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. bingungkan Cbina— Tantangan Eisenhower 
# Perkataan Damai'Se-I! PRESIDEN AMERIKA Serikat, Dwight Eisenhower, hari Se HA Na yu (jasa telah memberit kepada para pemimpin Kongres, bah ring Berarti "Perang | wa Amerika Sena : Ka an OP mebikukan pembeli 

— Kata Nearu | terhadap RRT, apabila negara ini mengobarkan lagi perang Korea 
PERDANA MENTEI India, Tantan Je dipasa se agan Re st drug Washingt king. JA NA MENTERI India, | F:  Giperoleh dari kalangan Kongres di Washington,- jang PLT Pep aan menerangkan skenten 

   

Jawabarlal Nebru, mengatakan di (tak mau disebut desa-teladan jang 18 tahun jl. di 0 dirikan oleh Mahatma Gandhi 
“ pada hari Rebo, 

Sudah Mem- | 

    
  

  

      

      
Amerika di Timur Djauh d 

  

bahwa rupa2-nja 

    

didunia ini sekarang tingkah-laku , . .. Ki p Eh Ja ra ar kas eno Diiholo 
Tahi han berada » damai” pun ag: — Dilarang Bagi Umat 

|. rang diutjapkan mikiar hin, ts Katolik , 
ga seakan-akan berarti ,, 
Kata2 tadi diutjapkan Nehru 
tika ia 
dokan 
4 mil dari 
diang 

« ram”-nja. Tempat pengina 
MS didirikan oleh 44 pekerdja 

rela, berasal dari Austria, 
mark, Inggris, Perantjis, Djerman, 
Norwegia, Swis dan India. 

  

ga aa PARA pemuka Geredja Ka- 
tholik Roma di Roma Senin te- 
lah mengedarkan siaran dalam 
(mana toko2 buku Katholik dila- 

rang mendjual buku karangan 
Giovanni ana bernama "1 
Diabolo” (“Setan”). Pa 
Dalam bukunja tadi Papini 

mengemuka Yu we 

ks 

eresmikan tempat pemon 
ternasional di Sevagram, 

1. Wardha, dimana men- 
Gandhi mempunjai ,,Ash- 

n ini 
suka 
Den-   

        

  

Di Nagpur, tak djauh dari War: puni Setanpun daj 

      

   

  

.Tjampur 'Tangan Di Indol : 

ne auh dalam sebuah kon 
pemimpin Kongres dari Partai Demokrat dan Rep 

dham Nehru mengatakan bahwa ia 
berharap masalah orang tawanan pe 
rang Korea itu bisa diselesaikan da 
lam tempo 1 atau 2 bulan lagi. Ka- 
ta Nehru, dari laporan Komisi Ne- 
tral urusan Repatriasi tampaknja 
pemerintah Syngman Rhee-lah jang 
bertanggung-djawab atas djalan bun 
tu di Korea sekarang ini. Dinjata- 
kannja bahwa pemerintah Korea Ss 
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dap at 1 i | 

pandang berlawanan dengan ad 
ran Geredja Katholik. rekat 
dugaan, Paus tak lama lagi akan 
menempatkan buku ini dalam 
”Index” (daftar buku2 terlarang 
bagi ummat Katholik). 

|. 4Antara) 

  

3 

Baru2 ini di Rembang telah dibu 
la 

te 

  

A 

lawanan dengan 

sional. 

tan masih terus mengantjam: ber ka dengan resmi semenari besar dari 
segala hukum in- vicariat Surabaja. Seminari ini se- 

rnasional dan peraturan2 interna- mula ditempatkan untuk sementara 
Nehru sekali lagi mentjela pada seminari ketjil di Dinojo Sura 

keras diadakannja rundingan antara baja. Direktur seminari tersebut ada 
merika Serikat dan Pakistan me- lah"pastoor P. Boonekamp jang se- 

F 
| — ngenai pemberian bantuan alat2 sen djak lama telah melakukan pekerdja 

djata. Bagi Pakistan 
bab untuk menchawatirkan agresi, berapa waktu mendjadi dosen pada 
kata Nehru. (Antara—UP). 

  

tidak ada se- an misi di Tiongkok dan selama be 

seminari besar di Surabaja. 

  

    

    

   
Penduduk Bireuen di Atjeh, kini dalam djumlah besar telah bersedia 
untuk kerdiasama dengan pemerintah. Tentara kini melakukan seleksi 
pada mereka jang dahulu dapat. pendjelasan keliru dari gerombolan2.   Gambar menundjukkan ketika diadakay penerangan kepada penduduk 

di Matangglumpang.- Sena 

Persoalan 17 Okt. Ada- 

militer ke Indotjina. 

tu Terbuka 

lah Persoalan Pribadi 
— Hanja Menjangkut Perwira? Jang 

Terkena— Bukan Persoalan Aogka- 
tan Darat Seluruhoja—Keterangan 

—. Major Imam Sukarto 
KEPALA PENERANGAN Angkatan Darat, Major Imam Sukarto, 

memberikan pendjelasan lebih djauh tentang  keterangannja kepada pers 
mengenai hasil reuni tan Darat jang dilangsungkan pada tanggal 
31 Desember 1953, antara lain sebagai berikut: . Jang dimaksudkan dg. 
hasil jang memuaskan itu adalah: Pd, KSAD menerima keputusan Presi- 
den 'Panglima Tertinggi tanggal 26 Desember 1953, adanja pengertian 
Presiden/Panglima Tertinggi dan Pemerintah terhadap sikap Pd. KSAD me- 
ngenai mutasi MBAD dan saran2 jg. telah diberikan oleh Presiden/Pang- 
Ema Tertinggi dalam reuni tersebut, i penj i: ' 
paham antara Pd. KSAD dengan Ment tahanan. 
mutasi? MBAD tersebut. Sikap jang diambil oleh Pd. 1 Y, 
baik oleh para Panglima Territorium, sehingga : 
oleh dasar jang luas. : 

    
Unsur2 konstruktip. 

Hasil2 ini didorong oleh unsur2 
konstruktief dalam Angkatan 
Darat, ialah Komandan2 Resi- 
imen, jang mendorong  supaja 
perselisihan ini diachiri seketika 
itu djuga, apa djuga jang akan 
harus diberikan, demi kepenti- 

Itulah jang dimaksudkan de- 

ngan hasil jang memuaskan, se- 

bab hasil tersebut merupakam 
titik terachir dari rentetan per- 
selisihan2 dan perbedaan2 pen- 
dapat antara para. Panglima 
tentang mutasi di MBAD jang 
oleh pihak “diluar “tentera diba- 
jangkan sebagai hal jang akan 
memuntjak ' mendjadi perpetja- 
han. Hasil2 itu tertjipta oleh ke- 
dewasaan berpikir didalam ma- 

'terbanjak, dan untuk dapat be- 
kerdja - dengan tidak. usah di- 
ganggu lagi oleh persoalan jang 
berlarat2. Persoalan 17 Oktober 

ngan anak buah dan rakjat jang 

sjarakat. Angkatan Darat, ialah 
tjara berpikir jang lebih mengu- 
tamakan keselamatan rakjat dan 
daripada membiarkan diri terse- 
ret kepada soal2 jang sudah te- 
rang menjebabkan lahirnja per- 

x 

selisihan2 jang bisa “membawa | 
Angkatan Darat dan rakiat In-/| 

adalah - persoalan  pribadi2 dari 
bara perwira jang . tersangkut 
itu sendiri, dan bukannja - per- 
'soalan Angkatan Darat. Hal ter- 
sebut telah berada ditangan 
Djaksa Agung, 

| Kedudukan MBAD. | 
Tentang mutasi2 di.MBAD da-. 

donesia kedjurang keruntuhan | sat diterangkan, setelah keluar- 
jang tidak dapat dipertanggung Jaja putusan Presiden /Panglima 
c Tertinggi itu, sekarang hal itu djawabkan. : 

berada dibawah hak dan kuasa 
  

hari Rebo ini diperiksa lagi utk 
ketiga kalinja oleh Kedjaksaan 
Agung. Pemeriksaan ini adalah 
berhubungan dengan soal2 His- 

g buf'ah. | : 
Wali Alfatah diperiksa mengenai 
S 
pada pertengahan September, dan 
untuk kedua kalinja pada achir 
Oktober 1953. Pemeriksaan keti- 
ga dimulai hari Senin 
dan akan dilandjutkan hari Rebo 

ini, (Antara), : 

    

P4. KSAD. Permintaan kepada 
Ihalajakramai untuk membantu 

| memelihara hasil jang baik 'ni, 
adalah sewadjarnja, sebab per- 
selisihan2 dan salah paham jang 
fadinja memang - ada, sekarang 
sudah  berachir pada saat. Pd. 
KSAD menerima putusan Presi- 
den/Panglima. Tertinggi itu se- 
bagai. penjelesaian, dan pada 
saat para Panglima Pok BAN 

: sn £ "itu menerima haik sikap 4 
Sebagaimana diketahui, KSAD tersebut. Demikian pen- 

djelasan | Major Imam Sukarto 
jang disampaikan kepada pers 
dan djuga dimaksudkan sebagri 

Wali Alfatah 
Diperiksa 

Wali Alfatah, Imam Hisbullah, 

oal itu untuk pertama kalinja 

dalam induk karangan a 
kabar ,,Sumber” tanggal. 5 Dja- 

inuari jang lalu, (Antara),   
  

djawabannja atas ,,pertanjaan2” 
surat- j 

      

  

   

  

   
        

    

  

  

& h Pain 

perensi dengan para 

  

'.Dan .konperensi ini diusahakan 
atas permintaan Eisenhower, dalam 
usaha supaja kedua partai tadi me- 
njokong program politik luar negeri 
nja dan supaja anggaran belandja 
pertahanan dapat dikurangi. 3 
Kalangan2 tadi mengatakan sete- 

rusnja, bahwa.2 orang pemuka De- 
mokrat, Richard B. Russell (seorang | 
senator dari, Georgia) dan anggota 
madjlis rendah Varl Vinson (djuga 
Georgia) sangat menjangsikan kebi- 
djaksanaan tindakan Eisenhower un 
luk tarik kembali 2 divisi dari Ko- 
rea kelak. Suatu petundjuk akan ke 
lemahan, kata mereka kedua. Seba 
liknja, kata kalangan2 tadi, Eisen- 
hower dan menteri luar negeri John 
Foster Dulles membela keputusan 
tadi sebagai petundjuk akan kekua- 
tan, suatu bukti bahwa Amerika 
bertekad bulat untuk melawan agre- 
si dengan pemakaian angkatan uda 
ra dan alat2 sendjata baru seluas2- 
nia, mungkin djuga sendjata2 atom 
dimana perlu. : 

Mr. Kerira, Mr. Suemardiono, Dr. 
: » Berea dan 

tersangkut! 

markasbesarnja di Camp Murphy. 

pertama di Pasay, sebuah kota jg 

Dutabesar Perantjis di 
Washington sibuk. 

. Dutabesar Perantjis di Wash- 
ington, Henri Bonnet, hari Selasa 
satu djam lamanja berunding de 
ngan menteri muda luar-negeri | 
Amerika Walter Bedell Smith, 
mengenai. pengangkutan bantuan: 

Kemudian 
Bonnet mengatakan kepada .pers, 
bahwa pokok pembitjaraan dalam 
pertemuan tadi ialah ,,soal2 teh- 
nik mengenai pengiriman alat? ke 
Indotjina”. Dikatakannja bahwa 
pembitjaraan tadi sama sekali 
tidak berhubungan dgn -program 
pemberian bantuan dalam keselu 

. Manuel Monroy, saksi terpen 
ting dalam perkara suapan isb. 
tadi, dibunuh ketika bulan Djuni 
jl di Pasay, ketika sedang . ber 
main mahyong dirumah seorang 
tetangga. “8 diantara terdakwa2 
dalam kliek Castelo tadi sudah 

nila, diantaranja orang jang - di 
dakwa telah mendjalankan pem 
bunuhan, bernama Jose de Jesus. 
Diantara 16 terdakwa tadi 'terda 
Ipat saudara perempuan 
Castelo, ialah Herminia Castelo 
Sotto, dan seorang perempuan 
peliharaan Oscar Castelo, “berna- 
ma Adelaida Reyes.   ruhannja, melainkan hanja” ten 5 

tang seluk-beluk pengangkutan Suapan & soal politik ? | 
sendjata dan perlengkapan dari Monroy,. orang jang dibunuh ta- 
Amerika ke Indotjina. di, mendjadi saksi terpenting dalan. 

(Antara-UP) perkara suapan jang diadukan terha 

Moskow Pin- Recto (Partai 
mengadjukan pengaduan tadi setelah 

"Castelo (Partai Liberal)“ menuduh, 
“bahwa. Recto melakukan  bigami 
(beristeri 2), ketika ia kawin dgn. 

isteri no. 2 25 tahun jl. Tapi tudu- 
han ini dipersalahkan oleh pengadi 
lan, dan dikemukakan bahwa Recto 
telah mentjeraikan - isteri no. 1 di 
Amerika Serikat. Dakwaan ttg. sua 
pan tadi diperiksa oleh sebuah pani 
Iya senat Filipina ketika tahun jl. 
dan panitya mengandjurkan supaja 
Castelo dituntut. Suapan tadi terdja 

Suka Menerima Siapa 
Jg Mau Datang—Kata 

Prof. Denisov 

HARIAN ”Sovietskaya Koul- 
toura” hari Selasa mengumum- 
kan karangan Prof. A. Denisov, 
presiden YOKS (perhimpunan dini : 5 MAS 5 id 2 inja katanja ketika Castelo  djadi 
untuk hubungan kebudajaan de- hakim pengadilan. instansi pertama ngan negara2 asing), dalam ma- 
na dinjatakan rasa puas bahwa 
pemerintah Sovjet Uni bersedia 
menerima semua wakil dari sega- 
la negeri jang hendak mengada- 
kan perkundjungan di Sovjet Uni. 

Na legasi 1 jang mes 
90 negara dalam waktu 2 tahun 
jang lalu telah mengadakan per- 
kundjungan di Sovjet Rusia. Pa- 
ra tamu ifu, demikian ditambah- 
kannja, dengan bebas boleh mene 
mui setiap orang, boleh berbitja- 
ra dimuka tjorong radio atau me 
nulis dalam pers dan djuga boleh 
mengambil bagian dalam perundi 
aa jang diselenggarakan oleh 
OKS atau organisasi lainnja. 
Menurut Prof. Denisov, kara- - 

|ngan 417 pengarang Perantjis te-| - 

Cadet KMT La- ilah diterbitkan di Sovjet Uni da- 

ri Ke RRT 
|lam beberapa tahun jang lalu, de 
mikianpun karangan2 dari 218 

Dgn Membawa Pesa- 
wat Tjuran 

di Manila, beberapa tahun jl. 

Castelo: ,,Saja sedang 
sakit”, 

Castelo menerangkan bahwa ia 
akan minta supaja pelaksanaan 
pengusutan perkara terhadap diri 
nja itu ditunda untuk waktu jang 
tak terbatas, karena ia ingin ma 
suk rumah sakit.  Dikatakannja 
bahwa ia menderita sakit djan- 
tung dan diabetes jang berulang 
ulang timbul kembali.. Ia akan 

| minta sertifikat dokter. Castelo 
deenastan dari penahanan dgn 
ajar tanggungan. 30.000 peso 

($ 15.000) oleh Hakim Rilloraga. 
1 (Antara-UP) 

  

pengarang Inggeris dan 211 pe- 
'ngarang Amerika. 

Musuh2 dari Sovjet. Uni telah 
berdjusta sewaktu mereka me- 
'ngatakan bahwa rakjat Sovjet te- 
'rasing dari pada kebudaiaan Ba- 
rat, demikian dikatakan seterus- 
nja oleh Denisov, Karena buku2 
Amerika telah diterbitkan dalam 
50 bahasa di Sovjet Uni, buku2 
Inggeris dalam 52 bahasa, buku2 
Perantjis dalam 65, buku2 Djer- 
man dalam 55, buku2 Denmark. 
dalam 32, buku2 Italia dalam 22, 
buku2 Spanjol dalam 19, buku2 
Polandia: dalam 24 dan buku2 
Tjekoslowakia dalam 25 bahasa. 

Rakjat Sovjet dengan hati tu- 
Tus menghendaki diperkembang |di Fukien, ketika tgl. 18 Desem 
nja hubungan kebudajaan dengan |ber jl. : 
negara2 lainnja, demikian achir- $ 
nia dikatakan oleh Denisov da- Sementara itu UP mewartakan, 
Jam karangannja tersebut tadi. bahwa pemerintah Amerika Serikat 

(Antara — AFP) Rebo telah menarik kembali tawa- 
PTN EN , rannja supaja pemilik jang sah” 

Dalam rapat anggotanja pada ha- daripada pesawat pemburu djet 
ri Senin malam di .Pagangsaan T- MIG-15 jang dilarikan oleh seorang 
mur 16, Djakarta, Perkumbulan Ke penerbang Korea Utara ke Seoul, 
bun Djakarta telah memilih pengu- ketika September jl., memintanja 
Irus baru dengan ketua P. Smit, wa kembali. Rupa2nja tak ada seorang 
kil ketua mr. Djanu Ismadi, penulis pun mau mengaku mendjadi pemi- 
nona Van Ittersem, bendahari Abdul lik pesawat ini, kata seorang djen- 

RADIO PEKING hari Rebo 
'menjiarkan, bahwa 3 anggota ang 
katan udara Kuomintang ketika 
bulan j.l. telah melarikan diri ke 
(RRT, dengan sebuah pesawat ter 
bang pelatih, Menurut siaran tadi, 
kefiga orang tadi adalah  kadet 
udara, mereka mentjuri sebuah 
»esawat AP-68 dari sekolah Jati 
han opsir udara di Kang . Hon 
Tung di Taiwan selatan, lalu ter 
bang kesebuah pangkalan RRT   

          

Rombongan dari Kementerian Dala 
djungi Amerika untuk mempeladiar 
ke kanan: Dr. EL. Chang dari bagiai 

Mr, Ajloes. 

Intrise Politik Ter- 
bongkar Di Pilipina 

Bekas Menteri Kehakiman Dituduh 
Membunuh Saksi Perkara Suapan 
BEKAS MENTERI Kehakiman dan 

Oscar Cistelo dan 16 orang lainaja hari Selasa jl. telah dituduh 
ku: dalam perkara pembunuhan, taitu pembunuhan 

diri saksi terpenting dalam perkara suapan terhadap Castelo. Keti 
ka mendengar tentang tuduhan tadi, Castelo menghadap kepala 
staf angkatan perang Filipina, djenderal-major 

dikeluarkan oleh hakim Emilio Rilloraza dari pengadilan instansi 

berada dalam tahanan polisi Ma | 

Oscsf Ga Kambodja, mengatakan ke! 

Imempunjai suatu nevira Kambo 
dap diri Castelo kepada mahkamah | S8 
agung Filipina, -oleh senator Claro 

Nacionalista). Recto | 

Negeri. Indonesia ketika mengun- 
Soal pemerintahan. Foto dari. kiri 
| sociologie. dari Universitet Berea, 

- Hutchins, presiden Universiret 

pertahanan Fitipina 

atas 

Jesus Vargas, di 
Perintah penangkapan — Castelo 

berbatasan dengan Manila. 

Thai Serikat 

Kambodja 
Pererat Ikatan Perta- 

hanan Berscma 

.SEORANG djurubitjara missi   Muang Thai di Pnompenh, ibu- 

pada AFP malam Rebo, bahwa | 
golongan negeri2 jang rak jinja | 
beragama Buddha, seperti Laos 
dan Kambodja, merupakan ben 
dungan jang terbaik terhadap pe 
rembesan Vietminh kearah barat, 
ferutama kearah India. ' Muang 
(Thai besar kepentingannja, untuk 

Ha jang dapat melawan tentara 
'ietnam Ho sebagai tetangganja: 
teh sebab itu maka pemerintah 

i achir2 ini — sebagai tanda 

   

   
    

   
sutjuk senapan-berburu. Demiki- 
anlah djurubitjara tadi. 

Kerdjasama  Kambodja 
Thai jg lebih. erat. 

Seterusnja dikatakannja bahwa 
sekarang tibalah sudah  saatnia 
untuk mengadakan kerdjasama jg 
lebih erat antara Muang Thai dan 
Kambodja. - Dengan tiada  me- 
1jinggung? persahabatan Peran 
tjis-Kambodja dan Perantjis-Thai, 
pertalian darah (sama indukbang 
sa) dan agama antara rakjat Kam 
bodja dan Thai rupa2-nja sesuai 
henar dengan rentjana2 militer 
dan perdagangan kedua negara 
tetangga ini. 

Diterangkannja pula bahwa be 
berapa minggu lagi di Kambodja 
akan datang suatu missi dagang 
dari Thai. (Antara-AFP) 

Taiwan Sibuk 
Menjiapkan Perlengkapan 
Untuk Menerima 14.000 
Tawanan Perang Dari 

Korea 

KALANGAN? militer dan si- 
»it Tiongkok Nasionalis kini se 
Tang berlomba dengan waktu utk. 
menjelesaikan persiapan2 guna 
menjambut dan memberi akomo- 
dasi kepada 14.000 tawanan pe- 
rang Tiongkok jang menurut ren 
tjana akan dibebaskan di Korea 
pada tg. 23 Djanuari jad. Dalam 
pada itu Taipeh sedang menanti 
kan kedatangan panglima terti 
gi PBB di Timur Djauh djendra 
John E.. Hull jang menurut ren 
Ijana akan tiba tg. 11 Djanuari. 

Hull akan tiba beserta isterinja 
dan akan tinggal di Taiwan sela 
ma dua hari, guna menindjau ke 
adaan andaikata perang Korea 
ikan dilandjutkan. Djendral Huli 
ijuga akan membitjarakan soal 
rentjana pengangkutan para ta- 
wanan perang Tionghoa ke Tai- 
wan. Tamu terkemuka jang per- 
tama2 mengundjungi Taiwan da 
lam tahun 1954 itu diduga akan 
melihat kelengkapan rentjana2 
repatriasi bagi para tawanan jang 
»atuh itu ke Tiongkok Merdeka. 
Kabarnja pemeriftah Ndionalis 
telah minta kepada komando PBB 
supaja menanggung soal pengang 
kutan para tawanan tsb. hingga   Rachman dan beberapa orang pem- deral dari komando udara Amerika 

bantu diantaranja ketua lama, J, A. di Timur Djauh. (Antara—UP). 

an — telah kirim 2000 

makan Tikus 
Korupsi Terbungkar 
Dikalangan DKA 

Tg. Priok 

POLISI DJAKARTA Raya ber 
kat penjelidikan seksama jang di 
lakukannja dya hari jang lalu te 
lah berhasil membongkar kom- 
plotan penfjuri barang2 dari dim 
gudang Dawatan Kereta Api di 
Tg. Priok (Dakarta) dan telah 
pula menangkap pegawai2 jang 
mendjadi pentjuri serta tukang 
tadah dan pembantu2-nja. Ten- 
tang hal ini dari Kepala Reserse 
Kriminil Kepolsian Djakarta 
Raya Komisaris Sa'ud ,,Antara” 
mendapat keterangan, bahwa jg 
kini sudah ditangkap karena ' di 
tuduh tersangkut dalam pentjuri 
an2 itu berdjumlah. 5 orang, jaitu 
2 pegawai-bagian gudang DKA 
sendiri bernama A. dan S., 2 
orang luar jang mendjadi pem 
bantu2-nja, bernama D. dan S. 
dan seorang wanita jang mendjadi 
tukang tadahnja bernama O.A.N., 
bertempat tinggal di Kepu, Dja- 
karta, 5 

Barang2 DKA itu jang ditjuri se 
tjara terang?an dari dalam gudang- 

nja di Tg. Priok, terdiri dari 15 pe- 
ti ,rail-verbinders” (onderdil pe- 
njambung rel). Tiap peti berisi 130 

rail-verbinders”, dan oleh .komp!o- 
tan. tsb  didjual kepada wanita 
O.A.N. semuanja dengan harga Rp 
27-000-— 

  
  

15 Peti Rel Verbinders Di-! 

  

  

Pelantikan Presideh Ramon Magsaysay pada tgl. 30 Desember. di 'istana 
Malecanan. Mgr. Rufine Santos, partsbisschop dari kota Manila, ketika 

melantik Ramon Magsaysay sebagai presiden ketiga Philipina. 

  

  

Pelantikan 
Magsaysay. 

  
  

Amerika Anggap Sepi 

Prote3 India? 

  

  Menurut keterangan pihak DKA 
kepada polisi, harga tiap ,,rail-ver- | 
binder” jang sebenarnla adalah Rp 
150, sehingga 15 peti barang itu 
sebenarnja mempunjai harga lebih 
dari Rp 250.000.—, Dari rumah wa 
nita O.A.N. di Kepu jang oleh poli 
si kemudian digeledah, diketemukan | 
dan dibeslah kembali 10 peti ,,rail- 
verbinders”, jaitu sisa jang. masih 

kedapatan dan belum didjual: S5 peti 
lainnja, menurut OLA.N., telah di 
djual kepada orang2 tak dikenal. 
Menurut Komisaris Sa'ud, pentjuri- 
an dari dalam gudang itu dilakukan 
oleh 2 pegawai DKA, A. dan S., jg 
mengorganisir rol ini, setjara te- 
rang2Zan pada waktu siang hari, de 
ngan menggunakan surat2. pengan- 
tar palsu, jang ditanda-tangani oleh 
mereka sendiri. . Dalam surat-pe- 
ngantar atau surat-djalan itu, oleh 
A. dan S. ditulis bahwa barang? tsb 

harus dibawa untuk keperluan 
DKA di Manggarai, tetapi jang ke- 
mudian ternjata ,.diserongkan” ke- 
rumah O.A.N. di Kepu, demikian 
omisaris Sa'ud. (Antara). 

KONGRES PENGGEMAR 
““SIGARENBANDJES”.. : 

Para-anggota Perhimpunan Interna | 
sional Pengumpul Tjintjin Serutu, tg:| 
14 Januari jad akan mengadakan | 
kongres dunia jang pertama dilapa-' 
ngan ini, di Den Haag. 

Eisenhower Tetap Mau Bantu Pakistan 
— Pertahanan Medo Dirobah? : 

TENTANG RENTJANA Amerika untuk membangunkan 
suatu sektor baru dalam sajap pertahanan anti-komunis disebelah 
Selatan Sovjet (lihat beritanja dibaluman 3. — Red), lebih lan 
djut diwartakan, bahwa rentjarna tsb. dimaksudkan hendak meng 
gantikan rentjana pembentukan suatu organisasi pertahanan 
umum untuk Timur Tengah (MEDO) jang terdiri dari A.S., Ingge 
rs, Perantjis, Australia, Mesir dan lain2 negara Islam. 

Tentang rentjana Ameril» “de 
wasa ini, sumber2 diplomatik di 
Washington mengatakan, bahwa 
Amerika djanganiah pada waktu 
sekarang ini berusaha supaja Iran 
ikut serta dalam persekutuan dgn 
Pakistan, Irak, Turki dan Saudi 
Arabia, menunggukan tertjapai- 
nja persetudjuan terlebih dulu 
antara Iran dan Inggris serta ada 
aja stabilitet ekonomi dan politik. 

Sikap Inggris. 
Tentang pertahanan Timur Te- 

ngah itu, seorang  djurubitjara 
kementerian Juar negeri Inggris 
menjatakan, bahwa soal MEDO 
itu untuk sementara diabaikan. 
dan Inggris kini memusatkan per 

|batiannja terhadap usaha2 untuk 
|mentjapai suatu persetudjuan de 
(ngan Mesir. 

Dikatakan -selandjutnja, bahwa 
kini sedang” diadakan kontak? de 
ngan Mesir, dan. ia mer ,hrarap 
kan, bahwa hubungan2 itu skan 
mengakibatkan suatu pembitjara 
an-pembitjaraan informil. 

  

ajima Masih Mau 

Tawar Menawar Lagi 
Djepang Sedia Bajar Menurut Ke- 

mampuannja 
EIJI WAJIMA, duta Djepang berpangkat Menteri jang tiba di Dja- 

karta hari Senin setelah Selasa pagi mengadakan perkundjungan kehor- 
matan pada Menteri Luar Negeri Sunario dan pendjabat2 Kementerian 
tsb. Jainnjay menjatakan, kepada pers, kepada Menteri Luar Negeri ia te- 
lah menjatakan, bahwa ia telah siap sedia untuk mengadakan pembitja- 
raan2 dengan pihak Indonesia mengenai segala persoalan jang dianggap 
perlu. Ia telah pula menjatakan kepada 'Menteri Sunario, bahwa peme- 
rintahnja kini sungguh2 menghendaki terlaksananja perhubungan jang 

normal antara Indonesia dan Djepang sampai ketingkatan perhubungan 

|gasan, bahwa keadaan di. Indo- 

diplomatik. 

Dr. Sudarsono, kepala Direk- 

“urat Asia dan Pasifik jang ba- 

'U2 ini mengepalai missi fact 

'inding ke. Djepang, setelah itu 
menerangkan pula kepada pers, 
,sahwa. Wajima telah datang di 
Indonesia dengan kekuasaan2 pe- 
1uh, untuk membitjarakan soal2 
mengenai penggantian kerugian 

serang dan. segala sesuatu . dila- 
sangan diplomatik jang dike- 
Mendaki Indonesia untuk dibitja- 
rakan. 

Pembitjaraan2 dapat dimulai. 

Menurut Wajima, dari Menteri 
Sunario ia telah mendapat kete- 

nesia kini telah mendjadi. baik 
sekali. untuk dapat memulai 
pembirjaraan2 kearah. tertjapai- 
nja perhubungan diplomatik jg. 
normal antara Indonesia dan 

Djepang. Wajima menjatakan, ia 
merasa gembira mendangar ke- 

tegasan demikian itu. dari Men- 
teri, Sunario. Mengenai perdjan- 
djian pengangkatan kapal ia te- 
rangkan, bahwa .Djepang kini 
hanja menenggu isjarat lagi sa- 
dja dari Indonesia bilamana ha- 
rus. “dimulai, karena Djepang 
sudah siap sedia, sedang ratifi- 

kasi parlemen Djepang menurut 
dia adalah hanja soal formalitet 
sadja. Ratifikasi ini dikatakan- 
nja danat dilakukan oleh parle- 
men Diepang kira2 bersamaan 
waktunia dengan dimulainja Ia- 
gi sidang2 parlemen Indonesia.   mereka sampai diwilajah Taiwan, 

(CNA) 
iaitu sesudah  berachirnja hari2 
Iiburan ini. 

    
gian Perantjis) hari Selasa menge- 

luarkan sebuah komunike jang me- 

wartakan tentang dipergiatnja patroli 

dan penerbangan2 oleh. Perantjis: 
Laos di Laos tengah pada harj Se- 
lasa. Dinjatakan bahwa mereka da- 
pat menjerang pasukan2 Vietnani 
(Ho) disekitar Tchepone ditengah? i 1 
pinggang” Indotjina.  Selandjutnja king mewartakan 
berita AFP dari Pnompenh mewar- Kb Vietnam (Ho) 

jl sedjumlah 

“dapat Iuka2. 
pendjagaan terhadap djalan2 

Jalam pengumuman itu. 

  

   

  

takan bahwa markas besar militec orang pasukan2 

' fa Ta Hi (oa 2 

3 Kak Hana Taka at Kanan en 8 
pa : Wi mbanh 

up 

    
5 kana 

  

dihantjurkan, demikian ditambahkan 

1736 Tentara Perantjis Dit k 
KEMENTERIAN P.M. LAOS (baKambodja (bagian Perantjis) telah hantjurkan oleh  pasukan2 rakjat 

mengumumkan bahwa dalam sebuah | Vietnam di provinsi. Thaibinh sedjak 
patroli di Batambang dalam minggu 

k anggauta2 pasukan 
Vietnam (Ho) ditewaskan dan men- 

Bersama itu beberapa |rangan jang tak terduga-duga terha- | 
telah |dap pos musuh jang didjaga oleh re- ' 

didesa | 

pertengahan bulan Desember j.l. 
Waktu menghadapi Tahun Baru 

pasukan2 rakjat telah melakukan se- 

  

Isimen mobil ke-8 Perantjis 
|Caobat, distrik Klen Xong. Lebih 

Sementara itu Kb NCNA dari Pe- (dari 2 kompi musuh, terutama ter- 
bahwa menurut diri dari serdadu2 bangsa 
lebih dari 1700 | telah ditewaskan dan ditawan, 

Eropa, 
dan 

Perantjis telah di- sendjata2 dirampas. 

| bersihan 

Dalam pertengahan bulan Desem- 
(ber Perantjis telah melemparkan se- 
|gala pasukan2nja jang mobil. jang 
tersedia dalam suatu operasi pem- 

besar-besaran terhadap 
pangkalan gerilla di provinsi  Thai- 
binh Selatan dan menjerang Thai- 
binh Utara. Dalam pertempuran jg. 
berlangsung selama 15 hari 1736 
orang pasukan2 Perantjis, sebagian 

| besar terdiri dari orang2 Eropa dan 
| Afrika, telah dimusnakan, (Antara- 

Mengenai perundingan2 nanti 
Wajima menjatakan harapannja. 

bahwa perundingan2 tsb. akan 
mentjapai hasil jang memuaskan 
kedua pihak. 

Ditanja, benarkah berita2 jg. 
nenjatakan, bahwa Djepang ha- 
1ja bersedia membajar kerugiar 
perang sebesar 150 djuta dollar 
Wajima katakan, bahwa sesung- 
guhnja pembitjaraan2 belum 
sampai pada” tingkat menentu- 
kan djumlah. Dalam pada itu ia 
tegaskan, bahwa pemerintak 
Djepang memang telah bersedia 
untuk membajar kerugian pe- 
rang dengan barang modal, te- 

tapi banjaknjapun, tergantung 
»ada kekuatan Djepang, sebak 
lisamping kepada Irtlonesia, 
Djepangpun harus membajar ke- 

rugian perang kepada lain2 ne- 
geri. 

Pilipina tidak mendjadi uku- 
ran, 

Dr. Sudarsono . ditanja benar- 

tidaknja berita jang menjatakan, 

bahwa Pilipina kini bermaksud 
“untuk mengurangi tuntutannja 

dari 15 mendjadi 8 miijard dol- 

Pemerintah Inggris sela 
lu diberi tahu. 

Dalam pada. itu seorang djuru 
bitjara kementerian luar negeri 
Inggris mengatakan pada hari 
Selasa, bahwa pemerintah Inggris 
selalu diberi tahu baik oleh Ame 
rika maupun oleh Pakistan ten 
tang pembitjaraan2 ig dilakukan 
antara kedua negeri itu. Berita2 
tentang pembitjaraan2 Amerika- 
Pakistan itu telah menimbulkan 
rotes keras dari fihak perdana 

menteri India Nehru, dan menu 
uf keferingan sumber jang ber 

yadjih di Washington, presiden 
Sisenhower telah. memutuskan, 
hahwa kenvda Pakistan harus di 
berikan bantuan militer, sekalipun 
'erdanat nrotes2 dari India. Dju 
vabitjaro kementerian Juar negeri 
Inggris itu mengatakan, bahwa ja 
tak bersedia memberikan 
statement tentang masalah tsb. 

(Antara-UP) 

India datangkan badja 
200 ribu ton dari Ame 
rika. x 

Sementara itu Pemerintah? India 
dan Amerika Serikat hari Selasa te 
lah menanda-tangani sebuah perse- 
tudjuan (,operational agreement), 
dalam mana Amerika akan mengi- 
rimkan 200.000 ton badja seharga 
$ 25.500.000 ke India, didalam 
rangka bantuan ekonomi untuk ta- 
hun padjak 1953—1954 kepada In- 
dia, jang seluruhnja akan meliputi - 
$ 77.000.000. Demikianlah diumum 
kan dengan resmi di New Delhi. 
Persetudjuan ini dimaksudkan” utk, 
meringankan kekurangan badja di 
India, jang “ dibutuhkannja untuk 
perkembangan industri dan ekono- 
mi. Dengan adanja persetudjuan ini, 
maka alokasi Amerika untuk India 
sudah berdjumlah $ 45.500.000. 
Program kerdjasama tehnik antara 
India dan Amerika mula2 ditanda- 
tangani ketika 1952 di New Delhi. 

(Antara— AFP). 

  

»Samber Djiwa" 
Meniambar /Uang 

Rp 16.000 

DARI PARE2 dikahprkan Se- 
lasa pagi oleh jang berwadjib, 
»ahwa pagi ita baru diketahui 
kantor Pekerdjaan Umum Adjata 
parang (Pare2) telah  ketjurian 
dan uang sedjumlah Ik. Rp.76. 
ribu amblas dari dalam brankas 
dalam. kantor tersebut. Dalam 
brandkas itu diketemukan sebu- 
ah surat antjaman tertanggal 30 
Desember j.b.l., ditanda-tangani 
oleh jang menamakan diri "Staf 
Tengkorak Sambar Djiwa Lati- 
modjong”, Uang tersebut adalah 
radji pegawai dan fonds pekerdja 
w. Jang masih tertinggal kira-ki- 
ra Rp. 60.000,—. 

Menurut penjelidikan jang ber 
wadjib, pemoongkaran itu dilaku 

sesuatu 

lar, menerangkan bahwa, djika «an sedjak 31 Desember Jb Ka 
berita itu benar, maka menurut 1 sedang diadakan penjelidikan pendapatnja sikap ini telah di-| sada bebera egawai 
ambil oleh Pilipina bergandengan tersebut, Nee Pa 
dengan bantuan? jang diterima-| Sementara itu didapat kabar nja dari Amerika Serikat. Sebah 

yula tent iatnj z 
itu sikap Pilipina tidak dapat ang bergiatnja gerombo an “Gerilja Muslimin Indonesia” mendjadi ukuran bagi Indonesia. 

Sampai sekarang belum ada 'se- 

suatu perobahan dalam tuntutan 
Indonesia jang diketahuinja. 

Sekali lagi ditegaskan oleh Dr. 

Sudarsono, bahwa soal ganti ke- 

rugian perang adalah satu ba- 
gian mutlak . daripada perdjan- 

djian perdamaian dengan Dje- 

pang, maka ketika ditanja apa 

jang akan lebih dulu dibitjara- 
kan, ia menerangkan ,bahwa dii- 

ka bagian jang mutlak itu belum 
dapat ditjapai atau dibereskan, 
maka djuga akan sulit untuk 
mentjapai suatu perdjandjian 
nerdamaian. - Atas. pertanjaan 
Sudarsono menerangkan, bahwa 

ia sendiri sampai sekarang me- 
rasa Optimistis, bahwa perundi- 
ngan2 akan membawa hasil de- 

mikian rupa, sehingga dapat di- 
mulai kembali perhubungan nor- 
mal dengan Djepang dalam ta-   | AFP). hun ini djuga. (Antara), 

  

Jikepulauan  Sepermonde (perai- 
ran Makassar) sehingga gelarang2 
(lurah2) dipulau tersebut telah 
inggalkan posnja. Gerombolan 
ersebut telah mewadjibkan kepa- 
fa penduduk jaitu setiap rumah 
1arus serahkan uang  Rp.100,— 

(Antara) 

PSII .LARANG ANGGOTANJA 
MEMASUKI ORGANISASI BU 
RUH JG TIDAK DIBAWAITI 

... PIMPINAN PSII. 
Putjuk Pimpinan PSI didalam   rapatnja pada tanggal 1 Djanua- 

|r3 1954 jang baru lalu telah me- 
| mutuskan melarang setiap anggo- 
(ta PSII mendjadi anggota sesuatu 
|organisasi buruh jang politis tak- 
"Tuk (kepada sesuatu partai politik 
selain dari PSII, demikian diu- 
Pa oleh  Putjuk Pimpinan 
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abar Kota: 
Djembatan K. Lutut 
»Urat Nadi“ 4 Kabupaten Selesai Dibangun — 

Rakjat Bekerdja Siang Malam 
—. (Oleh Wartawan Kita) 

SEBUAH DJEMBATAN jg. melintang pada Kali Lutut di 
desa Tjandiroto, dan jg mendjadi urat nadi, sebagai pintu penghu- bung antara Kabupaten Kendal dengan Temanggung, Wonosobo 
dan Kabupaten Bandjarnegara, pada hari Rebo tg. 5 Djanuari 
telah diresmikan pembukaannja. Betapa pentingnja arti djembatan 
itu, dapat disaksikan” pada upatjara peresmian, dalam mana hadlir Gubernur Budiono dengan Njonjah, Residen Milono dgn Njonjah, 
Panglima Divisi T.T. IV Overste Moch. Bachrun, Kepala Polisi 
Prop. Djateng Achmad Bastari, beberapa anggauta D.P.D. Prop. 
Djateng, Bupati2 Temanggung, Wonosobo, Kendal dan lain2 para 

pembaaa serta fihak | dari Kares. Kedu dan Sowecang, 
anda peresmian dilakukan dengan pengguntingan pita jang melin tang pada djembatan tsb. oleh Ibu Budiono HUGIORO. 

Dikerdjakan siang/ malam. 

Djembatan Kali 
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UR TENGAH 
—TMILATJAP 

| DESA TIIPURUT DISERBU 
| GEROMBOLAN 

    
DJOGJA 

PENUTUPAN. 

Hari Sabtu jl. “di Jogja diadakan : 
penutupan latihan kader wanita, ja-| Berita terlambat mewartakan, 
|itu setelah mereka itu mendjalani la-' bahwa pada hari Kemis jg lalu, 
tihan seminggu lamanja jang diusa- segerombolan bersendjata jang ter 
hakan oleh Djawatan Pendidikan diri kurang-lebih dari 150 orang 
Kotapradja Jogjakarta. telah "memasuki desa Tjipurut 

Pengikut latihan jang banjaknja Yg gikut : ya (kewedanan Madjenang - ag, 
38 orang itu mendapat peladjaran tjap) dan melakukan perampokan 
berupa pengetahuan kesehatan, PE- didesa2 Tjiboko dan Tjikukun. 
ingetahuan umum, dan sebagainja Sebelumnja itu gerombolan tsb. 
dengan maksud aga mereka dapat relakukan perampokan terhadap berguna bagi masjafekat- ditempat ritik penduduk “didesa Limba- 
apa Ia |.ngan dan disekitar Gandrungma- 

SOLO 
#bihi Rp 230.000. Pengedjaran 

    7 

POTRET ADJAIB. 
Habis dimuatnja 'itu ,,Potret 

Adjaib” dari Solo, Sir-pong ke- 
bandjiran banjak surat. Matjam2 
bunjinja, ada jang kagum, tapi 
ada djuga jang ngomel2 sama 
Sir-pong. 2 AU 

Nj. N. N. jang rumahnja di 
Djl. Bergota, dekat kuburan, 
marah2 sama Sir-pong, sebab se- 

ngun Sidaredja. Kerugian pendu 

PEMBUBARAN PENITYA 

Iduk akibat perampokan ini mele 

Lutut itu pada 

KORBAN RAZZIA AGUSTUS. 
waktu clash ke IL telah dihantjurkan 

.untuk kepentingan pertahanan ten- 
tara kita, dan mulai dikerdjakan la 
gi sedjak bulan Maart 1953. Tetapi 
dalam pada itu, baru ada beberapa 
tiang2 jang sedang didirikan, telah 
terserang “oleh bandjir, hingga dua 
“kali, jalah bulan April dan Djuli ji. 
Dan pekerdjaan2 jang “mengenai 
pembetonan dilakukan mulai bulan 
September, serta “ dikerdjakan terus 

menerus dengan tidak - mengenal 

Minggu pagi j.l. di' Balai Pradjurit 
Solo telah dilangsungkan rapat pem- 
bubaran Panitya Korban Razzia 
Agustus Daerah Surakarta, jang di- 
hadliri oleh Ik. 500 orang utusan 
S.B.2, partai2, dan organisasi2-inas- 
sa lainnja. : 
'Hadlir pula 8 orang dari 27 orang 

korban razzia Agustus “dari seluruh 
daerah Karesidenan Surakarta.  Ke- 

joleh fihak bataljon 432 . segera 
“dilakukan dan dalam tembakme 
nembak jang kemudian terdjadi 
“selama 1 djam antara kedua belah 
fihak, fihak tentara berhasil me 
nembak mati 11 orang anggauta 
gerombolan dan beberapa orang 
lainnja jang ditangkap hidup2. Di 
samping itu fihak gerombolan 
menderita pula beberapa orang 
si Se jang mendapat luka? berat. 

ain dari ini fihak tentara dapat 
mensita pula beberapa buah me- sudah melihat: gambar itu, anak- Waktu siang dan malam. Pekerdja- 

nja lalu tidak berani tidur sendi- @" ini dilakukan oleh Ik. 100 orang | delapan orang itu adalah: Dahono, sin tulis, alat2 kantor dan barang 
Suparmo, Brotowinarso, Pak Kusen, barang lainnja dari fihak gerom 

“14015 
217531 
33016. 

"21131 
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rian, selalu impen2-en lihat gen- dibagi dalam 3 rombongan dengan 
druwo. Minta terus  dikawani. 
Gimana Pong! 

Sir-pong terlebih dahulu minta ! 
ma'af, bahwa itu gambar bikin 
gara-gara. Tapi untung jang tidak 
berani tidur sendirian itu tjuma 
si anak, bukan djeng N. N. .... 

Kawan . R. S. Imam "Achmad | 
dari Ngentak Gang 3 Magelang, | 
sebaliknja malah kagum, kok ada 
gambar begitu. Malah dia katanja 
kini sedang tjoba2, kalau mendje 
lang terbenamnja matahari, mau 
bikin potret ditempat-tempat jg 
anker. Barangkali bisa djuga mo- 
tret jang adjaib2, malah ingin 
djuga lihat bajangan.,. Sir-pong ! 

Sir-pong tjuma bisa djawab : 
Mustahil akan bisa berhasil. Se- 
bab Sir-pong bukan bangsanja 
gendruwo, bukan golongan ..ba- 
dan halus”. Kalau apa2 ,,jang 
serba haluuuuusss” sih Sir-pong 
tetap suka : 

  

  

NOMER REDJEKI TOKO 
”HIEN” 

Mulai tgl. 10 Djanuari 1954 oleh ! 
fihaknja Toko ,,Hien” akan diada- | 
kan pembagian hadiah2 dari nomer 
redjeki jang dibuka pada tgl. 5 Dja- 
nuari jbl. Kelandjutannja tjotjokan 
nomer2 redjeki tadi "sbb.: 

Hadiah textiel seharga Rp. 100.—: 
28743 11900 21918 17730 14972 
12089 30162 20431 32311 14518 
31306 15471 11946 31636 22265 
19522 16012 26787 29405 23859 
31903 -18701 -15050- 32339 17731 

15418 15358 "12726 31365 
33433 14793 14821 26728 

Hadiah textiel seharga Rp. 
11886 33364 22491 
22442 32095 20214 

30680 20811 29783 25648 34010 
28892 28660 20939 18870 32806 
21402 32320 26252 34438 13944 
33210 21547 20193 34046 19033 
13648 12401 16073 25221 16249 
29631 19770 28902 30335 15929 
20541 11086 27893 18213 10441 
12417 24178 20489 14108 34958 
23488 27481 1 6494 18930 24620 
15471 30373 17014 19415 23869 
16085 18889 32628 12249 15073 
13897 -34524 21514 21257 23445 
22568 18111 24359 10029. 
32249 30325 11083 “13908 34238 
11983 10239 26218 33028 26513 
26818 34396 34219 33314 24229 
26755 25598 21683 28106 12630 
11801 27275 33666 26977 19518 

50—: 

13425 34757 

Selandjutnja  fihak Toko ,.Hien” 
mengabarkan, kepada mereka jang 
mendapat hadiah nomer redjeki, mu 
lai hari ini diminta suka mendaftar- 
kan nomer .redjekinja di Toko 
»Hien” untuk memudahkan djalan- 
nja administrasi dan pembagian ha- 
diah jang akan dilakukan pada tgl. 
10 Djanuari ja.d. diruang Toko 
.Hien” Bodjong pada kira2 djam 
10 pagi. 

UDJIAN POLISI KLAS Il. (8 MIN Rp. 1125—:.OFF.C Rp. 

Keane PO Ieang Dk Cie Me. Koko ian 
lk. 150 orang tjalon Polisi Kelas II. | RP: 4-75: Sheet No. 1 Rp: 4.75. . 
lisi Kalisari diadakan “udjian 

Diantara djumlah tadi, menurut ke- 
terangan Public Relation terdapat Ik. 
20 orang keluaran SMP, sedangkan 
sebagian besar lainnja keluaran dari 
S.R. Djumlah orang jang ingin ma- 
suk mendjadi angg. Kepolisian ada ! 
680 orang, tetapi setelah diseleksi 
menurut penetapan sjarat2nja hanja 
tinggal 150 orang. Kini udjian tadi 
masih berlangsung, dan belum da- 
pat diketahui bagaimana hasilnja, 

Ta ST LL AL AL TE AL TT TE 

7 PENDAPATAN BARU 
Dalam 1 Djam 

' Minjak Item Rambut. Spesial 
kuat rambutnja dalam 1 djam 
bagus, tidak Gatel tidak djatu 
gampang pakai 10096 Garansi 
Kp nat 2 
HORMON Cream. Spesial 

Rp. 15. 
R 

Manufactured by : 
PENWAR MEDICAL 

Bisa dapat beli 

14 Sawah Besar Djakarta 

| kain2- — Pasar 
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/ 

23239 | 

bekerdja 37 djam sehari semalam: Sumanto, Supardjo, Afandi dan Sis- 
? , 

Oleh ketua Panitya dalam rapat 

itu dinjatakan, bahwa ' berhubung 
tugas kewadjiban Panitya kini telah 
selesai — karena semua korban raz- 
zia Agustus dari daerah Surakarta 
itelah dibebaskan — maka. Panitya 
kini dibubarkan. 

Dalam kata sambutannja, Dahone 

Adapun  djembatan jang kini te- 
lah selesai “dengan resmi itu, pan- 
diangnja 42 m. dan  lebarnja Ik. 
4, 5 m., terbikin dari beton bertu- 
Ilang. Ongkos pembikinan  seluruh- 
inja menelan biaja Rp 350.000,—. 

Penting untuk keamanan 
perekonomian d'!l., kata |atas nama para korban telah mengu- 
Wasit. pas habis-habisan politik  Sukiman- 

Subardjo dengan razzia-Agustusnja, 
Anggauta DPD Prop. Djateng jang oleh Dahono dikatakan sebagai 

siksaan totaal terhadap rakjat Indo- 
| nesia. 

Sambutan? lainnja diutjapkan oleh 
utusan? S.B.2, partai2 dan organi- 
sasi2 Jainnja. 

REMBANG 
ABULHAJAT TINDJAU PE- 

GARAMAN LAGI. 

Dikabarkan, tg. 4/1 anggauta 
Parlemen Abulhajat telah ada di- 

Wasit Notojuwono dalam kata sam | 
butannja dalam upatjara peresmian 
tsb menerangkan, bahwa pembangu 
nan djembatan Kali Lutut jitu adalah 
salah satu rangkaian dari sekian ba 
njaknja djembatan jang telah di ba 
ngun pada tahun jbl., dan djemba- 
tan ini termasuk sebuah djembatan 
jang sangat penting, baik dipandang 
dari sudut keamanan, perekonomi- 
an, maupun dari sudut strategie mi- 
liter. Selandjutnja Ir. Sumarman 
menjatakan, bahwa terwudjudnja 
pembangunan djembatan itu adalah 
hasil kerdjasama dalam mentjipta- 
kan perpaduan antara bahan? pasir, 
besi, semen, kapur dil.“ Dan perpa- 
duan antara bahan? ini jang dapat 
merupakan sebuah djembatan itu, 
akan mempunjai sifat jang abadi. Di 
harapkan, agar dalam penghidupan pelaksanaannja. Penindjauan se- 
masjarakat kita dapat mentjontoh , 2 ila- kesatuannja bahan2 tsb. hingga da- pa 2 gmana gaga 1 |kukan pada pat merupakan suatu kekuatan jang! - kokoh. Kemudian setelah Bupati Lana tsb. dan dikabarkan bhw dan Ketua DPRDS Kabupaten Te-|'3 adalah setan seorang dar 29 manggung mengutjapkan kata sam. ngusul mosi dalam parlemen jang 

  

penindjauan pada pegaraman rak 
jat didaerah Rembang, Pati dll. 
untuk mengetahui sampai dima- 
na perkembangan perusahaan itu 
setelah monopoli garam ditunda 

  
butannja, lalu Gubernur Budiono Minta dihapusnja monopoli ga- membentangkan faedahnja Loabat Tepat oleh pemerintah. Lebih lan- tan Kali Lutut itu dari sudut per-| Gjut ..Antara” Semarang menda- ekonomian, jang achirnja 
kan, bahwa kita perlu 
madju dalam. lapangan 
nan jang sesuai dengan kebutuhan 

masjarakat. : 
Dapat ditambahkan, “bahwa sete- 

lah selesai upatjara peresmian djem 
batan Kali Lutut itu, Gubernur Bu- 
diono, Residen Milono dan lain? 
pembesar terus ' menindjau desa 
Djumprit jang letaknja dikaki Gu- 
nung Sindoro untuk - menjaksikan 
mata air dari Kali Progo, dan di 
dekat tempat itu terletak djuga pe- 
sanggrahan ,,Giri Tirto”, milik dari 
Djawatan Kehutanan Prop. Djateng. - 

ditegas- Pat kabar bahwa sediumlah pe- 
berlomba2 Ngusaha garam didaerah Djuwa- 
pembangu-! na jang memiliki Ik. 400 ha tem- 

pat pegaraman masingZ- telah 
mendapat ,.uang pemulihan” se- 
besar Rp. 500,— sedang mereka 
jang ada didaerah Rembang dan 
memiliki Ik. 1.500 ha belum se- 
orangpun jang mendapat uang 
itu. 

Seperti dikabarkan, uang pe- 
mulihan ini diberikan kepada pe- 
ngusaha garam jang karena ada- 
nja monopoli garam tsb. harus 
mengembalikan tanahnja dari pe 
garaman mendjadi tambak dan 
menurut peraturan. jang tersiar 
.djumlah uang tsb. Rp. 1000.— 

  

HARGA PASAR DI SMG.     
30571 | 

Black Heir Oil 

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 

ADIUM OIL. Obat Luar sanggup mengasih kesena- 
ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUEEL 
Laki-laki dan Wanita harga Rp. 
terbatas). Porto tambah Rp. 2,50. 

World Famous Tabib Fachrudin 

Bisa dapat beli pada Agent di Surabaja: 
Tundjungan Stand 81—82 Telp. S. 4207. 

NA AA Te 

Pentjatatan harga tg. 6-1 menurut 
' hitungan kwintal : | 

Beras: T.C. Rp. 185—B .C. Rp.! 
1200.—: S.W./I Rp. 240.— Sw./U 3S : Rp. 230.—: Tuton Weleri Rp. »s— Kalau Grombolan 
“B /an Rp. 200—: Gaplek: W i jkul Rp, 40—! Tepung Rp21. Nonton Kethoprak pung: Canada Rp. 52,— Tepung Ia Achirnja Di- SteHing Mo- 

brig 14 Orang Tertangkap 

untuk setiap ha.nja. 

  

| pioca segajung 8 Rp. 120.— Tapio- 
,Ca segajung 19 Rp. 140.—: Djagung 
'Rp. 120 Katjang: Tanah berkulit 
Rp. 190.— Tanah berkulit pilihan | 

.Rp. 275.-—: Hidjau Rp. 200.—: Me 
'rah Rp. 160— Hitam Rp. 270.—5 ! 
Osee Rp. .300.—:- Ose pilihan Rp. 
350.—, Kedele: Djember Rp. 265.—- 

|(Gedja Rp. 280: Gula Pasir. SHS 
Rp. 280. Pasir HS Rp. 270 Ko 
pi: WIB/I Rp. 980—: GB/I Rp. 
:880.—, Bali Rp. 850.—: Kampung 
Rp. 780.—: Kapok €. Rp. 1150.—: 

(Oleh : Wartawan Kita) 

DARI FIHAK jang berdekatan 
di Semarang di dapat kabar, bahwa 
dalam permulaan tahun 1954 ini 
oleh fihak Polisi Bodja Limbangan 
dan Mobbrig. Polisi setelah dapat 
hasil jg. bagus, mereka pada malam 
hari tgl. 1 mendjelang tgl. 2 Dja- 
puari 1954 mengadakan patroli di- 
dukuh Watulawang. Pada saat ter- 
sebut, ' dirumah Lurah dukuh 
tadi — diadakan pertundukan  ke- 
'toprak jang mendapat perhatian be- 

Aa € sar dari penduduk. Setelah fihak MANA | Sang Ma djib mengadakan penjeli- 

1050.—: Bidji Kapok Rp. 65.—: Ka 

-2 dikan teliti ditempat tersebut 
HARGA MAS DI SMG. achirnja dapat diketahui,  bah- 

wa diantara jang melihat pertun- 
Semarang, 6/12 « 
24 karat: dial Rp. 39,25, beli 

Rp. 38,75. 22 karat: djual 
37,—, beli Rp. 36,—. 

djukan tadi selainnja penduduk desa, 
| | terdapat pula beberapa orang jang 

Rp. ' mendjadi anggauta MMC. Karena 
ini, maka dengan segera fihak Mob- 
(brig. dan Polisi merigambil siasat 

KKK KEKE KK KK REKKRKRKERKK pengepungan disekitar tempat per- 
tundjukan. 

Hasil dari pada penggrebegan 
jang dilakukan itu ialah ditang- 
kapnja 14 orang, antaranja ter- 
dapat seorang wanita. 
pengusutan dilakukan dan ke- 
mudian 4 orang jang tidak ter- 
sangkut dalam peristiwa MMC 
dibebaskan kembali, sedang 10 
orang lainnja kini tetap ditahan. 
Sebuah houderbak dengan 25 
butir peluru dan surat2 penting 
dapat disita. Antara surat2 jg. 
dapat disita tadi terdapat pula 
sebuah surat jang ditanda ta- 
ngani oleh seorang pendjabat di 
Midjen. Ada kemungkinan, bah- 
wa orang ini membantu gerom- 

bolan MMC. Diantara 10 orang 
tadi, terdapat 5 orang jang me- 
beng anggauta MMC. Se- 
lainnja hasil2 jang didapat tadi, 

| patut djuga dikabarkan, bahwa 
, ketika terdjadi pengepungan di 

tempat  pertundjukan  terdjadi 

vuurcontact, tetapi dalam pada 
|itu tidak ada seorang penduduk 
jang mendjadi korban. Hal de- 
mikian tadi disebabkan, bahwa 
fihak  Mobbrig maupun Polisi 
dalam melepaskan tembakan ti- 
dak diarahkan kepada sasaran- 
nja, hanja ke atas. Kini pengu- 

sutan selandjutnja masih didja- 
lankan terus, 

Muda Kembali 

bikiri item rambut dan bikin 
rambut Putih mendjadi Item 
lama-lama mendjadi keriting 
tidak luntur harga 1 Botol 

Obat untuk Wanita, supaja 

  
antara 

20.— Per botol (Persediaan 

HALL. Singapore. 

pada : 
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Phone 3804 Gambir, 
B. PIAR Toko 
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daerah Pati untuk mengadakan | 

Segera 

'bolan, barang2 mana adalah hasil 
Wo. 3 perampokan pada perkebunan 

Margokarahardjan baru2 ini. Di 
peroleh kabar selandjutnja, bah 
wa pada hari Minggu jg lalu, 300 
orang jang mengaku mendjadi 
anggauta gerombolan D.I. setjara 
membabi-buta telah melepaskan 
tembakan2 kearah penduduk di 
Gandrungmangun, sehingga me 
njebabkan tewasnja 10 orang pen 
duduk jang tak berdosa dan bebe 
rapa orang lainnja menderita luka 
luka berat. Beberapa orang ang 
gauta OPR ditjulik dan dianiaja 
oleh fihak gerombolan sampai 
menderita luka2 parah. Dalam 
tembak-menembak jg kemudian 
.terdjadi antara satuan  tentara/ 
ipolisi dan fihak “gerombolan, 
lachirnja fihak gerombolan mela 
Irikan diri dgn meninggalkan dua 
orang majat. 

MAGELANG 
|IRUMAH GADAI DIRAMPOK. 

Pada malam tgl. 1 Djanuari jl. di 
Rumah Gadai Negeri Balabag jang 
tempatnja menjewa rumah seorang 
penduduk desa Ambartawang, Ketj. 
Mungkit, Muntilan (Magelang), an- 
tara djam 20.30 telah didatangi oleh 
10 orang perampok. Mereka berpa- 
kaian anekawarna, dan diantaranja 
bersendjata pistol. Setelah mereka 
menjekap 5 orang pendjaga Rumah 
Gadai tsb. dengan antjaman kekera- 
san, kemudian mereka melakukan 
rolnja. Mereka berhasil menggondol 

uang tunai Rp. 3.400.— dan berpu- 
luh barang gadai milik rakjat ser 
harga Rp. 1.054.27. Ketjuali itu, 4 
rumah penduduk jang berdekatan 
dengan rumah gadai tsb. djuga tidak 
Tuput dari ganggguannja, dan di- 

  

rang2 seharga Rp. 5.120.—. 

tara mereka jang mendjadi korban 
jalah Hadji Harun jg. sedang mem. 
punjai kerdja mengchitankan anak- 

inja dan menderita kerugian uang tu- 
nai Rp. 500.— serta barang perhias- 
an seharga Rp. 4.500.—. Atas ke- 

lum penduduk lainnja mendjadi kor- 
ban, telah dilakukan pengedjaran, 
dan perampok melarikan diri kedju- 
rusan Blondo. 

12 KUTJING MATI 
MENDADAK. 

Pada achir Desember ibl.. didae- 
rah Kadjoran Magelang ada 12 ekor 
kutjing telah mati dengan menda- 
dak. Setelah diadakan peperiksaan 
lebih djauh, ternjata bahwa kutjing?2 
tadi terserang penjakit andjing gila. 

- KEMBAR TIGA. 

mBok Djono penduduk desa Ka- 

djam 07.00 telah melahirkan anak 
kembar tiga semua laki2. 

Masing2 diberi nama Saptu, Te- 
guh dan Kuwat. Sampai sekarang 
mbok Djono dengan 3 anak baji tu 
dalam keadaan sehat. 

Undang?  Kewadji- 
-ban Melaporkan 

Perusahaan 

Mulai hari ini Djawatan Penga- 
wasan Perburuhan Ressort Sema- 

an Perusahaan2 Semarang (PPPS) 
di Karangwulan Barat No. 21 
Semarang dapat menerima lapor- 
an-laporan mengenai perusahaan2 
untuk menetapi bunjinja Undang2 
Kewadjiban melaporkan perusa- 
ha'an. PPPS hanja menerima la- 
poran tadi untuk segenap anggau- 

lier-formulier dan keterangan2 jg 
perlu untuk mengisi formulier 
tadi. Seperti diketahui, kewadjib- 
an melaporkan perusahaan harus 
sudah diadjukan PALING LAM- 
BAT tgl. 23 DJANUARI 1954. 
Siapa2 jang tidak melaporkan da 
pat dihukum kurungan 3 bulan 
atau hukum denda sebanjak-ba- 
njaknja Rp. Rp. 10.000,— 

KODRAT ALAM. 
Sandiwara Kodrat Alam jang 

sedianja' oleh Ta Chung Sze di- 
pertundjukkan digedung Keseni- 
an, Bodjong, Sekarang telah dite- 
tapkan dipertundjukkan digedung 
Sin You Sze, Djalan Stadion Se- 
marang pada tgl. 9 dan 10 Dja- 
nuari 1954 mulai djam 19.00. 
Generale repetisi akan dilang- 
sungkan pada hari Kamis malam 
Tjeritera ,,Kodrat Alam”, gubah- 
an dari The Tjhoen Swie Suraba- 
ja, menggambarkan suatu drama 
rumah tangga, dimana achirnja 
satu kedjahatan dapat hukuman 
jang setimpal. Selingan2 jang me 
riah pun akan disadjikan. Para 
anggauta Ta Chung Sze dapat 
menjaksikan — pertundjukan tadi 
dengan membajar separo harga.   

sini mereka berhasil merampok ba- Se 
Dian- 

sigapan fihak jang berwadjib, sebe-' 

ponan Pakis Magelang, tg. 26 Des. 

rang (Djurnatan) dan Perserikat- 

tanja dengan menjediakan formu | 

  

Penarikan 

| 

ts, 

  

Nomor Redjeki | 

  

Sebagaimana dikaburkan, hari Selasa telah dilangsungkan penarikan: No- 
mor Redjeki sebagu hasil pendjualan barang2 selama tahun baru oleh 
Toko ,,Hien” Bodjong. Penarikan disaksikan. oleh segenap wakil2 Organi- 

sasi Rakjat dan pembesar Kepolisian serta dari fihak Kantor Residen. 
Pencrikan dilakukan terdiri dari wakil Kantor Residen, Perwari, Kantor 

Sosial, Diwt. Kevolisian dan wakil Pers. Gambar ketika Panitya melaku- 
kan penarikan dari nomor2 jang mendapat hadiah Toko ,,Hien”. 

Jang 

  

(,NAPPHO”) 

  

Pertimbangan ini didasarkan atas 
analise SOBSI 
oleh Djokosudjono (ketua fraksi 

SOBSI dalam parlemen) jang me- 
ngatakan, bahwa didalam R.U:U. 
tsb terdapat hal2 sebagai berikut: 

1. Pasal-pasal 3 dan 4 dari R.U.U. 
tsb jang ,,mengharuskan  diaturnja 

anggaran dasar Serikat-buruh seper 
ti dikehendaki oleh Pemerintah dan 
mengharuskan adanja  persetudjuan 
dari fihak Pemerintah terlebih dahu 
lu, mengenai setiap perobahan” 
berarti membatasi demokrasi bagi 

'gerakan buruh untuk memperbaiki 
' nasibnja. 
| 2. Pasal-pasal 1 sub c, 5 sub a 
dan 8 sub b, jang menjatakan bhw: 

studjuan  Serikat-buruh terutama 
untuk  menjiapkan, 
kan atau memperbaiki hubungan 
kerdja dan adanja hak Pemerintah 
untuk mengeluarkan  Serikat-buruh : 
dari daftarnja, apabila tidak melak 
sanakan ketentuan tsb”, ini berarti 

  
perdjuangan sosial ekonomi dari 

lah pulitik dan 
lainnja. ' 

| 3. Pasal-pasal 6 (2) dan 8 sub b 
dari R.U.U. itu jang  menjatakan 
bahwa ..setiap anggauta berhak me- 

meriksa buku2 keuangan dan keang 
gautaan”, ini berarti menghambat 
kelantjaran pekerdjaan organisasi Se 
rikat-buruh dan mendjamin masuk- 
nja penjelundupan? dari kaum mo- 

| asing guna mengatjaukan tubuh 
ikat-buruh. 

4. Pasal-pasal 2 dan 12 jang meng 
atur bahwa: ,setiap Serikat-buruh 

jang asal sadja mempunjai anggaran 
dasar jang dikehendaki oleh Peme 
rintah daftar nama pengurus dan 
djumlah anggauta bisa didaftar dan 
.berhak berunding dengan madjikan 
dibawah perlindungan hukum” ini 
akan memberi kesempatan kepada 
.pemimpin”  suapan?2 untuk meme 
tiah persatuan dan kekuatan kaum 
buruh dengan djalan mendirikan Se 
rikat-buruh Serikat-buruh  ku- 
ning. (Pia). 

   
   

MINTA KUDA DAN UANG. 
Baru2 ini pada waktu lewat tengah 

malam dirumahnja R., Lurah desa 
Udanwuk, Susukan, Tengaran telah 
kedatangan 2 pendjahat berpakaian 
preman dengan membawa granat 

dan abir. Kuda djantan Pak Lurah 
seharga I.k. Rp. 2000.— dibawa, se- 
dang kepada seorang jang mertamu 
dirumahnja Lurah setelah dianiaja 
ringan, kemudian sebuah arlodji 
dan uang Rp. 200.— digondoi. 

IRADIO 
SIARAN R.RI. TRITUNGGAL 

Pee Tolak Pendaf- 
3 taran Sukarela Buruh 

DALAM SURAT pernjataannja baru2 ini pimpinan pusat 
Perbum atas nama ke-40.000 kaum buruh minjal menolak ren 
tjana undang2 pendaftaran sukarela buruh jang sedang diadjukan 
oleh pemerintah kepada parlemen. Menurut pendapat 
tjana undang2 tsb. jang bermaksud memberikan kedudukan hu- 
kum kepada serikat2 buruh mengandung sjarat2 jang lebih reak- 
sioner daripada undang2 kolonial dizaman Hindia Belanda. 

jang dikemukakan ! 

ini 24.00, 

mempertahan- njakit djiwa, 

3 INI | (Angkatan Perang dan pemulihan meletakkan garis pemisah diantara mereka kedalam masjarakat, ran- 
jangan Peraturan Pemerintah ten- 

kaum buruh dengan masalah-masa- | tang Dewan Keamanan Nasional dan 
masalah-masalah rantjangan Peraturan ' Pemerintah 

'oleh pemilik film dan honorarium 

  
Semarang, 7 Dian. 1954: | 
Djam 06.10 Menjongsong Fadjar: ! 

06.45 
Sisters dli.nja: 
pagi: 07.45 Orkes New Mayfair...... 

12.30 Ruangan Wanita: 13.15 Site- 

ran Siang oleh, Karawitan Studio: 
13.40 Siteran Siang (iandjutan): 

hgengan kanak2: 
pertja: 18.15 Pertjakapan A.U.R.L: 

ran Gending, 20.30 Mimbar Islam: 

Aseli oleh Tossema: 22.20 Sandiwa- 
ra Radio, 23.00 Tutup. 

Surakarta, 7 Djan. 1954: . 
Djam 06.03 — 06.45 — 07.15 — 

ra/Piano tunggal: 

Siang oleh Tossema: 
dari Amerika Latin: 
Walz: 

12.45  Rajuan 

13.45 Lagu2 
14.00 Lagu2 

14.15 Keliling Tanah air: 

nas 17.45 Varia Djawa Tengah: 
17.55 Lagu2 Arab: 18.15 Rajuan 
sore oleh O.K. Sederhana: 19,30 Su- 
dharnindito dgn. teman2nja: 19.50 
Mimbar Islam: 20.30 The Moon Is- 
landers: 21.20 Lagu2 Pangeran Di- 
ponegoro: 21.30 Peristiwa 1825 — 
1830 untuk mengenangkan Hari Wa- 
fatnja P. Diponegoro: 22.15 Irama 
Padang Pasir oleh O.H. Penghibur 
Hati: 23.00 Tulip. 

Jogjakarta, 7 Djan. 1954: 
Djam 06.10 Musik tarian Ballet: 

06.40 Merdu meraju menjongsong 
pagi: 07.10 Empat Sekawan Djakar- 
ta: 07.30 Victor Silvester dengan 
orkes Ballroom: 10.00 Ujon2 dari 
Puro Paku Alaman: 12.00 Musik 
tengah hari: 12.15 Suara Maluku: 
12.30 Dengarlah Adi, Rumtani dll,: 
13.10 Djoged dan Ronggeng: 13.40 
Concerto No. 2 tingkat C terts Ke- 
tjil: 17.00 Taman Putra: 17.45 Pe- 
ngadjian Al Our'an, 19.40 Hidangan 
nonstop oleh O.K. Suara Hiburan:   20.15 Buah Tjiptaan Edward Elgar, 

12.05 Njanjian Hanafi, Effendi dil.: Karta dan Surabaja 

17.05 Njanjian bersama, 17.10 Do-! na! PErSe 
17.45 Dari pwlan/bahan2 dasar bagi industri ketjil ter- | 

“tentu jang mengolah kaleng, 
. tadja. Oleh Menteri Perekonomian ak , 18.30 Aneka Warna: 19.30 Peladja era wopetoyb Bana "sisa kaleng”, bahwa bangsa Indonesia dasar hi 

Genderan pagi: 12.03 Siang gembi- kaleng jang bersisa 

17.05 Rajuan sore oleh Aneka War- Djadi disini tidak termasuk tinplate- 

erbum ren 

Pegawai' Je 
Sakit Djiwa 

Dapat Diberi Istirahat — 
Putusan Kabinet 

DALAM SIDANGNJA pada hari 
Selasa tanggal 5 Djanuari 1954 jg. 
berlangsung dari djam 18.00 sampai 

Dewan Menteri telah menje- 
lesaikan bebarapa soal administra- 
tif. Dalam pada itu Kabinet antara 
lain telah menerima baik Rantja- 
ngan Peraturan Pemerintah tentang 
pemberian istirahat dalam Negeri ke- 
pada pegawai Negeri pendirita pe- 

rantjangan keputusan 
Presiden tentang perluasan tugas Pa- 
nitya Negara Urusan Statistik, ran- 
tjangan Peraturan Pemerintah ten- 
tang penampungan bekas Anggota 

tentang biaja jang harus dibajar 

untuk anggota2 Panity Sensor Film. | 
Selain daripada itu Dewan 

Menteri telah mendengar lapo- 

ran dari Ir Koesnoto tentang pe- 
kerdjaan Delegasi R.I. ke kon- 
perensi ke 7 F.A.O. di Roma 
pada achir tahun jang baru lalu. 

Selandjutnja Pemerintah telah 

Baik Di Rusia Belum 

Tentu Baik Disini 
Pendjelasan Sukardjo Wirjopranoto 
Mengenai Pelbagai Aspek Di Luar 

Negeri 
(Oleh: Wartawan Kita) 

SELAMA ja mendjadi Duta Besar R.I. di Italia, Soekardjo 
W'rjopranoto tidak tinggal diam, semua waktunja jang terluang 
ja pergunakan untuk menjelidiki keadaan2 diseluruh Eropah, ter- 
utama dalam R. sesar unan. Satu2nja Negeri jang sangat menarik 
perhatiannja adalah ugoslavia, karena Negeri ini . merupakan 
Negeri jang sangat penuh dengan experiment dlm segala matjam 
pembangunan, hingga tidak meng herankan, bahwa Negeri ini penuh 
dengan kaum pelantjongan dari seluruh dunia, jang sama mempela- 
djari soal2 kemadjuan dalam pembangunan jang bersipat Nasional. 

Sesudahnja saja menjelidiki se- katan muda, terutama para Maha 
suatu soal jang terdjadi diseluruh siswa, karena merekalah jg akan 
Eropah, maka saja bisa menarik mempelopori pembangunan dim 
suatu konklusi, - demikian Sukardjo 
Wirjopranoto berkata pada waktu ia 
ada di Jogjakarta, bahwa tidak se- 
mua teori dan sistim jang bisa ber- 
djalan dengan hasil baik pada suatu 
Negeri, bisa didjalankan baik dilain 
Negeri, apa jang bisa berdjalan baik 
di Eropah Timur, belum tentu ber- 
djalan baik di Eropah Barat, apa 
jang di Rusia belum tentu bisa ber- 
djalan baik disini, demikian sebalik- 
nja. 
Pantang ini, ia mendasarkan, bah 

segala lapangan, untuk mentfjipta 
"kan ,Masjarakat Nasio- 
naP”, ialah masjarakat jg benar2 
tjotjok dengan dasar hidup dan 
kehidupan kita, sebagai kelandju- 
tan masjarakat kita jang asli,' se 
baliknja bukan masjarakat 
bajangan, karena meng-copy 
teori dan sistim asing. 

wa masarakat dan kodrat” alam, ke- 
adaan dikanan kiri, membawa penga 
ruh jang sangat kuat sekali bagi hi- 

  

dup dan kehidupan manusia, dan 

dapat dan mengandjurkan, supaja 
dalam mempersoalkan pembangu- 
nan2 di Indonesia, orang djangan 
terlalu mabuk “kepada teori2 dan 
sistim2 dari luar negeri, meskipun 

teori dan sistim itu ditempat asal- 
nja bisa dilaksanakan dengan baik 
dan memberi manfaat. 

Ia menegaskan, bahwa tjara hidup 
dan tjara berpikirnja rakjat di Indo 
nesia mempunjai tjorak sendiri jang 
tidak bisa ia. dapati dilain2 Negeri. 
Di kereta api, kata ia, orang bisa 
melihat, tiap2 ada orang jang akan 
makan, sebelum mulai, semua orang | 
jang sama duduk disekitarnja tentu | 
ditawari, kalau2 sudi turut makan, 
meskipun sama sekali belum di ke- 
nal. Tjara ini tidak hanja untuk pa- 
tut2 sadja, tetapi kalau ada orang 
jang mau menerima tawaran itu, 
tentu diserahkan dengan ichlas dju- 
ga. Tjara serupa ini, diseluruh du- 
nia sama sekali tidak pernah ia 
djumpai. 

Pembaharuan masjarakat. 
la anggap, bahwa sipat lain dari 

pada jang lain ini adalah kemegahan 
jang - dalam pembangunan masara- 
kat baru harus kita pupuk dengan 
sebaik-baiknja, hingga dengan demi 
kian pembaruan masarakat itu, se- 
suai dan laras dengan dasar kehidu 
pan kita jang asli. 

Soekardjo Wirjopranoto tidak 
membenarkan, bahwa benih demo- 
krasi berasal dari Barat sama sekali, 
sebab ia tahu pasti sedjak ratusan 
tahun jang lalu, sebelum bangsa Ba 
rat mendatang disini, demokrasi itu 
sudah ada, meskipun namanja lain, 
jang sekarang nama 'itu sudah tidak 
dikenal lagi. Sisa2 dari itu, sampai 
sekarang masih “bisa dilihat didesa2 
pada waktu ada pemilihan kepala 
desa dan: pamong2 desa. 3   memutuskan - untuk membuka 

perundingan dengan K.L.M. me-' 
ngenai G.LA. selekas mungkin 
dan perundingan ini akan diada- 
kan di Djakarta. - Achirnja De- 
wan Menteri membitjarakan 
Rantjangan Undang2 Kewarga- 
negaraan R.I, jang diadjukan 
oleh Menteri Kehakiman. 

Dalam pada itu dibentuk se- 
buah Panitya ad hoc, jang ter- 
diri dari Menteri Kehakiman, 
Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Agama dan Menteri Luar Nege- 
ri, untuk menindjau setjara men- 
dalam Rantjangan Undang2 Ke- 
warganegaraan R.I. tsb. dan 
memadjukan. pertimbangan2nja 
kepada Kabinet. (Antara). 

E R AN 

EKONOMI 
OBLIGASI R. I. NAIK. 

Djakarta, S Djanuari. - Pada 
hari Selasa, obligasi2 R.K naik de- 
ngan 152 angka dalam djumlah per- : 
edaran jang melebihi Rp. 250.000.-. ! 
Untuk selandjutnja pada hari Se-! 

lasa telah dilakukan djual-beli dalam 
saham2 HVA atas kurs 680, GE- 
BEO 260, Ind. Blauwvriesveem 205, 
Djawa Madura 125, 'Stroohoeden- 
veem. 370, Sem. Stoomb. & Prau- 
wenveren 207, Sem. Cher. Tram 3, 
N.S.U. 780, Pandji & Tandjongsari 
225, Ver. Vorstenlanden 75, Kenne- 

Perry Como/The Fontaine SOtt Copper 113, Republic Steel 91, 
07.10 Warna-warni fan Escomptobank 282. 

Dipasar Singapore, Medan, Dja- 
tidak diterima 

berita harga emas. (Antara). f 
SISA KALENG TERMASUK | 
BARANG PENGAWASAN. ! 
Untuk menjelamatkan persediaan 

maka '! 
baru2 

20.45 Lagu2 Mesir: 21.15 Mbopione rana dapat diperdagangkan dengan, dupnja statis, sungguhpun “izin dari Djawatan Perindustrian ' 
dan menurut sjarat2 jang ditentukan 
oleh Kantor Pengendalian Harga. 

Sisa kaleng (tinplate-waste) ialah 
sesudah kaleng : 

semula diolah mendjadi barang ke- 
perluan tertentu, dan karena berba- 
gai hal tidak dapat dipakai lagi un- 
tuk membuat barang keperluan itu. : 

serap ialah kaleng jang telah diper- 
gunakan untuk tudjuannja, djadi ka- 
leng2 tua jang diperdagangkan lagi, 
sobek, petjah atau tergentjet dsb. 
(Ant). 
PERUNDINGAN DAGANG | 

DENGAN DENMARK. 
Suatu missi perdagangan Denmark - 

akan tiba di Djakarta pada hari 
Minggu jang akan datang. Maksud 
kedatangannja ialah untuk merun- 
dingkan pembaruan perdjandjian da- 
gang antara Indonesia dan, Denmark 
jang telah habis berlaku pada bulan 
Oktober 1953. 

Missi dagang tersebut adalah jg. 
pertama dikirim ke Asia oleh pemc- 
rintah Denmark, sehabis perang du- 
nia kedua. (Ant.). 

ZOSO Siapa TAhuL. ooh 12115 K 
-Mimbar Islam, 21.30 Motjopat dise- taliwanda, 
ling genderan, 22.15 Motjopat dise- 

tup. 

  

| 

ling genderan (landjutan), 23,30 Tu-! 

.pekarangan, memelihara 

Berhubung dengan itu, ia meng- ' 
harap supaja dalam sesuatu langkah 
kearah pembangunan,  hendaknja 
orang djangan tergesa-gesa meng- 
copy teori dan sistim dari luar nege 
ri, sebelum kita meneliti barang mi 
lik kita sendiri, karena warisan2 jg 
sangat penting itu. Harus diakui 
bahwa sekarang seakan-akan: terlan- 
tar, karena jang ,,kelihatan” tidak 
banjak diperhatikan, dan disamping 
itu, jang ,tidak nampak” tidak per 
nah ditjari, hingga baik jang nam-! 
pak maupun jang tidak, dipandang 
seakan-akan sepi sadja, pada hal 
djustru disitulah dasar-dasar dari ke 
hidupan kita jang sebenarnja. 

Dengan memperhatikan dan me- 
njelidiki kekajaan2 kita jang demi- 
kian itu, kata ia, bukan berarti bhw' 
kita menolak sama "sekali segala se- 
suatu jang berasal dari luar Negeri, 
tetapi jang terutama 

dak kita telan mentah-mentah. 

Perlombaan tehnik dim ' 
dunia internasional. 

Satu hal lagi jang meminta 
perhatian benar-benar, adalah 
soal2 jang berkenaan dgn ,,per- 
lombaan tehnik” dalam dunia In- 
ternasional, siapa jg ketinggalan 
tentu akan ditelan. 

Bagaimanakah kedudukan bang 
sa Indonesia dalam ' menghadapi 
soal ini? 

Dalam hal ini, ia memberi pen 
djelasan, bahwa rahasia jang ter- 
sembunji dalam Japangan tehnik, 
adalah tergantung kepada sifat2- 
nja tiap2 bangsa. Hanja bangsa 
jang hidupnja dinamis sadja jang 
dapat mengambil bagian didalam 
lapangan tehnik. 

Soekardjo Wirjopranoto 
membenarkan anggapan 

tidak 
orang, 

nam 
paknja seakan-akan benar demi 
kian. Dalam hal.ini orang boleh 
mempeladjari hidupnja rakjat di 
desa2.: Pagi hari sebelum mataha 
ri terbit mereka sudah berangkat 
kesawah atau Jadangnja. Pulang 
dari ladang, mereka masih mengu 
rus pekarangannja, memelihara 
perkebunannja jang ada didalam 

rumah, 
mengurus ini dan itu dgn tanpa 
berhenti. 

Orang2 jang hidupnja statis 
tidak bisa melakukan kewadjiban” 
jang demikian. 

Benar djuga, bahwa tjara be 
kerdja demikian itu, sebenarnja 
dorongan kekurangan, karena ka 
lau tidak bekerdja setjara itu, 
mereka tidak bisa hidup. Tetapi 
bagaimana djuga, kenjataan 
bahwa tuduhan ,,statis” sama 
sekali tidak bisa dibenarkan, asal 
sadja ada dorongan2 jg bisa 
menarik pikiran mereka. 

Berhubung dengan itu, sampai 
pun kepada babak perlombaan 
dalam lapangan tehnik, ia sama 
sekali tidak pessimistis. 

Dan, dalam soal ini, kalau ada 
fihak2 jg harus bertjantjut 

fibak itu adalah 
golongan jang oleh Kepala Nega 
ra kita dikatakan golongan ,,P e | 
leksana?”, ialah golongan ang din dan Wan Yahya. 

  

djustru karena ini, maka ia Tag 

haruslah ba- | 
rang2 jang kita ambil dari asing itu 
lebih dahulu harus kita laraskan de | 
ngan. kehidupan kita, sebaliknja ti-| 

Spipi 
ATJARA KOMPETISI PSIS. 
Atjara kompetisi PSIS dalam ming 

gu ini sbb.: 
Sabtu, tgl. 9 Djanuari: SSS I — 

Romeo I, Stadion, Garnizoen 2 — 
Poris 2, Kalisari: SSS III — Polisi 
II, Seteran: Romeo III — Tjahaja 
Smg. II, Pandanaran. 

Minggu, tgl. 10 Djanuari: Latihan 
XI PSIS, Stadion: Romeo II Po- 
lisi II, Pandanaran: Tjahaja Smg. I 
— SSS II, Seteranj Garnizoen III 
— Poris III, Kalisari. 
DAPATKAH BOTWINNIK PER 

TAHANKAN KEDJUA- 
RAANNJA? 

Radio Moskow Senen malam 
mengumumkan, bahwa pertandingan 
untuk menentukan kedjuaraan dunia 
antara Botwinnik djuara tjatur du- 
nia dan Smyslov penafhtangnja akan 
dilangsungkan di Moskow pada tgl. 
16 Maret. 

  

Sebagaimana diketahui kedua to- 
koh besar tjatur tsb adalah dari 

Sovjet Unie. Smyslov adalah orang 
jang beberapa bulan lalu dalam per 

tandingan tjatur di Zurich telah ke 
luar sebagai pemenang dan mem- 
peroleh wewenang mendjadi penan- 
tang djuara tjatur dunia Botwinnik. 
Pertandingan tsb akan disudahi de- 

ngan 24 games dan akan dapat di 
ketahui kesudahannja kira2 pada 
tgl. 11 Mei. 

Organisator daripada pertandingan 
tsb adalah Federasi Tjatur Sovjet, 
jang mengorganisir atas perintah da 
ri Federasi Tjatur Internasional. 

KES. POLISI DIUNDANG 
KE SAIGON ? 

Kesebelasan sepakbola Persatuan 
Olahraga Polisi (POP) di Medan me 
nurut kabar jang diperoleh telah 
mendapat undangan dari persatuan 
sepakbola di Saigon untuk datang 
melawat. kesana. 
Dari pihak jang bersangkutan di 

njatakan seterusnja, bahwa POP 
akan bersedia memenuhi undangan 
dari Saigon tsb, tetapi pada ketika 
ini POP masih menunggu kabar le- 
bih djauh berkenaan dengan details 
daripada undangan itu. Dikatakan 

lagi undangan dari Saigon itu telah 
dikirimkan lewat Singapura kepada 
seorang pengurus PSMS di Medan." 
Telegram asli hingga hari ini masih 
belum diterima oleh pihak POP. 
Menurut pihak Persatuan Olah- 

raga Polisi itu lebih djauh, apabila 
telah tertjapai' persetudjuan menge- 
nai dasar2 jang diperlukan, maka 
diharapkan POP akan bertolak utk. 
memenuhi undangan itu ke Saigon 
pada achir bulan Djanuari atau per 
mulaan bulan Pebruari jang akan 
datang. 

( 
2000.000 MATA MENJAKSI- 
KAN TRATOPICK BERTAN- 

DING LARI. : 
Emile Zatopeck "si lokomotip ma 

nusia” hari Djumat telah berhasil 
memenangkan pertandingan 73000 
meter (5 mil) pada Silvester Race jg 
berlangsung di Sao Paulo dengan 
waktu 20 menit 34 detik. Dengan ha 
sil Zatopeck tersebut maka waktu jg 
dipergunakan oleh djuara lama Fra 
njo Mihalic (Yugoslavia) telah Gipe- 
tjahkan olehnja dengan 1,8 menit. 

Mihalic dalam pertandingan tsb 
telah dapat memperbaiki rekor atas 
namanja sendiri untuk tahun 1952 
dengan 21 menit 32 detik, dan men 
djadi nomor 2 setelah Zatopeck. Luis 
Gonzales mendjadi nomor 3 dengan 
waktu- 21 menit 51,6 detik. 

Sedjumlah Idjuta manusia telah 
menjaksikan pertandingan jang be- 
Sar tersebut dan kira2 2000 pelari te 
lah membuntuti Zatopeck. Mereka 
menjatakan bahwa  Zatopeck telah 
menghidangkan ,.wonderful perfor- 
mance” di Sao Paulo. Sedjak mulai 
start hingga keachir garis finish 'ia 
tidak menampakkan 'kelesuan .mau- 
pun halangan apapun sepandjang dja 
lan jang 7300 meter djauhnja. Ke 
menangannja itu telah disambut dgn 
meriah oleh Polisi Gunung Brazilia 
dan 'selandjutnja disamburig dengan 
sorakan oleh para penonton. 

HARUN IDRIS PEMENANG 
 TOURNAMENT BULU TANG- 

KIS KERADJAAN INGGRIS. 
Dalam tournament bulu-tangkis 

diantara mahasiswa2 dari Malaya 
jang berada di Inggris dan di lang- 
sungkan baru2 ini di London, Ha- 
run Idris telah menangkan kedjua- 

'raan2 untuk partai single dan dou- 
ble. Dalam pertandingan untuk par 
tai single Harun telah mengguling- 
kan lawannja Djallaluddin, sedang 
dalam partai double dengan part- 
nernja Yusseff Zainal, mereka me-" 
ngalahkan pasangan 
Zain. : 
Demikian diwartakan oleh Straits 

: Times. 

ABDUL RAHMAN PEME- 
NANG SINGLE PINGPONG 
Dalam tournament pingpong pe- 

menang single adalah Tengku Ab- 
dul Rahman dan runner-upnja Aziz 
Kamaruddin. Pasangan double da- 
pat dimenangkan oleh Salim Os- 
man. Tournament tsb diselenggara- 
kan oleh Malay Society Djalaluddin 
dengan runnders-up Aziz Kamarud- 
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“Anak betah kapal dari Angk. Udara Belanda m 
troli pesawat-pembom Neptune, jan g diserahkan 
da. Ketiga pesawat ini ialah sebagi 

  
elambaikan tangan dari atas sajap salah satu dari tiga pa- 
oleh angkatan Udara Amerika pada Angkatan Udara Belan- 

an dari duabelas pesawat jang menarut program NATO untuk Belanda. 

  

  

jang tidak mau direpatriasi pada 
dibebaskan atau tidak, ketjuali 

tersebut. Djurubitjara India di P 
India mempunjai tanggung djaw   

bo mengharap akan   pada hari 

perang nanti, 

k w Pertentangan. 
Panglima pasukan? PBB djenderal 

John Hull dalam keterangannja pada 
hari Senen dengan mentah? menolak 
tiap usul dari pihak Utara maupun 
dari pihak Komisi Negara2 Netral 
jang menghendaki supaja batas Wak- 
tu 23 Djanuari untuk pembebasan   

|. TENTANG KABAR? jan 
berwadjib ,,orang penting” dari 

ditangkap di Bandung 

orang jang mempunjai hubungan 
rak didalam kota. Bagaimana hasil 
tahui. Apakah penangkapan terhad 

berwadjib. 

Awas bunglon ! 
Setelah tersiar kabar2 penang- 

kapan tersebut, Territorium JII 
Siliwangi mulai hari Selasa me- 
njebarkan surat sebaran tertjetak 
dalam bahasa Sunda dan Indone- 
sia dengan kepala ,,Awas Bung- 
lon” dengan memuat djuga gam- 
bar jang disebut dibawahnja ini 
lah gambar gerombolan ' penga- 
tjau Smith”. Gambar ini adalah 
untuk pertama kalinja  disebar- 
kan kepada umum. 

Dalam surat sebaran itu ditu- 
lis: Siapa bunglon itu? 

Sebagai djawaban atas perta- 
njaan itu ditulis sbb. : Dudukaja 
dalam ,,madjelis Penerangan” ge 
rombolan. Dia sebagai bangsa 
asing, sekarang ia memakai nama 
samaran Salman Parsy. Salman 
Parsy, Smith, van Kleef, Sobar 
seorang kakitangan pendjadiah ig | 
tiap kali berganti nama, bergan- 
ti agama untuk menimbulkan ke 
katjauan. Dialah jang menjusun 
penerangan jang menjesatkan ka 
wan? kita mendjadi musuh ne- 

itu adalahscorang bernama Smith, 
njebutkan, bahwa Smith ini menurut keterangan2 jang a 

Pembantu D.I. Smith Ditangkap ? 
Divisi Siliwangi Sebar Pengumuman: »Awss Bunglon!« | 

g menjatakan bahwa baru2 ini di Bandung telah ditangkap oleh jg 
kalangan gerombolan D. I. dan disebut-sebut nama kapten Bosch 

(Smith) lebih djauh dapat dikabarkan, bah hwa menurut berita dari 
penduduk 

'itu didjelaskan: Setelah agresi ke-l 
— ke-Il dan Westerlingigagal, ia 
sudah berkali-kali ganti nama - dan 
ganti haluan untuk mentjapai  tu- 
djuannja, jaitu menjiksa rakjat dan 
menggagalkan usaha2 pembangunan 
Negara kita jang telah merdeka. Se- 
bagai bunglon ia pandai mendjilat. 
sehingga ia  menjusun- hasutannja 

'untuk mengatjau keamanan. Ia ke- 
rap kali kirim surat kekota: kepada 
siapa ia kirim laporan2?. Dia kerap- 
kali berhubungan dengan. bangsa 

(asing dihutan, katanja minta bantu- ! 

an: apa bukan minta instruksi? | 

Pada penutupnja surat sebaran itu 
:menjerukan: Pemuda Indonesia, ma- 
sih ingatkah saudara bagaimana: pen- 
djadjah mula2 meluaskan daerahnja 

.dari Batavia? Awas bunglon, dan 
“awasilah dengan siapa berhubungan. 
periksalah supaja ketahuan warna 
aslinja. 

Untuk disebarkan setjara luas, su- | 
rat2 sebaran tertjetak itu segera 
akan disebarkan kesebagian besar 
daerah Djawa Barat dengan pesawat | 
terbang. 

Dapat diterangkan, bahwa ' surat ! 
gara Republik Indonesia. ... ...... sebaran tersebut diatas ' memakai 

Selandjutnja dalam surat sebaran tgl. 26 Nopember 1953. (Antara). 

  

»Harlem Globetrotterss 
Team Basketball Jang Digelari .,Fu- 

da ditangan jang bermadjib termasuk se- 
erat dengan pihak gerombolan dihutan2 dan ja selama ini berge 

pemeriksaan jang berwadjib mengenai perkara ini belum dike- 
ap 5 orang Belanda laiunja di Bandung baru-baru ini 

“bungan dengan apa jang disebut dalam kabar2 diatas tidak didapat keterangan dari pihak2 jang 

#kukan.. Dikatakan, o it 
ktidaklah mungkin selama Ho mene-f- 

tawanan2 perang ke-status sipil nan- 
ti diperpandjang. Sebaliknja pihak 

tut supaja tawanan2 perang nanti di 
tahan hingga Konperensi Politik jg. 
sudah lama tertunda itu mengambii 

Ikeputusan mengenai nasib mereka: | 
i Antjaman. 

Sementara itu pemerintah Korea 

Selatan :dengan :pedas telah mengeri- 
tik tindakan pasukan2 India jang di 
tuduh telah melakukan screening 
tidak resmi” terhadap -tawanan2 pe- 
rang. Utara baru2 ini. Pemerintah 
Korea Selatan dalam pada itu meng: 
antjam. ,,akan mengambil tindakan” , 
terhadap pasukan2 India apabila me- 

reka tidak menghentikan — tanja-dja- 
""wab2 dengan tawanan2 perang. An- 
tjaman akan diambilnja tindakan itu 
diutjapkan oleh menteri luar negeri 
Korea Selatan Pyun Yung Tae, se- 
telah pembesar2 tinggi militer dan 
diplomatik Amerika mentjoba mem- 
budjuk Pyun dan presiden Syngman 
Rhee supaja mereka djangan meng- 

lambil sesuatu langkah sebelum le-! 
|wat batas waktu untuk pembebasan | 

pihak jang mengetahui, jang 
bangsa Belanda. Kabar itu me- 

ada hu- 

Inggris Ma- 
sih Ragu2 

Bahwa Perundingan Da- 
mai Dgu Ho Dapat Di- 

'tawanan2 perang. lakukan 
Pada malam Selasa PPyun dan! 

DJURUBITJARA kementerian lu- Rhee mengadakan perundingan? de- ' 
ar negeri Inggeris hari Selasa me- ngan panglima tentara ke-8 djenderal 
nerangkan bahwa perundingan anta- Maxwell Taylor dan dutabesar Ame-$ 
ra pemerintah Inggeris dan Peran- 
fjis tentang usul Ho Chi Minh telah 
diadakan di Paris dan djuga di Sai- 
gon.. Hal tersebut “ dikemukakan 
dalam .mendjawab  pertanjaan jang 
diadjukan oleh wartawan diploma- 
tik .harian ,,Daily Worker, jang | 
djuga menanjakan apakah Inggeris | 
telah mengandjurkan Perantjis supaja j 
terus berperang di Indo China. | 

Djurubitjara tadi katakan, menge- 
nai pertanjaan terachir itu.- bahwa 
pendirian Inggeris sudah diketahui 
di Paris dan menambahkan bahwa 
ia tidak berhak untuk memberi pen- 
djelasan tentang pendirian Inggeris 
itu. Tetapi menurut kalangan jang 
dekat dengan kementerian luar ne- 
geri Inggeris,” katanja- pemerintah 
Inggeris-tidak pertjaja bahwa perun- 
dingan perdamaian - dengan Ho 
Chi Minh dewasa “ini bisa dila- 

perundingan itu 

  
Selasa siang dutabesar .Briggs Per 
adakan pertemuan rahasia lagi de- 

ngan Pyun selama 30 menit. Segera 
sehabis pertemuan ini Pyun meng- 
adakan pembitjaraan2 dengan djen- 

      

   

          

   

  

   
   
   
   

|Tak Resmi“ YTerha 
Perundingan2 Panmunjo 

KOMANDO PASUKAN2 penampung India di Korea pada 
hari Selasa mengumumkan, bahwa pemerintah India 
ambil keputusan terachir. apakah- 22.600 tawanan 

| 5 Gjika pihak PBB dan pihak Uta- 
ra mendapat kata sepakat untuk 

u 

  

Dikatakannja bahwa Komisi Negara2 Netral 

PBB dan pihak Utara terhadap suratnja jang dikirim pada. hari 
Saptu jl., dalam mana kedua pihak diminta supaja mengadakan 
putusan2 bersama jang berta'ian dergan penentuan nasib tawanan2 

Utara dapat dipastikan akan menun- dari sebuah 

rika di Seoul Ellis O. Briggs. Pada " 

pendjaga pantai Djerman Timur te- 
.Iih memerintahkan mengambil 

''bruari tahun lalu. z 

'Tadakan persiapan2 

Takan mentjapai puntjaknja. 

'fbulan penuh akan terdjadi. antara 

»Akan Bertindaks 
Menuduh ladia Adakan ,,Sereening 

lap Para Tawavan|   

in Akan Dibuka Kembali? 

akan meng- 
perang Utara 

tanggal 23 Djanuari nanti akan 

memperpandjang batas waktu 
nmunjom mengatakan bahwa 
“istimewa mengenai soal itu. 

urusan Repatriasi 
menerima djawaban dari pihak 

- Eropa Dian- 
e j : .. 

.tjam Bandjir 
ANGIN ribut pada hari Selasa 

pagi menjebabkan air laut jang 
bergulung2 mengalir kekota2, 
tanah dan ladang disudut Timur 
Eropa dan memusnakan sebagian 

pulau Djerman di 
Laut Timur. Dimana-mana orang 
sibuk memperkuat tanggul2 ter- 
hadap antjaman baru2 dari sera- 
ngan air laut jang diduga akan 
menjerang pada petang hari. 
Djerman dan Denmark harus 
menghadapi invasi musim dingin 
jang mempertinggi tingkat air 
pasang sampai tingkat jang ter- 
tinggi sedjak musim dingin jang 
lalu, jang telah menjebabkan ma 
lapetaka dan kehantjuran pada 
tanggul2 dan menewaskan 1.700 
orang di Nederland, Inggeris dan 
Belgia. 

  

£ Inggris: ingatlah sedjarah 

Dikatakan, bahwa pemerintah 
India telah diberitahu setjukupnja 
mengenai pandangan Inggris ter 
hadap bantuan militer kepada Po 
kistan tsb. tadi, melalui komisa- 
riat agung India di London dan 

“komisariat agung Inggris di India. 
Pandangan Inggris ialah — demi 

$ kian sumber2 tadi — bahwa Pa- 
B kistan adalah suatu negara merde 

  
jg dianggapnja perlu. Di London 
orang menitik-beratkan kenjata- 
an bahwa Pakistan menduduki 
tempat jang penting sekali artinja 
bagi strategi, di bagian selatan 
Asia. Diantaranja dikemukakan, 

    
dady Perantjis jang patah kakinja 
dalam pertempuran di Indo China, 
tampak sedang bersembahjang di ge- 
redja St. Peter di Roma. Perbuatan 

Moreelis ini adalah untuk ,,ngluwari 
udjar”, memenuhi sumpahnja waktu 

dang Djepang 
(Utk Turut Dalam GATT 

20 BUAH negara telah menan 
da tangani pernjata j 

ia sedang menderita luka parah di dang Diana Ba AN ean NI   Kantor pekabaran Djerman Timur 
A:D.N. mewartakan, “bahwa Laut 
Timur telah menghantjurkan tanggul 
jang melindungi Hiddenseew, suatu ' 
pulau ketjil jang berbentuk agak pan 

djang didaerah dekat pangkalan ra- 
ket rahasia Rusia Poonemiinde. i 
“Dikabarkan, bahwa penduduk pu- 
lau harus mentjari perlindungan di- 
tempat2 jang agak tinggi dipulau 
itu. Dalam berita itu tidak disebut 
tentang ketjelakaan atau kehilangan 
djiwa manusia. Pulau Rueget jang 
letaknja tak berapa djauh  djuga 
menghadapi serangan badai dan tau- 
an. 

Dalam waktu singkat dikerahkan 
kapal ketjil untuk menolong meng- 
ungsikan penduduk ketempat? jang 
aman. 

"Kantor berita A.D.N. lebih lan- 
diut mewartakan, bahwa pembesar2 

tin- 
dakan2 keamanan setjara besar2an 
untuk menghadapi air pasang jang 
telah merusakkan tanggul2, lebih 

jauh sebelah utara pada bulan Pe- 

' Nederland, Inggris dan Belgia se- 
mentara itu telah menawarkan ban- 
uan kepada Djerman untuk meng- 

sebelum bulan 
penuh, pada waktu mana air pasang 

Diduga 

  

front, dimana para dokter sudah ti- bagian dalam pekerdjaan General 

pis harapan akan dapat menolong  Apreement on Tariffs and Trade Pe pohon ke Mereels ber demikian diumumkan pada hari ? “|Senen di Djenewa, Dalam sidang long djiwanja, ia akan bersembah- | ST : 
jang di geredja St. Peter dan akan Wang 18 dari GATT dalam 

'bahwa djalan2 

P3 

Inggris Emoh Singgung 
Perasaan 

Tapi Bukannja Tidak Setudjui Ban- 
tuan Amerika Pada Pakistan 

Tidak Ada Tekanan Amerika Dalam Masalah Suez 
KALANGAN RESMI Inggris tak ingin menjinggung perasa 

an India, dan oleh sebab itu maka mereka berdiam diri sadja ter- 
hadap pemberian bantuan militer dari Amerika 
Pakistan dan terhadap kemungkinan bahwa bantuan ini mungkin 
akan merupakan sendi daripada persekutuan 
Amerika, sebagai bagian daripada Pakt Pertahanan Timur Tengah. 

India 

Serikat kepada 

militer Pakistan— 

penjerbu jang me- 
nudju ke India sepandjang sedja- 

rah, kini terletak di Pakistan 
(Khyber Pass, Bolan Pass dil.). 

Pengganti Rentjana Medo 
jang dulu. 

India pun sebaliknja “terus-mene- 
rus memberitahukan kepada Inggris, 
bahwa negara tetangga Pakistan. ini 
dengan kerasnja menentang  diada- 
kannja perdjandjian antara Pakistan 
dengan Dunia Barat, dapat ra : 2 Ega jang s (ka, Te TA berhak mendekatkan anak-benua (subconti- 

jsepenunnja untuk adakan  pertse irent) India kepada daerah2 jang 
tudjuan2 militer dan diplomasi mungkin akan djadi daerah pepera- 

ngan. 

Dikemukakan, bahwa Inggris tjon- 
dong kepada suatu rentjana pertaha- 
nan jang 'akan menggantikan  usul2 
jang beberapa tahun j.l. diadjukan 
oleh Inggris (dan beberapa negara 
Commonwealth lainnja),  Perantjis, 
Amerika dan Turki, tetapi jang tak 
pernah mendjadi masak, berhubung 

20 N , dengan kesulitan2 sekitar ' masalah | egara Un- s. 
Gaston Moreelis, seorang bekas ser- 3 Menurut djurubitjara kem. luar 

negeri Inggrs, pada waktu ini tak 
ada rantjangan2 resmi tentang hal 

ini, tapi diakuinja bahwa perihal so- 
al ini Inggris mengadakan hubungan 
erat dengan Amerika. Demikianlah 
a.l. tulis wartawan A.F.P. 

Tidak ada tekanan Ame 
rika ttg. masalah Suez. 

Dalam pada itu djurubitjara ke 
menterian luar negeri Inggris pa- 
da hari Senin membantah berita2 
jang menjatakan bahwa baru2 ini 

mentjapai tempat sutji ini hanja de. Pulan Oktober TP golongan2 telah aa perselisihan penda ngan berdjalan kaki sadja. Empat 248 mempersatukan diri telah 
menerima baik keputusan jang 
mengundang Djepang turut serta 
dalam pekerdjaan organisasi. 

bulan j.l. sembuh djuga ia dari luka- 
lukanja dan untuk memenuhi sum- 
pahnja, meski dengan susah pajah, ia 
berdjalan kaki dari Paris ke Roma. 

Bakal! Murah 
Beras Th '54? 
AHLI BERAS Inggeris, W. M. 

Clyde, dalam konperensi pers di 
Singapura hari Selasa katakan, : 
bahwa dalam tahun 1954 harga 
beras mungkin akan lebih murah. 
Menurut ahii beras itu, dalam 
waktu 9 bulan jang lalu persedia- 
an beras telah djadi makin ba- 
njak. Negeri2 jang mengeksport 
beras, seperti Birma dan Muang 

Selandjutnja mereka 
sebuah pernjataan 

menjediakan 
untuk 

  

rif,' berhubungan “dagang dengan 
Djepang serta negara2 tadi akan di 

atur oleh ketentuan2 dari GATT. 
Pernjataan mendjadi sjah antara Dje 
pang dengan negara golongan peser 
ta, sesudah 30-hari tanggal penanda 

tanganan. Pernjataan tersedia utk. 
ditanda tangani dari sedjak 24 Ok- 
tober sampai tgl. 31 Desember '53. 
Negara2 jang telah membubuhkan 
tanda tangan sebelum hari tanggal 

  
ditanda- . 

Ipat antara Inggris dan Amerika 
' Serikat mengenai soal penarikan 
mundyr pasukan2 Inggris dari da 
erah Terusan Suez.  Mendjawab 
pertanjaan2 dari para wartawan, 
djurubitjara tadi menjatakan bah 
wa tidak benar Amerika menga- tangani, berdasarkan mana sedjum- | A : 

lah negara2 peserta menjetudjui ma dakan sesuatu tekanan kepada suknja Djepang kedalam GATT. Se Inggris mengenai soal tersebut. 
4 . 2. . . . 3 si 

sudah perundingan2 mengenai ta- Ditanja mengenai berita2 dari Washington bahwa Amerika Seri 
kat bermaksud memberi bantuan 
militer dan ekonomi kepada Me- 
sir, djurubitjara tadi mengatakan 
bahwa pada waktu ini ia tidak 
tahu-menahu tentang adanja se- 
suatu putusan Amerika untuk 
memberi bantuan militer kepada 
Mesir. 

Dalam hubungan ini kalangan- 
2. penutupan adalah: Austria, Belgia, kalangan resmi di London menge 
Sg ne alangkah Denmark, Filandia, Djerman, In- mukakin bahwa pada waktu ini 

dia, Italia, Nederland, Turki, A.S., 
Chili, Swedia, Lurembourg, Hatti, 
Norway, Sailan, Niciragua, Domini- 

ka, Birma dan Uruguay. (UP). 

Clyde, pasar beras di Asia Teng- 
gara adalah sangat luas dan pa- 
sar ini akan makin luas lagi bila 
harga beras murah. :   

| 

Mesir menerima bantuan tehnik 
Amerika dibawah program ,,Pa- 
sal 4”, hingga djumlah 16 djuta 
dollar untuk tahun sekarang. Di 
kemukakan pula, bahwa hubung- 
an-hubungan jang hingga kini di- 
adakan antara dutabesar Inggris 

ruskan offensifnja dewasa ini. 
Muang Thai bersiap untuk 

  

'BANDHIR DIPANTAI BALTIC. kang Sulap Bola” 
DUNIA NEGRO di Amerika adalah dunia jang segala kz- 

- mungkinan bisa terdjadi. Siapa jang mengatakan bahwa orang2 
| Negro tidak tjukup intellegent, kita kenal Ralph Bunche, Paui Ro- 
beson, Richard Wright, d.i.L-nja. Dalam dunia olahraga kita su- 
.dah mengenal tjukup lama. Olympiade2 internasional telah menjak 

| sikan kebesaran dari athlit2 Amerika bukan jang putih tetapi jang 
hitam, anak2 dari "Uncle Sam”. Lihat sadja. pemain2 profnja 
dalam basketball, jang pada achir bulan Djanuari nanti akan da- 
tang di Djakarta dalam perdjalanan pulang dari Australia. " 

- 

Tentang Harlem  Globetrotter 
jang akan datang di Djakarta ini 
UP menulis sebagai berikut: 

Team tsb. dihari2 j.a.d. akan 
mengadakan tournja di Australia 
dan sebagaimana diketahui kota 
asal mereka adalah Harlem, dan 

diistirahatkan untuk memulai dgn 
latihan2 barunja pada tg. 6 Ok- 
tober untuk masa pertandingan 
1953—1954. Susunan  regunja 
sama seperti susunan lama, ,ketju- 
ali dalam susunan jang sekarang 
termasuk Margues Haynes ..sipe- 

    mobilisasi. . 
Sementara itu kalangan.resmi 
Bangkok hari Selasa mem- 

benarkan bahwa pemerintah 
Muang Thai telah mengambil 
tindakan2 persiapan untuk me- 
maklumkan mobilisasi djika di- 
perlukan oleh engan 5 - 

kan2 tjadangan masih belum di-| $ 

an Eaeani segala liburan | 000 ewanaik perang Utara dari 
telah dibatalkan dan instruksi2 | Samp. tawanan perang Amerika pa-. 
baru telah dikirimkan ke pusat29a bulan Djuni tahun j.l., beberapa | 
mobilisasi. Sekaljpun keadaan di | hari sebelum penanda-tanganan gen-j 
Muang Thai kini tenang, namun |tjatan sendjata di Korea. 

pembesar2 merasa gelisah ber- £ 3 Harapan. 

hubung dengan berita2 tentangj Di Washington, -dutabesar istime- 
adanja. serdadu2 Tionghoa anta-: Wa Amerika Arthur Dean ig. baru2 | 

ra pasukan2 Vietminh jang se-|ini mewakili pihak PBB dalam pe- 
dang bertempur di Laos Tengah. :rundingan2 persiapan2 di Panmun- 

ente | «dalam negeri dan Jom, pada Senen malam menjatakan 

di 

  

— Djendr. John Hull — 

deral Won Yon Duk, - jaitu kepala 
Pasu- Polisi militer Korea Selatan jang te- 

Hah merentjanakan pembebasan 27. ' 

  

  

|terdjadi air pasang tertinggi jang 

Sepandjang pantai Baltic telah 

pernah dialami selama-80 tahun 
jang terachir, sehingga keadaan 
didalam daerah ini sangat meng 
chawatirkan. Holsteingate- jang 
terletak dipusat kota Lubeck te- 
lah terendam oleh air bah. Orang 
orang jg berdiam didekat Lubeck 
harus diungsikan dengan perahu2 
karet, dan anggauta2 pemadam 
kebakaran dan polisi darurat se 
karang sedang mendirikan pena- 
han2 air sepandjang djalan2 di 
sekitarnja. 

Kapal ,Nautilus' 

    

S 

T 

 dingan 

sedjak 27 tahun lalu telah berke- 
liling dunia sebagai team basket- 
ball bajaran. ara 

Rotund Abe Saperstein ketjua- 
li mendjabat sebagai manager, 
djuga. sebagai coach, pemegang 
buku, d.Lt. 
stratip untuk kepentingan team- 
nja diborongnja oleh  Rotund, 
djuga' sedjak 27 yth. latu. 

Abe, orang Chicago mulai men 
dirikan Globetrotter ini sedjak ta- ' 
hun 1926. 
team Negro untuk basketball ini ' 
ia bekerdja di Chicago's Savoy 
Baliroom. Setelah team ini petjah 
ia melatih 
chusus untuk team berkeliling. 

Ini adalah satu team Negro jg 
mendapat djulukan Harlem dari | bongan basketball Negro .,The Har- 

asal kotanja dan Globetrotter 
oleh karena team basketball dari 
Harlem ini mengutamakan ber- 
tandingan dengan keliling diselu 
ruh dunia. Sa 

Sedjak didirikannja Trotters ini 
senantiasa mentjapai populariteit ' 
jang makin bertambah. Disam- 
ping hal2 tersebut diatas memang 
Sapertein djuga pemain panggung : 
jang adjaib, ia dapat bertindak 
sewaktu2 sebagai pelawak djuga 
dalam lapangan basketball dan 
djuga dengan ,.bolanja”. 

Kemenangan jang ditjatat oleh 
team ,,Penjulap Bola” tersebut 
adalah sudah 4400 kali sedang ke 
kalahannja baru 267 kali. Dalam 
tahun 1951—1952—1953 telah 
memenangkan 304 pertandingan 
berturut2, dan dikalahkan waktu ' 
bertanding melawan Team Maha- 
siswa pada tg. 29 Maret 1953. 
»Trotters” ini telah memenang- | 
kan 14 pertandingan dari seluruh ' 
pertandingan jang berdjumlah 21 ' 
permainan untuk merebut kedjua 
raan team basketball bajaran, dan 
menangkan 81 pertandingan pada” 
waktu mengadakan tournja di 
Eropa, Afrika Utara dan Timur 
Tengah dan I1 kemenangan le- 
bih dalam pertandingan2 musim badja jang bekerdja-sama itu mene 
panas di Amerika. | 

im pertandingan selama ta- 
U 2—-1953. ,/Trotters” tsb. 

telah memenangkan 161 pertan- 
ipa mengalami kekalah- 

aan 

. Margues Haynes 

“betrotter tersebut, mendjadi ang- 

kewadjiban admini- | 

Disamping melatih | 

team Negro lainnja | 

| an berdjumlah 30 orang berada di 

"mengadakan exhibition beberapa ka 
ili selama di Australia. 

juntuk Panitia Fonds 

njulap dan -tukang-sihir bola”. 
sebelum .men- 

djadi anggota regu Harlem Glo-- 

gota dari Philadelphia: Warriers. 

" Selandjutnja anggota2 regu la- 
innja adalah Goose Tatum, Er- 
mer. Robinson, Josh Grider,. Cla- 
rence Wilson, Johnny Wilson, 
Rookie Brown - dan dua newco- 
mers Wait Dukes .dan Bill Gar- 
retih semuanja Negro dari Ame- 
rika dan semua djuga mahasiswa 
dari Indiana University. 

Selasa pagi dengan -menumpang 
pesawat BOAC telah singgah di Ke- 
majoran dari Singapura. dalam per- 

|djalanannja menudju Melbourne rom 

lem Globetrotters”. Rombongan tsb. 

bawah pimpinan Mr. Welch akan 

Menurut surat jang mereka bawa 
Asiade KOI, 

dari Tonny Wen ketua “Perbasi jg. 
kini sedang: berada di Singapura un- 
tuk  membitjarakan — kemungkinan 
bermain rombongan basketball Ne- 
gro'itu di Djakarta, dinjatakan a.l. 
kesediaan Harlem Globetrotters 'un- 
tuk mengadakan 3 kali pertandingan 
exhibitie di Djakarta pada tg. 29 
dan 30 Djanuari. 

Pihak Panitia Fonds Asiade KOI 

jang sedianja akan mendjemput ke- 
datangan mereka di Kemajoran itu, 
berhubung terlambatnja telegram jg. 
diterima: dari Singapura, tidak djadi 
didjemput. z 

PEMBELIAN BESI TUA OLEH 
DJEPANG 

“ Perindustrian Djepang felah minta 
diberi kuasa untuk mendirikan kar 
tel guna pembelian besi tua dari da 
lam maupun dari luar "negeri. Per- 
mintaan ini diadjakan oleh 22 “peng 

usaha pabrik2 badja, diantaranja ter 
dapat 3 pabrik jang terbesar di. Dje 
pang. Djurubitjara para pengusaha 

rangkan bahwa tudjuan perindustri 
an badja Djepang ialah untuk menu 
runkan harga2 pembeliansi besi tua 
sampai achirnja | mentjapai tingkat 

harga Amerika, jakni sesuai dengan 
12.600 sampai 12.960. yen untuk ti 

  
September jl, team ini sap2 ton, 

katakan, 

Kementerian 1 

para 'opsir tinggi - Muang Thai 
telah terlihat sedjum- 

lah orang Tionghoa dalam pa- 
kaian seragam Tionghoa antara 

ibahwa ia mengharap pembitjaraan2 | 
Ipendahuluan Konperensi Politik di 
Korea akan dimulai lagi ,,didalam 
waktu jang singkat”. Sebagai diketa- 

  

Thakhek. 

hui Dean telah memutuskan. pembi- 
tjaraan2 tadi setelah pihak Utara 

Tetapi kalangan Amerika dan menuduh Amerika melakukan tinda- 

pasukan2 . Vietminh disekeliling | 

Perantjis meragukan tentang 'kan pengchianatan dalam . peristiwa 
adanja serdadu2 Tionghoa itu. pembebasan tawanan2 perang. Utara 
Mereka menegaskan, bahwa oleh Syngman Rhee diwaktu jang 
mungkin sedjumlah serdadu, Viet- |lalu. ' Menurut Dean, .ia mengharat 
minh berpakaian seragam Tiong- | bahwa Suatu perumusan” akan di: 
hoa- jang diberikan oleh RRT. ,ketemukan jang akan memungkin- 
(Antara-AFP). kan pihak. Utara menarik kembaii 
: Ma RE aah | tuduhan2nja itu. Dikatakannja bah- 

MASALAH ATOM AKAN DI- wa pihak Utara ,,ingin sekali” mem- 
BITJARAKAN DLM RANGKA buka kembali perundingan2 agar 
KOMISI P. B. B. URUSAN Suatu penentuan tentang penghenti- 
PERLUTJUTAN SENDJATA? | an permusuhan di Korea setjara .,le- 

Seorang djurubitjara kemente- ibih formil” nanti dapat diusahakan. 
rian luar negeri Inggris hari Se- d Dean Lana Dena an 
necn menjatakan tidak tahu-mena Bad Wetua da Aa ia meli- 
hu, mengenai rentjana2 untuk |. g J 

ihak Ut gn 
membitjarakan masalah pemakai 'pihak Utara akan menghendaki di 
an tenaga atom  setjara damai, j mulainja kembali peperangan, tetapi 

uya ia menambahkan bahwa ,,kemungki- 
dalam rangka Komisi PBB uru- 

bahwa , 

Akan Menjelam Non Stop 
Selama 2 Bulan 

KAPAL selam - pertama-tama di 
dunia jang diperlengkapi atom akan 
diluntjurkan ke air angkatan laut 
A.S. pada tgl. 21 Djanuari j.a.d., 
demikian sebuah -pernjataan dari 
djurubitjara angkatan laut A.S. pa- 
da hari Senen. - 
“Dikatakan, " bahwa kapal. selam 

itu akan diberi nama ,,Nautilus” 
dan" “akan mengalami” pertjobaan 
menjelam terus-menerus selama wak 
un dua bulan atau lebih lama lagi. 
Oleh djurubitjara diterangkan, bhw 
penjelidikan2 “atas ketjepatan dan 
tekanan selam akan dilakukan sesu- 
dah Nautilus mulai diresmikan be- 
kerdja. Dikandung mikksud, bahwa 
Nautilus  nantinja - “akan digabung- 
kan kepada. armada A.S. di Atlan- 
tik, (AFP)- 5 : kg 

  

16 negara jang berperang di Ko- 

Rp. 500.— 
339672 
150257 
3619 
80619 

215240 
334478 
94270 
170368 
63268 

369253 
160785 
90881 

162937 
307476 
407894 
167484 
327130 
118308 
296436 
85354 
87160 

212321 
273323 

392986 
111897 
304212 
319368 
84414 

255276 
339359 
321219 
216622 
116658 
281482 
321160 
275162 
396169 
227822 
278908 
156894 
208591 
360395 
38185 

400204 
85011 

339820 

296551 
180785 
371862 
99090 

271500 
387654 
211992 
58400 

191259 
39934 

121433 
333367 
322286 
46733 

408004 
236316 
173991 
225543 
178806 
362446 
262164 
258854 
349428 

(Tjotjokkah Nomor Tuan? 
|di Kairo Sir Ralph Stevenson dan. : 

262063 
81797 

217303 
60789 

237802 
243649 
59548 

182155 
83229 

295039 
33724 

349261 
156988 
140154 
348434 
39587 
33668 

409871 
268642 
69902 

318511 
15982 

299099 

385776 215048 270819 86128 pembesar2 militer belum lagi men 

275178 140417 
230726 86699 
'301744 317672 
1191513 325168 
| 62154 396909 
1350250 206442 
189640 238582 
359753 356133 
140389. 91014 
79951 224200 

213586 315104 
269936 181895 
25831 34317 
72160 35504 
119286 332247 
88291 354056 
91031 194448 

363749 373783 
46358 58795 

360521 
114043 
11087 

384749 
162923 
86118 

395103 
65737 
41292 

372615 
315932 
97543 
99913 
48850 

254698 
338085 
163320 
178649 
72318 

388866 
368842 
267451 
161063 
48771 

343037 
291324 
206726 
45891 

tjapai tingkat jang lebih daripada 
pertemuan2 untuk  menindjau 

| pendapat2 masing2 sadja. Dikata- 
Ikan bahwa hingga saat ini belum 

365442 
219974 
43186 

188593 
130499 
214027 
335405 
192108 
372275 
156093 

159005 58793 “36877 
41808 366950 

352564 214617 
219112 300475 

172417 
246226 
122726 

53876 
185467 
187207 
286246 

371762 
296110 
398995 
74078 
150141 
187047 
382940 
385414 
359680. 
316283 
64297 

366279 
280981 
302375 
276202 
249345 
119269 
30485 
43035 
304173 . 
84001 
30944 

219838 
385373 
43239 

336891 
333824 
201963 
108256 
160404 
194499 
307942 
70796 

297179 
325293 
126520 
221128 
229222 
29629 
36643 

394390 
146761 
325987 
61672 

109815 
333792 
56999 

135167 
194701 
144644 
15783 

135022 
291832 
225102 
201316 
311128 
377326 
406712 
154260 
123434 
357378 
270435 
231969 
394047 
27408 

239563 

180226 
284869 
148734 
386875 
85867 

165514 
126464 
315477 
184681 
189136 
69218 
30544 

298224 
313244 
350330 
58772 
70625 
153060 
26068 

356995 
85534 

241529 

183000 398805 
101410 350918 
131866 114615 
215971 22715 
71834 406576 
39169 322548 

157281 164934 
66523 371571 
36668 363565 
20820 113390 
38499 261582 

210621 40179 
344995 40513 
88790 402236 
112981 258108 
203577. 310279 
299319 162629 
343351 219164 
261972 212201 
348830 81491 
209743 385569 
368417 56978 

404597 
168653 
294713 
328973 
310643 
37958 

119143 
341724 
226017 
63877 
64273 

310466 
38672 

389441 
220857 
310229 
227001 
185077 
167067 

2201657 
182446 
309512 

67334 
385862 
317313 
152985 
258379 
208994 
151023 
294060 
161159 
271204 
361236 
387789 
189565 
198107 
303903 
109797 

  
37056 

219905 
132556 
255768 
212567 

Hi3OOIS 

  

'ditentukan tanggal bilamana pe- 
rundingan2 antara Inggris dan 
Mesir mengenai hari kemudian 
daerah Terusan Suez akan dibu- 
ka lagi. (Antara—UP). 

Penumpang? 
Gelap K.A- 

Kedapatan Djuga ,,Go- 
longan Intelektuil“ Jang 
Membontjeng Zonder 

Bajar 

PAGI HARI Selasa dengan di 
saksikan oleh Menteri Perhubu- 
ngan Prof. Rooseno, oleh pihak 
Djawatan Kereta-api Inspeksi 
Djakarta Raya telah dilakukan 
pemeriksaan serentak terhadap 
penumpang2  kereta-api gelap 

jatau orang2 jang naik kereta-api 
setjara sonder kartjis. Pemeriksa- 
an serentak pagi ituedilakukan di 
stasion Djakarta Kota, - dimulai 
dari djam 06.00 sampai djam 
10.00 pagi, dan adalah merupa- 
kan rangkaian ypemeri se- 
rentak jang telah  didjalankan 
oleh D.K.A. Inspeksi Djakarta 
Raya sedjak bulan Djuli 1953 jg 
lalu, dengan mendapat bantuan 
pihak polisi dan tentara. 

Hal ini terutama sekali dimak- 
sudkan guna menginsjafkan pihak nan terdjadinja pertempuran ketjil2- 

san Perlutjutan Sendjata. Djuru- Pe p J 
bitjara tadi memberi keterangan 
tsb. sebagai djawaban terhadap 
pertanjaan scorang wartawan. 

ROMBONGAN KESENIAN RU 
SIA AKAN MENGUNDJUNGI 

INDIA. | 

Kedutaan India di Moskow hari 
Senin mengumumkan, bahwa sebuah 

delegasi kesenian Sovjet Uni jang 
terdiri atas 25 orang ahli2 seni lukis, 
musik, penjanji, ballet dan: tari2-an 

rakjat pada kira2 pertengahan bu- 

lan Djanuari ini akan bertolak ke In 

dia untuk tinggal disana selama 6 

'pekan. Dengan rombongan tsb a.l. 

akan turut serta Alexander M. Gera 

simov, ahli seni Jukis dan presiden 

Akademi Seni Sovjet Uni, Maya Pli- 

syetskaya, penari wanita terkenal 

Adan Rashid Beibutov. seorang ahli ta 
« 

ri2-an rakjat dari Azerbaijan. 

lam dibawah pandji2. PBB, jaitu 
an selalu ada. . untuk .merundingkan. suatu peru- 

| Perundingan2Z — Panmun- | musan guna mempeladjari ke- 
jom dibuka kembali ? bea jan dibukanja kembali pe 

Dalam pada itu seorang djuru- /rundingan2 di Panmunjom.. Di bitjara kemlu AS kepada para tambahkannja bahwa berbagai-ba 
wartawan hari Selasa mengatekan ' gai andjuran telah dibitjarakan. 
bahwa kemlu AS bersedia untuk |  Selandjutnja djuru-bitjara itu 
.mempeladjari setiap tindakan jg mengatakan bahwa, ia mengira 
dapat menudju ke dibukanja kem , bahwa kini sedang dilakukan 
bali perundingan2 di Korea. Le- pembitjaraan2 tak resmi dengan 
bih djauh djuru-bitjara itu me- “para wakil Tiongkok dan Korea 
nambahkan bahwa . hingga kini Utara, baik di Peking maupun di 
belum disusun perumusan jang Panmunjom, berkenaan. dengan 
sempurna terhadap ditarik kem- kemungkinan2 dibukanja kembali 
balinja pernjataan jang dibuat : perundingan2 itu. Djuru-bitjara 
oleh fihak Utara jang dianggap 'itu lebih djauh mengatakan bah- 
tak dapat diterima oleh pemerin- Wa ia mengharap agar: perundi- 
tah A.S. Ingan2 tak resmi ini dapat berha- 

Selandjutnja djuru-bitjara itu sil. Ditambahkannja lagi bahwa 
mengatakan bahwa pada “hari “Dean bersedia untuk kembali ke   Senin di Washington telah diada- Korea djika perundingan2 dimu- 
kan rapat antara para wakil ke- lai lagi. (Antara—UP). : 

219469 
378341 
61505 

271599 
55681 

296474 
188890 
349405 
366659 
219909 
387487 
180774 
180855 

25901 
96624 
174082 
314547 
60195 

236014 
186310 
215134 
204602 
361343 
354991 
Sepah 
180219 

191766 
358623 
216624 
188954 
115645 
153957 
21198 

374867 
288314 
342710 
387145 
351934 
262661 
339176 

253005 
31265 

249846 
64783 

284896 
234685 
107946 
355493 
201522 
214199 
216506 
41971 

Rp. 250.— 
267290 
171606 
59557 

406490 
391913 
69164 

232092 

38132 
197426 
157974 
362111 
TEA, 
2275319 
28235 

315018 
29183 

128471 
28816 

198343 

168863 
367253 
408749 
295743 
132900 
303086 
151336 

  

An erik Mau Melingkari Rusia 
SUMBER2 diplomatik hari Selasa 

mengatakan bahwa pakt militer jg. 

diusulkan “antara A.S. dan Pakistan 

adalah hanja sebagian dari suatu 
rentjana A.S. jang lebih luas untuk | 
membangunkan. suatu sektor baru 
dalam sajap pertahanan: anti komu- 
nis disebelah Selatan Sovjet Uni. De- 

negara itu dengan Iran jg mungkin “mikian diwartakan oleh wartawan 
besok akan menjusul.  A.S. 19 (UP Stewart Hensley dari Washing- 

ton. Diwartakan bahwa para pem- 
' besar A.S. kini sedang mengadakan 
| perundingan? dengan para wakil da- 

ri Irak, Pakistan dan Saudi Arabia, 

memberikan bantuan pertahanan 'jg. 
terbatas kepada setiap negara, djika 
mereka sendiri meminta. Selandjut- | 
nja oleh Hensley dituliskan bahwa 

  

mengenai . kemungkinannja untuk jnegara2 ini akan merupakan mata 
mengadakan sebuah . persetudjuanjrantai jang sempurna — dalam ling- 
pertahanan bersama antara ketiga karan disekitar Sovjet Uni jang me- 

luas dari. Norwegia sampai kepantai2 
Atlantik dan terus melintasi pantai 
Utara dari Laut Tengah sampai Tur- 
ki dengan tak ada lobang sebuahpun. 
Persekutuan antara Turki dengan 
Junani dan Jugoslavia membawakan 
usaha2 pertahanan Barat sampai ma- 
suk djauh kedalam Eropa Tengah. 
Demikian Hensley. (Antara-UP), 

masjarakat agar mengetahui di- 
siplin dan kewadjiban membeli 
kartjis apabila naik kereta-api. 
memberantas penumpang2 gelap 
serta mengembalikan  tata-tertih 
dalam Djawatan Kereta-api. 

315886 29350 
325409 255618 
99882 39089 

312222 200462 
1479717 69745 
18339 245887 

197502 244662 
290307 147211 
324215 207986 
228866 340208 
99510 392082 

235610 264047 
357155 211053 
350012 335446 
28368 346891 
89309 51898 

176910 26289 
60601 132056 

162373 249180 
94055 150830 
09133 “411335 
131921 “323507 
229817 203366 
377576. 207008 
716701 126275 

303555 384815 
210369 35678 
326132 34945 
341524 175446 
152704 373074 
392587. 89287 
184092 295595 
302689 383741 
371470 100239 
210611 227401. 94955 
113938 358423 269641 

(Disambung) 

285236 
387234 
130030 
356781 
138774 
115710 
94157 
203 

319954 
294160 
71740 

118617 
388211 
310111 
188701 
221656 
386178 
184579 
132202 
395633 
237981 
213357 
303398 
56671 

225886 
173796 
52040 

385713 
143693 
360113 
26159 

228744 
97303 

304881 

839133 
246752 
369349 
193128 
140864 
362618 
297522 
218406 
82701 
10000 
23217 
12066 

370245 
196002 
94499 

235295 
334749 
352688 
211538 
197367 
94617 
189804 
336592 
405946 
154973 
157090 
98007 
22206 

204321 
373983 
382447 
139909 
258074 
245777 
H6154 
360532 

Dalam pemeriksaan serentak 
pagi itu jang dilakukan hanja da 
lam tempo 4 djam, ternjata 100 
orang kedapatan mendjadi penum 
pang gelap,jang naik kereta api 
setjara membontjeng. Terhadap 
mereka  diwadjibkan ' membajar 
harga kartjis jang dihitung dari 
djarak-terdekat, jakni Rp. 0.50, 
ditambah Rp. 1,50 sebagai denda. 
Dari 100 penumpang gelap 'itu, " 

116 orang diantaranja/ terpaksa di 
angkut keseksi-polisi karena 'ti- 
dak dapat membajar harga kar- 
tjis dan dendaan jang telah dite- 

Itapkan dan tidak pula sanggup 
meninggalkan sesuatu barangnja 
sebagai 'djaminan (borg). Ketjua- 
li itu telah dibeslag 30 lembar 
'kartu-abonnemen jang dipakai se 
sudah liwat batas waktunja. 

Penumpang2 gelap atau pem- 
bontjeng2 jang merugikan pihak 
D.K.A. dan masjarakat itu, tidak 
sadja terdiri dari apa jang dise- 
but buruh-kasar, tukang2 pendju- 
alan koran dan sebagainja, tetapi 
tidak sedikit diantaranja terdapat 
apa jang disebut ,,golongan inte- 
lektuil”, bahkan djuga anggota2 
polisi dan tentara, (Antara)   
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Kabir Kota Kota : 

   

       

      

    

   

  

     

   
     

      
   

      

     
    

    
    

    

   

    
    

  

   

    

   
    

   

      

   

   

     
   

     

    

    
    

      

   

   
    

  

REKTUR JAJASAN KOPRA. 
“Jajasan  Kopra mengumumkan, 

bahwa 
ekonomian tanggal 

tur Jajasan Kopra, Drs. Tan Tek 

PENDAFTARAN s8G 
Pimpinan  KLP/SGB 

  

nuari 1954 ini masih aa 
sempatan — Bri SR, 
ri atau Partikelir jan 
mempunjai idjazah St 

1 
bei 

    

- dari KLP/SGB Negeri di aa 
anlamper 2 Semaran 2 
6 IS Djanuari, 
sore. Mn TN 

aa 

berkepentingan n 

PENTI 
Suatu peristiwa. jang 

kan telah road 3 han hari Senen 
bi di desa. Su redjc » Salatiga. 
dalam mana seorang Ken Har-| 
djo telah mendjadi korban. pentjuli- 
kan. Peristiwa itu menurut Gg 
an, dapat dituturkan sbb.: P Pada ke- 
tika itu H. jang sed: 
upatjara perkawinan (?) didesa tsb.,: 

  

     

  

  antaraan surat oleh orang - jang be- 
lum dikenal .H. menuruti adjakar: 

kemudian terdengar suara tembakan 
hingga 2 kali. Diduga, H. telah di- 
tembak mati oleh orang jang mem- 
bawanja itu, dan sementara itu 
orang2: jang, mendengar tembakan 
tsb. belum barca: mengadakan pe- 
hjelidikan.  Kedjadian ini kemudian 

. dilaporkan kepada fihak jang ber- 
wadjib untuk pengusutan - lebih Jan- 
djut. Hardjo berasal dari. desa Su- 
ruh, Tengsrah sadap nu 
NEK NAN 

Telah ber 

R. SOEROSO$ 
dengan 

SOERTINII 
SOLO... 
PURWOKERTO di SEMARANG 

pada.tg. 3 Dina 1954. : 
SEKEN Na NN 

BADAN ipa mbk, Saga, Jaa 
las, tulang2 t (sexuele zwakte 
3 ds. VITANOL PILL. tanggung 
dapat kembali tenaga muda, tidak 
bukti uang kembali a Rp. 20.— 
3 ds. Rp 57— EXTRA KERAS 
Rp. 60— RENA PILL. datang 
bulan tidak beres Rp 58.— Buah 
dada lembek ?? BUSTERIN da- 
pat bikin segar, kentjang dan mon 
tok Rp: 20— EXTRA KERAS 
Rp. 75.-— SCHOONHEIDSPOF- 
DER ZALF 4 Rp. 10— OBAT 
KUKUL 1 stel Rp. 25.— SANA- 

— TORIN: lekas tulung sakit bloed- 

  

druk Rp. 20o— HONORION 
laki2 bongsiat Rp. 20— AAM- 
mera Aga Rp 30.- ZALF 

10.- TN 'TELOR, LIDA 

    

t THIO “Giok 
“Gang Tengah 22 - at, 

aa Soto Toko Dial 
Tas . 'Tjojudan 704. 

Kud : Bitingan lama 
Mb aa 3 Peran 

“Pindah ke 
Alamat baru: 

Mulai tanggal 2-1-1954. 

ts Edi wae SAI 

“kepada : 

  

Kini Hua men 
tuan saja tel. 

kemudian terhjata, bahw 
Badan lemah-lemah dan tida 
sudah baik se 

Lebih landjut tuan akan dapat 
sekali jaga: 1. Pang aah 

N
a
 

a
n
a
 
a
a
 
n
a
n
 

(DRS. TAN TEK HANG pr | 

dengan beslit Menteri Per- | 
23. Desember! 

1953 telah diangkat nebagni Direk- | 

Hene, terhitung mulai 1 Nopember | 
953. 

. menga- | 
barkan, bahwa dalam bulan na | 

se 

untuk | 
mendaftarkan diri seba: murid : 

hadlir pada | 

telah dipanggil keluar dengan per- | 

surat itu, tetapi setelah lk, 30 me-f. 
nit H. tidak muntjul kembali, dan 

PEMBERITAHUAN 
Dipermaklumkan Tan ban ini, bahwa: 
Perwakilan P. T. PELAJARAN NASIONAL 

: 2 INDONESIA 
Sean lama : Diplam Pur wodinatan Tengah No. 26 

Djalan Purwodinatan No. 12 

Tilpon sementara Smg. 1132 

Har djadi maklum adanja. 
vi Te 23 . PERWAKILAN 

“Surat Pud djian 

Lth. Tapa, nagih V YAwan MAWN 

ab banjak2 terima kasih, karena surat 
h. terima, dan disertai obat: VIRANOL EXTRA 

STRONG, Obat mana kini saja telah pakai: Setelah & hari 
a badan saja dengan segar bugar. 

- enak tidur, makan, 
-semula-mula. 

sangat-sangat saja hargai bahkan saja djundjung tinggi. 

  

   

Merabatukap diperbanjak terima kasih. 
Kepada sekalian Bapak2, Ibu2, Saudara2 dan handai $ 
'atas perhatian, bantuan lahir dan batin serta pengiriman 
Ikarangan bunga, pada wafatnja suami dan ajah kami jang 
tertjinta : : 

Raden SOEGENG 
(Residen pensiun) 

hari Saptu wage, tanggal 26 Des. 1953, di Semarang. 
1 Jang berduka tjita : 
Raden Aju FK. Soegeng, Semarang. 
Keluarga Mr. R. Sardjono, Bara 

R. Soedarto, 2 
Soeroto, 
Sapardi, Seniirad 
Soetardjo,' Semarang. 

Rr. S. Dena nung: 
3. Koestidjah (Poppy 

: pada 

3 

  

» R. 
5 R. 
2 R. 

pn nang 3     
  

    
    

INI Han 2 
(u. 17 tah) 

Ku 
5.00 7.00 200 

    

Satu drama jg. 

memikat $ 
Ni abad Ma oki 

san Hn 
| Mengharukan 

Gempar! 

  

9 N Tn : 2 BACK DOOR MEAVEN 
Akandatang: Donald O' Connor — Lori Nelson — Alice Kelly 

»FRANCIS GOES TO WEST POINT” 
ta kaldu jang bisa bityara kembali Jagi dan bikin penonton terus ketawa! 

Lutju dan menggembirakan! 

5.00 7.00 9.00 INI MALAM 

  

  

GRAND, (u. 17 tah) 
Columbia Pictures presents 

S STANLEY KRAMER'S Production of 

“aro CHARLES BOYER 
2 “LOULS youeoan 

with Marah AT » Kurt KASN «Anda CHRISTIAN » Marcel Dat 
Play by Eari Felten « ilbsiz Composed and Direoted by 

: Kotjak! —& . Lutju! 

Akan datang: SEORGE MONTGOMERY - ANGELA STEVENS 

JACK Mc. CALL DESPERADO- 
Color by Technicolor. : 

They give him a bad "name and helived up toit! Penuh sensatie! 

INDRA  NIMALAM “Y ROXY 13 Laga 
5.60 7.000 9.60 - D.M.B: (17-tah:) Sa penghabisan 

BLASTING OUT Of KOREA'S FRONT. PES 
BAL 

    

  

DN sap BOBAY DRISCOLL » Screen 
3 "ed by Richard Fieischer 

— Menggembirakan! 

  

  

    
5 - An ALLIED ARTISTS Picture 

Tan atas medan peperangan di “Korea! 

“ROYAL 
5.00 7.00 9.00 
Film tentang kaum Muslimin dari seluruh Dunia datang berkumpul di 

' Mekkah- Medina. Dari Indonesia a.l. rombongan Bung Hatta! 

Hebat! t- Gempar! 

INI MALAM D.M M. 8 (U. segala umur) 

IBADAH HADJI 1952” 

  

Akan datang: Rd. SUKARNO — KOMALASARI — 
DARUSSALAM '- AMINAH - DIURIAH - A. HADI 

a E R B E t: E N G G Us 2 Indonesia 

  

baru b 

BESOK MALAM 3 H A O Y: A N Ea DAWN   FADJAR 

sx... Fadjar menjingsing memetjah alam gelap gulita! 

PERMUDA 
—— KEMBALI 
SETELAH BERSALIN 40 HARI 
Seluruh tubuh berasa lebih ring- 
kas dan enteng, tjahaja muka 
kelihatan lebih muda dan gembi- 
ra, kesehatan bertambah2, dan 
anak jang mungil itu mendjadi 

ontok dan sehat betul. Semua 
ini Njonja dapat membuktikan, 
setelah Njonja minum: 
DJAMU HABIS BERSALIN 

Keluaran NJONJA MENEER 
Semarang. 

  

(PELNI) 

  SEMARANG. 
tan     

PRERIK DJAMU TJAP PORTRET 

Pelan 33 
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(SE LA LS NIK ME MM LN 

Pe: 

  

  

uratnja 

/ 

PERHATIKANLAH : 

LL HH LL 

  

Toko Pedamaran 90, Telp. 900, 
Semarang. 

Agen: 
Surakarta: Tjojudan 141, Nga- 
peman 15, Djl. Slamat Rijadi 
394, Pasar Nusukan 4, Pasar | 

sekarang 
Oleh sebab itu obat tuan 

chabar. Hanja sekian, dan Kliwon. 146, Widuran 67, Me- 
diperbanjak terima kasih. sen 177, Gading Kidul 170, 

Dj. Gilingan 28, Kratonan 
Wassalam dari sajae Wetan 19,   

  

mma MN Wu 
SEDIA SWEEPSTAKE 

»SPERSIT” 
Startnummer 1 s#d 180. Harga 
a Rp 7,50 ditambah porto 50 sen 
tiap2 lembar. 

JARMADI & CO 
Pontjol 76 — Magelang, 
PARA 

  DAUD HAKOR 
Sumbawa Besar. 
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Orion 
Ini 

malam 
- premiere 

ST 9. 

(17 th.) 

Drama jg. 
Sl 3 

R E Xx Besok malam premiere 
5 5-79, (17 th) 

ea 

3 Film jang bermutu tinggi TERBAIK 

Shirley- Booth menundjukkan  per- 

2 mainannja jang hebat sampai 'ia 

mendapat OSCAR! 

Ini malam pengab.: 5.-7.-9- (17th) 

April in Paris” (Cotor T 

   

  

Tas dna 6 Bah 7 Tgboai "s4 | 
Diperpandjang berhubung adanja perhatian dan 1 
sambutan jang sangat luar biasa : |     

  

    

  

  

   

   

| Marilyn p A99 
h | BURT LANCASTER | THEAT:E Monroe dim. »N I A — A R A | 

| SHIRLEY BOOTH « |. SOLO dog JEAN PETERS — JOSEPH COTTEN | 
1 “3 | £ in tech nicolor | 

an — Kogers 37 
2 « ap Tata " G : 21 Ni roses : Rekanan LANANG 2 Bee 

1 Little $ Sa N Ourgun moze Aj | calLxei Tiar     Gan TERRT MOORE 

dalam tahun j.l! - 

  

Doris Day —. Ray Bolger 

Roy dan Trigger terantjam oleh 
  tumpukan balok2 jg. mengglundung 

kebawah menudju ke sungai 

          
Apakah Sa Ta — Lekaslah, Trigger! Mungkin 

| Tuan2 per- HN wu EF - kita dapat menghindari balok2 itu! 

Bi : 
|Tari2an di- ekaataa : 

jatas Udara! (« "SEKITAR WARISAN YOLANDA" ,       (Segera datang!) 

  

    
   

  

     
— Rogers Sedang menudju 

ke pinggiran sungai jang tju- 

ram, Caulks! Ia akan membuat 
lontjatan jang lama kedalam 
sungai! : 
— Itulah akan memberes- 

kan djiwa cowboy. jang . usil 
untuk selama-lamanja! 
— Engkau pembunuh2 jang 

kedjam. 

   

penjakitan dengan tjepat akan berobah ena AO 
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Ogar KUAT Buat LELAKI: 

Kevin 
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18 

Mem daa Tiintanja 
Istimewa: “TSTRLSUAML 

OpAT KUAT BUAT PEREMPUAN: 

. Obat Lina .GOLES SISTERING TABLETS” 
TIAP? WANITA jang selalu makan obat ini: Potongan badannja bertambah elok sebagai. Wanita modern dengan 'paras 
selalu dan tak bosan' orang memandangnja. ORANG JANG HABIS 
dan segera terbukti jang kesehatannja. kembali seperti biasa. 

Model Kardos Tjap »GOLES” bisa dapat di Toko Obat dan Warung2 diseluruh Indonesia 

Agent2: FIE MIN YOK PONG Gang Warung No. 10 
: : HWAY AN TONG "3 ” 5» 3 

ENG TAY HO Pekodjan » 101 
. NGO HOK TONG Gang. Pinggir ,, 1 

'SINTJIA sudah DEKAT ! 
Pool's Product :     

  

       

    KITA ANDJU#KAN HARAP 
LEKAS ATUR PESENAN 

SEKARANG 

CHROOMNIKKEL STAAL- 
BUIS STELLAN KURSI 

(ZITJES) 

        

    
        

         

        
       

    

  

(PASAR BESAR W. 
29/31 

pelek A31 el 5. 4084—961 

SUKABA TA 

  

    

        

TELF, 1685 

  

     
       SEMARANG 

   
   
   

  

       Roy dan Trigger terpaksa mendjatuhkan diri kedalam sungai, 

f 

"RAN AA TT Ta LL TA TA Te TA TS Te TA TA 

: Obat-obat Jang Sudah Terma asjhur 
GOLES KIDNEY ING TABLETS jang sudah kesohor 5 Sia selama lebih dari 25 tahun. Bila orang jang sudah tua memakan obat ini urat 

kentjang kembali dan fikirannja selalu sehat. Tiap? orang muda jg. mem biasakan dirinja untuk makan obat ini, badannja akan bertambah 
kuat dan sanggup melawan orang liar. Untuk orang dewasa jang “sudah kawin, kalau sering? makan obat ini tentu akan lebih Lan Ganga kesenangan: 
dalam rumah tangganja-karena badan selalu sehat dan suasana riang-gembira. Bagi orang muda jang belum kawin 

seorang pemuda tampan jang tangkas denga penuh semangat dan kegiatan jang memuntjak. 

   
    

   

SAKIT dan lemah badannja lekaslah makai obat ini 

Be Pala at MEA "AS LL AL LL IN PL SL LN LL EL AA AA TA 
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Menma ema asma 

  

serta badannja selalu lemah, 

GOLES 
TRADE 

Laki 
dan 

Wanita 
Tjobalah 

memakai lebih 
dari 1 doos: 

dan Buktikan 
Ijepatnja 
Obat ini 

' bekerdja ! 

     
    MARK 

    

        

disukai 
terus-mererus 

jang berseri-seri, 
dengan 
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Baru Terima Lagi: 
# Mofor mesin djahit merk "HILLMAN”, 

buatan Inggeris, komplit dengan lampu: 

“ Motor mesin djabit merk "SEW TRIC? ' 
buatan Inggeris, model terbaru, komplit 

dengan lampu, storing svrij. " 

Pusat Pendjual : 

SUPER RADIO COMPANY N.V. 
SETERAN (DUWET) 5 SEMARANG :   'TJAB. 

  

nkinka an ok usabaan 

SURAT PUDJIAN 
Jang bertanda tangan dibawah ini, kami KARSOMO meng- 
haturkan banjak terima kasih, kepada tuan 

Tabib M. S. RAHAT 
Seteran 109 — Semarang 

jang mengobati penjakit WASIR (Aambeien) jang kami 
derita lamanja 10 tahun dapat sembuh-dalam 13'hari, Peng- 
“obatan zonder operatie dan tidak merasa sakit. 

Semarang, 14 Desember 1953. 

KARSOMO RABEDIN 
Kp. Lgu agan 1094 SN 2 

Pelamar diharap datang sen- 

1 “ # 2 

| | d | diri dikan.or: 

BANK NUSANTARA, 
W LPURWODINATAN TENGAH 26 

Heh 
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Seorang KASIR jang berpe- 
ngalaman, 

Type Perti.: SEMARANG”. Idzin No. 1492/1117 A/172 
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