dalam babak pertama maupun ke- 
jang harus disesalkan. Tempat- ga Sekalipun  Garnjzoen difihak 
kan opposisi itu pada proporsi jg. unggul, namun goal tidak dapat ter- 
sebenarnja. Sebab djika timbul tjetak, berkat djasanja “garis bela- 
paniek, tidak Jain hanjalah Peme- kang Romeo dan keeper Tjipto jang 
rintah jang rugi. Sesuatu Peme- dapat diandelkan. Kalau garis bela 
rintah jang menginginkan meng- kang Romeo dapat menangkis sera- 
hargai dirinja sendiri (respecte- ngan2 jang dilakukan fihaknja Gar- 
ren zichzelf) akan berusaha dja- nizoen, nistjaja bagian penjerangnja 
ngan sampai timbul kekatjauan.. kelihatan belum kompakt. Serangan2 

Berbitjara tentang K.S.P. (Kerdja dari Romeo jang tidak banjak ter- 
Sama Politik) Tedjasukmana katakan, atur dengan mudah dapat diretour 
bahwa K-:S.P. dipandangnja tidak se kembali oleh garis belakang Garni- 
mata-mata sebagai kerdjasama dari zoen jang menundjukkan permainan 
fraksi2 jang menjokong pemerintah lebih taktis. Sekalipun bagian penje 
sadja, tetapi lebih luas dari itu. Ia rang dari fihak Garnizoen, ada ikut 
pandang K.S.P. sebagai forum kerdja main Darto dan Suparman, tetapi se 
sama dalam parlemen untuk mengha rangan2nja tidak membawa manfaat 
dapi persoalan2 negara. banjak, berkat pembelaan jang di- 

Ia katakan, bahwa keluarnja frak- adakan oleh Romeo. Tetapi sajang 
si2 Parkindo dan Demokrat dari K. dalam pembelaan jang kelihatan ku 

iS.P., sekalipun sudah tentu melemah at tadi, tiba2 dari suatu tendangan 

kan backing terhadap pemerintah, bebas dalam babak kedua, 2 pemain 
akan tetapi pemerintah masih tetap belakang Romeo berikut keeper Tjip 

mempunjai kelebihan suara jang be- to berada dalam Keadaan jang salah 
sar didalam parlemen. Dan harus pu sangka satu sama lain, hingga bola 
la diingat, bhw menurut keterangan jang ditendang mendjurus ke gawang 
kedua fraksi itu, keluar mereka dari dengan via kepalanja salah seorang 

K.S.P. itu tidaklah berarti automatis pemain belakang Romeo masuk ke- 
bahwa mereka akan memperkuat pi, dalam gawang” jang kosong. Inilah 
hak opposisi. Hanja mengenai P.P.' goal satu?nja jang dapat dibikin oleh 
35 mereka akan menjokong opposisi , Garnizoeri, hingga dalam pertanding 
tetapi mengenai hal2 Jainnja masihjan tersebut, Kes Garnizoen dapat me 

Bagaimana kartu tanda warga- (belum dapat dipastikan. Tedjasukma 

"Desember 

negara itu dianggap "tidak sjah, 
sedangkan kartu itu dikeluarkan 
oleh Pemerintah. Demikian Mr. 
Suwahjo. 

Rentjana Undang2 sudah 
dikabinet. 

Atas pertanjaan, Mr. Suwahbjo me- 
ngatakan bahwa rentjana undang?   
jang mengenai kewarganegaraan tu-' 
runan asing sekarang ini sudah di- 
tangan kabinet. Bisa diharapkan, 
bahwa tidak lama lagi rentjana un- 
dang2 tersebut sudah akan dibitjara- 
kan dalam parlemen. 

Ke Australia tidak untuk ' 
mempeladjari. i 

Ditanja tentang kundjungannja ke, 
Australia 4 bulan lamanja be-' 
rangkatnja dari Djakarta tanggal 7 
Djanuari 1954 bersama2 dengan dr. ! 
Mardjuki wakil ketua D.P.D. prop. 
Djawa Tengah — dikatakan bahwa 
di Australia- tidak untuk mempela- 
djari soal2 jang mengenai kewarga- 
negaraan. Tempo 4 bulan di Aus- 
tralia itu akan dipergunakan untuk 
melihat2 perkembangan? disana, ka- 
rena soal2 disana — sebagai negara 
tetangga jang terdekat — mungkin 

ada soal2 jang patut mendjadi per- 
hatian. 

Dapat dikabarkan, brhwa Mr. Su- 
dengan 

pesawat terbang menudju ke Dja- 
karta. Dalam perdjalanan kali ini 
Mr. Suwahjo baru sadja dari Jogja, 
Solo dil. tempat di Djawa Tengah 
untuk keperluan dinas. 

Markas-Besar Ge- 
rombolan Di- 

sem pur 

»MARKAS BESAR” Petak 
Pertahanan Bandjar dari gerom 
bolan jang luasnja 500X500 me 
ter, jang terletak di Tambak Ba- 
kal, kabupaten Bandjar, telah da: 
pat dimusnakan oleh anggota2 
Mobrig 5115 dibawah pimpinan 

an keterangan djuru-bitjara Ke- 
polisian Kalimantan Selatan ' ke 
pada ,,Antara”, jang selandjutnja 
menerangkan, bahwa pada apa jg 
dinamakannja ,,Markas Besar” 
ini, terdapat 47 buah rumah seba 
gai asrama, beberapa buah tiang 
gantungan, 2 sarang metraliur, 4 
buah tempat olahraga dan 1 buah 
los pasar. Diduga dengan ,,Mar- 
kas Besar” tsb. gerombolan akan 
»smembangun” perkampungan ba 
ru disekitarnja. 
Diterangkan pula, bahwa tgl. 30 

jang lalu, terdjadi per- 
tempuran antara pasukan2  Mobrig 
kompi 5163, di Riam Kiwa, kabupa 

ten Bandjar. Dalam pertempuran jg 
berdjam2 lamanja itu, dipihak ge- 
rombolan tewas 6 orang, beberapa 
orang ditawan hidup, serta sedjum- 
lah sendjata, peluru dan dokumen2 
penting disita. Di Karang Intan 5 
orang gerombolan dengan 3 putjuk 
senapan kemaren telah  menjerah- 
kan diri kepada pihak kepolisian. Se 
Jain dari itu dibeberapa tempat lain 
nja dalam kabupaten Bandjar ba- 
njak pula gerombolan jang menje- 
rah, antaranja terdapat 

keterangan djurubitjara 

  

na memandang keluarnja kedua frak 
Si itu dari K.S.P. bahkan mungkin 
akan dapat : lebih meng-kompactk- 
kan K.S.P. 

Tedjosukmana ketjam dgn 
pedas utjapan2 Mr. Sar- 
tono. 

Dalam keterangan seterusnja : Te- 
djasukmana telah mengantjam dgn 
pedas utjapan2 Mr. Sartono dalam 
jrapat umum di Purwokerto baru? ini 
jang menurut Tedjasukmana  tidak- 

jlah selajaknja Mr. Sartono berbitja- 
'ra demikian, sebagai Ketua. Parle- 
men maupun sebagai seorang ,.pro- 
minent” (terkemuka) dari fraksi-uta 
ma penjokong pemerintah. 

Jang dimaksudkan pembitjara itu 
jalah utjapan Mr. Sartono jang a.l. 
berbunji demikian : ,,dalam satu atau 
dua bulan lagi akan terdjadi perten 
tangan2 politik jang sangat merun- 
tjing sehingga Presiden Sukarno ter 
paksa mengambil tindakan membu- 
cbarkan parlemen dengan perhitung- 

! 

| 

| Inspektur Abdurrahman, demiki- 'rapkan   
' 

beberapa Pemilihan Umum, a.l. 
orang wanita. Demikian antara lain bahwa utjapan2 Mr. 

an pasti parlemen akan dapat diba- 
ngunkan lagi dalam tempo seperti 
termaktub dalam UUD kita” (dalam 
30 hari, Red). 

Kalau keterangan Mr. Sartono itu 
dimaksudkan sebagai suatu tjeramah 

atau kupasan setjara wetenschappe- 
lijk, maka tempatnja adalah di Uni- 
versiteit Gadjahmada dsb. dan bukan 
dirapat umum seperti di Purwokerto 

itu, sebab rapat umum adalah tem- 
pat propaganda dan agitasi. Kalau 
dimaksudkan sebagai agitasi, maka 
sebagai Ketua Parlemen dan seorang 
terkemuka dari fraksi-utama penjo- 
kong Pemerintah, Mr. Sartono seha 
rusnja dapat mengendalikan dirinja 
dalam mengeluarkan  utjapan2 itu 

'(hij had zich beter kunnen beheer- 
sen). : 

Terjasukmana menganggap utja- 
pan bahwasanja ,,akan timbul per- 
tentangan2 politik jang sangat me- 
runtjing” itu, tidak memberikan 
gambaran jang sewadjarnja dari par- 
lemen, dan “adalah  ,.provocerend” 
jang akibatnja tidak “akan menente- 
ramkan keadaan sebagaimana di ha 

oleh - Pemerintah, bahkan 
akan lebih memperuntjing keadaan. 

Mengenai kemungkinan  dibubar- 

kannja parlemen seperti dikemuka 
kan oleh Mr. Sartono itu, Tedjasuk 
mana menjatakan, bahwa utjapan2 
itu menimbulkan ' kesan  seakan2 
backing pemerintah adalah lemah, 
sedangkan kenjataannja masih tetap 
tjukup kuat. Dengan demikian, ma 
ka utjapan Mr. Sartono itu ,,bijvoor- 

baat” sudah mendjatuhkan  prestige- 
backing dari partai2 penjokong pe- 
merintah. 

Menurut  Tedjasukmana utjapan 
Mr. Sartono itu seolah-olah menga 
djak kita berdjoang diluar parlemen, 
hal mana djustru dikehendaki oleh 

pihak “opposisi. Dengan utjapan2nja 
itu Mr. Sartono sungguh2 tidak 
memberikan djasa2 baik (geen goe- 
de diesten) kepada Pemerintah. Bah 
kan kalau hal itu tidak diperingat- | 
kan oleh Pemerintah, akan timbul 
buhaja2 jang tidak kita inginkan. 

rebut kemenangan. 

Kelas If. 

Pertandingan kompetisi PSIS kelas 

1! jang berlangsung hari Sabtu sore 
dilapangan Pandanaran antara Ta 
Chung Sze dan SSS berachir 2—1 
untuk kemenangan TCS. Sedikit di- 
luar dugaan adalah menangnja Po- 
lisi II melawan Poris II dengan ang- 
ka 3—2. “Sekalipun fihaknja Poris 
ada unggul, tetapi kelihatannja off- 

day. Dengan kekalahan jang diderita 
oleh Poris ini, maka kans untuk me- 
rebut djuara kelas II mendjadi ku- 
rang pula. Lain dari pada sebelum 
Poris dapat didjatuhkan oleh - Ta 

Chung Sze dan Polisi. Antara Kes. | 
Romeo dan Union jang berlangsung 

pada Minggu sore di Seteran ber- 
achir 1—0 untuk kemenangannja 
Romeo. 

DI BALI PENTJAK 
DIPERLUAS 

Radio Den Pasar mengumumkan 
kemarin bahwa guna mempersatukan 
kembali persatuan penggemar pen- 
tjak, di Manggis (Bali) telah diben- 
tuk sebuah tjabang ESTI jg. berpu- 
sat di Denpasar. 

  

a.l. menjatakan bahwa pada tgl. 
Djanuari ini juridisch feit dari pemi 
lihan umum telah dapat dilaksana- 
kan dsb — adalah prematuur, karena 
Undang2 Pemilihan Umum masih per 
lu disempurnakan terlebih dahulu un 
tuk dapat dilaksanakan. Menurut As 
rarudin, dalam UU itu masih terda- 
pat kesalahan2, dan diantara fasal 
satu dengan lainnja masih banjak 
terdapat ,,hiaten” (kekosongan2). Ke 
salahan2 itu perlu dibetulkan “lebih 
dahulu sebelum UU itu dapat dilak 
sanakan. 

Apa sebabnja hingga dalam UU itu 
masih terdapat kesalahan2, menurut 
Asrarudin adalah karena Kabinet jl. 
amat tergesa2 mengadjukan rentja- 
na UU itu kepada parlemen, sedang 
parlemen kurang teliti dalam mem- An 
bitjarakan UU tsb. 3 

Asrarudin katakan, mengingat be 
lum ' sempurnanja UU Pemilihan 4 
Umum itu, maka kita tidak dapat de 1 
ngan demikian sadja membubarkan 2 
parlemen, karena kita tidak akan da 

pat mendjamin bahwa dalam 30 ha 
ri akan sudah dapat dibentuk parle- d 
men. baru. (2 

Irian barat uspaja  dima- : 
sukkan dalam Anggaran 
Belandja Negara. 

Berbitjara mengenai Irian Barat, 
Asrarudin katakans bahwa partainja 
menghendaki dibentuknja pemerinta- 
han untuk Irian Barat dengan mema 
sukkan anggarannja kedalam Angga 
ran Belandja Negara.  Dibentuknja 
Pemerintahan untuk Irian Barat dan 
dimasukkannja anggaran untuk Tri- 
an Barat itu kedalam Anggaran Be- 
landja Negara, pasti akan membawa 
effect psychologisch dan politis jang 
baik, tidak sadja kedalam tetapi dju 
ga keluar negeri. 

Dalam pada itu Tedjasukmana me- 
nambahkan, bahwa - partainja sama 
sekali tidak sependapat dengan kete 

      

    

   

        

     Utjapan2 Mr. Djody Gon 
dokusumo mengenai djang ike I 
ka2 waktu 
umum adalah prematuur, 

Asrarudin jang berbitjara tentang 
menjatakan 

Djody Gondo 
1 Kepolisian kusumo tentang djangka waktu pe- 

» Kalimantan Selatan kpd, ,,Antara”, 
1 

laksanaan Pemilihan Umum — jang 

  

pemilihan 'rat harus diselesaikan setjara berun- 
|ding karena kita tidak dapat berbuat 

'Mimpin Partai Buruh itu, 

rangan R.P. Suroso untuk menjerbu 
rian Barat, tetapi soal Irian Ba- 

  

    

        

   

sekehendak kita sadja karena kita ha 
rus tunduk pada ikatan2 dalam per 
hubungan internasional. 

Demikian a.l. keterangan kedua pe



    

        

   
   

Y TERTINGGI tentara 
(di Indotjina mengumumkan 

u bahwa t 

  

he. 1 disektor Laos 
SRK « ketika hari Sabtu jl. tam- 
pak kegiatan jang “ mendjadi-djadi 

   pihak pasukan? Ho Chi Minh, 
(Ga suatu usaha untuk mengken- 
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' di Hanoi hari Minggu menjata 
| kan lagi, bahwa pasukan2 Viet- 
nam Ho kini sedang melakukan 

“Ho akan mengobarkan pertem- | 

ana 

i | Ramalan? Th 1954| 

8, “Italia 

“pa orang 

. 25 dolar, 

“berpangkalaa di Seno dekat Savan- 

|. mgan2 jang berkompetensi me- 
| ngatakan di Hanoi, 
“kemungkinan pasukan2 Vietnam | 

   E 2 £ 8 F 8 x. 

    
Andre Franchi. : $ 

Berita UP dari Fandi menga- 
takan, bahwa  Djenierul Vo 

Nguyen  Giap,  pangliniabesai 
Vietnam Ho, hari Sabtu 
hasil menggont jangkan keseim- 

   

   

bangan pasukan? Uni Perantjis: Ix 
menilik terdjadinja  tembak-me- 
nembak antara patroli kedua pi- 
hak, maka ada kemungkinan 
bahwa pasukan2 Vietnam. Ho 
hendak menudju kearah Luang 
Prabang, tempat kediaman radja 
Laos. Sulitlah bagi Perantjis un: | 
tuk menjusun pasukan2nja dar 
perbekalan mereka, jang menga- 
lami kekurangan tenaga manu. | 
sia itu. Ketjuali itu tjuatja : 
kali berawan, hingga monopol: 
pihak Perantjis diudara teran- 
tjam karenanja, djuga mengi- 
ngat bahwa perbekalan pasu- 
kan2 Perantjis didatangkan de- 
ngan pesawat terbang. 

: Denga dekat Luang 

  

Hari Sabtu jl. terdjadi per: 
tempuran2 di 2 tempat dekat 
Luang Prabang (73 mil sebelak 
utara dari sana) dan 37 mil se 
belah timur-laut Pakheng. Menu- 
rut keterangan2 jang didapat d' 
Hanoi, pasukan? Vietnam Hc 
mempunjai 114 divisi disuati 
daerah antara Luang Prabang 
dan Dienbienphu, tapi pembesar! 
Perantjis tak dapat memperku: 
kuh keterangan ini. 

Dien Bien Phu dikepung 
Djurubitiara militer Perantji: 

gerakan pengepungan terhadap 
perbentengan Perantjis Dien Bien 

walaupun patroli2 Peran- 
selama 24 djam 

tidak. mengadakan 
Kala- 

achir2 ini 
kontak dengan mereka. 

bahwa ada 

uran didaerah Dien Bien Phu 

nakhet, dibawan k-ipinan Djenderai | 

“Ian jang mendekatinja 

kerar | 

| Tangkap Hidup”'-an! | 
(Polisi Malaya Mendapat Perentah Utk | 
Menangkap Machluk Setengah Manusia | 
|“ Setengah Binatang Jg Menggem- 
Tn Kikan Tt 0 

— Bau-nja Seperti Bina- | |Suaranja Seperti Kodok 
Na tang — Tabiatnja Tidak Buas? 

| SEPERTI TELAH diwartakan, 

: 

tSaa ystsoi2 gerak-tjepat Perantyis- 
Laus, 4 ji 

     

  

   

   

    

  keadaan hidup. 5 

| Menurut orang pertama jang me- 
|tihat ketiga machluk tadi, jaitu se- 

" Jorang gadis Tionghoa, Wong Sam 

IMloy, jang bekerdja mendjadi penja- 
idap karet, machluk adjaib perempu- 

an J itu, kulitnja 
Serwarna kekuning-kuningan: ia pa- 
ai tja at berwarna kuning, dibuat 

dari kuli: kaiu. Sam Moy mula2 
tidak melihat” a: ia sedang bekerdja. 

| Sekonjong-konj ia merasa bahu- 

  

Iluh Kesahs 
| Didirikan Magsaysay 
Utk Menerima Laporan2 

| Korupsi2 Osb. 
| PRESIDEN BARU - Filipina, 
Magsaysay, hari Kemis j.L telah 
membuka sebuah kantor baru, di 
mana rakjat Filipina setjara lang 
sung bisa mengadjukan pengadu 
m2 terhadap badan2 pemerintah 

dan pegawai2 negeri. Kantor ini 
ternjata merupakan success pada 
hari pertama sudah diterima 15 matjar | pengaduan terhadap pe- zawai2 pemerintah pusat, provinsi dan kotapradja. Matjam2  penga 
Juan tadi: korupsi, suapan, terro- 
risme ketika pemilihan, penangka 
Dan ikan dengan sewenang2, 
masalah Moro. 

Pekerdjaannja. 
Manuol P. Manahan, kepala 

badan baru ini, jang dengan resmi 
dinamakan Komisi Pengaduan & 
Tindakan, oleh presiden diberi 
pangkat kabinet, ia hadir dalam 
sidang2 kabinet untuk diminta ke 
terangan2 dan membitjarakan per 
kara2 jang diurus oleh djawatan 
nja. Magsaysay telah mengadakan 
perdjandjian dengan biro teleko- 
munikasi, . bahwa surat2 kawat 
berisi pengaduan jang berasal dari 
rakjat hanja dipungut biaja 10 
centavo (5 sen dollar A.S.), tanpa 
memandang  pandjangnja atau   'pertengahan bulan ini. 
tempat asainja. (Antara) 

  

89 372514 

88823 248355 
175013 231392 
67402 47748 

159417 348480 
110725 392394 

  

45156 

96873 
364702 
228894 

Rp 5000.— 
164406 309884 
324664 283107 260731 
127548 209904 38984 
275951 216775 -191977 | 

80776 

  

214783 
  

Oleh Astrolog?' 

PENJELESAIAN masalah Tries 
te setjara damai, selesainja pe 
rang Indotjina dan berachirnja 
perang dingin didunia antara Ja 
in2 merupakan peristiwa2 jang 
diramalkan akan terdjadi dalam 
tahun 1954 oleh astrologg Italia, 

Luigi d'Oriano. PENA 
Ahli2 nudjum lainnja mera | 

malkan Kemenangan terhadap pe- 
njakit2 kanker dan TBC dan ter 
tjapainja suatu pakt antara Ifa 
lia, Yugoslavia dan Spanjol, te 

terkemuka jang pen 
ting dan djatuhnja beberapa ra | 

dja. an api g 5 

  

DI PATERSON (Amerika Se | 
rikat) njonja Frances Constanti 
ne menuntut bertjerai. Alasan | 

nja ? Me Ma 
Suaminja, Michael, mengang 

gap Frances terlalu gemuk. Mi 
chael mengatakan supaja Fran | 
ces mendjalankan ,,pengurusan” 
dengan tjara sbb.: tiap2 hari be- 
renang sampai pingsan, ha 
ri berdjalan kaki 7,5 
dan makan dikurangi san 

    

  

233225 

| 24770 

354091 

- 10713 

tapi djuga meninggalnja bebera | 392598 

1330215 
| 21867 

1 1336652 

1226806 
1112044 

  

“ Rp 1000.— 
220028 258168 272948 
46372 319048 167050 

310786 59397 .79875 
182681 107138 301693 
41988..216610. 33897 
264611402873 

Rp 500.— 
29693 3669938 

198639 335136 
247251 " 53511 
124998 166209 
2571202. 84461 
15237 186258 

226894 313838 
158436 328005 
166454 190268 
154451 49491 
185706 . 186943 
338296 297811 
214756 232066 
210055. 91536 
50935 122395 
108917 1682 
348488 133765 
136537 125355 
263466 51445 
66584 96808 
49499 80416 

296229 234089 
230278 184450 
151088 153147 
63997 324164 

211826 175120 
315844 279239-- 
70185. 93121 

102887 30174 
238973 168372 
87229: 193738 
713573 388172 
92802 69053 

163165 383067 
230214 375980 
16094 88056 

156215 400575 
239294 404361 
260376 168318 
158397 110576 
337788. 405205 
58424 81596 
88391 16673 

184734 173959 
(Disambung) 

113597 
185260 
246714 
303083, 
212863. 

191573 
242366 
260493 
300278 
130169 
116746 
128589 
283140 
328682. 
54782 

373967 
350174 
128222 
11226 
38208 

308403 
227333 
346240 
391394 
339356 
363888 
186845 
363427 
210987 
84790 

345895 
61046 

232289 
301945 
68356 

182284 
274125 
130876 
313172 
70506 

469114 
21248 
71924 
143755 
380974 
278294 
51765 

147392 

288385 
15574 

110250 
266723 

16295 
110830 
103484 
85116 

375865 
299456 
322328 
57257 

398528 
335376 
348652 
121843 

345450 
171170 
285055 
76609 

214389 
180026 
188423 

. 40267 

211918 
149485 
238908 

142678 
315222 

226749 
91331 
25470 

322901 
187588 

| Harapan 
| Knowland: 
Pilipina Supaja Djadi Pe- 
“..mimpin sia   an 1 1 

Di HAVERHILL, Amerika 

Serikat, Catherine Yuele di enda 
r, /(Karena ia membunji 

kan tanda kebakaran palsu, Di 
muka hakim ia menerangkan ber 
buat demikian, karena tunangan 

nja jang berdjandji akan 
djungi dia, tidak datang......... 

Tunangannja adalah seorang 
pegawai pemadam kebakaran, 

  

  
   

  

Re 

PAUS MENGHUKUM PEMA 

: KURANG BAIK. 
, Paus Pius XII | 
telah mentjela pemakaian televisi ' 

jang kurang baik. Betapa kita ti 
dak chawatir, demikian Paus, pa 
da pikiran, bahwa televisi dapat 
membawakan dalam gkunga 
keluarga suasana | 
tjinta ma'sjuk, pudjaan €« 
diri jang materialisme. Paus mem 
Lea ea rochani satu 
bangsa, daripada pertundjukkar 
mengedjar asjik ma'sjuk, 

  

diliputi    
   

  

   
     

(untuk waktu jang dekat. 
" 

aan diri sen | bahkan: 

| AMERIKA SERIKAT meng- 
barapkan agar Pilipina mengam- 
bil pimpinan negara2 Asia jang 
merdeka, demikian dikatakan 
oleh pemimpin fraksi terbesar da 
lam senat Amerika Serikat, Wil- 

liam Knowland pada hari Djum- 

mengun 'at. Dalam interviu exklusif de- 
: Ingan United Press setelah diada- 

kan djamuan makan dengan be- 

kas menteri Juar negeri Pilipina 
Carlos P. Romulo, Knowland 

|menjatakan keketjewaannja, ba- 

NGHUKUM PEMA |hwa ia tidak dapat mengadakan 
KAIAN TELEVISI JANG re ke Pilipina dalam 

  

pada hari Saptu | TITO: BAHAJA PERANG 
Presiden Tito dari Yugoslavia 

mengatakan pada malam Djum- 

'af, bahwa bahaja perang kini 

mendjadi berkurang setidak2nja 
Dalam 

pesan tahun baru itu Tito menam 

..Saja berharap saja ti- 

dak salah dalam mengatakan, ba- 
Ihwa kita memasuki tahun 1954 

dalam keadaan jang lebih terang 

daripada tahun2 jang sudah”. 

& 

ketika hari Natal j.l. beberapa pen- 
duduk salah satu perkebunan karet dekat rimba Trolak di Perak (Ma- 

'laya) telah melihat 3 machluk adjaib, setengah manusia setengah monjet 
keluar dari rimba. Hari Sabtu j.l. pasukan keamanan didaerah tadi te- 
'ah diperintahkan supaja menangkap ketiga machluk jang menurut para 

"fachli antropologi merupakan ,,pendapatan jang sangat penting” itu, dim 

nja dipegang perlahan-lahan bare 
ketika menengok, ia lihat ,,mach | 
luk” tadi, bersuara 

Sam Moy mula2 
“kepada tanah, kemudian larikan diri 

tunggang-langgang. ' 
" Missing Link. 

Menurut keterangan2 jang di 
peroleh dari saksi2 tadi, mach 

seperti kodok 

tingginja kira2 6 kaki (kiras 

sar, sedangkan jang perempuar 
lebih pendek dan kulitnja lebil 
kekuning?2an. Nana 

Administratur perkebunan ta: 
Ci, Browne, menarik kesimpular 
yauhWa machluk2 tadi bertabia: 
baik, r..»vingat bahwa mereke 

tidak meinjerang ataupun menja- 
kiti manusia? jan” mereka djum 
pai. Mereka Tedu stan sedang 
mentjabuti singkurg, Oleh se 
orang kopral pagar desa, suat: 
hal jang menundjukkan bali 
machluk2 tadi makanannja a. 
singkong. Seperti telah. diwarta 
kan, saksi2 tadi menerangkar 
bahwa maechluk2 tadi berambu' 

vandjang sampai pinggang, ba 

dannja berbulu, bertaring (siung) 
jang masih tampak djuga apa 
bila mulut ditutup, berkumis, bi- 
sa tertawa, berbau seperti bina- 

tang. 

Kata Browne, -kenjataan bah- 
wa mereka berbau binatang me: 
nundjukkan, bahwa mereka -bu: 

kanlah manusia biasa, Browne 
jakin bahwa  machluk2 ini bu- 
kanlah ,.gerilja2 jang menjaru” 

ataupun sisa tentara Djepang. (An- 

tara). 

Her Terba 
bzog Iran 

Dasi Harus Dibuka Ke 
tjuali Dasi Hitam. ... 
HARI SABTU mahasiswa2 

Iran jang menurut UP beraliran 
kiri mendjaga dipintu gerbang 
Universitet Teheran dan membu 
ka dasi orang2 jang lewat, ketjua 
ti djika dasi itu hitam. Selandjut 
nja orang2 itu diberi lengan2 ba- 
dju hitam sebagai tanda berka 
bung berkenaan dengan dibukanja 
kembali hubungan2 diplomatik an 
tara Iran dan Inggris. Dalam pa 
da itu terdjadi pula demonstrasi 
anti-Inggris jang ketjil jang ber 
langsung dengan tak terdjadi se 
suatu kerusuhan. Sementara itu 
AFP mewartakan bahwa pada 
hari Sabtu polisi telah menangkap 
Darius Forouyar, jaitu pemimpin 
sebuah organisasi nasionalis, jang 
terkenal sebagai ,,Gerakan Pan 
|Iran”. Orang pada siapa Foerou- 
yar mentjari perlindungan djuga 
ditangkap. 

Tekanan Poli- 

tik Russia 
Akan Beralih: Ke Te- 
kanan Ekonomi? 

BANJAK pembesar2 di Lon- 

dugaannja, bahwa Sovjet Uni kini 
sedang mendjalankan politik luar 
negeri jang dimaksudkan untuk 
memadjukan perdagangan luar ne 
gerinja didalam suatu move jang 
akan mengalihkan tekanan perang: 
dingin tahun 1954 dari lapangan 
politik kelapangan ekonomi, pada 
saat para ahli ekonomi mengemu 
kakan spekulasi2 tentang penga- 
ruh2 dari kemungkinan timbulnja 
suatu slump (kedjatuhan ekono- 
mi) di Amerika Serikat. 

Kepala2 departemen di  Lon- 
don, jang telah membahas doku- 
men2 serta usaha2 Sovjet. menga 
takan, bahwa Sovjet menghendaki 
terlepas daripada isolasi ekonomi. 
Laporan2 tentang ketjenderungan 
ini menurut sumber2 jang menge 
tahui telah dibuat sedjak 1953 
oleh kementerian2 perdagangan 
dan keuangan. Sumber2 tersebut 
mengatakan pula, bahwa kesedia 
an Sovjet untuk berdagang atas 
dasar barter mempunjai daja pe- 
narik jang tertentu bagi negara2 
terbelakang. . 

Dikatakannja, bahwa  Sovjet 
Uni dan RRT kini antara lain 
mempunjai persetudjuan2 dagang 
dengan Mesir, India, Birma, Pa- 
kistan, Lanka dan Indonesia. 

Dalam pada itu, kongsi2 per- 
kapalan Sovjet kini sedang meng 
adakan operasi2 dinas tertentu di 
Asia Selatan dan Tenggara. Da 
lam analisanja pembesar2 di Lon 
don itu menjatakan kepertjajaan 
nia, bahwa kebutuhan  negara2 
itu akan bantuan dari Barat akan 
mendjadi berkurang, djika Rusia 
memperluas perdagangan luar ne 
gerinja. 

Dikatakan selandjutnja, bahwa 
politik Sovjet itu mentjerminkan 
thesis komunis, bahwa: dunia ka- 
pitalis dapat dihantjurkan dengan 
sendjata ekonomi. (Antara) 

scakan2 terpaku | 

luk adjaib jang laki2 (2 orang: : 

1,80 m) dan badannja tegap be- | 

  

». Sementara pengurus2 Masjumi, SBII, GP dan STII tjb. Ku 

1! dus dalam hatinja tentunja akan mengutuk perbuatan seorang ig 

bekerdja hari jl dengan semena2 telah menurunkan papan nama 

| organisasi2 tsb di dijalanan Sunggingan. Apa maksudnja tidak 

| diketahui tetapi belum lagi diketemukan siapa jang berbuat, men- 

dadak disudut lain terdengar teriakan orang : ,,Akulah jang menu- 

runkan semua itu. Partai Masiumi dan PKI adalah alat pendjadjah 

dan kapitalis. Tetapi Nadhatol Ulama dan PNF satu2nja partai 

diseluruh dunia jang membela rakjat.” Utjapan jang sedemikian 

ini kemudian terdengar dipendopo Kabupaten, ditempat2 umum 

lainnja seperti, dialoon2 dan restoran2. 

Anehnja, Wari pihak pendengar tidak ada reaksi apa2, kare- 

na semua itu diutjapkan oleh seorang gila. 

DN. demikian nama orang jang baru berumur 22 tahun bebera 

pa waktu berselang baru pulang dari tahanan karena dipersalah 
kan atas tuduhan " mendjual genteng rumah tida idzin orang tua- 

nja. 

  
Pada tg. 26/12 jl. N. pernah hadir dalam  konperensi N.U.   tjabang Kudus dan utjapkan pidato jang bekobar2 (Antara). 

' Moskow Rajakan Th Baru 
#oast Voroshilov — Thema Perdamaian 
Dan Bal Bagi Anok2 Di Kremlin 

- SOVJET UNI HARI Djumat jl. mengumumkan hari Ta- 

un Baru dengan mengatakan adanja pernjataan jang kuat dari pi- 

tak perdana menteri Georgi Maleukov tentang perdamaian jang 

telah mepjatakan, bahwa tidaklah ada sesuatu perintang untuk 

' memperbaiki perhubungan antara Sovjet Uni dan Amerika Seri- : 
kat. Sementara diistana Kremlin sendiri berderu2 bunji kaki ka- 
'nak2 jang sedang mulai mengadakan liburan selama sepuluh hari 
dengan pesta2, harian2 dan radio Moskow penuh dengan - pesa- 

menitik beratkan perdamaian jang didahului oleh per- nan2 jang n 

“ Igian2 jang lemah dari 
IPerantjis. Djika tentara Perantjis da 

Isudah lama lenjap. 

litu mempunjai tentara teratur jang 

Ipaling kurang : 

Isenapan mesin, mortir dan penang: 

telah berpesta 

! gai minjak wangi dan pakaian2 da- 

don pada hari Saptu menjatakan : 

|Es” 

ajataan2 Malenkov dalam interviv 
rantikan Stalin. ej 

Presiden Sovjet Uni, K.E. Vo-j 
hIcv memimpin toast dengan ' 

ain2 pembesar2 sebelum meng- | 
itjapkan pesanan2 hari raya, jg ' 
diutjapkann'a dlm. perajaan hari 
tahun baru jane hr b'asa dengan 
mengadakan resensi 'h-sar2-an jg) 

dihadiri oleh pemimpin2 » merin | 

'ahan jang terkemuka, per» s?r-! 
Ijana, seniman2 dan kaum ber! 
tempat di Georgievsky Hall. di 
'stana Kremlin Raya. 

Voroshilov menerangkan: 
inginan kita untuk mendjamin per ' 
damaian antara bangsa2 merupa/ 
kan dasar politik luar negeri jang 
ikan didjalankan oleh Sovjet Uni: 
jengan tidak djemu2-nja dalam: 
melaksanakan kehendak  rakjat- 
yja. 
Tantan sendiri djuga mulai 

mengadakan toast dalam resepsi 
tu jang ditudjukannja — kepada, 
Sovjet Uni Raya, partai komunis 
jang bidjaksana, ketika lontjeng2: 
Spasskaya membunjikan djam: 
engah malam. : 

Salam Moskow kepada ne-: 
gara2 barat. 

Radio Moskow selama Djum: 
'at malam  menjiarkan utjapan2' 
selamat kepada  negara2 asing 
termasuk Inggeris dan Amerika! 
Serikat, sambil mejakinkan nega. 
ra2 tersebut, tentang keinginan 
damai dan persahabatan  rakjat 
Sovjet Uni dengan negara2 tadi. ' 

Pada djam 6 pagi orang2 jang 
masih ada jang. 

sedang pulang dibawah hudjan | 
saldju dari pesta2' jang terbesar 

  
slang: diadakan di. Moskow sedjak, 
berachirnja perang duhia kedua. : 
Pesta2 itu dinamakan pesta ..pu 
hun tjemara” dan diadakan diista 
na Kremlin oleh kanak2 selama . 
beberapa hari. 

Ini adalah untuk pertama kalinja, 
Gahwa istana Kremlin dibuka untuk 
kanak2. Mahasiswa2 dan buruh2 mu 
da djuga telah diundang dalam .ista 
na pada Djum'at malam tadi. Dan 
dalam istana2 bekas Tsaar Rusia di 
adakan bal-masgue oleh kanak? di- 

susul dengan kundjungan ke-geredja2 
dan museum2. Toko2 dibandjiri oleh 
pengundjung2 jang membeli semua 
mainan2 jang ada dan hadiah2 seba 

lam taufan membeli selama kanak2 
tadi mendapat hadiah2 dari ,,nenek 

Menurut para penindjau asing, ha   
“perang dunia kedua. Sementara itu 
i masih terdapat keluhan2 mengenai 

diah2 selama tahun baru ini nampak 
lebih banjak daripada tahun2 sedjak 

nilai barang2 serta mengenai djum- 
lahnja, jang djuga telah disiarkan 
oleh harian2 Sovjet sesuai dengan 
doctring “untuk mengadakan ,,kri- 
tik” terhadap. diri sendiri. (UP). 

Kissah Serdadu 
USA Je Semula 
Tak Mau Pu- 

lang 

CLAUDE J. BATCHELOR, se 
orang serdadu Amerika Serikat 
jang mula2 bersama2 22 tawa 
'nan perang Amerika lainnja me 
njatakan tidak mau dipulangkan 
ketanah-airnja, dan pilih pihak 
Utara, Djum'at j.l. ternjata telah 
minta (dan dikabulkan) untuk 
pulang kenegerinja. 

Kepada pers di Seoul ia menga 
takan, bahwa keputusan pulang 
ini adalah. hasil tangis isterinja 

njas ia sangkal- bahwa ia pernah 
djadi Komunis, dikatakannja bah 
wa mula2 ia sanggup tinggal di 
pihak Utara, ,,untuk ikut berdjo 
ang melawan  agresor2 Amerika 
sebagai pedjoang perdamaian”. 

Diterangkannja bahwa — pihak 
Korea Utara telah mendjandji 
kan mobil Packard,  kekajaan, 
pendidikan diuniversitet dil. 

Sa (Antara).   

»Kes 

(seorang Djepang) dan keluarga. 

nja jang pertama sedjak ia meng 

5 Ekspedisi- 

. Lagi 
Utk Taklukkan Puntjak2 

—. Himalaya 

han UT SEBUAH berita 
pers dsri Kathmandu jang diteri 
ma di New Deihi dan disiarkan 
oleh KB India, diwartakan bah 
wa 5 buah ekspedisi, kini se-s 
dang berusaha us "k mendaki 
berbagai-bagai puntjak dari pe 
gunungan Malaya dalam ta' un 
1954. Ekspedisi2 itu terdiri dari 
berbagai matjam bangsa. Ekspedi 
si Amerika, jang disokong oleh 
sebuah Panitia Himalaya di Cali 
fornia, akan berusaha untuk men 
daki puntjak Makalu jang tinggi 
nja 27.790 kaki, jaitu dekat de 
ngan salah satu djalan terdekat 
antara Tibet dan Nepal Timur. 
Pendakian ini akan dimulai pada 
musim semi j.a.d. : 

Ekspedisi Perantjis akan melalui 
djalan jang telah dilaluinja. dalam 
musim rontok jl. 

Ekspedisi Djepang akan berusaha 
untuk mendaki puntjak  Manaslu jg 
tingginja 26.658 kaki. 

Ekspedisi Inggris, jang disokong 
oleh .,Daily Mail” di London, akan 
mentjapai garis2 saldju dari Mount 
Everest, katanja dengan maksud utk | 
membuktikan adanja hikajat tentang 
»Orang saldju jang djahat”. 5 

(» Ekspedisi Swis akan berusaha utk 
mendaki ,puntjak.jang. tertinggi. dise- 
luruh dunia, jaitu Mount Everest, 
jang tahun jl. telah ditaklukkan oleh 
ad Edmund Hillary dari New Zea- & : 

Ekspedisi Argentina akan menda- 
ki puntjak Dhaulgir jang tingginja 

Ipinggir pantai: djuga beberapa dae- 

'suatu keadaan 

Hah ,,maguis” (maguis adalah nama 

'terdapat keadaan jang lebih adjaib 

      

»'a 
di Di 

gempur sadja 

merebut kembali Indo-Tjina. 

'Selama peperangan ini — ini ha- 
rus diakui — Republik Vietnam se- 
nantiasa bertambah kuat. Republik 

kuatnja 300.000 

orang: dan djumlah kekuatan jang 
tergabung didalam barisan2 parti- 
san boleh djadi dua kali dari itu. 
Tentara itu mempunjai perlengkapan 
'baik dengan bersendjatakan ringan, 

kis udara. Mereka mempunjai teh- 
nik perang dihutan jang istimewa 

| Mereka memukul djitu sekali di ba 
pertahanan 

tank2 dan 

mereka 
tang menolong dengan 
pelempar2 bom ,,bearcat”, 

Sekarang boleh dikatakan seluruh 
daerah pegunungan dikuasai oleh 
Republik, benteng terachir Peran- 

tjis dipegunungan “utara, Lau Chau 
sudah dikosongkan.  Perantjis -hanja 
menguasai kota2 besar: Saigon, Ha- 
noi, Haiphong dan beberapa lagi di 

rah jang letaknja sedikit kedalam 
dan tidak ditinggali oleh orang2 
bangsa Vietnam, dikuasai  Peran- 

tiis. Ditanah-datar selatan terdapar 
jang adjaib sekali: 

diwaktu siang hari Perantjis berkua 
sa, tetapi malam2 jang berkuasa ada 

gerilja Perantjis selama pendudukan 
Djerman) dari. tentara Republik. 
Siang2 ,,maguis” ini adalah petani? 
biasa. Didelta Tonkin sebelah utara 

lagi. Meskipun terdapat suatu ling- 
karan benteng2, ,,Linie de Lattre”, 
jang melingkungi seluruh tanah da- 
tar, tentara Republik merembes se- 

besar satu regimen kedalam delta 
itu. Mereka mengeebungkan diri de 
ngan ,,maguis” jang sudah ada di 

sana dan kemudia:  menierang ga- 
ris2 dan djalan2 pengha' ung Peran 
2 serta meremukkan kesatuan2 ke 
tjil. : 

5 Sokongan Petani. 
Republik Vietnam dapat ber 

buat, oleh karena ia bisa meng 
harapkan sokongan dari petani2 
Vietnam, jang mendjadi penun 
djuk djalan dan memberikan sega- 
la keterangan tentang gerak-ge 
rik pasukan? Perantjis, jang dju 
ga menjembunjikan anak2 tenta 
ra Republik — djika perlu — 
ke-liang2 dibawah tanah jang ba 
njak sekali terdapat disitu. Ten 
tang ini baru2 sadja publik Pe 
rantjis mengetahui sesudah terbit 
nja suatu “buku otobiografi ber | 
nama ,,Op€ration  Gachis”. Bu 
ku ini isinja pedas sekali dan di 
tulis oleh seorang militer Peran 
tjis, jang kembali dari front Indo 
Tjina.   

26.795 kaki. Antara).. -  - | 

Begroting Mili- 
ter Denmark 

Naik 
PENGELUARAN2 untuk keper- 

luan militer Denmark telah mening 
kat dengan besar sekali sedjak nega 
ra ini menggabungkan diri dalam 
Rentjana Marshall dan Pakt Atlan- 
tik, demikian Tass mengutib harian 
Land og Folk”. Dalam tahun pa- 
djak 1947 — 1948, djumlah padjak 
langsung: dan tidak langsung adalah 
500 djuta . kroon, dan 1590. dari 
djumlah ini dipergunakan untuk pe- 
ngeluaran2 militer. Dalam tahun pa 
djak 1953 — 1954 padjak2 mendja- 
di 3.550 djuta kroon, dan 30Jo dari 
djumlah ini dipergunakan untuk pe 
ingeluaran2 militer. Dalam tahun 
1948 pemerintah mempergunakan 
360 djuta kroon untuk  keperluan2 
militer, dan dalam tahun 1953—”54 
angka ini dinaikan sampai 
mendjadi 1.060 djuta kroon. 

4 

BANJAK DJANDA2 DI 
AMERIKA. 

Serikat sekarang djauh lebih ting 
gi dari dulu2, jaitu 7.500.000 (tu 
djuh setengah djuta) orang. 

Spj Ada Politik Positip 
Mengenai Asia 

MENTERI LUAR mtegeri Kanada, 
Lester Pearson, mengatakan di. Ot- 
tawa,, bahwa politik Asia dari nega 
ra2 Barat harus lebih dari suatu op 

- Dalam pesan tahun barunja jang 
disiarkan dengan melalui pementjar 
radio Kanada, Pearson mengatakan, 
bahwa politik Asia itu hendaknja 
bersifat positif dan memberikan keja 
kinan kepada rakjat Asia dengan dja 

mokrasi bebas merupakan kekuatan 
pembebas jang vital, jang dapat le- 
-bih banjak berbuat untuk perseorang 
an dan masjarakat daripada apa jang 
dapat diharapkan oleh komunisme. 
(Antara).   

hampir 

:lisme Vietnam, 

an |berupa pasukan, bukan pula op- 

Djumlah  djanda di Amerika 

an” ja Vietnam. 

Lester Pearson: 

lan perbuatan dan kata2, bahwa de-. 

Ho tetap mendjadi pahla- 
wan nasional bangsa Viet- 
nam. 4 

Seorang kolonial Perantjis jg. 
mengetahui betul keadaan di In- 
do Tjina, baru2 ini menjurati sa- 
ja — demikian pemimpin redaksi 
tadi — dari .Saigon jang masih 
dikuasai Perantjis, bahwa orang? 
perempuan di-tengah2 djalan bei 
bitjara tentang Ho seperti se- 
orang dewa: ,,Ja adalah Jeannc 
d'Arc mereka”. Kenjataan bah: 
wa ia seorang komunis dan bah- 
wa banjak dari menteri2 dan 
djendral2nja berpaham komunis. 
tidak memberikan kesan apa? ke 
pada orang2, ketjuali tentu kz- 
pada tuan2 tanah. 
Namun banjak orang2 terke- 

muka pengikut Ho bukan komu- 
nis: diantara mereka ini terdapat 
padri2 Katolik dan pemimpin? 
Buda: menteri luar negerinja. 
Giam, adalah seorang sosialis. 
Teranglah bahwa berlandjutnja 
pertempuran, -ichtiar Perantjis 
untuk memetjah-metjah nasiona- 

sikap barat jang 
Ho dan pertolongan 
sedjak 1949 (bukan 

memusuhi 
dari RRT 

sir2, hanja sedikit sadja penase- 
hat tehnik, tetapi makin lama 
“makin banjak sendjata) mening- 
gikan gensi kaum komunis dan 
memperbesar pengaruh komunis 

Dan Bao Dai? Ditahun 1948 Pe- 
rantjis memanggil kembali” ex-kaisar 
ini dari tempat pembuangannja jang 
sangat mewah di Cannes dan Hong 

0SedangTerdja- 
Indo-Chinma? 

rapa sadja dari tuntutan2 itu, meski 
pun dengan sangat di-tahan2. 

Ja, malah telah didirikan djuga su 
atu ,.tentara Vietnam”, terdiri dari 
orang2 pribumi jang semula dikum- 
pulkan oleh Perantjis untuk mengisi 
lobang2 difront. Memanggil orang 

mendjadi serdadu bukan soal sukar 
di-daerah2 dimana terdapat kelapa- 
ran: tetapi mendjadikan mereka op- 

sir dan menanam semangat bertem 
pur pada mereka, adalah djauh lebih 
sulit. Sampai sekarang kesatuan? ke 

tjil Vietnam dimasukkan kedalam ten 
tara Perantjiss mereka sebagian be- 
sar ditjampurkan dengan serdadu? 
sewaan jang terdiri dari orang Marok 

ko, Senegal dan Djerman. Tetapi 
Suatu tentara Bao Dai, djadi jang se: 

mata2 terdiri dari kesatuan2 Viet- 
nam, menurut pemerintah Perantjis, 

tidak bisa dipertjaja: mereka tidak 
bisa berkelahi dan saban2 lari ke- 
pihak lawan, 

Sepuluh tahun lagi. 
Masih berapa lamakah ini 

akan berdjalan?, demikianlah ta 
nja wartawan Perantjis itu sam 
bil putus asa. ,,Djika perlu, se- 
puluh tahun”, demikian djawab 
Vo Nguyen Giap, djendral Ho 
jang paling terkemuka. Republik 
Vietnam tidak bisa mengusir 
orang2 Perantjis karena mereka 
ini mempunjai persendjataan le 
bih baik, tetapi apa jang bisa ada 
lah, bahwa penghidupan orang 
Perantjis makin hari makin dipex 
sukar. Malah andai kata umpa 
manja tentara Bao Dai betul2 
berdiri sendiri, Perantjis toh be 

lum bisa mengharapkan, bahwa 

Prestige Ho Chi Minh Makin Lama Makin Tinggi: 
Katholik Dan Kaum Buddha Menjokongnja 

Bersumbar Djenderal Vo: , Kalau Perlu Sepuluh Tahun Lagi Berperang” 

KAMI MEMBATJA di ,,New Statesman and Nation” sebuah karangan dari pemimpin redak- 
si mingguan Perantjis ,,L'Obsercatour” sebagai berikut: Didalam tahun 1945 kaisar, terachir dari 
Annam, Bao Dai, turun tachta dan menjerahkan setjara resmi kedaulatannja kepada Ho Tji Min, 
presiden Republik Vietnam. Semula pihak Perantjis mengakui Republik baru itu. Tetapi sesudah 
terdjadi rundingan2 jang lama, tuntutan kalangan2 ber-uang makin lama makin kuat untuk meng- 

0 Tji Min. Ini mengakibatkan serangan armada Peranfjis terhadap Haiphong dibu- 
lan Nopember tahun 1946 dan presiden Ho Tji Min ditjap sebagai pemberontak. Serangan arma 
da itu adalah permulaan dari peperangan jang kini sudah berdjalan tudjuh tahun lamanja untuk 

mereka ini dapat ,, membereskan” 
pasukan2 Ho  dipegunungan hu 
tan-rimba, dengan sumber mere 
ka jang tak dapat kering dida 
lam bentuk penduduk petani, 
jang sedang bersatu melawan su 
atu pendudukan asing. : 

Djika Perantjis tidak lagi membe- 
rikan sokongan kepada Bao Dai, ha 
bislah sudah riwajatnja. Apakah ha 
rus didatangkan lebih banjak sendja 
ta Amerika? Ini akan berarti, bahwa 
djuga sendjata dari Tiongkok akan 
bertambah! Pada tanggal 30 Nopem 
ber jl. dengan perantaraan suatu su 

rat kabar Swedia Ho mengumumkan 
jang ia bersedia berunding. Sebetul 

nja ini bukan berita baru: ditahun 
1947, 48 dan 49 pihak  Perantjis 
menganggap sepi tawaran? sematjam 

gerutu di Perantjis — djuga di-kala- 
ngan2 kanan — bahwa tentara Pe- 
rantjis di Indo-China terlalu banjak 
mendapat pukulan2, didalam hal ini 
faktor jang menentukan adalah teka 
nan Amerika. Djika Washington da 
pat membudjuk  Perantjis sehingga 
tidak sampai berunding dan djuga 

djika sajap kanan tidak ,,bertempur”, 
masih banjak lagi djiwa manusia akan   melajang! Inggeris — demikian pe 
mimpin redaksi ,,Observateur” meng 

achiri karangannja — dapat berbu- 
at banjak untuk menjokong Peran- 
tjis, tetapi kenjataan adalah bahwa 
Inggeris tidak berbuat banjak. Aneh 
bahwa Sir Winston tidak- menginsja 
fi bahwa perdamaian di Indo China 
dapat memungkinkan Perantjis dgn 
(langsung, menjokong usahanja meng 
ladakan perhubungan2 jang normal 

(dengan Tiongkok. 
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al belasungkawa, merawat serta 
8 kami ke makam Bergota: 

toso, 8. R. S. Warsmno, 

   PAS 

   
Ma pt 

»Utjapan Terima Kasih” 
Kepada Bapak2, Ibu2 dan Saudara2 jang telah menjatakan 

Alm. R. Ngt. MARLIJAH DJOJOSOEDIRDJO 
Jang berduka tjita kami : 

1. R. Sordarso, 2. R. Soemarjono, 3. R. Soediono, 4. R. H 
Soedarisman. 5. R. Soekardjaman, 6. Soemakoen, 7. R. San- & 

9. R. Hari Seetardjo, 10. R. Soe- Hg 
#4 harsono, 11. R. rr S:ti Djoemilah. 
@ Krakatau IV No. 4 - Semarang. 
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Harap para langganan 

Rp. 25. 

Rp. 15-— 

RADIUM OIL. Obat 

terbatas). Porto tambah Rp. 
Manufactured by : 
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UN   kong. Meskipun setjara resmi ia te- 
lah turun tachta, ia didudukannja 
'kembali: pangkatnja masih kurang 
djelas apa, tetapi setjara resmi ia di 

5 £ “sebut ,,kepala negara” (setjara resmi . 
posisi terhadap komunisme semata2. ia bukan lagi kaisar, meskipun se- 

.butan resminja adalah baginda). Ke 
mudian pihak Perantjis berusaha 
mendjadikan dia pusat dari kaum na 
sionalis Vietnam jang anti-komunis, 
tetapi mereka masih sadja belum per 
tjaja untuk memberikan negara Bao 
Dai suatu kekuasaan jang njata. Di 
bawah tekanan kemenangan2 Ho Tji 
Min, disokong oleh pengaruh Ameri 
ka, Bao Dai dan kawan2nja tahun- 
bertahun meminta kemerdekaan jang 
lebih luas dari pemerintah Perantjis. 
Pemerintah ini telah menuruti bebe 

  

PERDANA. MENTERI Pakistan 
Mohammad Ali mengatakan dalam 

negara Pakistan — jang dinamakan- 

nja ,.djantung Asia” — jang kuat 
dilapangan militer, merupakan dja- 
minan terbaik untuk memelihara 
perdamaian di Asia.  Diserukannja 
supaja Pakistan diakui sebagai sua- 
tu pintu-gerbang jang strategis 
baik melalui darat maupun laut — 
jang menudju ke Asia dan Austra- 
lasia, 

  pidato Tahun Barunja bahwa suatu | 

|. Hanja suatu negara Pakistan jang 
kuatlah dapat menjuburkan  good- 
will antara negara2 Timur . Tengah, 
Asia dan 'Barat, kata '' Mohammad 
Ali. Dikatakannja bahwa Pakistan 
berhasrat melakukan peranan jang 
paling effektif dalam usaha meme- 

|lihara perdamaian di Asia dan Ti- 
“mur Tengah. Pakistan adalah djan- 
|tung Asia, kata PM Pakistan, ,,apa- 
|bila djantungnja lemah, maka selu- 

'ruh badanpun lemah”. 
Kalangan2 

nja menerangkan, bahwa kata2 PM 
Pakistan ini adalah pembelaan bagi 
pemberian bantuan militer Amerika 
kepada Pakistan. 

Berita AFP mengatakan : seterus- 
nja, bahwa dalam . pidatonja tadi 
PM Pakistan menjatakan pula, bah 
wa pemerintahnja tidak pernah 
dan tidak bermaksud menawarkan 
pangkalan2 di Pakistan kepada se- 
Isuatu negara asing”.  Dikatakannja 
bahwa Pakistan tidak pula menga- 

  

    

£ 

PM. Pakistan Ali: ,, Pakistan Adalah Djantung Asia” 
negara2 Barat terhadap negara? 
Blok Timur. Tidak pernah pula Pa 
kistan akan mengadakan sesuatu 
perdjandjian dengan negara asing, 
jang akan membahajakan kemerde- 
kaan Pakistan atau membahajakan 
keamanan dibagian dunia ini. Demi 
kian kata PM Mohammad Ali. Di 
perkuatnja Pakistan, menurut Moh. 
Ali diperkuatnja seluruh anak-benua 
India, dan dikatakannja bahwa Pa- 
kistan dan India adalah dua negara 

jang memperhatikan- dakan persekutuan militer dengan bersaudara kembar, (Antara). 

  

t PELADJARAN : THEORIE 

« SYSTEEM : 
x Pimpinan 

Dengan segosokan 
mudah itu 
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Purwodinatan No. 
PURWODINATAN 
Tilp. 1778, Semar ang. 

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 MOONLIGHT Cream harga 

ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUEEL 
Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20.— Per botol (Persediaan 

PENWAR MEDICAL HALI. 
Bisa dapat beli pada : 

14 Sawah Besar Djakarta Phone 3804 Gambir. 
Bisa dapat beli pada Agent di Surabaja: 
kain2 — Pasar Tundjungan Stand 81—82 Telp. S. 4207. 

» S0 SL 3 TA SL 3 3 3 SL TA LL EL LL 

—— Sekolah Kleermaker 
Kp. Kelengan ketjil No. 686 — Semarang 

« BERDIRI SEDJAK TAHUN | 

FRANS—AMERIKAANS, 
seorang Ahli jang beridjazah dan puluhan tahun 

berpengalaman dalam usaha kleermaker besar dan ketjil. Lebih 
landjut mintalah keterangan. 

Kar A Yaa V Rus 

J spot t " 
ne N Handa Teal:panas .GosoLkanlah p 

KANTOR | 
Mulai tanggal 2. DJANUARI 1954. 

2 INASTEC NENE 
PINDAH 

12 : 

| 

| 

TENGAH No. 26, | 

: 

maklum hendaknja. 
Hormat kami 
DIRECTIE. 

Te Ta lm TEST AA TT LS AT ATA TA TA ARA 

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 100Yo Garansi tidak luntur harga 1 Botol 

T 

Luar sanggup mengasih kesena- 
antara 

2,50. 

Singapore. . 

Tabib Fachrudin 
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1940. 1 F « 
— PRAKTIIK DAN 

PRAKTIJK UMUM. 

ini. Meskipun terdengar orang meng ' 

  
PA tw 

PILEK. 
TERBERANTAS : 

  

dalam 2 yara 
Anak Njonja dirin ankan 
pilek dalam 2 Hara “jang Baba 
Dada, leHer dan punggungnja, Njos nja gosok dengan Vicks VapoRub waktu ia mau tidur, Uapnja mem- bebaskan napas, meringankan bas tuk. Sedangkan dengan melalui kulit setjara tapal-panas smelega- 
kan dada, Dengan dua tjara-bekers 
djanja ini sering sekali pilek dalam 
semalam dapat dihilangkan,    
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“Satu pendapatan baru dari 
f DIERMAN Dn g digemari oleh 
setiap pemilik radio: 

“ WISI memberi suara jang le- 
bih BAIK “untuk radio Tuan 

4 DISTRIBUTBUR : ... | 
Super Radio Goy. N, V. (rarsa sama.       

  

"Ne —.. YJABANG SEMARANG |! indonesia. e 5 -SETERAN ( PNPS 5 Aa Pe AA MA 
  

BO Hn » 
et "9 
2 Kn “EN: 

Harga EZ. Rp. 1994. 
: MASIH BISA DAPAT DIBELI PADA : 

adio M3 scotte 
DJ. SETERAN 26 

  

  

DJ. SLAMET RYADI No. 126 
TILP. 1948 TILP. 278 

SOLO.   
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8 ? 7 Pra : 
ATAS SEGALA 

8 3 2 Aa | 

8 KEPRABON KULON-15/D sota | 
L 7 NB. MN anang 

& g Semir ini adalah pendapatan baru 
| @ #jstimewa ini semir “jalah tidak 

Bag 3 #|panas seperti lain2-nja. Tanggung 
5 & $ Herasa dingin. Smeer ini mempu: 

8 1 aw |ajai beberapa sifat2 istimewa, an- 
# LN # #|taranja sama sekali tidak berba- pg 0 yA IK (EA 'haja bagi kesehatan otak, maupuo 2 5 0 TN. 4 |kulit, dan pakai berasa dingin. 
" “WISP” lengkap dengan blik- Ditanggung tidak ada bandingan- 

5 ' T “Jaja dalam seluruh dunia. 

Harga Rp. 1,50 
per pak. Pesanan bisa kirim ke- 
seluruh Indonesia. Semua Agen2 

' Mentjari Agen? baru seluruh 
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(0 HADIAH JANG TERBILUT OLEH 
(1 ORANG2 TERKEMUKA DISELURUH DUNIA. 

ng R8 

0 PARKER "51 dalam waktu jang singkat 
Pe "4 telah mendjadi hadiah jang terbaik dan 

: praktisi Model dan bentuknja menundjukkan 
keachlian jang mendahului zamannja. 
Ini'adalah satu2nja pena. jang diperlengkapi 
dengan tjara-tinta Aero-metric. Dituliskan- 
nja mudah: Satu kali mengisi, sudah tjukup 
untuk beberapa djam menulis tjepat dan 

! : lantjar. 13 : 
Berikanlah Parker"51” jang baharu sebagai 
hadiah. Terdapat ditoko2 jang ternama, 
dalam bentuk langsing. ukuran biasa dan TT mba Ca 

extra-langsing. £ Ae 
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Agar tertjapai hasil jang baik untuk ini dan untuk semua 
pena lain?nja, pakailah Parker Guirk jang memakai Solu-X. 

“PULPEN? PARKER ,,81" Rp. 480,—, Rp. 400.-— dan Rp. 300— 

Distributir tunggal dan Servis-Reparasi : 

LAWSIM ZECHA & Co. N. V. Nusantara 9 (atas) DJAKART 

5322-1 
    

Ditains Past 1 
Peyela 

NA IL AL AA 

Untuk kesehatan Tuan 

Tarip murah sekali 

Nonstop 8 — 20 

Hari Minggu tutup. 

Coiffeur SEMARANG 
DJALAN MATARAM 564, 
—.— SEMARANG — 

2 Bg KRI ML KT 

M. S. Rahat 
“TABIB 

      

  

   | Seteran 109 — 
Specialist untuk WASIR (Ambeien) | 
ASTHMA, . KEPUTIHAN, ' IMPO- 
TENTIE dan lain-lain penjakit. - 

  
   

      23 ge) AA pnoduct of Raleigh Industries Ltd F 
9—12 pagi 
kasi Sore 

Djam bitjara:       

    

   

    

   

    

      
   

   
   
     

   

  

   
   

   

    

   

     

   
     

   

   
      

  

   

   
   
    
   

   
   

    

   

    

  

   

  

bermanfaat luar biasa mengenai tenaga Laki-Laki, 
“Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berde- 

'ujang, Kaki Tangan merasa dingin, Semut-se- 
ai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semangat 

Ta dan Kusut Pikiran, Kekuatan Penghafal 

“berbukti segera, akan merasa lain dari pada 

“(keterangan lebih djelas dalam doos). 

ita jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak 

(HAMIL) dapat turunan (Anak) Sebotol 

Ik ekolotan tanda2 hitam dimuka (TJAN- 
T AHAJA) Sebotol Rp. 15.— 

IDIN untuk kesenangan laki2 (OBAT LUAR). Sebotol 

rambut. ' Sebotol HAIR CREAM untuk , hilangkan 

M HAIR DYE untuk rambut putih djadi hitam (TJELOP). 
Kp. 3 dan g NS — - 

TAMBAH 157 ONGKOS KIRIM p 
| Riau/Ternate —B AN DUNG 

SEMUA TOKO OBAT TIONGHOA 
SEN-A GEN: 

g Tay Ho Pekodjan 101: Magelang: 
N Raya 114, R. Obat ,,KARUHUN 

n$ Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, 
Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho 
'Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat 
tan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek 

  

Metro pole Pe 
IRonald Reagan — Rhonda Fleming 

HONGKONG lcolor) 
  

  

|| Premiere GONE WIrB &, | 

2 a79 aa TS T 

Ini malam CENTER $ 

““|lDjagalan 
Na Oa 

(Besok malam dgn. ,,METROPOLE” : 
i 5.00 7.15 9.15 | 

    
  

1 jang menjedihkan tentang seorang sakit 
i bahkan mendakwa lain orang iang berbuat! 

: Ne sera »Rage in Heaven 

      

      

    

      

   

  

    
      ETERS— JOSEPH COTTEN    

  

|. Toko ,.HIEN & Co 

       

   
main djam 12 tengah malam      

A-TM/ec - 401 

SIAPKANLAH. .. 
»Nomer Redjeki“ Tuan, Njonjah dan Kona ! 

' Pada tg. 5 DJANUARI 1954, hari SELASA, bertempat 
di Rumah Makan TI Bodjong, (ruangan atas), dimulai 
pukui 9.00 pagi "NOMER REDJEKI” kita akan ditarik. 

Penarikan akan dilakukan dan disaksikan oleh Kepolisian 
Negara Semarang, para pembesar sipil dan militer, kepala 
Djawatan, orang2 terkemuka, Pers dll. 

Selandjutnja umum dapat mendengarkan hasil2 penarikan 
nomer tersebut melalui alat pengeras suara jang kita pasang 
di rumah makan tersebut ataw pada sore harinja melalui 
»SUARA MERDEKA” dan melalui pemantjar R. R. I. (Ra 
dio Semarang) setelah warta berita pukul 17.30. : 
MAKA BERSIAP - SIAPLAH UTK. MENJAMBUT RE- 
DJEKI JANG KITA SEDIAKAN BAGI TUAN, 'NJO- 
NJAH DAN NONA...... Kena , 

Radja Murah 

    
   
   
   

    
    

   

     

  

   

   

  
       BODJONG 25 — TILP. 1577 - SEMARANG. 

   

  

AA / SUMPY-CANE Ya 
SAN AA WILL HEAD FOR 

. TKE LARUE LUMBER 
CAMP TO REPORT TO 
CAULKS! MAYBE T 
CAN HEAD HIM 

: OFF! 

THAN AWILOCATI LA 
GOTTA NONE / HEAD. FOR THose “GI. 

FASTERJ Xx “065! MAYBE WE CAN 1 
& RTA. GET BEHIND THEM 

1 PEFORE HE SeES US) 
RN | 

— Stumpy e akan menudju — Rogers dapat lolos dari 
ke perkemahan perusahaan Larue ' brik gergadji, Caulks. 
untuk melaporkan kepada Caulks. lebih tjepat bergerak. 
Barangkali saja dapat mengedjar- — Untuk mendukung gadis ini 
nja, adalah lebih sukar daripada men- 

dukung se-ekor kutjing liar. Mari 
menudju ke timbunan kaju. Mung- 
kin kita dapat  mentjapai  dibela- 
kangnja, sebelum dia “dapat meli- 
hat kita, 

    

   

  

    pa 
Kita harus 

| Barang-barang 1954... 
| Harga-harga 1954 pula...! 
| kita TINDJAU KEMBALI harga? barang kita, 

1 KAN... De. 

Ik | : Radja Murah 

ki Toko ,HIEN“ & Co 

“
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Radja Dari Semua 
Obat Kuat iaitu: VIRA NOL 

VIRANOL EXTRA STRONG tanggung sembuhkan segala matjam pe- 

njakit, seperti: Buah Pinggang, Djantung, Urat Sjaraf Otak (BRAIN), 
Lemah Badan, | Lemah Sjahwat (IMPOTENTIE SEXUEL ZWAKTE) 
ini Pil. menambah darah, sungsum dan manik. Baik buat Orang jang be- 
kergja di Kantor. Alasan penjakit badan lekas tjape, makanan tidak han- 
tjur, sering marah-marah, kepala pusing, entjok, linu-linu, muka putjet, 
kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran 
(cenuw), tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut-takut, sakit pinggang, 

“Gjantung berdebar-debar, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 
10096 berhasil. Harga 1-Botol Rp. 20.-—. 

Fasa : Djuga ada sedia lain-lain Obat jang mandjur. 

  

        

  

Gumbira Istimewa buat laki-laki... Rp. 15.— 
iramin buat'peresipuan jang dapat penjakit keputihan ...... ,, De 

injak Tangkur adjaib buat laki-laki .......... Pe mt YO 
ep tjantik hilangkan hitaman dimuka, Panu, Kukul, djerawat 

Tan kekalotan sa Oh Na Rp. 20— & ,, 10.— 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 PAN saku 33 Fu 
PN Nee ana SS TA Titan Sm TOL 
Minjak Gatal Rp. 5.—y Zalf @XZEeM enno nn noona nan naa nana na na nanan as 1 — 
Minjak bikin rambut pandjang dan 2EMUk Lo. Pe 
Pil Rexona untuk hamil dan tjotjokan bulanan ............ 5 50.— 
Ne ni Re AS an maan RP SP 
Dua ato “daa Beo Sa NA MN ana — 
Otat kentjing nanah, darah ...... Aa anna MIN ai MA SS Da 

Obat dikirim sesudah terima wang, tambah ongkos kirim 1075. 

Bandung. —.. TABIB MAWN Tamblong 40 g 
Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di- 

  

seluruh Indonesia. 

AGEN - AGEN : 
Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang: Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe- 
kodjan 101, Semarang: Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- 
marang, Toko Obat Slianghai, Pasar Djohar 42, Semarang: Toko Happy, 
Aloon-aloon 15, Kudus, Toko Baldjun, Djl. Kepatihan no. 105, Peka- 
longan: Zindabad House, Nonongan No. 717, Solo, Toko Solo, Djl. So- 
srowidjajan No. 5, Jogjakarta: Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja- 
kartas Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek 

IL An Tong, Petjinan 81, Jogja: Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66. 
Jogja: Toko Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja, Toko Obat Hok An, 
Djl. Raja 114, Magciang, Toko Obat Berlin, Dyjl. Pesuketan 77, Tjirebon, 
Yoko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pesuketan 91, Tjirebon: Toko Obat 
Thian Tek Tong, Djl. Karanggetas 217, Tjirebon: Toko Obat Tay Tjoen 

| Hoo, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan: Toko Obat Thian Ho Tong, 
Dil. Pesuketan 60, Tjirebon. 

2 5 2 

    
    

    
     

    

  

    

Setelah kita selesai melakukan Stockopname, dan setelah 
maka SE- 

BAGIAN BESAR harga2 barang kita, DENGAN SENGA- 
DJA kita TURUNKAN LAGI! 

Selandjutnja mulai hari ini kita sediakan RATUSAN BA- 
RANG BARU... a.l. terdapat TEXTIEL, - PERKAKAS 

' DAPUR, ALAT KETJANTIKAN, ALAT MODE d. LI. 
jang BELUM PERNAH TUAN DAN NJONJAH SAKSI- 

“Tegorlah kita, kalau apa jang kita katakan ini tidak dapat dibuktikan kebenarannja !   

      

BODJONG 25 — TILP. 1577- SEMARANG. 

    

STIMPY, KNOCK THE KEY LOG Our GP erKErcn Teleceel AT YP | OF THAT STACK —GUICKI ARV PNS NO, AAL TAG GUICK! TART THE ) | Was MARY PNS VOICE) 
P7 Gea TN Pata 

  

    

    

2 Su 
Pines. 

— 'Lekas, Trige 
adalah suara Mary 

He AROY Mn 1 Tolong & 1 
— Stumpy, lepaskan tjagak pena- 

han rakit dari timbunan kaju2. Le- 
kas. Gerakkanlah itu rakit. 
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5 TU DE AA ANA A Ad 
PALA ah La 

  

O.... kupu-kupu, pudjaanku 
Singgah dulu. hiburkan daku 
Meskipun hanja sedjenak sadja 

Melipur hatiku nan mabuk rindu 

Seruan mesra gadis remadja 

Menggairat hati mengikat kalbu 

Berbalas kasih, terobat lara 

Berkat Colibrita nan harum aja 

MO
 

Di
 

D
E
S
 

          

  

ol SA Isa A Kp 

Lg “COLIBRITA 
43 It TOILET SOAP 1 KYB 

$ 

sabun wangi penawan hatil   OP HK YEN Le ONE 
KY ep TS PAN NE NA CL HA KA RL KKN LA AELAI       

Ta TA AA "NN LAN AN LA AL AL LK 

Untuk Industrie Ketjil dan Besar pakailah : 

ID E k C O " Electro Motor 
Dapat dilever dari persediaan : 
Enkel phase 115 Volt dan 125 Volt. 
50 cycles 1/6 — 174 — 193 —Y — APK, Drie phase 200/400 Volt dan 220/380 Volt. 
50 cyeles A5 ISPA 5D — 315 LL 79 — 10 
15 —20— 25. — 30— 40 P.K. 

N.V. INGTRACO 
BODJONG 27 — TELP. 264 — SEMARANG. 
TT ET 
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MENIT UN UB »BONAFIDE” - SOLO KEPATIHAN KULON Vjs 
PEGANG BUKU - AA: (untuk udjian BOND April/ Oktober) 

2. X Seminggu.a 2. djain, pembajaran sebulan. Rp. 25,— 

STENO POPULER : (utk. udjian PG. T: CGI Lu Ha 
1 2.X seminggu & 1 djam, pembajaran sebulan Rp: 15,—: 

RN NE DES UN G ai tar rhythm) Pre aan 
BELT 3. seminggu & 1'hi djam, pembajaran sebulan Rp: 15,—: 

KURSUS. PAGI SORE - MALAM. 

Rombongan baru mulai 5-1 -'54 

Drama dalam 3 babak 

Gubahan The Tjhoen Kodrat Alam 
Swie Surahaja. 

Memilukan Dan Menawar Hati 
Main digedung Sin You Sze' 
Djl. Stadion, Semarang 

9 dan 10 Djanuari 1954 

HARGA KARTIIS: 

  

Diselenggarakan oleh : 
Ta Churig -Szei Semarang 

  

  

Kelas I Rp. 10— 
Sengadja dipasang harga 

» H Rp. 7.50 rendah agar supaja cha- 
lajak ramai dapat kesem- 

s NT Rp. 5.— patan untuk menjaksikan 
sandiwara ini. 

Kartjis dapat dibeli di: 

Toko Buku ,,Semarang” 

American Salon 

Firma Gwan Tjioe 

Juwelier ,,TIO” 

Ta Chung Sze 

Coiffeur Lie Thiam Sik 

Bodjong 121. 
Pekodjan 83. 

Gang Warung 69. 

Bodjong 58. 

Dji. Mataram 427. 

Djl. Mataram 465.   
     

  

—— CITY CONCERN CINEMAS 
hg Xx 
5.00 7.00 9.00 

,Blackdoor To Heaven" 
Drama jang mengharukan! 

  Kg 

V. HEFLIN — WALLACE FORD — 

PATRICIA ELLIS 

Akan datang: CHARLES BOYER — LOUIS JOURDAN 

. 66 Broadway's sIhe Happy Times comoy hi 
Now on.the screen! Kotjak! Lutju! Menggembirakan! ' 

GRAND (u. 13 tah) 
5.09 7.00 9.00 

  

INI MALAM 

»SEPANDJANG MALIOBORO” 
Memikat dan mengharukan! : 

Akan datang: GEORGE MONTGOMERY — ANGELA STEVENS 
DOUGLAS KENNEDY 

JACK Mc. CALL DESPERADOs 
Color by Technicolor. 

They give him a bad name and he Iived up to it! 

INDRA - 5.007.009.00 INI MALAM PREMIERE (u. 17 tah) 

BLASTING OUT OF KOREA'S FRONT LINES 
Inn “te 

Heal Lelg, 
am PDA - sean MONALIN « owu GHRISTTAN £ 

An ALLIED ARTISTS Picture 

Di atas medan peperangan di Korea! Gemnar! 
An : 

ROYAL INI MALAM (u. 13 tah) 
SITI HANAM - ROHAYA.- H. AMIN -OSMAN 

5.00 7.00 9.60 dim. film Malaya baru jg. menarik 

»BERBAHAGIA DI SINGAPOR ae 
Djenaka dan menggembirakan! 

Lutju! Penuh dengan Njanjian dan Tari2an jang merdu! 

OY INI MALAM Uu. segala ardud 

"3 Yi " sIBADAH HADJI 1929» 

Film tentang kaum Muslimin dari seluruh Dunia datang berkumpul di 
Mekkah- Medina, Dari Indonesia a.l. rombongan Bung Hatta! 

Akan datang: Film Tiongkok jang memikat hati 
,CHAO YANG". DAWN-FADJAR 

1 Fadjar menjingsing memetjah alam gelap gulita. 
Type Perti: SEMARANG”, 

  

  

  

   

      

  

Hebat! 

Idzin No. 1492/11/4/172 
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TITIEN SUMARNI — DARUSSALAM — 
BONO - NETIY HERAWATI - Rd. MOCHTAR - 
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