
  

  

    

   
   

    

    

     
    

| Anggota 
Kabinet Tak Capabel 

| Utk Mengatasi K an Dewasa Ini 
   

1g dan tak mempunjai 

5 Mereka tak ca 

| Demikian 
Mr. Jusuf 
kan dalam konperensi pe 
siang bertempat di 
wan Surabaj Bra Rn 

Atas pertanjaan, Mr. Jusuf 
memberikan pendjelasan, bahwa 
Masjumi masih ag m adi 
partai opposisi jang loyal, baik 
didalam maupun diluar Parlemen. 
Pula tak akan melakukan tindak- 
anstindakan jang bertentangan de " "tan 

perdamaian 

. ai Warta- 

   Tn $ 
“4, suasana dikalangan 
am, Masjumi .meng- 

hendaki adanya kerdja. sama da- 
lam bentuk federas.. Suatu per 
satuan dari partai2 Islam  itv 
tak di inginkan, karena - Masjum' 
jakin bahwa andaikata persatuar 

situ dapat d laksanakan,  tentulat 
tak akan berus'a pandjang. Sati 

akan petiah pula. wakt 1 
2 MN 
Ag Mr. Jusuf Wibisono 
Seperti telah diberitakan, Mr 

Jusuf Wib'sono datang ke Sura 
ba'a untuk menghdt Fri ikongres 
ke-VI Serikat Buruh Islam Indo- 
nesia. Ia adalah wakil ketua dar 
Pimpinan Pusat S B.LI. (Antara 

Mossadegh Naik 
Appel 

# 

  

selama 3 tahun atas dirinja, ketik: 
Senen j.I. Alasan maka Mossadegk 
naik appel ialah karena ia meng: 
anggap pengadilan tadi tidak ber- 
kompetensi dan tidak sah. 
degh minta supaja soal ini “diurus 
oleh mahkamah agung appel. 

cara Mossadegh itu sesungguhnja 
etah dihapuskan oleh  Mossadegh 
ketika ia masih diadi perdana men- 
teri, tetapi kemudian diangkat kem- 
bali oleh pemerintah Zahedi. Ap- 
pel Mossadegh -sekarang telah dite- 
ruskamn kepada pengadilan militer 
untuk dipeladjari. (Antara). 

E- 5 
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uL
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Pemogokan di Kongsi Minjak Ba 
srah kini sudah selesai sepenuhnja, 
demikian menurut seorang. djuru-bi 
tara kongsi tsb. Ja menambahkan 
bahwa semua pekerdjaan termasuk 
pengeboran telah dimulai lagi dan 
bahwa keadaan di Basrah kini su- 
dah. tenang kembali.” 

|Ada 

esul i 

- ANGGAUTA 
tak mempunjai 

ke- 
(untuk mengatasi kesu- 

kini dihadapinja. 
abel untuk mewu- 

antara lain keterangan 
Wibisono jang diberi- 

Selasa 

        

   

Alasan : 

DJIKA DIAMBIL SETJA 
manan di Indonesia sekarang in 
memberikan alasan untuk 
djutnja. Pendapat itu berda 
alat2 | 
wa Tengah memberikan kesan 

kapan dengan Antara di Solo. 
demikian pemerintah tak dap 

ani 
Utk O 

Perkembangan Selandjutnj 
rangan P.M. Ali Di Solo 

optimistis terha 
sarkan atas .statist 

negara sesetempat. Djuga 

keterangan Perdana Menteri Mr. 

Sidang Kabinet 

       
   ». 

nja : Kete- 

RA pukul rata, maka keadaan kea- i umumnja ada kemadjuan jang 
perkembangan selan 

ik jang masuk dari 
keadaan ke 
adanja Nan itu, . Demikian 
Ali Sastroamidjojo dalam pertja-. 

Se landjutnja dinjatakan. sekalipun 
at merasa pua 

untuk memulihkan keamanan kini, dikerdjakan t 
sadja, usaha2 

erus. 

| Diterangkan bahwa kedatangannja 
'ke Djawa Tengah “adalah chusus 
berhubungan dengan ssoal2 keaman- 
an. Untuk itu telah diadakan -hubu- 

  

    

  

imistis Terhadapj 

  

  

      : n : Nee 
| Pemerintah Tak Bisa 

If Penuhi Sjarat2 Jang 
II Diadjukan Grombolan 

WAKIL P.M, L, mr, 
.negoro, atas pertanjaa 
nadi peristiwa 

|tan2 di Sulawesi Selatan, mene- 
rangkan kepada pers, bahwa ti- 
dak 

,Wongso- 
Dn. 

menerangkan, bahwa antara pe- 
merintah dan fihak gerombolan 

“diadakan perundingan2 mengenai 
'penjerahan mereka itu. Sebagian 
.. ripada gerombolan .ini a 
perundingan tidak dapat mentja- 

  

menge- .menjebarnja kembali 

Ha d Ali cs kehu- 

lah benar mereka itu melari- 
kan diri lagi. Mr. Wongsonegoro 

dalam | 

| nakan K 

bangsa Indonesia. 

BP 

  

  

swara 

  

  

san 2 AAA, 
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PHONE 
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| Tugas PKI Bukanlah Melaksa- 
Omunisme 

(Perkembangan Komunisme Indonesia 
Lebih Tepat Di-ebut Perkembangan Ge- 
rakan Kemerdekaan—Kata D. N. Aidit 

ATAS PERTANJAAN?2 tertulis wartawan ,,/United Press,” 
(D. N: Aidit, Sekretaris Djenderal C.C. PKI menerangkan, bah 
wa dia berkejakinan, bahwa seandainja Stalin masih hidup ia akan 
mendjalankan politik dalam maupun luar negeri seperti apa jang 
sekarang didjalankan oleh Malenkov. Politik perdamaian jang me 
laksanakan adanja hubungan antara negara2 atas dasar persama 
|an sepenuhnja dan saling menguntungkan, jang sekarang didjalan 
ikan oleh Sovjet Unie dibawah pimpinan Malenkov, tidak bisa ber 
“arti lain ketjuali menguntungkan semua bangsa didunia, termasuk 

Mengenai kemungkinan dibitjara- 
kannja Indonesia dalam “konperensi 
Bermuda, Aidit menjatakan, bahwa, 

DALAM SIDANGNJA hari 
Selasa dewan menteri telah me- 
ajetudjui beberapa rantjangan un- 
dang2 dilapangan keuangan, jaitu 
untuk — merubah ” Indonesische 
Comptabiliteitswet dan Indonesi- 
sche Bedrijvenwet, tentang men- 
tjabut sifat sebagai alat pembaja- 
ran jang sjah dari uang kertas pe- 
merintah jang dikeluarkan sebe- 
Um pemulihan kedaulatan, ten- 
tang mengadakan  opsen2 atas 
tjukai herosin, bensin dan gula, 
tentang memperpandjang ber!aku 
aja opsen2 atas tjukai2 dari bebe 
rapa djenis barang dan tentang 
mempersatukan opsen2 jang ber- 

ngan langsung dengan staf ,,K” di- 
masing2 tempat, dimana telah dibi- 
tjarakan soal2 keamanan dan - dite- 
rangkan politik pemerintah tentang 
keamanan kepada pendjabat2 jang 
bertugas dalam hal ini, 

ipai persetudjuan dengan pemerin 
tah dan 
dak djadi menjerahkan diri. 

5 : 
Mereka itu menurut wakil P.M. I 

mengadjukan beberapa sjarat2 jang 
: Atas pertanjaan Mr. Ali menjata- 
kan, bahwa penjelesaian mengenai 
apa jang disebut keruwetan didalam 
Angkatan Darat kini masih terus di 

hi. Mr. Wongsonegoro djuga me- 

he 3 Jan? itu ketika pergi meninggalkan 
tempat berkumplunja dengan mem- 
bawa lari alat2. . Pada vachirnja ia 
menerangkan, bahwa overste Chan- 
dra. Hasan dalam hari2 ini -“dinanti- 
kan kedatangannja di Djakarta untuk 

3 

arena itulah mereka ti- 

oleh pemerintah tidak dapat dipenu- 

njangkal berita2,. bahwa  gerombo- 

djika benar soal Indonesia djadi di 
bitjarakan dalam konperensi tsb, -ma 

ka ini adalah suatu tjampur-tangan 
pemerintah Amerika Serikat, Inggris 
dan Peranrjis dalam urusan intern 

Republik Indonesia. Hal ini tidak 
mungkin disetudjui oleh rakjat Indo 

nesia. Apa jang. dinamakan .per- 
kembangan Komunisme” di Indone- 
sia, jang sebenarnja lebih tepat di 

namakan perkembangan gerakan ke 
merdekaan nasional rakjat Indone- 

Strategi 
Wedemeyer, 
(Garis Perhubungan Di- 

laut Susah Diperta- 
hankan 

DJENDERAL Albert Wedeme- 
yer, bekas komandan pasukan2 AS 
di Tiongkok dalam perang dunia ke 
2, menerangkan dalam sidang pani- 
Iya ketjil madjelis tinggi “ A.S, uru- 
san dalam negeri pada hari Selasa 
bahwa kemadjuan dalam  pembiki- 

nesia, dan orang asing tidak ada hak 
tjampur-tangan. 

| 

Pertanjaan, apa menurut  pendau-   Isia, adalah soal dalam negeri Indo-! 

Massa- 

» Pengadilan militer jang mengurus | 

aku dalam tahun 1953 atas tju- 
kai dari beberapa dienis barang 
dalam pokoknja, kenaikan djum- 
ah tjukai atas kohol sulingan 
dalam negeri dan bir dan kenaik- 
an bea masuk atas bir. 

Selain daripada itu dewan men 
'eri telah. mendengarkan, laporan 
mr. Asmaun, ketua delegasi per- 
dagangan R. I. ke R.R.T. dan me 
ajetudjui hasil2 pekerdjaan pe 
utusan tersebut. 

BERITA “TERPENTING DLM. 
$ TAHUN.1953. 

Bekas perdana menteri Iran, Dr ba : : 
Mohammad Mosadegh, Selasa “telak Menurut pendapat kantor be- 
mengadjukan appel terhadap kepu- rita ,,U.P.”, berita terpenting da- ' 
tusan pengadilan militer jang telak | 'am Khan 1953 adalah mening- 
mendjatuhkan hukuman  pendjarz zalnjasStalin dalam bulan Maret 

jang lalu. Nomor 2 adalah pe- 
randa-tanganan persetudjuan per 
letakan sendjata di Korea pada 
tanggal 27 Djuli dan No. 3 beri- 
ta tentang bom zat air Rusia. 

RP. 1.725.000 UNTUK PERU- 
, MAHAN RAKIAT: | 

  
f 
! 

se 

i rumahan Rakjat Sehat - kabupa- 
ten Djember akan mendirikan 
150 buah gedung perumahan rak 
jat di Telengsari dengan biaja kl. 
Rp. 1.725.000. Tanah-untuk ke- 
perluan ini luasnja 63.840 meter 
kubik, bekas milik ,,Landbouw 
Mij Oud Djember”, jang baru2 
ini telah dibeli oleh pemerintah 
daerah kabupaten dengan harga 
Rp. 255.360. Dari 150 buah ge- 
dung perumahan rakjat itu, kini 
telah selesai 10 buah dengan bia- 
ja Rp: 115.000— : 

BAN 

  

  

Korea Slt. S umbar? Lagi 
i TN 27 Djanuari Bebas Utk '“Ser- 

: MENTERI LUAR NEGER 
ari 

jatan bisa membataskan f 1 1 persetudjuan perletakan 
melakukan serangan terhadap K 

Iu Liga — Kata Dean: Perang 
Korea Tak Akan Meletus Lagi 

1 Korea Selatan, Pyun Pung Tai, 
Seiasa sekasi lagi menegaskan bahwa pemerintah Korea Se- 

sendjata. dan 
orea Utara setiap waktu jang di- 

an 2 Maa ane AN kaan AN 
Menurut rentjana, Jajasan Pe- | 

Ikan selandjutnja, b 

kehendak:nja setelah tanggal 27 Djanuari jang akan datang. Ber- 
bitjara dalam konperensi untuk pers Korea Selatan, Pyun sekali 

merintah Korea Selatan memb. 

casi itu d mulai. 

 Arab-Israel 

Bentrok Lagi 
Israel Serbu Jordania — 
Mesir Tembak Pesawat 

Ten Israel 
'. DENGAN melintasi perbata- 
san Jordania, pasukan2 Israel 

1 malam Rabu telah melaku 
| serangan2 di 3 tempat dan 

    

menewaskan 3 orang, demikian 
.pembesar2 Jordania menjatakan 
Ta an Rebo. Para observer 
rentjatan sendjata PBB kini se 

| dang x penjelidikan. 
Pe : ordania .itu mengata 

angan2 Israel. itu 
distrik He- 

    
   

   

        

- Serangan pertama dilakukan di de 
kat desa Tarkaumga dan serdadu? 
Israel itu telah melepaskan temba- 
kan2 den Ne. ir dan 
melemparkan granat2 jang menjebab 
kan seorang mendapat luka2. 
Serangan kedua dilakukan diseki- 

tar dja k 
menjebabkan 3 orang te 
buah rumah rusak. 
Serangan ke-3 ditudjukan terhadap 

desa Bahriya, dan menewaskan se- 
ekor binatang dengan tembakan sen 
djata otomatik dan merusak sebuah 
rumah. : 

Sebuah kapal mesin 
kan tembakan. 1 

. Dalam pada .itu seorang djuru 
bitjara militer Israel mengatakan 
pada malam Rebo, bahwa sebuah 
kapal dari angkatan laut Mesir 
telah melepaskan tembakan ter- 
hadap sebuah pesawat . terbang 
Israel jang sedang terbang diatas 
Laut Tengah. Menurut ketera- 

|..ngan djurubitjara itu, pesawat ter 
i 

      

    
   
    

     
    

     
     

   

  

    
    

    

    
    
    

   
   

  

was, dan se 

  

Tepas- 

lagi membantah Syngman Rhes 

lan raja. Beirut-Hebron, jang 

rnah menjatakan, bahwa pe- 
drkan waktu 90 hari kepada kon- 

ensi pofitk jang hendak diadakan itu untuk menjelesaikan se- 
damai soal Korea dengan fizda memandang tanggalnja kon- 

Dikatakan oleh Pyun, bahwa'ia te- 
lah mengadakan pembitjaraan de- 
ngan presiden Syngman Rhee,  da- 
lam mana Rhee. telah memastikan 
tentang tidak berubahnja pendirian 
Korea Selatan. . Menurut ketentuan 
dalam persetudjuan perletakan sen- 
djata, konperensi politik tentang Ko- 
rea itu akan berachir pada tanggal 
27 Djanuari 1954. Menurut Pyun, 
setelah tanggal itu Korea Selatan 
bebas untuk mengambil setiap tin- 
dakan jang dikehendakinja. 

Dean tidak pertjaja pe- 
rang Korea meletus lagi. 

Dalam pada itu utusan Amerika 
dalam perundingan pendahuluan . di 
Panmunjom, Arthur Dean, . malam 

- Selasa katakan, bahwa ia tidak per- 
tjaja pihak Korea Utara atau pihak 
Korea Selatin ..akan memulai .. de- 
ngan perang Korea sekalipun konpe- 
rensi politik tidak djadi diadakan. . 

Dean memberikan keterangan itu 
dalam pidato untuk rakjat, Amerika 
melalui radio-televisi, setelah. mem- 
beri laporan kepada presiden, Eisen- 
hower tentang perundingannja di 

Panmunjom. j Sat 13 
Tawanan perang akan di- 
bebaskan setelah 22 Dja- 
nuari. 

Djika sampai tanggal 22 Djanuari 
La.d.. suatu konperensi 'politik Ko: 
rea masih djuga tidak bisa diada- 
kan, kata Dean selandjutnja, maka 
semua tawanan perang jang menolak 
dikembalikan pada kedua belah pi- 
hak dengan otomatis akan dibebas- 
kan. Dean pertjaja tidak akan di- 
alami kesukaran dalam mengembali- 
kan mereka itu ke penghidupan si- 
pil. Antara), 

sebut terbang kira-kira 5 mil, dari 
pantai dekat Raffijah, sewaktu 
kapal Mesir tsb. melakukan tem 

.bakan. Kepada komisi, perletakan 
'sendjata Mesir-Israel telah, dima 
.djukan protes. Demikian djurubi- 
tjara tsb. (Antara-AFP) 

  

Iimang memakan waktu. « 
Statement pemerintah  menge- 

nai hal atu jang” dikeluarkan be-) 
berapa hari j., adalah saiah xya- 
tu tindakan “dalam rangka  usa- | 
na penjeiesaian - itu. Perdana ' 
Menteri. memandang. bahwa ke- 
djadian2 atau apa jang sering 
disebut ketegangan2 didata 
Angkasan .Darat itu banjak di. | 
timbulkan karena kesalah-faha- 
man belaka. Pemerintah kini ber- 
usaha. untuk menghilangkan .se | 
gala kesaiah-fahaman itu dan 
mudah2an  pemer.ntah berhasil 
dalam hal ini. me ma 

Mengenai berita2 sekitar pengang- 
katan Dr. Subandrio mendjadj Du- 
ta Besar Indonesia di.Moskow, Per 
dana Menteri katakan, bahwa segala 
pengumuman mengenaj itu adalah 
prematuur, karena  pengkangkatan 
Duta Besar disesuatu negeri bukan- 
lah suatu tindakan jang  eenzijdig 
tetapi harus mendapat persetudjuan 
terlebih dahulu dari kedua negara 
ig. bersangkutan. Sebelum ada per- 

setudjuan timbal-balik dari negara- 
negara jang bersangkutan, maka hal 

situ tidak dapat diumumkan. Dikata- 
a pengangka- 

tan Duta Besar I donesia di . Mos- 
kow itu masih dalam tingkatan su- 
rat-menjurat. 

|   
  rta2 jang menjatakan, bahwa di- 

ficit negara dalam tahun 1954 
dikir irakan akan - berdjumlah 2.6 
niijard rupiah, Perdana Menteri 
n,ntakan, wa perh: jg 
tepat kini belum ada hingga be- 
lem dapat dinjatakan dgn pasti. 
Demikian a.l. Perdana Menteri 
Ati Sastroamidjojo kepada ,,An- 
tara” di Solo. & 

Keristen Aga- 
ma Jang Tole- 

rani 
Presiden Minta Maaf 
Pada Ummat Keristen 

- SELASA SORE dilapangan Ika 
da telah dlangsungkan peringa- 
tan Hari Natal, jang diselengga- 
rakan oleh Lembaga Pemuda. Ke- 
risten Djakarta ya, dengan 
mendapat kundjungan ribuan pz- 
muda pemudi Keristen, dan tam- 
pak djuga mengundjungi malam 
peringatan tersebut Presden be- 
serta njonja. dan Mr. A. M 
Tambunan wakil ketua D.P.R. 

Presiden jang pada malam ter- 

djalankan dan penjelesaian itu me-' 

“pembesar2 

-Idap .kegiatan2 kaum gerilja. 

. Ditanja tentang kebenaran be-| 

memberikan! aporan kepada peme- : 5 nan kapal2 selam, esawat2 -ter- rintah mengenai mas'ajah tersebut. P : Pp bang dan peluru2 jang dapat diken 

mempertahankan garis2  perhubu- 
ngan di laut, jang menghubungkan 
pangkalan2 di Eropa Barat dan Ti- 
imur Djauh, dalam waktu perang. 

k. Menurut Wedemeyer kemadjuan da 
lam pembuatan sendjata2: tsb menje 
babkan bahwa garis “perhubungan 

sangat mudah mendjadi sasaran. Ia 
"mendesak supaja ada “djaminan bhw 

, : 5 MU sumber2 bahan mentah telah: di lin 
Residen djenderal Perantjis di Ma dungi dan potensi industri A.S. da- roko Guillaume A ustin dan Sul- pat dengan segera diperbesar: 

tan Maroko, Sidi Mohammad bin : (Antara—AFP) 
Moulay Arafa pada hari Selasa me- : e 
ngadakan  pembitjaraan di Rabat.!| 
Pembitjaraan tsb kabarnja bertalian 
dengan usul2 untuk - melaksanakan ' 

  
Undang2 Islam 
Akan Digunakan Ut 
Tindas an Gerilja 

aroko? 
3   

/ 

PENJELUNDUP MERITJA 
tindakan2 -menindas aksi gerilja, Per" DITANGKAP 3 
temuan diadakan di istana sultan : : : 5 
dan bertudjuan untuk menentukan Douane  Bandjarmasin telah berhasil menjita 2000 kg meritja bagaimana pendirian kaum ulama ig jakan diselun dupkan ke Singa 
i k hli2 di .pe 
Na Beng ana dani: Saaan ura, dengan sebuah kapal KPM enindasan £ . 
kaum gerilja. Kaum mt ae ng akan berangkat pada hari 
pada hari Senen memberitahukan ke JL, Dua orang  penjelundupnja 
pada sultan, bahwa berdasarkan un- | oleh douane diserahkan kepada 
dang2 Islam, kaum gerilja harus di pa dan kini sedang berada da 
hukum mati. Didapat kabar, bahwa|lam tahanan. Lain daripada itu, 

Maroko kini sedang | beberapa hari jang lalu oleh dou- 
mempersiapkan. dekrit2: baru terha- pine telah dapat. disita pula se- 

djumlah obat-obatan gelap. - 

  — 

Kata Dulles: Antjaman Agre- 
si Russia Kini Berkurang 
Djika Dibandingkan Dgn 1 Atau 

2 Tahun Jl. 

MENTERI LUAR NEGERI Amerika Serikat, John Foster 
- Dulles seterusnja mengatakan, bhw dalam konperensi menteri2 
NATO di Paris achr2 ini. telah tertjapai kata sepakat bahwa an- 
tjaman ,agresi militer Soviet dengan terang-terangan kini kurang. 
djika dibandingkan dengan 1 atau 2 tahun jang lalu”. Kata Dul- 
tes seterusnja dalam pidato dimuka ,,/Pressclub?” Amerika Serikat 
tadi. ,,penghisapan rakjat Sovjet dan satelit2nja oleh pemimp'n2 
Sovjet tampaknja sudah mentja pai suatu titik. jang berbahaja ba- 
gi mereka djika mentjurahkan diri dalam kantjah peperangan”. 

Veto DK 
Mungkin Akan Diper- 
timbangkan Pero- 

bahannja 

Dulles mengatakan seterusnja, bah-! 
wa kini sudah tertjapai saat dalam 
mana negara2 Barat dapat: mengha- 
dapi pemimpin2 Sovjet dengan ke- 
tjakapan Barat untuk melaksanakan 
2 hal pada waktu jang bersamaan: 

memperkuat pertahanan dan me- 
nambah kesedjahteraan, Dikatakan- 
nja bahwa NATO berada dalam ke- KETUA P ANITIA delik ar 

dalikan akan ,,menjusahkan? untuk 

pat tuan ada perbedaan kepentingan 
antara Amerika Serikat dan Inggris, 

umumnja di Timur Djauh, chusus- 
nja di Indonesia, di djawab oleh Ai- 
dit demikian: Adalah sudah mendija 
di hukum, bahwa - antara  negeri2 
imperialis, djadi djuga antara Ame- 

rika Serikat dan Inggris, terus-mene 
rus ada perbedaan “kepentingan. Hu 
kum ini berlaku dimana sadja, dja- 
di djuga “di Timur Djauh dan di In- 
donesia. Tetapi satu kenjataan, bhw 
terhadap gerakan kemerdekaan rak- 
jat Indonesia semua imperialis mem 
punjai tudjuan jang satu, jaitu meme 

tjah-belah dan menghantjurkannja. 
, 

Pertanjaan: Apakah tuan berpen- 
dapat bahwa program  perdjuangan 
PKI dapat terlaksana di Indonesia 

'melalui saluran2 parlementer. Bu- 
kankah teori Komunisme melaksana 
kan tjita?nja“melalui revolusi sosial, 
tumbangnja kapitalisme dan sebagai 
nja? 

Djawab: Tentu sadja saja berpen- 
dapat, bahwa program PKI dapat 
dilaksanakan di Indonesia. PKI ti- 
dak akan membikin program djika 
programnja tidak bisa dilaksanakan 
di Indonesia. ' Program PKI hanja 
mungkin terlaksana djika ia di du- 

kung 'oleh: seluruh" rakjat Indoresia: 
,jang bersatu dalam front persatuan 
nasional jang luas, jang terbentuk 
sebagai hasil kerdjasama antara 

Iklas2 dan. golongan2, antara partai? 
dan organisasi2 rakjat, didalam mau 
pun diluar parlemen. Menurut teori 
iKomunis, kewadjiban PKI dan rak- 

jat Indonesia sekarang bukanlah me 
numbangkan kapitalisme, tetapi me- 
laksanakan. tugas2 pembebasan na- 
sional dan perubahan2 demokratis, 
artinja membebaskan rakjat Indone- 
sia dari imperialisme asing, dan da- 
ri penghisapan kaum  tuan-tanah. 

i Atas pertanjaan apakah iklim Indo- 
nesia tjotjok untuk pelaksanaan teo 

iri tsb didjawabnja, bahwa sebagai 

yakibat kolonialisme jang ber-abad2 
dan karena belum terlaksananja tu- 
gas2 pembebasan nasional dan peru 
bahan2 demokratis, Indonesia seka- 
rang masih tetap merupakan negeri 
agraria dan industrinja “belum ma- 

Pengaruh agama. 
Benar pula, bahwa pengaruh aga- 

ma agak kuat di Indonesia. Tetapi 
menurut “pengalaman  perdjuangan 
rakjat Indonesia sendiri, semuanja 

|ini tidak mendjadi rintangan untuk 
“mempersatukan rakjat: guna melaksa 
nakan tugas2 pembebasan nasional 

  

      

  7 

  

  

Larian 
Bung Karno 

  

oleh para mahasiswa untuk menga 
Sahajang (Sumatera Timur). Dalam 

  

Satu diantara bermatjam2 atjara peringatan Dies Natalis ke IV. Universi- 
tet Negeri ,,Gadjah Mada” di Jogja baru2 ini, 

jang diadakan oleh para mahasiswanja dengan bantuan berbagai pihak. 
Malam kesenian itu mempertundjukkan bermatjam2 tarian dari berbagai 
daerah Indonesia dan mentjapai puntjak kemeriakannja waktu Presiden, 
njonjah Soekarno, Mr, Ali Sastroamidiojo, Mr, Wongsonegoro, Dr. F.L. 
Tobing, Kol. Bambang Sugeng dan Sultan Hamengkubuwono diminta 

Kol. Bambang Sugeng sedang menari. 

   

   

  

     

    

  

adalah malam kesenian ff 

mbil bagian dalam tarian Gunung 
gambar kelihatan Bung Karno dan   

(Photo:. Pitojo.,Ds.) 
  

Bukti2 Ketemu 

Birma Membo 

KEMENTERIAN LUAR N 
telih menjampaikan sebuah nota 
mana dikatakan kini telah 'terda 
di suata desa dalam propinsi Ma 
didjatuhkan oleh pesawat Birma. 
diadjukan bulan jang lalu. Seperti 
lak oleh pemerintah Birma. Dala 
petjahan bom jang diperiksa dgn 
bahwa bom jang didjatuhkan itu 
Birma. 

Indid & Dje- 
pang Puas 

Tapi Romulo Ragu2Atas 
Djawaban Sovjet 

PRESIDEN Eisenhower hari 
Selasa telah mengadakan pertemu 
an dengan menteri pertahanan 
Charles Wilson, wakil menteri 
'nar negeri Walter Bedell Smith 
dan ketua panitia tenaga -atom 
Lewis Strauss. Setelah pertemuan 
itu, djurubitjara Gedung, Putih, 

pada pers, bahwa pertemuan ter 
sebut membitjarakan soa!2 perta 
hanan dan selandjutnja tidak ber 
sedia memberikan pendjelasan. 

pertemuan itu telah menjebabkan 
para penindjau berperdapat, bah 
wa Kisenhower merundingkan dja 
waban Sovjet atas usulnja ten 
tang pool tenaga atom. 

Djawaban Sovjet. jang menerima 
baik usul Amerika untuk merunding 
kan soal tenaga atom, telah di sam 
but dengan gembira oleh kalangan 
resmi Djepang di Tokyo. Menurut 
kalangan tsb., djawaban Sovjet itu 
mungkin akan meredakan - ketega- 
ngan internasional. 

Polisi New Delhi puas. 
Selandjutnja menurut berita ,,Uni- 

ted Press of India” hari Selasa se- 
mua kalangan politik di New Delhi 
merasa puas dengan persetudjuan 

Thai Contra Birma 

Gentjatan Sendjata Di Birma Yak Akan 
Diperpandjang 

James Hagerty, menerangkan ke 

Tetapi ikut sertanja Strauss dim ' 

adaan baik dan dikatakannja bahwa 
persekutuan Atlantik adalah suatu 
organisasi jang dalam garis2 besar- 
nja dapat dibandingkan dengan sua- 
tu kepolisian masjarakat internasio- 
nal jang effektif. 

NATO meliputi suatu daerah jang 
vital dalam usaha mempertahankan 
kemerdekaan: daerah ini ialah Ero- 
pa Barat, jang apabila besinja, batu- 
baranja dan pabrik2nja' djatuh ke- 
tangan musuh, akan  melerjapkan 
keseimbangan kekuatan antara Ba: 
rat dan Timur. : 

' Desak lagi supaja EDC 
Diratifikasi. 

Seterusnja Dulles mengatakan, 
bahwa ratifikasi perdjandjian Tenta- 
ra Eropa itu, tidak bisa ditunda-tun: 
da sampai waktu jang tak terbatas. 
Dikemukakannja 3 faktor mengapa 
perdjandjian EDC perlu sekali dira- 
tifikasi:   sebut djuga. member.kan sambu- 

tannja, lebih dahulu mengemu- 
kakan, bahwa Kristen adalah aga 
ma jang mendjundjung tinggi to- 
leransi. d'uga Islam mendjundjung 
.Enggi toferansi. Tentang rukun 
Iman diterangkan. pertama per- | 
tjaja pada Tuhan, kedua pertja- 
ia pada Malaikat2, ketka pert'a 
ja pada Nabi2. bukan sadja Mu- 
hammad akan tetap: djuga TJsa, 
keempat pertjaia pada Kitab-ki- 
tab. bukan sadja Al-Our'an tes 
tapi djuga Indiil, pertiaja pada 
hari achr dan pertjaja pada tak- 
dir Hlahi.   Selandjutnja Presiden - menjing- | 
gung2 djuga adanja usaha dari sa- 
lah satu agama jang bertindak me- 
maksa terhadap agama lain, dan di 
njatakan bahwa tindakan sematjam 
ini adalah bertentangan dengan adja- 

"ran agama Islam. Presiden kemuka- 
kan, bahwa tindakan memaksa itu 
adalah perbuatan jang “ menjalahi 
hukum Islam. $ i 

Sebagai Kepala Negara ia. me- 
njampaikan ma'af “pada ummat Ke- 
risten bila andaikata terdapat hal2 

"jang seperti tersebut tadi. (Antara). 

i 

“1. EDC merupakan rentjana. per- 
tahanan Eropa Barat jang. terdepan, 
artinja pertahanan Eropa Barat. pa- 
da tapal batasnja, dan bukan sesu- 
dah ditinggalkannja kedudukan2 per- 
tahanan terdepan di -Djerman.. 

2. EDC adalah satu2nja rumus su- 
paja Djerman Barat dapat. ikut ser- 
ta dalam, pertahanan Eropa, . jang 
dapat memberi djaminan -keamanan 
kepada Perantjis dan malahan. djuga 

“kepada Sovjet Uni, terhadap kebang- 
kitan kembali. militarisme. Djerman. 

| 3, EDC adalah suatu tjara untuk 
menutup djurang jang ada antara 
Perantjis dan Djerman, setjara per- 
manen. (Antara). : dig 

. 

Amerika 
SIR RAHLPH STEVENSON, du- 

tabesar Inggeris untuk Mesir pada 

hari Selasa mengadakan kontak per- 

tama dengan pembesar2 militer Me- 

sir sedjak ia kembali dari London 
dalam suatu djamuan makan dengan 
letnan kolonel Gamal Abdel Nasser, 
wakil perdana menteri Mesir. Dja- 
muan makan itu jang diadakan cd 

Maya mean Papi la Di Kam anime w... 

PDA Kendea aan m0 
Na Bata sa soh Lama temp 

"YonKunstan ag NU anon 0 ee" 

  

negeri senat A.S., Alexander Wi- 
ley pada hari Selasa menjatakan 
bahwa ,.perobahan” veto Dewan 
Keamanan P.B.B mungkin akan 
@ pertimbangkan oleh sebuah pa- 
nitia ketjl chusus, bila panitia 
itu mendengarkan soal revisi Pia- 

  
|gam P.B.B. nanti, Senator Wi- | 
pley deng mengetuai sebuah pani- 

tia ketjil untuk mempeladjari pe- 
'robahan2 dalam piagam tsb. se- 
landjutnja menjatakan harapan 
akan dapat memulai dgn ..he: 
rings” itu pada awal tahun depan. 

| Dikatakan. bahwa mungkin kata 
pendahuluan “akan diberikan oleh 
menteri luar negeri. John , Foster 
Dulles dan bahwa. usul2 untuk .me- 
robah veto' dan .,,membatasi” kekua- 
saan, dari Dewan Keamanan PBB 
itu sudah terang akan mendjadi pe- 
rundingan. Seperti diketahui Rusia 
sering mempergunakan hak vetonja 
untuk memblokir tindakan2 dari De- 
wan Keamanan, Senator Wiley. se- 
landjutnja mentjela mereka. jang 
menjatakan pendapat supaja, .organi- 
sasi dunia itu dibubarkan sadja. 

Kata Wiley, PBB merupakan sua- 
tu. ,,kota internasional. untuk saling 
bertemu dimana 60 pelbagai negara 
jang mendjadi anggotanja dapat me- 
rundingkan masalah m ing? dan 
adalah suatu usaha jang dibentuk 
oleh ummat manusia jang sudah dje- 
mu untuk mentjari keselamatan. 
Adapun akan hasil tidaknja tergan- 
tung dari tjahaja jang dipantjarkan- 
nja. PBB bukanlah suatu super-pe- 
merintahan, melainkan suatu bentu- 
kan individu2 jang tidak sempurna 
jang mentjari tjahaja itu”, demikian 
Wiley. (UP-Pia), 

Akan Tentuk 
tempat kediaman Sayed Tayed Hus- 
sein, kuasa usaha Pakistan di Mesir 
hanja dihadliri oleh major Salah Sa- 
lem, menteri bimbingan nasional 
Mesir, 

| Dalam pada itu menteri luar nege 
ri Mesir, Mahmoud Fawzi berunding 

.pula dengan dutabesar Amerika, Jef 
ferson Caffery dengan dihadiri oleh 
" 

? 

ai 1 a    

dan perubahan2 demokratis. Program 
PKI adalah.perumusan daripada ke- 
inginan rakjat I sia jang terba- - : , duta Pesanan kemerdekaan Kalangan politik India tadi berpen- 
beragama jang seluas2nja. Atas per Yapat, bahwa perkembangan baru 
tanjaan, apakah pelaksanaan Komuj Lu mungkin akan mengakibatkan di nisme bisa untuk tiap tingkatan peng batalkannja perundingan antara Pa- 

Sovjet Uni untuk merundingkan so- 
al2 atom dengan Amerika Serikat.   

hidupan, karena Indonesia masih ter 
golong ,,negara terbelakang”, maka 
Aidit mendjawab. bahwa kewadjiban ! 
PKI dan rakjat Indonesia sekarang | 

bukanlah ' melaksanakan Komunis- 
me, ataupun Sosialisme, tetapi melak 
sanakan tugas2 pembebasan nasio- 
nal dan perubahan2 demokratis, Ini 
lah sjarat mutlak untuk membikin 
Indonesia dari negeri jang terbela-' 
kang mendjadi negeri jang madju, j 
benat2 merdeka, demokratis dan ber 
industri. : 

Demikian a.l. Sekdjen CCPKI D. 
N. Aidit kepada U.P. (Antara). 

  

LIMA WAKIL PERDANA 
MENTERI BARU 
( RUSIA. 

Radio Moskow, Senin malam 
menjiarkan, bahwa . pemerintah 
Sovjet Rusia telah mengangkat 
lima orang wakil perdana mente- 
Ii baru. Nama2 wakil perdana 
menteri itu. adalah: M. G. Pervu- | 
sion, menteri stasion2' tenaga lis- | 
trik dan perindustrian listrik Ru- 

ssia Maxim - Z. Sabrurov, ketua 
komisi perantjang negara. Alexei 
Kosygin, menteri barang2 petjah 
belah. Viacheslav Malyshev, men- 
teri pembuatan mesin2 penengah 
dan Ivan KF, Tevossyan, menteri 
perindustrian badja. 

an Aksin 
. 

Ahmed Hussein, dutabesar Mesir di 

Washington, jang dipanggil pulang 
Ke Kairo untuk berunding dengan pe 
merintahnja. Belakangan — Hussein 
nergi lagi ke kedutaan besar Ameri- 
ka melandjutkan  pembitjaraan dgn 
Caffery. 

Didapat kabar, bahwa Caffery te- 
lah menerangkan kepada pembesar2 

ja Di Mesir 

kistan dan Amerika Serikat tentang 
suatu pakt militer, seperti sering di 
beritakan di waktu jang achir2 ini. 
Kabarnja kalangan tsb berpendapat 
djuga, bahwa balasan Sovjet” Uni 
itu mungkin sekali akan meredakan 
kegentingan — internasional dewasa 
ini. (Antara—YFP). 

Tapi bekas menteri luar negeri 

Philipina, djenderal Carlos Romulo, 
hari Selasa katakan, bahwa ia ,.mem 
punjai alasan” untuk meragukan ke 
mauan baik Sovjet Uni dalam bala- 
sannja terhadap usul presiden Eisen 

hower untuk merundingkan soal 
atom. Menurut Romulo, Sovjet Uni 
sebenarnja masih belum berobah si 
kap. Tetapi tentang pendapatnja ini 
Romulo tidak memberi pendjelasan. 

(AFP). 

PERLU ADANJA PEMBATA- 
SAN KELAHIRAN DI TAIPEH 

Direktur kesehatan provinsi Tai- 
wan, Yon Chun Hui pada hari Re- 

bo. menerangkan dalam dewan pro- 
pinsi,. bahwa penduduk pulau Tai- 
wan perlu sekali mengadakan pem- 
batasan kelahiran. Diterangkan oleh- 
nja, bahwa berkembang biaknja pen- 
duduk Taiwan sangat luar biasa se- 
lama tahun2 belakangan ini dengan 
perbandingan kira2 300 lebih banjak 
jang lahir daripada jang meningga! 
setiap tahunnja. 

Mesir, bahwa Amerika Serikat tidak 
akan menghentikan usahanja# dalam 
memperdekatkan pendirian Inggeris 
dan Mesir mengenai masalah. teru- 
san Suez. Diduga, bahwa  Amerik: 

   

  

    

  

     

              

     

     

  

    

   

   

        

    
   

Bahwa Pesa wat2 

vi Wilajah Thai 

EGERI Muang Thai hari Selasa 
kepada pemerintah Birma, dlm 

pat bukti2 bahwa bom. jg djatuh 
chongsorn memang benar telah 
Nota tadi menjusul protes jang 
diketahui, protes ini telah dito- 

m nota tadi dikatakan, bahwa: 
seksama. telah menundjukkan 

adalah kepunjaan pasukan “udara 

Selandjutnja. dikatakan dalam nos 
ta tadi, bahwa pesawat2 Birma.bee 
berapa kali telah melanggar perba- 
tasan Muang Thai di daerah pfopin 
si fadi bila melakukan pemboman 
terhadap pasukan2 gerilja ' Kuomin- 
tang. Insiden terachir terdjadi pada 
tgl. 2 Desember jang lalu, demikian 
dikatakan dalam nota tadi.  Achir- 
nja diusulkan -supaja - pemerintah 
Rirma menundjuk seorang wakil un 
tuk ikut serta dalam  panitya ing 
menjelidiki asal usul bom ' jang di 
djatuhkan di wilajah Muang “Thai. . 

4 Ni itu. & 
# 

Gentjatan sendjata tak "Es 
akan diperpandjang. : 3 

Sementara itu duta besar Burma 
di:Muang Thai, U Pe Kin dalam 
'tanja-djawab dengan harian ,,Bang 
kok Post” pada hari Selasa mene- 
rangkan bahwa ia telah menerima 
kabar dari Rangoon bahwa 

trintah Burma tidak -akan 

pandjang waktu gentjatan sendjata 

dengan pasukan? Kuomintang jang 
ada dalam wilajah Burma. & 

          

    

    

   
   
       

   
    
   
   
    

    

   
   

   

  

    

                

   

   
    

                  

   

  

Tempo untuk - me-repatriasi se 
dadu2 KMT Formosa telah berachir 
pada djam 24.00 malam Selasa jbl 
U Pe Kin selandjutnja mengataka 
bahwa didaerah Monghsat kini. ma 
sih terdapat 4 sampai 6 ribu serda 
du KMT. Menurut pendapatnja pe 
merintah Burma tak bersedia untuk 
memiperpandjang waktu cease:fire 
mengingat bahwa antara tgl. 8 dan 
21 Desember jbl. tidak ada lagi ser 
dadu2 KMT jang melaporkan diri 
di Tachilek untuk  di-repatriasi k 
Taipeh, dan bahwa penolakan Bur- 
ma ini tidak berarti bahwa pintu 
sudah tertutup mengenai kemungki- 
nan mengadakan lagi penarikan mun 
dur pasukan2 KMT dari Burma. Pe 
nerintah Burma akan. memberikan 
kerdja-sama “djika Komisi Gabu- 
ngan memberitahukan . tanggal 1 
untuk mengadakan evakuasi serda- 
du2 KMT lagi, demikian U Pe Kin. 

" (Antara—AFP). . 

KSAD Temui 
Bung Karno | 
Bitjarakan Masalah 
Penjelesaian A.D. 

REBO PAGI kemaren . Pedja 
bat KSAD Kolonel Bambang Su 
geng telah diterima oleh Presiden 
di Istana. Tidak diketahui apa jg 
telah dibitiarakan antara Presi- 
den/Panglima Tertinggi dengan 
Kolonel Bambang Sugeng itu, tapi 
dugaan sangat kuat bahwa penje 
lesaian persoalan didalam Angk. 
Darat jang mendjadi pokok pem 
bitjaraan. Sesudah mengundjungi 
Presiden/ Panglima Tertinggi, Ko 
lonel Bambang Sugeng berturut? 
menghadap Perdapa Menteri Ali 
Sastroamidjojo dan Menteri Per 
tahanan Mr. Iwa Kusumasuman- 
tri. 

  

Dapat dikabarkan pula, bahwa 
hari Rebo sudah berada di Dja- 
karta. Kolonel Simbolon Pangli- 
ma T.T. I, Overste Bachrun Pang 
lima T/T. IV dan Kolonel Sadikin 1 
Panglima TT. VI, sedangkan Ko 
lonel Kawilarang Panglima TT, 
Ul ditunggu kedatangannja hari 
tu djuga. AMenurut kabar setan 
djutnja, hanja 4 Panglima ini 
sadja dari 7 Panglima jang akan 
datang di, Djakarta, Pertanjaan, 
apakah kedatangan para Panglis 
ma ke Djakarta itu, untuk keper   Serikat bermaksud menentukan aksi 

terhadap masalah ini tanpa memper- 
bintjangkan soal2 jang bertalian da- 
ngan status ahli2 teknik Inggeris di 
terusan Suez (AFP). 

   

   

   

luan mengadakan suatu konperen 
si Panglima lagi, didjawab - oleh 
Kolonel Bambang Sugeng: ,,/Pada 
waktu ini tidak ada  konperensi 
para Panglima.” (Antara) “



  

. u Tex 

  

(ngenai berita tentang Textiel Djawa 
|Tengah Madju Pesat jang pada hari 
Senen jbl. dimuat di harian ini, le- 

bih djauh perlu ditambahkan, bahwa 
produksi textiel pada sebelum perang 
ialah 1590 dari djumlah pemakaian 
dengan dasar 6 m, tiap djiwa dalam | 
tempo setahun. Sesudah penjerahan 
(kedaulatan berdjalan setahun pembi- 
kinan textiel mentjapai angka 796, 
sedang pada dewasa ini mendjadi 

—. ORGANISASI2 WANITA —.ASLAM MENUNTUT. 
Dengan dihadlirj oleh wakil2 dari 

Muslimat, Aisjijah, Al 'Irsjad bag. | 
Isteri, GPII Puteri, Muslimaat N.U. 
dan PW PSII pada tgl. 18-12 di Se 
marang telah diadakan perundingan2 
Tenaga hal2 jang Na dgn. 

Usahae jang nampak dari sebagian|3996 dari djumlah pemakaian seta- naa hanln Islam jang “ achirnja 'hun dengan dasar ea itiap djiwa. | 
Mkengluarkan pernjataan bersama| Kalau dihitung djumlah dari pada 
3001: 0 Ipenduduk di Djawa Tengah ada 17 

1. Menuntut adanja suatu Un- |djuta, maka setiap tahunnja dibutuh- dang2 Perkawinan jang sesuai dgn. Ikan pembikinan textiel 136.000.000 
hukum2 Islam sebagai Undang? Per (meter dengan dagar pemakaian 8 m. 
kawinan R.I. dengan peraturan? (setiap orang, angka mana baru ter. chusus bagi Bean — beraga- |tjapai 3096. Dengan demikian, maka 
ma lain. 2. eratan atas pen-(masih perlu di-import textiel seba- 

2: 3. Me : 

     

    
    
   
    

   

   

   

    

   

  

    
    

        

   

    

   

    
    

  

   
   

    

  

    

     
    

  

    
   

  

    
   

   
   

   

    

  

   

    

   

  

   

      

     

    

    

    

    

  

Nabataja Sg no. Ma njak Lk. 7096. 
ngandjurkan kepada Ummat Islam 2 2 gi Muslimin Sam Mai mn kaan Magnet textiel & benang 
e" 4 Mananta ng 2 in @. EN 

Ea Tekan ni aa Ye | Lebih djauh “dari lain kalangan 
bagi orang jang tidak terpaksa oleh jang mengetahui didapat keterangan, 
keadaan dan dapat memenuhi sja-|Pahwa pemasukan barang? textiel-se- rat2 menurut hukum perkawinan Is|lama 10 bulan 1953 (Djanuari ' TUNR Ia Oktober) Pelabuhan Semarang sbb.: 

:| Bahan2 pakaian dari katoen ber- 
djumlah Lk. 27.685.400 -m. seharga 

lam. 

Rp. 75.169.042, dan bahan2 pakai-| 
an dari sutera dan setengah sutera 
(kunstzijde) hk. 511.834 m.  sehar-| 
ga Rp. 2.111.461.—, slangkan jang 
dari bahan wol 25.569 m. seharga 

Import benang lawe selama itu 
lk. 396.392 kg. seharga Rp. 8.021. 
493—j' pakaian2 jang telah djadi 
(kledingstukken) — misalnja kemedja, 
ikaos dalam dan lain sebagainja pula f 
2.239.264 potong seharga Lk. Rp. 8. 

- 

BURUH B.A.T. AKAN 

Dalam konperensi pers jang diada 
kan hari Selasa di Surabaja, SB Ro- 
kok Indonesia, anggota Sobsi me- 
njatakan bahwa telah diputuskan 
.untuk mengadakan pemogokan sela- 

. Ma satu djam pada hari Senen sam- 
pai hari Sabtw di paberik2 BAT di 
Surabaja, Semarang, Tjirebon dan 
Djakarta. : 3 
Pemogokan ini akan meliputi 45. 

000 buruh. Adapun sebab pemogo- Na Ke S3 TSI From kan ini jalah perselisihan antara bu- YAN PA ruh dan madjik mengenai buruh Jogja 1 sat pembikinan 
harian, jang sudah bekerdja lebih la- 
ma dari 15 tahun pada perusahaan 
BAT. Pada tanggal 1 Djuli oleh 
P4P telah diambil putusan jang all. 
mengenai. peraturan tjuti besar, bah- 
wa dalam hal ini harus diambil se- 
bagai pedoman peraturan pemerin- 
tah mengenai soal tersebut. Menge- 
nai ini kemudian telah timbul selisih 
aham antara buruh dan madjikan. 

(PIA). : 

Dalam pada itu didjelaskan - pula, 
bahwa pembikinan textiel jang ter- 
besar berpusat di Jogjakarta, dima- 
na pemakaiannja benang lawe dalam 
1 bulan Ik. 1000 baal dari-berat pe: 
baalnja Ik. 200 kg., kalau perusaha- 
an2 textiel tadi bekerdja dengan sc- 
penuhnja tenaga. Kalau-pasar sep: 
seperti keadaan pada dewasa ini, pe- 

makaian benang lawe adalah separe 
dari djumlah tersebut. 1000 Baal 
tadi dapat dibikin textiel Lk. 1.500. 
000 meter sebulannja, hingga dalam 

tempo setahun produksi textiel  di- 
taksir Ik. 18.000.000 m. 

KEDJAHATAN DIDAERAH 
SEMARANG. 

Selama J1 bulan tahun ini dae- 
rah Semarang telah mentjatat ke 
djahatan sebanjak 8.964 kali di- 
antaranja 48 perkara pembunu- 
han dan 456 perampokan, 44 
pembakaran, 20 pentjulikan dan 
pula ,,pengchianatan” dimana 5 
Orang terdapat membikin perhu- 
bungan dengan pihak gerombo- 
lan. Dalam perkara pentjulikan 

” 

MENERIMA SURAT KALENG 
Baru2 ini seorang penduduk di 

Taman Karangtengah Semarang te- 
lah menerima surat kaleng. Surat 
tadi pada waktu tengah malam ke- 
tika anggauta2 OPR berkeliling te- 
lah diketemukan  ditjantumkan pa- 
da sebuah paku. Oleh pihak angg. 
OPR kemudian tuan rumah di ba- 
ngunkan dan diberi tahu tentang 

. adanja surat tadi. Waktu surat tsb 
- dibuka, ternjata isinja “a.l. minta 

uang sebanjak Rp 5000,— dengan 
disertai - antjaman. Dengan segera 
surat bukti itu, oleh pihak OPR di 

serahkan kepada pihak jang berwa- 
djib untuk mendapat berhatiannja. 

diantaranja terdapat 2 orang pe- 
PANDJI HARI IBU DI- gawai negeri dan pamongdesa jg. £ DIRESMIKAN. : mendjadi korban sedang dalam 

Sebagai puntjak atjara peringatan perkara pembunuhan diantara- Seperempat Abad Pergerakan Wani- 
| ta Indonesia di Semarang, digedung | 

5 Gris, Bodjong Smg. pada Selasa so- 
re ibl. dimulai djam 16.00, telah 
dilangsungkan rapat umum dan pe- 
Aa ni Hari Ibu, serta pem- 
“bagian hadiah bagi para pemenanz 

. dalam .pelbagai perlombaan jang di 
— selenggarakan selama hari2 sebeluin 

nja. Hanja patut disajangkan, bahwa 
dalam peringatan ini perhatian kaum 
wanita jang datang mengundjungi 
tidak sebagaimana jang diharapkan 
oleh panitya. Rapat dipimpin oleh 
injonjah Suparmin, dan para pembi- 

- #jaranja jalah njonjah Darmowinoto 

nja terdapat 28 anggauta OPR 
dan 7 pamongdesa mendjadi bi- 
nasa. Th: 

Kerugian materiil atas semua 
kedjahatan itu ditaksir - sedjum- 
lah Rp. 1.500.000,—. 

SEKITAR JBRN DI KUDUS. 
Tentang berita berdirinja Ja- 

jasan Benteng Rokok Nasional 
di Kudus, pihak jang  bersang- 
kutan menjatakan, bahwa pendi- 
rian itu dinamakan ,,Pool Peng- 
usaha Kretek Nasional”. Tudjuan 
bersifat koperatief, baik pimpinan 

  
dan njonjah Abd. Ngalim jang de- maupun anggautanja, seluruhnja 

ingan pandjang lebar membentang- dari pengusaha paberik kretek 
| kan perdjoangan wanita selama 25 nasional. Sebagai pimpinan terpi- 

— tahun. Kemudian sambutan? diberi- 
kan oleh Wakil Gubernur Djateng, 
Ketua DPRDS Prop. Djateng, se- 

ang wakil Bapak dan wakil dari 
Pemuda Rakjat. 

| Selandjutnja diadakan peresmian 
. Pandji Hari Ibu, dengan membuka 
selubung jang menutup pandji dan 

— di-iringi dengan njanjian lagu Hari 
. Ibu, Adapun pandji itu dasarnja me- 

|..rah dengan gambar bunga Melati, 
| sebuah kuntum dam $ daun. Maksud 

ringkas dari gambar ini jalah: Ibu 
“sebagai sandaran pangkal kasih sa- | 
jang dari anak, merupakan sumber 
kekuatan, kesutjian dan pengorba- 

| man, dan merupakan besi berani -gu- 
na menjusun dharma. Bunga, seba- 

“gai lambang Ibu Bangsa untuk ke- 
| satuan tjita2 Pergerakan Wanita In- 

donesia. Dibawah gambar. bunga 
dalam pandji itu terdapat tulisan: 
Merdeka melaksanakan Dharma, 
jang bermgksud bahwa kemerdeka- 

1 Wanita jang ditjitalkan adalah 
menuhi  kewadjibannja. . sebagai 

usia sedjati dari Indonesia. Ke- 
2 naa hadiah di 
jonjah Walikota. 

lih M. Sumadji Nitisemito, wk. 
direktur H. Ma'roef dan Abdilah 
Noor Komisaris. 

Dengan demikian maka beri- 
t22 jang menjatakan, bahwa Si- 
dik Diojosukarto dan  Sarino 
Mangunpranoto terpilih dalam su- 
sunan direksi sama sekali tidak 
benar. Demikian ,,Antara” Se- 
marang. 

PENDAFTARAN - KPU/C 
SEMARANG. 

Untuk pendaftaran masuk mendja 
di siswa KPU/C. Semarang tahun 
1954 akan diperpandjang s/d tgl. 
10 Djanuari 1954. Pendaftaran an- 

tara djam 9 s/d 12 tiap2 hari ker- 
dja bertempat di Panti Pemuda, Bu 
lu 37 Semarang. 4 
Pembukaan KPU/C Semarang th. 

1954 dan Pemberian Idjazah KPU/ 
C th: 1953 akan dilangsungkan be- 
sok tgl. 1 Pebruari 1954. Tempat, 
direntjanakan di Pendopo Kabupa- 
ten Semarang, dimulai djam 19.30. 

ULANG TAHUN KE IV. 
Malam resepsi untuk memperinga 

ti hari Ulang Tahun ke IV dari Ge 
rakan Pemuda Ansor akan diseleng 
garakan pada hari Kemis . malam 
Djum'at j.a.d., bertempat - di ge- 
dung SRI.. NU Kp. Pungkuran, 
Kranggan, dimulai pada diam 20.00. 
MINTA ARLODIEL DGN PISAU 

Njonjah B. tinggal di Pandean 
Lamper Smg.“ pada hari Senen pe- 
tang antara djam 20.00 j.b.I. ketika 
sedang berada dirumahnja sendiri, 

dengan mendadak telah didatangi 
oleh 3 orang jang belum: dikenal. 
Mereka ini berpakaian preman dan 
membawa sendjata tadjam. Dengan 

X3 tidak banjak kata, njonjah B. kemu- 
dian disekap oleh ketiga pendjahat 
iu, serta pinggangnja ditusuk  de- 
ngan sendjata tadjam tadi.: Dalam 
pada itu seorang dari mereka telah 
merampas sebuah arlodji tangan 
Titus jang dipakai oleh njonjah tsb. 

. Dengan hasil ini ketiga pendjahat 
kemudian melarikan diri. Njonjah B. 
:jang telah menderita Juka2 tusukan 
itu, sesudah mendapat pertolongan 

ipertama dari seorang Dokter tetang- 
'ganja, kemudian diangkut ke R.S. 
“Elizabeth untuk dirawat seperlunja. 

, BUKU BARU... 
Telah kami terima dari Penerbit 

..Panjebar Semangat” Surabaja, bu- 
ku2 bahasa Djawa penerbitan jg pa- 
ling baru, sbb: I. Njai. Blorong, jg 

isinja jalah petundjuk guna mentja 
ri tambahnja penghasilan dan keka 

DL LAH AM UU 

PU 

Lah -ECZEEM 
KAKI-TANGAN-RANGEN, RUPA! 

PA tan 

     IKA, AMBEIEN, DJERAWAT, 'jaan dengan djalan jang halal, dan 
. PANU, KADAS, DAN GATAL2 |diselingi  petuah2 soal — pentjarian 
ag Fat aa nafkah dari para ahli ekonomi. 2. 

0... Terdjual luas dimana-mana Ajur Adjer, tietakan jang ke 3 kali- 
Rumah Obat. nja, berisi tuntunan bergaul dalam 
AYENean badai lapangan, a.l. hidup seha- 
Depot Obat "ENG DJOEN” ri2, perdagangan, dalam perusaha- 

f Pasar Djohar 52, Semarang ' an, dalam rumah tangga dil. Tjeta- 
Depot Obat "SINGAPORE" & Ikan ke 3 ini telah dapat perbaikan 

”SHANGHAP”, Pasar Djohar, dari penulisnja. Kedua buku tsb di 

Semarang, (tulis oleh Imam Supardi, harganja 

— Madju - Pesat 

. Untuk memberi penerangan me 

121 sampai 
(orang mahasiswa Jogjakarta jakni 30 

ina kundjungan para mahasiswa tsb, 

'harinja pabrik2 Unilever 

Minggu berikutnja kembali ke Jog- 

dipimpin oleh drs. Njoo Hong Hwie. 

|waduk ini pada djaman Belanda da 

— 10.00. Pengangkutan 

aa : ! 

DJOGJA X 
MAHASISWA2 FAKULTET 

EKONOMI JOGJA KE 
—.. DJAKARTA. 

Diperoleh kabar bahwa 

orang dari universitet Gadjah Mada 
dan 30 orang dari universitet- Islam 
Indonesia akan mengadakan darma- 
wisata ke Djakarta. Menurut rentja 

antara lain pada tanggal 22 Desem- 
ber mereka akan menindjau maska- 
pai penerbangan G.L.A., keesokan 

Concern 
dan pada tanggal 24 Desember pela 
buhan Tandjung Priok. “ - 
Selama hari2 Natal mereka akan 

singgah di Puntjak dan pada hari 

jakarta. - Ta 2 
Darmawisata para mahasiswa ini 

»SEMPOR PLAN” TELAH DI- 
TANGAN DPU PUSAT. 

Gambar rentjana pembikinan wa- 
duk untuk mengatasi bahaja ban- 
djir didaerah Kabupaten Kebumen, 
jang terkenal dengan nama .Sempor 
Plan”, kini oleh Djwt. Pekerdjaan 
Umum daerah Kedu telah disampai 
kan kepada DPU Pusat di Bandung. 
.Sempor Plan” ini pada waktu dja 
man Blanda dalam tahun 1934 su- 
dah akan. dilaksanakan, tetapi ber- 
kenaan dengan kesukaran keuangan 
pemerintah pada waktu itu tidak dja 
di  dilandjutkan. Adapun waduk 
Sempor itu akan dapat mengatasi 
bahaja bandjir di Kebumen jang me 
liputi Ik. 8000 ha. tiap2 musim hu 
djan, tetapi pada waktu musim ke- 

marau sawah dan tegalan itu men- 
derita kekurangan air. Pembikinan 

  

hulu direntjanakan 
Rp 3.000.000,—. 

BEKAS KEPALA DESA DIBU- 
NUH GEROMBOLAN. 

Sedjumlah 12 orang, anggau- 
'a gerombolan M. M. C., baru2 
ni sekira djam 23.00 telah me- 
njerbu dirumahnja bekas kepala 
desa Mangunseko katjamatan Du 
kun Muntilan. Gerombolan tsb. 
berpakaian aneka warna, bersen- 
djata pistol dan membangunkan 
bekas kepala desa tsb. jang se- 
dang tidur. Setelah keluar -bekas 
kepala desa tadi kemudian ditem 
bak dengan pistol dan mati seke- 
“ika itu djuga. 

dengan  biaja 

  

Olahraga Motor: 
Konperensi I.M.I. Jang 

Pertama 

Ikatan Motor Indonesia (IMI) 
nari Minggu jl. mengadakan kon 
»serensi untuk pertama kali de- 
agan dihadiri oleh para utusan 
dari beberapa perkumpulan peng 
gemar sport motor dan mobil da- 
ci Djakarta, Bandung, Semarang, 
Solo dan Surabaja. Dalam rapat, 
jang dipimpin oleh ketua IMI, Hi 
dajat Martaatmadja, dan jang di- 
langsungkan di Hotel Homann 
itu, tampak djuga Kepala Kepoli 
sian Negara Sukamto. er 

Atjara jang terpenting adalah 
mengenai organisasi IMI dan 
|hubungannja dengan perkumpu- 
lan2 sport mobil dan motor, per- 
tandingan sport bermotor, pene- 
tapan kalender peristiwa2 sport 
bermotor dan sweepstake poo- 
ling. 

g Maksud konperensi. 
Tentang maksud konperensi 

itu, ketua IMI menguraikan, bah 
wa IMI jang bertudjuan untuk 
.memadjukan dan mengembang- 
kan sport bermotor dan tourisme 
itu” dan jang bisa dipandang se- 
bagai badan overkapping, dalam 
konperensi itu hendak membitja- 
rakan soal2 menjesuaikan kepen- 
tingan2 dan mengadakan perhu- 
bungan antara IMI dan perkum- 
pulan2 jang setudjuan itu. Dike- 
mukakannja, bahwa baru? ini 
Kehakiman tlh mengesahkan ang 
garan-dasar dan organisasi IMI. 

Jang harus diutamakan 
ialah sportnja, bukan 
sweepstake. 

Berhubung dengan kenjataan, bah 
wa pertandingan2 jang dianggap 
sport itu sering disertai dengan 
sweepstakes, Hidajat  memperingat- 
kan, bahwa sweepstakes itu bukan- 
lah tudjuan dari sport bermotor. Di 
tegaskannja: ,,IMI tidak akan meng 
halang2i adanja sweepstakes, kare- 
na jakin, bahwa hasilnja adalah utk 
sumbangan mereka jang membutuh- 
kan bantuan sosial, tapr hendaknja 
djanganlah sweepstakes itu didjadi- 
kan sebab atau alasan sehingga tu- 
djuan dan sifat sport bermotor ter- 
bengkalai. $ 5 

Sekarang ada kesan seolah2 
sweepstakes itulah dasar dari sport 
bermotor”. 

Ritten, Ralleys dan Races 
untuk tahun 1954. 

1 

Komisaris IMI bagian ' pertandi- 
ngan mengusahakan  supaja dalam 
tahun 1954 antara lain diadakan 

A. Onsspanningsrit- 
ten, B. Betrouwbaarheidsritten, C, 

'Prestatie-ritten dan D. Rallyes dan 
races. Jang terpenting ialah presta- 
tie-ritten dan rally, baik untuk mo- 
bil maupun motor. ' Direntjanakan 
untuk mengadakan 6 prestatie-ritten 
untuk mobil dan 6 untuk motor. 1 
Raliye untuk mobil dan T rallye un 

tuk motor. Race (balapan) untuk se 
mentara belum dimasukkan dalam 
kalender sport itu oleh karena tia- 
da organisasi dan kesempatannja. 
Demikianlah antara lain usul jg 

dikemukakan. oleh IMI dalam kon- 
perensi hari Selasa. Konperensi masih 
berlangsung. 

KABAR DARI P.T. T. 
Kepala Kantorbesar Pos dan 'Te- 

legrap mengabarkan, bahwa pada 
tgl. 25 Desember 1953 (hari  Na- 
tal pertama) dan tgl. 1 Djanuari 
1954 (tahun baru) loket2 pos kan- 

torbesar Pos di Semarang ditutup. 
Telegrap dibuka dari djam 08.00 

bis2 
pembestelan surat2 ditiadakan. Kan 
torpos/Telegrap tambahan di Ka- 

pertandingan2   x AE MAA A2 8 tiap buku masing2 Rp 3,50. 

  

  rangturi dan Tjandi ditutup. 

  

dari tgl Ngalihan, , 
27 Desember jad. 60 telah dilangsungkan upatjara Peres- 

, mian Perbaikan Makam dan Peringa 

tan genap 5 tahun meninggalnja Mr. 
Amir Sjarifuddin cs. 

Tuarga, disaksikan pula a.l. oleh utu 
san2 dari Se 

SARBUPRI, CC. PKI dil. 

oleh para keluarga, dan dari hatsil 
pengumpulan dari SB2 jang 
bung dalam SOBSI, kalangan PKI, 
dan 

wedari. telah menerima kiriman se- 
ekor harimau tutul dari Pak Sudjo- 
no Bupati Blora bekas Sekretaris Re 
siden Surakarta. Harimau tutul tsb 
tingginja 0.60 mtr. pandjang 
mtr., asal dari salah satu hutan di 

daerah Kabupaten Blora jang dapat 
ditangkap. oleh penduduk desa. 

dilangsungkan 
ngan pita oleh Bapak Walikota Ko- 

|resmi djembatan “Tandjunganom jg 
telah beberapa tahun rusak karena 
telah tua usianja. Hadlir dalam upa- 
tjara diatas h 
DPRDS, Anggauta DPD Wakil Pa 
mongprodjo, 

lam kata 
oleh Kepala Djawatan DPU, bahwa 
djembatan ini dibikin 

dulu, hingga bila dimusim  hudjan 
tidak akan takut tenggelam air bah. 

beaja Rp 94.000,.— 
luh empat ribu 
kan lebih landjut hari Selasa 
dilandjutkan 
tan Putjang sawit, sedang hari Rebo 
ini dibuka resmi pula 

Brodjo Padjang Ketjamatan Lawean. 
Kabarnja pembukaan djembatan Bro 
djo ini akan dibikin agak besar2an 
dengan memakai 
kulit dll., 
» 

TEDJASUKMANA DAN AS- 

Buruh Dewan Daerah Djawa Ti- 

sukmana 
singgah di Surakarta. 
an kedua Pemimpin Partai Buruh -akan berangkat ke Djakarta. 
dari Djakarta ini ketjuali 

terletak didekat. Ungaran, pada tgl. 
29 Desember j.a.d. akan dibuka de- 
ngan resmi. Peresmian ini akan di 

dan Hangsungkan pada djam 9 pagi dan 
akan dihadliri oleh para undangan, ! | 
serta diselenggarakan olen Djwt. Per! Atas kiriman tadi dengan ini kami Pekodjan 19 
tanian Rakjat Prop. Djateng. 

PERBAIKAN MAKAM MR. 
AMIR SJARIFUDDIN 

Sabtu jl. tgl. 19-12 di Makam 
Karanganjar Surakarta, 

Upatjara tsb selain oleh para ke- 

ntral- Biro SOBSI, DPP 

Perbaikan makam tsb dibeajai 

terga- 

perseorangan, — sebesar Rp 
15.000. 

SRIWEDARI TAMBAH 
: HARIMAU. 

Kemis jbl., Kebon Binatang Sri- 

1.40 

DJEMBATAN . TANDJUNG- 
ANOM DIBUKA RESMI. 

Hari Senen djam 10 pagi, telah 
upatjara penggunti- 

ta Besar Surakarta, membuka dgn. 

Ketua Wakil Ketua 

Kepala Polisi Lalu- 
lintas dan organisasi2 setempat. Da 

pembukaan diterangkan 

tingginja le- 
bih 22 Mtr. dari djembatan jang 

tsb memakan 

(sembilan pu- 
rupiah). Di berita- 

pagi 
djemba- 

Adapun  djembatan 

pembukaan 

Djembatan 

perajaan Wajang 
atas sumbangan dari 

,PERRIN”. : 

RARUDIN DI SOLO. 
Dalam perdjalanan mengundju 

ngi Konperensi kerdja Partai   
mur di Surabaja, maka besuk ha- 
ri Djumaat tg. 1 Djanuari jad ini 
Dewan Pimpinan Harian Dewan 
Partai Partai Buruh Sdr2 Tedja-' 

dan “Asrarudin akan ! 
Kedatang- 

untuk | 
kepentingan Partai, sebagai Ang- 
gauta Parlemen djuga akan me: | 
nindjau keadaan di Surakarta 'jg. 
dipandang dari Djakarta terlihat 
shangat”, terutama mengena 

masaalah Swapradja. Pada “hari ' 
Djumaat sore tersebut, oleh De- 
wan Tjabang Partai Buruh Kota 
Besar Surakarta akan di adakan 
rapat anggauta umum jang akan 
dihadliri pula para pengurus Par: 
tai Buruh Tjabang2 seluruh Kare 
sidenan Surakarta. 5, 

KUDUS 
MUTASI PAMONG PRADJA 
Terhitung mulai tgl. 1 Desember 

1953 sdr. N.. Abdulhamid  Wedana 
Kota Djuana, Pati, dipindah men- 
djadi Wedana Kota Kabupaten Ku- 
dus. Sdr. tersebut pada tahun 1942 
pernah mendjabat Assisten Wedana 
di Ketj. Dawe Kudus. Selandjutnja 
sdr. Soegondho, Wedana Kota jang 
lama jang telah berhenti dengan 
hormat atas permintaan sendiri, kini 
diangkat mendjadi Kepala Tata 
Usaha Bg: Perdagangan Internasio- 
nal pada Kementerian Perekonomian 
di Djakarta. Kapan diadakan upatja- 
ra timbang terima antara kedua We- 
dana belum diketahui. 

PEKALONGAN 
IKATAN SOSIAWAN. - 

Dalam rapatnja baru2 ini bertem 
pat diruangan kantor Djapen K.B. 
Pekalongan telah berhasil bentuknja 
pengurus Ikatan Sosiawan sbb.: Ke 
tuaesdr. Wahjono, wk. ketua sdr. 
Adnan Martowiredjo, penulis I, H 
sdr. Soedjono dan sdr.  Soeprapto 
dengan dibantu beberapa orang lagi. 
Pada pertemuan tadi oleh pegawai 
Kementerian Sosial jang baru tiba 
dari negeri Belanda telah diberi tje 
ramah, sedangkan jang hadlir al. 
Wali Kota, Kepala Djapen Kota 
dan para undangan. Tudjuannja LS. | 
ini a.l. ialah mewudjudkan usaha2 | 
sosial, mengadakan pendidikan den. | 
djalan mendatangkan ahli 'sosial 
baik dari Kementerian maupun. da- 
ri masjarakat sendiri. 

  

| 
| 

i 

DIKROJOK. ” 
'Apakah jang mendjadi sebab2nja 

belum diketahui dengan djelas, ke- 
tika baru2 ini terdjadi pengerojokan 
atas dirinja seorang jang agak lan- 
djut usianja bernama W., hingga | 
menderita luka2 jang perlu dirawat , 
di RSUP. Pengerojokan terhadapnja | 
dilakukan oleh I.k. 14-orang jang | 
belum dikenal, dan terdjadi disebuah 
tegalan jang letaknja ditepi kali 
Pandean Lamper Smg. pada djam | 
6.30 petang hari. Pengerojokan ini 
dapat dihentikan,- ketika kakaknja 
W. datang menjusul ketempat itu, 
dan kemudian orang2 jang mengero- 
jok telah melarikan diri semua. Ke- 
djadian ini selandjutnja oleh kakak- 
nja W. diserahkan “kepada fihak jg. | 
berwadjib, jang kini sedang melaku-, 
kan pengusutan lebih landjut. 

,TARUBUDOJO” DIRES- 
—. MIKAN, 

Kebun Buah2an ,,Tarubodojo” jg. 

  

ibolan2 itu, pun ia telah. menerima 

F Hamid Ali 6000 orang 
dan mbolan Rasjid 3500 

-Ro 400.000,— jaitu pembiajaan 

  

  
Papan daftar ketjelakaan2 lalu lintas jang terdjadi selama sebulan dalam 
kota Semarang, jang djelas dipasang didepan Kantor Gubernuran. De- 
ngan memperhatikan angka2 ketjelakaan jang tertulis dipapan tadi, te- 
rangiah, bahwa korban2 ketjelakaan lalu lintas dalam kota Semarang 

tiap bulannja tidak sedikit. Oleh karenanja, wadjib kita umumnja lebih 
menaati peraturan2 lalu lintas jang ada, agar dapat mengurangi terdjadi- 

nja ketjelakaan2 tadi. 
(Foto: ,,Suara Merdeka” 

  

Hamid Cs Ingkar Djandji 
'Gerombolan2 Kembali Ke Hutan: 

Djumlah Mereka Lebih Kurang 
21.000 

HAMID ALI CS., Osman 
menepati djandji, bahwa tgl. 20 
masuki asrama dengan anak bu 
reka telah menarik dirinja dari 
terus menjebarkan diri didaerah2 
lah Timur Pare2 jaitu Putju. 
diri maka di Tjakke didaerah R 
pa pos tentara timbul pertempu 
tara jang hasilnja belum diketahu 
“mandan R.I. 23 overste Chandra 
jang diadakannja di Balai Perwi 

Overste Chandra menjatakan le- 
'bih djauh, ia masih tetap optimistis 
menghadapi hal itu, dipandang dari 
sudut militer hal jang demikian itu 
tidak ada apa2. Selandjutnja ia Mme- 
nerangkan, bahwa gerombolan? jg 
telah mengingkari djandji itu mudah 
sadja diserangnja dan dihantjurkan- 

nja djika sudah ada perintah lebih 
djauh dari pimpinan tentara lebih 
atasan. Karena kekuatan? gerombo- 
lan itu begitupun  persendjataannja 
dan sebagainja sudahlah diketahui 

nja. 
Selandjutnja — Chandra menerang- 

kan, bahwa ia selain mendapat- pe- 
rintah dari panglima tertinggi me- 
ngenai penjelesaian masalah gerom- 

instruksi dari KSAD supaja 
ambil tindakan tegas terhadap ge- 
rombolan jang tidak menepati djan- 
dji. Untuk memberikan laporan pa- 
da pemerintah pusat overste Chan- 
dra dalam tempo jang singkat sekali 

meng- 

Mendjawab pertanjaan berapa 
besarnja kekuatan2 gerombolan 
pada saat ini overste Chandra | 
mendjawab, gerombolan Osman 
Balo kira-kira 13.000 orang, ge 

orang termasuk rakjat tani dan 
orang2 perempuan jang karena di 
peksa ikut serta dengannjo. 

Kerugian pihak tertara selama 
gerombolan Hamid Ali, Osman 
Balo dan Rasjid berada dalam 
rayon smpai meninggalkan kem 
bali rayonnja tanggal 20 bulan ini 
henjalah kerugian uang sebanjak 

makanan mereka. Rombongan 
Hamid Ali dan Osman Balo per 
nah diberi uang tundjangan 1 kali 
buat dua hari, dan Rasjid 3 kali 
dua hari dus enam hari. 

Dalam keterangannja lebih djauh, 
overste Chandra. menerangkan, bhw 

tindakan2 jang sampai kini di dja- 
lankan oleh tentara adalah masih 
berupa tindakan atau gerakan 'per- 
sediaan. Gerakan militer setjara be- 
sar-besaran itu akan didjalankan da 
lam rentjana  selandjutnja. Tahun 

1954 jang akan datang saja harap 
benar2 kita sudah dapat laksanakan 
apa jang dikehendaki oleh rakjat da 
lam penjelesaian keamanan dengan 
bertindak  setjara adil terhadap ge- 
rombolan, dan disamping itu men- 
tenangkan dan mengamankan hati 
rakjat, demikian overste Chandra 
Hasan. (Pia). 

TJIREBON 
  

  

PELANTIKAN BARISAN 
Bike 

Pada tgl. 20 Desember 1953 djam 
9.00 pagi oleh Panitya B.K.L.L. te- 
lah dilangsungkan upatjara pelanti- 
kan angkatan ke 'I Barisan . BKLL 
jang terdiri dari puteri2 dan angka' 
tan ke II terdiri dari rombongan pu 
tera jang baru sadja lulus dari udji 
an keamanan lalu lintas dan bertem 
pat di Kantor Polisi Pusat Karesi- 
denan Tjirebon. 

KEADAAN KEAMANAN Di 
TJIREBON 

Dalam komunike perwira pers TT 
III, Djawa Barat, kapten Nawawi 
Alif, mengenai  kedjadian2 - dalam 
minggu antara tgl. 14 s/d 20-12-53 
di Djawa Barat tidak banjak kedja- 
dian ketjuali didaerah “Tjirebon, pa- 
da tgl. 14-12-53 gerombolan jang 
diduga besar kekuatannja telah me 
masuki ketjamatan  Mandirantjan, 
Karena pendjagaan polisi lebih ke- 
tjil maka gerombolan tsb dapat me 
masuki rumah sakit Sidawangi dan 
membakar kantornja, membunuh se 
orang mantri polisi dan seorang 
agen polisi. Sebelum bantuan da- 
tang, gerombolan sempat melarikan 
diri dengan menggondol obat2an jg 
dirampoknja. Kemudian oleh kita 
diadakan pengedjaran, dalam tem- 
bak-menembak jang terdjadi, se- 
orang “gerombolan dapat ditewaskan 
sedang jang lainnja sempat melari- 
kan diri. 

  
KALENDER 1954. 

Dari Universal. Stores, Semarang ' 
dan Ong Tjwie Tien Trading Co. 
kami telah menerima kalender 1954 
dengan dihiasi gambar jg. menarik. 

mengutjap terima kasih, 

, Pusat 

Orang 

Balo dan Rasjid ternjata tidak 
Desember 1953 mereka akan me- 
ahnja masing2. Pada hari itu me- 
tempat dimana ia berkumpul dan 
Rappang Enrekang dan disebe- 

Tatkala gerombolan itu menarik 
appang sementara melalui bebera 
ran anfara gerombolan dan ten- 
i, demikian diterangkan oleh ko- 
Hasan dalam  konperensi pers 
ra Makasar beberapa hari. 

# 

Gerwis Dan Kong- 
gres - Perdamaian 

Nasional 

Berkenaan dengan akan dilang- 

sungkannja kongres nasional untuk 
perdamaian jang pertama bertempat 
di Djakarta pada tanggal 25 Djanua- 
ri 1954 jang akan datang untuk mem 
bitjarakan masalah2 tentang ,.gerak- 
an perdamaian umum” dan masalah2 
jang sekarang ini chusus dihadapi 
oleh Indonesia, jaitu dalam atjara 
tentang .,Perdamaian dan pembangu 
nan nasional”, termasuk soal2 wanita 
dan anak2, maka pengurus besar 
GERWIS mengandjurkan kepada se 
genap anggota2 GERWIS supaja tu 
rut ambil bagian segiat?nja. dalam 
menghadapi kongres tersebut nanti, 

serta 'menjumbangkan segenap te- 
naga dan fikirannja kepada komite2 
daerah setempat. 

Kepada segenap kaum wanita peta 
ni, buruh, peladjar, jang tergabung 
dalam berbagai organisasi atau tidak, 
PB: GERWIS -berseru-supaja- tur 
mengambil bagian seluas?nja dalam 

kongres tersebut dan mengemukakan 
kepentingan berdjuta-djuta kaum wa 
nita dan anak2 kita (Pia). 

Kota Magelang 
Minta Didjadikan Kota 

Besar 

(Korr. Sendiri) 

SEBUAH  DELEGASI 
terdiri dari 2 orang anggauta 
DPD Kota Magelang sdr2 Rama- 
lh Effendi dan Danusumarto, ser 
ta Ketua DPRDS sdr. J. Sumadi 
pada tgl. 19 Desember jl. telah 
berangkat ke Djakarta untuk me 
ngadakan perundingan dengan 
Menteri Dalam Negeri, dan selan 
djutnja akan terus ke Bandung 
untuk menemui Kepala Pusat 
Djwt. Kereta Api disana. Maksud 
dari pada delegasi itu untuk mem 
perdjuangkan "status Kota Mage- 
lang mendjadi Kota Besar. Seba- 
gaimana diketahui, kota ketjil Ma 
gelang menurut Undang2 no. 17 
tahun 1950, status tingkatannja 
sama dengan desa. Disamping itu 
delegasi tsb. djuga . akan minta 
penjelesaian tentang status de- 
sa dalam wilajah dari kotapradja 
Magelang jang hingga sekarang 
masih terapung2. 

Dalam hubungan ini kini telah 
ada 11 desa didaerah Mertoju- 
dan jang dengan persetudjuannja 
pamong prodjo telah bersedia ma 
suk kedalam  wilajah kotapradja 
Magelang. Dapat dinjatakan, ba- 
hwa djumlah penduduk dalam ko 
ta Magelang menurut  tjatatan 
terachir hampir mendekati 100. 
000 djiwa. Karena terasa akan 
kekurangan “untuk mendapatkan 
air minum, maka telah direntjana 
kan untuk membuat induk peng- 
airan dengan pipa saluran baru. 
Untuk keperluan ini dibutuhkan 
biaja sebesar Rp. 5,200.000,—, 
dan sedjumlah uang ini akan me 
mindjam uang dari Pemerintah 

jang akan dikembalikan 
dalam waktu 20 tahun. Semen- 
tara itu sdr. Ramali Effendi me- 
njatakan, bahwa djalan kereta 
api didalam kota Magelang se- 
pandjang djalan raya, adalah 
mendjadi perintang keamanan Ja 

lu lintas. Selama 2 bulan jl. tidak 
kurang dari 10 orang jang telah 
mendapat ketjelakaan karena ke- 
reta api. Mengenai sekitar djalan 
kereta “api ini oleh Delegasi tsb. 
akan dibitjarakan dengan Kepala 
Pusat Diwt. Kereta Api, agar su- 
paja dipindahkan kelain tempat. 
Usaha ini menurut keterangan, 
telah pernah direntjanakan pada 
tahun 1930 dengan biaja sebesar 
Rp. 4.000.000,— pada waktu itu. 

APOTHEEK PETANG HARI. 

Hari ini 'Apotheek RATHKAMP 
dan V. GORKOM Bo- 

djong 135 dibuka hingga djam 20,00, 

  
|donesia terapung2 didalam arti eko 

(Diberitahukan kepada para peng- 

.tahui perobahan2 ini dan memper- 

ut hidup2?kan federalisme. Djika 

| 
' 

jang ' 

! 
i 

i : 
! 

| R.I. akan membatalkan 

wa pemerintah Indonesia tidak me- 

Indonesia D 

tan Tweede 

ran belandja luar negeri, maka 
Volkspartij berbitjara pandang 

la hak2 kaum federal terhadap 

lm Perdeba- 
Kamer Bld. gn 

DALAM DEBAT PARLEMEN Belanda ' mengenai angga- 
De Graaf dari Rooms Katholieke 
lebar mengenai situasi politik dan 

ekonomi Indonesia, Menurut pembitjara adalah tragis sekali, aga 
hwa ,,kita di Nederland tidak bisa berbuat lain daripada memibe- 

Negara Kesatuan”, Djuga,dia se- 
salkan bahwa perdjandjian KMB tidak dilaksanakan sebagaimana 
mestinja, akan tetapi dia menolak dalil bahwa dengan demikian 
RMS mempunjai hak hidup menurut hukum. 

bahwa sikap 3 Dia tundjukkan, 
tidak mau menerima kenjataan2 
dapat merugikan segala pihak dan 
menetapkan, bahwa dengan men 
desakkan hak menentukan nasib 
sendiri kepada Indonesia  seka- 
rang hanja berarti akan menghan 
tjurkan Negara Indonesia. Bagai 
manapun orang menghadapi azas 
azas tsb., orang tak dapat me- 
ngembalikan sedjarah. Di Neder' 
land orang terlalu memusatkan 
soal2 pelanggaran hak dan dari 
sana orang berpikir, bahwa orang 
harus kembali kapada federalis- 
me. Ini adalah amat tidak mung 
kin.- Hanja suatu pemerintah 
pusat jang kuat jang dapat meme 
tjahkan kesulitan2 jang dihadapi 
Indonesia dan Wemudian menju 
sul soal2 pemberian otonomi jg 
agak luas. 

De Graaf berbitjara tentang 
komunisme Asia jg mengantjam 
Indonesia dan jang menurut De 
Graaf harus: ditentang. Bagaima 
napun djuga pembitjara mende- 
sak, supaja Nederland  djangan 
mengabaikan kesempatan untuk 
mengadakan pembitjaraan jang te 
rang-terangan dan djudjur dengan 
Indonesia. Nederland harus senan 
tiasa memikirkan kemungkinan2 
untuk mengadakan  kerdja-sama 
dengan negeri2 lain untuk me- 
ngembalikan kemakmuran Indo- 
nesia. Dia menentang keras pen 
dapat bahwa terhadap Indonesia 
Nederland sudah tak dapat ber 
buat apa-apa selain memperhati 
kan kepentingan2 ekonomi Ne- 
derland dan tidak perlu mentjam 
puri soal2 politik Indonesia. 
PAUL DE GROOT (Komunis) 

berlainan sekali suaranja. Tidak ba 
njak dia berkata tentang Indonesia 
dan apa jang dikatakan hanja me- 
ngenai soal2 sbb: 

Sebaiknjalah pemerintah menghen 
tikan pembelaan kepentingan2 ra- 
dja2 badja dan nikkel Amerika di 

Irian. Baiklah orang sedar, bahwa 
tindakan2 kolonial di Irian hanja 

berarti persiapan pertentangan ber- 
sendjata dengan Indonesia. Tinda- 
kan2 sematjam itu tidak tjotjok dgn 
politik perdamaian, jang katanja di 
anut oleh. Menteri2 uns dan Be- 
yen. 

VAN DE WETERING (Christelijk 
Historis) dan ,spesialis” Indonesia 
didalam partai tsb. berbitjara sete- 
ngah djam lamanja tentang keadaan 
Indonesia. Dia mentjela tindakan2 
pemerintah Indonesia terhadap orang 
orang Belanda, jang hasil tenaganja 
masih merupakansgabus dimana In- 

nomis.  Djuga pembitjara menuduh 
terhadap mereka jang selalu meng- 

hal itu 
tertjapai sebagai akibat pemberontak 
an dan perdjoangan, maka kita akan 
mendapatkan pelbagai negara Islam. 

Dan inipun tidak enak bagi kita. 
Dalam hubungan ini dia tundjukkan 
aksi2 terhadap umat Kristen di Su- 
lawesi Selatan dimana baru2 ini 7 
orang pemuka agama dihukum sa- 
lib. Dia mendesak supaja Nederland 
bersikap tegas untuk melindungi ka- 
um Kristen ini terhadap penganiaja- 
an karena kepertjajaan agama lain. 

Suatu tokoh. terkenal ialah Rit- 
meester dari partai liberal .Belanda j 
VVD, jang tidak bisa mendapat 
kata2 tjukup untuk menjerang Repu- 
blik Indonesia jang katanja sudah 
di-infiltrasi komunis”, Dia membela 
federalisme dan djuga membela 

  

BILLARD: KEDJUARAAN 
INDONESIA 1953, 

Mulai tanggal 23 s/d 27 Desem- 
ber 1953 akan diadakan pertanding 
an billiard untuk merebut kedjuara- 
an Indonesia kelas' IT dan IT tahun 
1953, bertempat digedung Balai Pra 
djurit ,,Diponegoro”, Djalan dr. Wa. 
hidin no. 8 Djakarta. Hadiah2 jang 
telah disediakan untuk djuara kelas 
1 adalah piala, Oue dan surat resmi 
tanda kedjuaraan dan untuk djuara 
an dan untuk djuara kelas II djam 
tangan, vulpen Parker dan surat res 
mi tanda kedjuaraan. 

Para pengikut antara lain ialah: 
saudara Tjoa Sie Lian: berkali-kali 
djuara Djawa sebelum perang. Sau- 
dara The Kok San djuara I dari Dja 
wa tahun 1941 dan djuara TI Indone 
sia tahun 1952. Saudara Kho Boen 
San: djuara II dari Indonesia tahun 
1952. Saudara Ong Swie Poo: djua 
ra JI dari Indonesia tahun 1952 dan 
saudara Kwa Chong Yan: djuara II 
dari Djawa tahun 1941. 

KES. KOEGE DARi DEN- 
MARK AKAN BERTORNE 

KE TIMUR DJAUH. 
Menurut berita AFP “dari Ko- 

penhagen, kes. Koege- dari Den- 

mark jang bulan j.a.d. akan bertor 
ne ke Timur Djauh, kemaren dulu 
telah menderita kekalahan dari 
kes. Alliance dengan 6—2 dalam 

Suatu: pertandingan pertjobaan. 
Kes. Koege itu dalam tour ke Ti 

mur Djauh nanti akan mengada- 

kan 5 pertandingan di Saigon dan 
Hanoi antara tg. 21-31/1, dan 3 

« 

pertandingan dj Hongkong “antara 
tg. 1—10 Februari 1954. 

DUA PERBAIKAN REKOR 
ANGKAT BESI DUNIA 

— DI MOSKOU. 
Pada hari kedua pertdndingan2 ang 

kat besi merebut kedjuaraan Rusia, 
dua rekor dunia didalam kelas ri- 
ngan telah diperbaiki. Djumlah total 
ketiga angkatan.Olympiade oleh Iva 
nov didjadikan 375 kg. Rekor jang 
lama dipegang sedjak tanggal 28 
Agustus tahun ini oleh George dari 
Amerika Serikat. Didalam golongan 

tersebut. djuga, Kostylew telah mem 
perbaiki rekor dunia untuk bagian 
tarik dengan dua belah tangan. Ia 

memfjapai angkatan 120.5 kg. Rekor 
jang lama dipegang olehnja djuga, 
jakni sedjak 12 Nopember tahun ini, 
dengan angkatan 120 kg. 

HOME TOURNAMENT BULU 
TANGKIS H.Y.T.N.P, 

Hatsil dari pada pertandingan fi- 
nale home tournament Bulutangkis 
jang diselenggarakan oleh Hwa Yoe 
Isin Nien Pu Semarang “pada tgl. 
20 Desember jbl.. sbb:: Djuara sing- 
le-putera pertama Liem Gee Djiang, 
2. Tjan Soe Khay: Double putera 
djuara 1 Tan Liang Hosi/Oeci Ing 
Thay, 2. Tjan Hing Sian/Tio Khe 
Djien, double tjampuran djuara 1. 
nj. Tan Tat Hwat/Lo Han Wen: 2. 
Chen Foeng Mei/Yap Biauw Tjong: 
Single puteri 'djuara 1. Tan Hwie 
Hwa, 2. Siem Hiang Hoa: double 
puteri djuara 1. Lie Foe Siang/Tjo 
Bok Hiang dan 2. Liem  Erlies/nj. 
Yan Tat Hwat. 
Hadiah2 jang tersedia akan di te 

rimakan kepada masing2 pemenang 
pada tgl. 30 Desember 1953, djus- 
tru perkumpulan tsb mengadakan 
malam gembira jang dimulai pada 
djam 6.30 petang.   »RMS. 

Dinjatakannja, bahwa dia - sesung- 
guhnja menjesal, bahwa dia ikut me- 
njetudjui perdjandjian KMB. Djika 

Unie Sta- 
tuut, maka kita harus menegaskan, 
bahwa itu berarti bahwa perdjandji- 
an KMB seluruhnja batal dan ' ka- 
rena itu maka kita bisa membuat 
suatu. perdjandjian baru, dimana 
kita bisa mengadakan pembelaan ter- 
hadap kemerdekaan .,Republik Ma- 
luku Selatan”, kata djago kaum mo- 
dal besar" Belanda itu. 

Bekas Perdana Menteri Gerbrandy 
membela .,,RMS”. Pada pendapatnja 
pemerintah Nederland, baik staats- 
rechtelijk ' maupun nasional, telah 
berbuat salah, ketika dia menolak 
pengakuan kemerdekaan RMS" 
dan menolak memberi bantuan ke- 
pada Ir. Watusama dkk. supaja dia 
ditempat lain dapat membela kepen- 
TNGaNA .RMS” dengan lebih berhs- 
sil. . 

Ds. Zandt dari  Gereformeerde 
Staatspartij menuntut sikap jang le- 
bih tegas dari pemerintah ' Neder- 
land terhadap  penganiajaan umat 
Kristen di Sulawesi Selatan. 

Mr. Schmal berpendapat,  baliwa 
pemerintah Nederland lebih baik 
mendesak kepada “ Komisi  Djasa2 
Baik untuk Indonesia (UNCI) untuk 
bertindak didalam soal2 ,,RMS”. 

“Perlu dikabarkan djuga, bahwa 
menurut Ritmeester kenjataan, bah- 

ngadakan djaminan2 sosial terhadap 
orang2 Ambon di Nederland adalah 
Suatu bukti bahwa mereka tidak di- 
anggap sebagai warga-negara Indo- 
Tn Demikian ,,Antara” Amster-   

  

PARA PENGIKUT/PEMAIN 
P.O.R.K.S.L.A. 

ikut/pemain dan  panitya" Pekan 
Olah Raga dan Kesenian Landjutan 
Atas (PORKSLA)' ke III Djawa Te- 
ngah Tjabang Semarang jang akan 
berangkat ke Magelang supaja ber- 
kumpul di Stasiun Tawang, pada 
djam 9 pagi, (kereta-api berangkat 
djam 9.30 pagi), tgl. 26-12-1953. 
Harap jang berkepentingan menge 

Dersonelia: 
Al ea Al 
FAKULTET HUKUM DAN 
PENGETAHUAN MASJA- 

RAKAT. : 
Pada fakultet- hukum dan pe- 

ngetahuan masjarakat di Djakar- 
ta telah lulus  udjian persiapan: 
R.M. Sumarno Surjosuharto, no- 
na Dora Lie Bo Tan, nona Oey 
Tiong Sin (Loes), Tjia Kek Sioe, 
Halim Julizar, Rd. Martojo Kun- 
to, Adi Andojo Soetjipto, nona 
Mar'at Hindasih, nona Rd. Adj. 
Trimalijah Gandasubrata, Lili Sa- 
dili Sastrawidjaja, nona Hadijah 
Arief, Satjiptorahardjo dan Much 
sin. : 
“Udjian sardjana ' muda: Theo- 

filus Nababan, Ben Suharman, R. 
Muh. Kurdi, Suroto Kartosudhar 
mo, R. Suhendro Hendarsin, R. 
Adjito Gandasubrata, nona Soer- 
jani Warkiman, R. Soedarso, no- 
na Sariati Masduki,  Baharsan, 
Anas Ja'koeb dan Amrah Musii- 
min. 

Udjian sardjana tingkat perta- 
ma: BB. Sujatna  Djajakusuma, 
Santoso, “ Siahaan,” Constantijn 
Maurits dan Raffly Rasad. 

Udjian sardjana hukum: Kus- 
nowibowo. 

MISSI KE MUANG THAI. 
Dari kementerian pendidikan, pe- 

ngadjaran dan kebudajaan PI. Aneta 
memperoleh keterangan, bahwa mis 
si Indonesia ke. Muang Thai, jang 
dilantik beberapa hari jang lalu, di 
pimpin dieh tuan S. Mangunsarko- 
ro, ketua badan pertimbangan kebu 
dajaan. dan tidak 'oleh dr. Bahder 
Djohan. Dr. Bahder Djohan adalah 
anggota missi tsb. 

JOHN S. REID BERANGKAT 
DARI INDONESIA. 

John S. Reid, ,,Residen Represen- 
tative” PBB di Indonesia pada tgl. 
20 Desember telah bertolak dari Dja 
karta menudju ke Wellington, Zee- 
landia Baru. Dilapangan terbang Ke 

majoran dia diantarkan oleh Men- 
teri Luar Negeri Soenario dan pen- 
djabat2 lainnja di Kementerian 
Luar Negeri, Kementerian Pereko- 
nomian dan Biro Perentjana Negara   hatikan sepenuhnja. Demikian ka- 

bar dari panitya Porksla, 

  

dan sahabat2  pribadinja. ' Sesudah 
berangkatnja Reid maka pekerdjaan 
nja sebagai ,,Residen  Representati-Y/ 
ve” PBB dioper oleh Anthony Ba- 
linski. 
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: Tak mereka datang dikota Win : 

: aga disektor Sovjet dari 
. Wina dalam suasana jang 

pan dengan tempat tinggal 

  

g kurang stylish 
Perninat 

     

    

didjalan2 rajanja. 

robahan besar telah ter 
“diri wanita2 Rus en kan 

   

  

ditahun 1945 dengan hanja mema 
«si sepatu2 jg sederhana untuk 

tup kakinja. Sekarang mere 
dan anak2-nja sudah memakai 

badju2 bagus, sementara suami 
mereka memakai badju jg bagus 

| potongannja- dibikin dari kain jg 
baik pula kwalitetnja. — Pegawai 
dari ' Komisariat “Tinggi Sovjet 
serta perwira2 dari tentara pen 
dudukan tinggal pada flat2 dan 
rumah2 jang disediakan ibagi me. 

kota 
sama 

rekan2-nja dari Amerika dan Ing , 
gris. : 

Ada diantara rumah2 tempat ' 
tinggal itu jang dikawal siang dan 
malam oleh serdadu2 Rus, tapi 
kebanjakan tidak berbeda keada | 
annja dengan rumah2 tempat ting 
gal lainnja. Pun tidak ada usaha . 
dari pihak berwadjib Sovjet utk. : 
meng-screen penghidupan keluar- 

  

“Wina, dimana mereka mengadakan 

" ja 

ussia Gemar Berbelandja 
sukai Di Wina— Orang2 Russia Sangat | 

k2—Rumah2 Jg Mereka Tinggali Sela- | 
ic Dihari Minggu Dan Njanjian2 Di. | 

IL. Permadantas., 
Hidup Keluarga2 Russia Di Wina 

—Jeep Diberi 

(Oleh Gary Levy Chusus : ,Suara Merdeka”) 

sering kita menjaksikan suasana Ha 
. Berhubung telah mulainja musim din 

mn dengan memakai badju dinginnja, kaum ibunja me- 
ongannja, menurut ukuran Barat, serdadu2 memakai jacket 

“badju-mantel jang sangat pandjang, dan anak2 dibungkus da- 
Ss seperti bungkusan2 bulu 

and: 

  

olah-raga, piknik, menjaksikan kon- 
ser serta hiburan? lainnja. Ka 

Pada malam2 biasa mereka lekas 
tidur. 'Tapi pada malam2 Minggu 
mereka sering mengadakan pesta- di 
rumah dengan minum dan bernjanji, 
tapi tidak setjara sembrono. Sering 
kita mendengar suara2 merdu meng- 
ikuti suatu Jagu balalaika. Radio ser 
ta gramofoonnja ' memperdengarkan 
lagu2 Walz Wina dan jazz, kadang2 
dengan suara agak keras. 

- Kebersihan. diutamakan. 
. Untuk mengetahui penghuni dari 

tiap2 flat adalah tidak sulit. Laki? 
jang belum kawin akan melengket- 
kan kertas surat2 kabar dikatja pin- 
tu dan djendelanja, seorang wanita 
jang tinggal pada sebuah flat dapat 
diketahui dengan kain pintunja jang 
berbunga-bunga. Pada waktu subuh 
para lelaki mengadakan gerak badan 
dan para wanitanja menjisir ram- 
butnja dimuka djendela. 

Pendjaga2 rumah bangsa Austria. 
mengatakan, bahwa flat2 jang di- 
diami keluarga2 Rus itu adalah sa- 
ngat bersih dan tidak djarang pula 
dihiasi kembali. 

Meskipun djam bekerdja pada 

ng! ye ng lajaknja. 1 
emandangan itu, sebab penduduk Wina sendiri 

i2, peradjurit, isteri serta anak2 bangsa Rus telah merupakan 
ita. Wina adalah satu2nja kota barat didunia dimana 

satu bagian dari pemandang- 
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rumahnja atau diseberang djalan. 

Titik berat dari penghidupan suatu 
keluarga ialah pada anak2nja. Orang 
djarang melihat sepasang suami-iste- 

yo ri Rus jang tidak mempunjai anak. 
Oleh kare $ 

Sovjet dari penghidupan war « Wina jani: timogak: “Gdibebelah amp2 Rusia masih mulai pukul 5 
ipagi sampai pukul 9 malam, namun 
Iperwira2 serta pegawai2 Rus jang 
bekerdja di Wina telah dapat me- 
.njesuaikan diri kepada djam beker- 
dja Austria. Pada pukul 7.30 setiap 
pagi mobil2 serta jeep2 dinas datang 
mendjemput mereka. Sopir2 kenda- 
raan itu biasanja menunggu seper- 
empat djam sebelum orang jang di- 

Gemar Anax-anak. 

- hanja anak2 jang belum 
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“kesibukan jang lebih besar 

“atas ke! 

dah rumahnja. 

“dipisahkan dari rakjat. 

2. menjampaikan kepada Djepang 

Pe, pal pendarat dan 18 buah kapal 

| telah disetudjui 

bisa masuk sekolah dibolehkan ting- 
gal di Austria maka umur" mereka 
itu paling tinggi adalah enam tahun. ' 
“Meskipun sebagian besar dari is- 

teri2 orang Rus mempunjai pemban- 

tu2 wanita bangsa Austria, namun 
mereka tidak pernah berpergian de- 
ngan tiada membawa anaknja. Pada | 
hari2 biasa mereka dibawanja pergi 

berbelandja, dan diwaktu sendja se- 
telah suaminja pulang dari peker- 
djaannja seluruh keluarga itu pergi 
melantjong makan angin. 

Sudah tidak gandjil lagi melihat 
seorang perwira menjorong baby- 
wagen. Dan kita akan menjaksikan 

apabila 
dua keluarga jang saling kenal me- 
ngenal bertemu ditengah djalan. Ma- 
sing2 akan tertawa. terbahak-bahak 
sambil mendjudjaj baji didalam ba-' 
by-wagen itu atau bermain-main de-! 
ngan anak2 jang sudah pandai ber-' 
djalan. Para bapak jang bangga sa- Yang dimiliki bangsa Rus itu jg 
ling membandingkan turunan ma- 
sing2, ketawa lagi serta mengutjap- Persia 
kan 2-5 terhadap satu sama lain 

. sehatan serta kekuatan anak2- 
nja. Ip ben 

Ketjintaan pada anak2 itu tidak 
terbatas dalam rumah tangga sadja.. 
Sudah tidak asing pula para bapak | 
itu ikut bermain didjalan-djalan de- 
ngan anak2nja sendiri atau anak2 
bangsa Austria jang tinggal disebe- ' 

Malam lekas tidur — | 
Minggu pic-nic. 

Pada hari2 Minggu “bila udara 
tidak dingin seluruh keluarga ber- 
pergian dengan naik truck terbuka 
jang diberi kursi dan bangku2 me- 

nudju tempat istirahat Sowjet di Ba- 
den, jang letaknja kira2 25 mil dari 

Sa 
Pendidikan Peradjurit2 
Barat Dan Russia Me- 
njebabkan Mereka 
Akan Punah Sendi- 

rinja. 

  

# 
Bin 
Ba 
Gen 

MARSEKAL TITO dari Yugo 
slayia hari Senin menerangkan, 
bahwa baik tentara fihak Barat 
maupun fihak Rusia akan semata 
mata dilatih untuk merebut sesua 
tu dan karena itu akan hantjur 
terpetjah belah. Tito menerang- 
kan, bahwa Yugoslavia memben- 
tuk suatu tentara jg merupakan 
sebagian dari rakjat  Yugoslavia 
»sedangkan” di Barat dan di Sov 
jet-Rusia tentara dengan sengadja 

Anggota2 tentara disana, demikian 
Tito dididik untuk berperang dan ti 
dak diizinkan mentjampuri politik, 
sehingga tentara tadi berubah sema- 
ta2 sebagai perkakas militer, jang 
pasti akan hantjur terpetjah belah 
apabila mendapat  pukulan2 sengit 
dari lawannja. Mereka akan hantjur 
punah karena mereka tidak berakar 
diantara rakjat dan oleh karena akar2 
nja dipotong dan setiap hari ditjabut. 

| Tito jang mengadakan pedato pa 

da peringatan hari angkatan darat 
jang dirajakan pada tanggal 22 De-| 
sember selandjutnja ' menerangkan, 

. bahwa tentara Yugoslavia akan ba- 
ngun untuk Trieste, untuk memper 
tahankan kepentingan? Yugoslavia. 

Dikatakannja bahwa ini adalah so 
al mudah, karena tentara didukung 
oleh seluruh rakjat Yugoslavia. (Pia) 

   

   

  

Iu Angkatan laut Amerika akan 

pengiriman  terachir kapal 
djumlah 68 buah berdasarkan 
pindjam sewa dipangkalan Yako- 

   

     
      
    

        

    
      

   

se- 

suka pada hari Rabu jang akan |ge 
datang ini, demikian diumumkan 
di Tokyo pada hari Senin. Ka- 
pal2 itu terdiri dari 50 buah ka- 

       
     

    

fregat patroli, dan pengirimannja 
oleh Kongres 

Amerika untuk . keperlua 

djemputnja keluar berlari-lari 
rumahnja. Biasanja mereka ini lebih 
dulu berdjabat tangan dengan 
sopir dan lalu berangkat. 

itu jang mempunjai mobil sendi- 
ri, mulai dari mobil2 mewah bi- 

Amerika. 

dari 

si 

Jeep dengan permadani... 

Banjak' perwira dan pegawai2 

kinan Amerika sampai kepada 
mobil2 jang telah tua. Mereka 
tidak segan2 membeli mobil jang 
telah dipakai buatan Amerika 
atau Inggeris dari rekan2 sekutu- 
nja. Dan sudah tidak asing lagi 
bagi seorang major Rus berper- 
gian pada weekends dengan me- 
ngendarai mobil2 mewah buatan 

Banjak pula mobil2 serta jeep 

mereka tampaknja selalu 

   

    

     

   

    

     
   

  

   
   

   
    

   
   

     
      

     

     

didaerah Step 
ngin maka kita 

Hanja tetamu2 
sudah sedjak 

N 

itu terlalu besar, maka akan di- 
potongnja menurut keperluan mo 
'bilnja. | , 

Kaum ibu sangat disu- 
kai sbg. pembeli. 

Kaum ibu Rus jang tinggal di 
Wina sudah mendjadi langganan2 
jang sangat disukai oleh pergusaha2 
toko bangsa Austria, meskipun me- 
reka itu bisa mendapat barang2 de- 
ngan harga jang djauh lebih murah 

mengatakan setjara berterus terang, 
bahwa bikinan serta mutu “barang? 
buatan Austria sudah pada tempar 
nja dibeli dengan harga jang lebih 
tinggi. 

Pengusaha2 toko Austria sangat 
girang menerima langganannja bang- 
sa Rus. Wanita2 Rus tahu apa jang 
ditjarinja, dan mereka tidak tjerewet 
serta mempunjai smaak dan ijukup 
uang untuk membeli barang2 “ jang 
imemang”bagus buatan serta mutu- 
nja. 

Rus adalah suatu suasana jang hi 
ruk pikuk. Tapi para langganan jang 
datang membeli bisa pula' mendjadi 
sangat marah djika mereka tidak 
memperoleh barang jang dikehenda- 
kinja. 

Pegawai2 Rus di Wina boleh dan 
memang mengundjungi . gedung2 
bioskop, sandiwara, opera serta tem 
pat2 hiburan Jainnja. Mereka sa- 
ngat girang berdjalan sambil meli- 
hat2 katja2 toko. Tapi. mereka ti- 
dak dibolehkan berhubungan ter- 
lampau rapat dengan bangsa Aus- 
tria. Ada kalanja mereka mengun- 
djungi keluarga2 Austria, tapi sela- 
lu dalam mufti (pakaian sipil) dan 

hatan minum dalam restoran? atau 
bar, karena mereka lebih suka ma- 
kan dan minum minumannja sendi 
ri.dirumah, pada mes atau rumah? 
perkumpulannja. 

Perwira2 rendah serta peradjurit2 
biasa djarang kelihatan. didjalan2 
pada waktu malam. “Djam kerdja 
mereka ketiadaan mata uang Aus- 
tria menjebabkan tidak mungkin ba 

ginja berbuat demikian. Kabarnja 
perwira rendahan serta peradjurit 
biasa Rus menerima gadji sebanjak 
antara 30 sampai 35 shilling Aus- 
tria sebulan. Walaupun demikian 

gembira. 
Djarang kita melihat sekumpulan 
serdadu2 Rus jang diangkat dengan 
truk dengan tidak bernjanji, dan   diberi tikar permadani bikinan 

Pedjoang? Isla 
KONGRES PERTAMA Be 

BPII —, jang dilangsungkan dari 

bangsa dan negara. b. Menuntut 

dalam masjarakat sesuai dengan 

djuang kemerdekaan, terutama 
saudara Abdul Fattah, djika ternja 
ta tidak bersalah supaja segera dibe 
baskan. 

3) a. Segera mengadakan definisi 
agama, terutama Dienul Isiam. 
b. Mengadakan pengawasan terhadap 
guru2 dalam memberi  peladjaran, 
sehingga hanja guru2 jg tahu Islam 

berhak memberi peladjaran agama 
Islam. 

c. Lebih menggiatkan usaha2 dan 
tindakan2 untuk perbaikan djemaah 
hadji dan kepada B.P.LI. supaja se 
tiap tahun dalam pengiriman madje 
lis pimpinan hadji diberi kewadjiban 
menjertai sedikitnja 2 orang. 

4) Segera mendirikan badan 
Penjantun” jang berkewadjiban 
| mengurusi pemeliharaan para ja- 
tim piatu bekas pedjuang kemer 
dekaan. Tn 
'5) Perkebunan2 jang tadinja di 

kepada bekas pedjuang untuk di 
urus selandjutnja. : 

6) Tidak mentjampuri urusan 
intern agama Islam. 

| 7) Menindjau kembali susunan 
keanggotaan  Panitya Pemilihan 
Indonesia sehingga mendapat du 
kungan semua aliran jang hidup 
dalam masjarakat. 

8) Lebih bergiat dalam usaha 

membasmi pelatjuran te | 
dan terutama tengkulak2-nja, Di 
mana perlu B.P.L.I. bersedia mem 
bantu tenaga. Aa e 

9) Supaja mengambil tindakan/ 
pengawasan sehingga kekedja- 
man/intimidasi atas para terdak 
wa dalam tahanan terutama be- 
kas pedjoang tidak terdjadi. 

10) Segera memberikan peng- 

gantian kerugian kepada para 
|bekas pedjoang kemerdekaan jg 
telah memenuhi kehendak peme 

rintah menjerahkan sendjata itu. 

11) -a. Mengintensifkan usaha2 

nja guna penjelesaian masalah 
bekas pedjuang. 

b. Memperhatikan soal peng 

gantian kerugian atas harta benda 

bekas pedjuang jang habis ludas 

dalam perdjuangan. : 

c. Memberikan studiebeurs 

atau kesempatan jang luas untuk 

para bekas pedjuang jang berha 

srat melandjutkan peladjarannja, 

baik didalam maupun diluar ne 

ri. 
d. 

lisasi jang mengatur Ps 

kredit bagi perusahaan2 
edjuang. 

Na Mem 

Mendirikan Bank Demobi- 
pemberian 

bekas 

berikan bantuan/ bim- 

bingan jg positif terhadap usaha 

bekas pedjuang dalam mengada-   hanan pantai Djepang. kan desa2 pertjobaan. (PI-Aneta) 

Djika tikar permadani 

sember ji. di Djakarta, telah mengambil 11 resolusi, jg. diumum- 
kannja baru2 ini. Dalam resolusi2 itu pemeriniah didesak agar: 
1) a. Menetapkan hari 18 September. mendjadi 

bong2 pemberontak komunis Madiug jang kini masih berkeliaran 

2) Segera memeriksa tahanan? be 
kas 

usahakan bangsa asing bila telah | 
habis masa kontraknja, diberikan ' 

termasuk17 orang saksi2 diantaranja 4 orang 

suara mereka boleh dikatakan mer- 
du pula. Pa 

m Menuntut 
.kas Pedjuang Islam Indonesia — 

tanggal 9 sampai tanggal 13 De- 

hari berkabung 
dihadapan pengadilan para gem- 

ketentuan negara hukum. 

& 

| Sampit " 
Affaire 

DALAM keterangan kepada 
Pl-Aneta, R. Susandi kepala ke 
djaksaan propinsi Kalimantan an 

| tara lain menerangkan, bahwa de 
ngan adanja penjelundupan di 
Sampit pemerintah menderita ke 
rugian sebesar Rp 15 djuta. Se 
bagaimana pernah kita kabarkan, 

. kapten kapal dalam penjelundu- 
“pan Sampitisewaktu beberapa kali 
| diperiksa oleh pihak kedjaksaan 
i memungkiri apa-apa jang telah di 
|perbuatnja, begitu djuga sewaktu 
djaksa agung sendiri melakukan 
'pemeriksaan, mereka tetap mung 
kir. 

Susandi lebih landjut menerang- 
kan, bahwa kapten kapal Sabang jg 
membawa barang selundupan itu ke 
“tika didengar, keterangannja semua 
memberatkan kepada siterdakwa. Be 

' gitu djuga djuru, radio teleponis da- 
lam kapal Sabang jang tadinja mung 
kir sekarang sudah mengaku, bahwa 
ia memang ada mempergunakan ra 
dio telepon berkenaan dengan penje 
lundupan ini. Dalam pemeriksaan 
Sampit affaire” ini akan diperiksa 

dari Djakarta. Pemeriksaan peristi- 
wa ini sangat mendjadi perhatian 
pemerintah. # 

Keberatan ditahan diluar, 
Lebih Jandjut Susandi 'menerang- 

kan, bahwa baru2 ini mertua Kwee 
Ho Oen datang kepada kedjaksaan 

wa sementara menunggu perkaranja 

ditahan diluar. Akan tetapi pihak 
kedjaksaan keberatan, berhubung pe 
meriksaannja “masih belum selesai. 
Sementara itu diperoleh keterangan. 
bahwa baru2 ini .oleh jang berwa- 
djib di Djakarta telah ditangkap se- 
orang Tionghoa bernama Hoo 
:Biauw Hwat madjikan dari Hwat 
'Siang jang diduga terlibat pula da- 
lam peristiwa Sampit ini. (Pia). 
j Pe Ana 

| DIUGA SINGAPURA AKAN 
PUNJA ,,KEBAJORAN BARU” 

Pemerintah kota Singapura dan 
perusahaan2 partikelir kan “ber- 
sama2 membuat sebuah kota baru, 
jang akan menelan beaja hampir 
$ Malaya 100.000.000. Kota baru 

Hang akan diberi nama Gueenstown 
lini akan dapat menerima — 60.000 
. penduduk. Perentjana kota baru ini 
ialah arsitek 'kepala dari ,,Singapure 
Improvement Trust”, Woolmer. Ko- 
ta ini akan berbentuk ikan ubur2 jg. 

  

It BUREAU STENOGRAFIE INDONESIA 

Ko PNG 
| bengadjaran baru STENOGRAFIE djurusan STENO-RE- 

pada kantin2 militer Rus. . Mereka. 

Berbelandja pada kantin2 militer| 

|senantiasa melajangkan pandangan- |. 
nja kedjalan. Mereka djarang keli- 

— Diajapiroso, Pangantenan, Pudjidipa, 

dengan maksud supaja para terdak- |   tangannja diarahkan kesegala djuru- 

san. 

  

DIL.:-DIOKJA No. 2, TP 

. & sg 

“Don: srantaraan ini diper maklumkan kpd. Saudara2, bah- 
. kuta bulan Djanuari 1954 jad. akan dimulai tahun | 

| PORTER: «0x Po 
“ Pendaftaran dilakukan di Djl. Djokja 2 (Bergota). 

Peladjaran berlangsung di Dil. Kr. Tempel No. 12. 
Mereka jg belum mendaftarkan diri mengingat tempatnja 
terbatas. dendaknja segera hubungan dgn. Bg. Pendaftaran. 
Kepada ig telah mendaftarkan diri diminta dgn. hormat spj.   tang di Djl. Djokja 2, utk. menerima. pendjelasan se- 

Pa AA Ta DIRBOTIK 
- 

Hain T 
2 

Ia 

HN Angkatan Darat “| 
T.T. IV/Div. P. Diponegoro 

Djawatan Peralatan. 5 

PENGUMUM 
No : 029/Peng/PI.IV/53 

erhubung djumlah pelamar untuk peladjar Bintara 

dan Pataban Tila di daerah Djawa Tengah sudah 

“ memtjapai angka lebih daripada" ketentuan djumlah jang di- 

perlukan, maka- dengan ini diumumkan bahwa : 

AN 
“ 

|“ baci para pelamar jang sedjak pada tgl. 21 - 12- 1953 

ti Pa panggilan, dianggap tidak diterima atas 

Jamarannja. » : SAYA 

Kan jang” berkepentingan maklum 'adanja. 

SELESAI. Pe an | 

“Semarang, 22-12-1953 

PERWIRA PERALATAN TERR. IV 
R3 

" 

DAPAT DIBELI DARI PERSEDIA'AN 

BROMFIETS 

MERCURY ADMIRAL 
4 Rp. 3900.— 

"Memakai: 18 

Motor ,,SACHS 50” .47 cc. 1,25 PK dengan 

2 versnelling dan ingebouwde Carburator 

Versnellingshandie systeem scooter 

Rem2 trommel 

: Telescopic voorvork . 

Lampu muka dan blakang, spedometer inge- 

bouwd didalam lampu muka. 

Zweefzadel 

Suara halus sekali. 

Du: Radio ,, ARIE” 
KARANGTEMPEL 183 — SEMARANG 

8 
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i an Tjontohlah saja! Sebab menga 
hemat bahan pakaian dan uang|    

    

  

          

   
      

    

    

   

     
   

      

     

  

    
     

  

  

Hemat dengan badju kebaja sebab 
ditjulji dengan sabun Tjap.Tangask 

  

X “— # 1 

| Badju kebaja lekas kojak sebab 
ditjutji dengan sabun biasa. 

  

      
       

      

    

  

     

     

  

     

  

          

Hemat jang bidjaksana, kafausNjonja 
mentjutji dengan sabun TjapsTangan,, 
jang dapat dipertjaja! Njonjaxakanime 
rasa, betapa halus busahnjafiruwnruk 
segala rjurjian jang kasarisampai kepada. 
jang halus 

Dengan sabun biasa pakaian lekas 
kojak! Maksud hemat dengan 

pengeluaran uang itu sebaliknja 
Njonja menderita lebih rugi, 
sebab pakaian lekas kojak 

karenanja. Ini berarti bukan 
menghemat | 

   

  

   “Tetap keras 
sampai sisanja 
jang teracbirl 

'sabun jang paling hemat untuk segala tjutjian! 
KAN an     

  

  

  

Importir: N. V. MERCURY, DJAKARTA, SEMARANG.- 

  

! »PERNJATAAN SEMBUH” 

Bersama ini kami sekeluarga 
mengutjapkan diperbanjak terirua 
kasih kepada sdr Tn: DIOCO 
OCCULTIS Djl.: Grogolan 21/SM 

. Solo. Jang mana Tuan telah me 
ngobati penjakit kami seng ma 

Esuk angin, pegel, dientong2 ka- 
..nan, dan kedua kaki dingin, dada 

sakit, telah . BERHASIL BAIK 
pada waktu ini sehat. 

" . Semoga All 
3. .Jam.kesehatan pada Tuan dan ke 
- Juarga, jus 2 Tuan itu bertambah 

: luas serta makmur. - 
Surat2 harap disertai prangko 
Rp. 3,— buat balasan. 
Praktijk djam : 
8—10 dan 17—138 . 
Saptu sore, Minggu dan Hari 
Besar tutup. 

    

"Hormat dari kami 
R. PRA WIROSUDARMO 

KARANGGAJAM, MODJOGE 
DANG KARANGANJAR 

SOLO     
SUDAH TERBIT 

5 : ui 99 
Kitab ,,MANTRA YOGA 

(Bahasa Daerah) 

ISI: 185 wedjangan, antaran6: Wangsite K.S. Kalidjaga, 

Panemung Pudjangga Ronggowarsito, Bab tetembungane Donga, 

Djapa Mantra Pepudjian kanggo ngruwat 'memangsane Bathara 

Kala, Saka Kitab Sastrapinadati, Banjak dalang, 'Kumbalageni, 

Pudji banju, Mandalagiri, Kekantjingan, Panulak Ruwatpanggung, 

Panenceran, Pangruwatan, Pangruwat Pamungkas sarta Djapa Su- 

wuk, Ngglmu Na'sabandiah.- Ghaibulgujup, Sepi, Mubin, Mu'in, 

Ahjatsa Bitah, Barajan, Mahbut, Makdum Sarfin, Satariah, Sira- 
sab, Charadjek, Fatakurrachman, Sufi, Kafi, Soembaga warna2, 

Lelungan, Donga Tingkep, Ngalih Panggonan, Ngaberak€ Wisa, 

Njaradi Djamu, Nututake Kewan, Ngedohak€ Tjoba, Turunsih, 

Ismuning Wadon sarta Rasaning Wadon Jan Donga Pambukane, 

Djajakawidjajan S€napaten, Petak€, Baginda Hamzah, Pengasihan 

lan Penglerepan sarta Pangedepan kanggo nDalang, Dajaning Ta- 

pa, Tapa Ngluwat, Sorogan, Ismu Bradja Lamatan, Ismulanang 
r Tugumanik, Pangabaran, 

Tjemethi Sulaiman, Tulak Tudju Tetimbul Djati, Ismu Sulapan, Is- 

mu Waris saka Pn. Senopati, Pn. Djurumartani, Pn. Djuminah, Saha 

dat Ageme Para Wali, Adji Begananda, Senggara Matjan, Guna- 

srana, Ngedohake Tjilaka, Marasak& ' Lelara, Nulak  durdjana, 

'Nggampangake sedya, Supaja Menang Main, Adji Bala Seketi, 
Pandji Anom, Kulhu Sungsang, Kanggo njuwun pitulung Malat- 

kat, Adji Gadjahwulung sarta ngelmu2 saka Pangeran Bonang, 

Kalidjaga, Kudus, naa Aa 'Tjirebon, Madjagung, Sech 

-abang lan lija?2n€, 185 wedjangan., , ? Lemah-abang j jangar ialalan 
. 15.60. 

Pn Toko Buku SADUBUDI 
Poerwopoeran No. 58 — Solo. 

  

' 3 LS SL LL LL LL EA 

2 
KEUNGGULAN 

s Lebih Sedap 

Kursus Notaris 
Setjara Tulisan 

Kirimlah  prangko  sedjumlah 
Rp. 0.50 untuk prospectus. 

Djalan Djawa 39, 

  

    

  

Djakarta. oi 
: e — Ia Lebih Halus 

# Lebih Mustadjab 

IL lot Rp 18 V4 Rp. 11.— 

Ka An TT in IL PABRIK DJAMU TIKO PORTRET 
BADA rasa lembek, ingin, . . 

malas, tulang2 sakit (sexuele NJONJA UU 
rwakte) 3 ds. VITANOL PILL. 
-anggung dapat kembali tenaga 
muda, tidak bukti uang kembali 

1 Rp. 20— 3 ds. Rp. 57.— 

EXTRA KERAS Rp. 60.— 

AKIT PRAM. SYPHILIS?? 

CERENOL PILL. tanggung bisa 

bikin baik luka-luka, bengkak di 

kemaluan, gatal, bisul Rp. 20.— 

RENA PILL. datang bulan tidak 
beres Rp 58.— Buah dada lem- 

bek??? BUSTERIN dapat bikin 
dan montok 

UN Ai 

SEMARANG 

  

Semarang. 

Tugu Kidul 7, 

Tugu Kulon 54. 

segar, kentjang . 
Rp. 20.- EXTRA KERAS Rp 75: peman 15, Djl. Slamat Rijadi 
SCHOONHEIDSPOEDER ZALF 394, Pasar Nusukan 4,   

Allah memberi kita dal! 

uh
 

| 180 SEPEDA MOTOR 
LEE EN 

    
   

  

BERANGKAT HARI MINGGU TANGGAL 7 PEBRUARI 1954 
UNTUK 

PERLOMBAAN KETANGK ASAN MENGENDARAI MOTOR 1. S.M. , PERSIT” 
: (PRESTATIE -RIT 1954) 

DIBAWAH PIMPINAN I. M. S.   
MA Ma maa 

Agen? Djokja: Petjinan 78, 
Ketandan 4, 

Lempujanganwangi 80, Keme- 
tiran Kidul 18a, Kintelan 94, 

Toko Pedamaran 90, Telp. 900,   
Agen” Solo: Tjojudan 141, Nga 

Pasar 
4 Rp. 10— OBAT KUKUL| Kliwon 142, Widuran 67, Me- 
| stel Rp. 25-—  Prijse. gratis. sen 177, Gading Kidul 170, 
Porto: Rp .3-— Agen?” Magelang: Djl. Tidar 

THIO GIOK GIEM 

Gang Tengah 22 — Semarang. 
2, Petjinan 96, Djl. Raya 13. 

3 3 KENEKAEKAKK KAKAK AA 

  

. SWEEPSTAKE 
(dibawah penilikan' Notaris Rd. Kadiman) “ 
Untuk : PERSIT (Persatuan Isteri Tentara) 

      
      

   
    
   
   

    
    

    

   

3. HADIAH UTAMA: 

Ford Zepkfr Sedan, Morris Minor Touring, Sepeda motor BSA 

Sepeda motor ADLER Sepeda motor SPARTA, Scooter 

Hadiah lainnja: Scooter, Buitenboord motor, Mesin djahit kaki, Radio2, dan banjak lagi 

hadiah2 bagus lain2nja. 

Djumlah harga hadiah? semuanja lebih dari 200.000,— 

u Lot Rp. 4,50. 
(termasuk padjak) 

Harga Sat 

Hadiah2 dibagi dalam 3 golongan, hingga tiap2 lot memberikan Tuan 3 harapan untuk: 
mendapat salah satu hadiah jang bagus itu. 

Undian Dapat Dibeli Di: 

Djakad Garnisun Djakarta-Raya, Bandung, Semarang, Surabaja 

Persit Djakarta 

Tata-usaha ,,Suara-Merdeka“ Purwodinata 

Utara IIA Semarang. N. V. Kedu dan di- 

alamat-alamat jang sudah terkenal. 
Atau kirimlah wese Ipos kepada Tata Usaha Sweepstake ..,Persit” Kebon Sirih 80 — Djakarta. 

Tulislah dengan djelas pada segi weselpos nama dan alamat Tuan, demikian djuga nomor 

start dari motor jang menurut pendapat Tuan akan mend jadi djuara kesatu, kedua 'atau 

ketiga dalam ,,Algemeen klassement”. | : 

Jang akan berangkat 18 0 sepeda motor, hingga Tuan boleh memilih nemor dari 1 s/d 180: 

Ongkos kirim tiap lot Rp. 0,50. Untuk pengiriman daftar penarikan tambah Rp. 1,—. 

Hadiah2 akan diundi antara nomor2 start dari pemenatig pertama, kedua dan ketiga 

dalam ,,Algemeen klassement”. 

Dengan Idzin Kementerian Sosial. 

  

  

  

Didjual Lekas : 
2 RUMAH BATU 
1 KEBON 

Letaknja ditengah kota : 

Keterangan, 

OEL KIEM JAV 
Purwopurar— 
— SOLKU — 

Bantulah P. M. I. 

     

  

ge”—— 

Ha f— 2-HP/4-305         



       
     

  

Ag nisan: untuk 

Jiversila, 
  

paekolah/ kuliah 
tingkat 

  

   

   

    

  

Drama dalam 3 babak. 

8 Gubahan The Tihoen Swie, 
TA Surabaia, 

1 Diselenggarakan oleh: 

Ta La Sze, Semarang. 
      
     

  
     

  

      

tua dipasang harga rendah 
agar Supaja chalajak ramai dapat     

     

       

      

      

      

     
    

   

Anna tg kesempatan untuk menjaksikan 
Wikan taat Sa andi 2 In 3 2 Sandiwara ini. 

Kartjis dapat dibeli.di: . 
Toko Buku ”SEMARAN ?. Bodjong 121 
AMERICAN Pekodjan 83 " & 
FIRMA GWAN WIOE Gang Warung 69 

— JUWELIER "TIO” 'Bodjong 58 
TA CHUNG SZE | Sa : , Djl. Mataram 427 

m3 Coiffeur LIE 'THIAM SIK Djl. Mataram 465 
     

an kesempatan seluasnja un- 

..MA- : 

    

  

      

  

Tok 
5.00 7.00 9.00 

   

   

   
   
    

   

    

    

    

   

   

  

0. Film terbesar 
2...penuh 

Sensatie!     #MANTHONY OUINM » ace Kue - MR Karma « «1 Jani! esai Pos 

—— AGAINST ALL FLAGS” 
He stormed 4 the Pirate Port of Madagascar 

of its Corsair Gueen! 

GRAND 
5.00 7.00 ” 

  7 dalam | berwarna. 
to steal the love 

Hebat Au Menggemparkan. 

INI MALAM DM. (u. 13-tah) 
| RICHARD CRANE — MARSHAILL REED 

BAGIAN ke II (TAMAT) 

.MYSTERIOUS ISLAND” II 
Captain Harding's fabulous adventure! Lebih Hebat, lebih gempar. 

Columbia Super-Serial terbesar penuh sensatie! 
  

    

     

    

INI MALAM 3 : Ma SEA 

PREMIERE ea mv —— aa 
13 tah. $ | See ana. Makam Kenya 

ROYAL ah 
500 7.00 9.00 Sa 

   
    

ROGELIO DELAROSA 
DELIA RAZON 
ROSA ROSAL 
TONY SANTOS 

— NIDA BLANCA 

    

   

  

  

“BUNGA PERTJ IN TAAN” 
   
    

  

  

  

  

        
        

Gi P Ninja iga bkan 

“Blue Band, bukan?” 1 Lk 

      

   

  

      

    

4 

» Tentu, saja selalu memakai 

Blue Band ijap Bunga 

Mataha 

TA A 

2 
ZA x 

  

   

    

      
        

        

        
          

       

  

N 

SATU ANDJURAN | | 

JANG BAIK | | 

Sudah selajaknja pertjakapan jang de. 

mikian terdengar setiap hari disekitar 

$ Njonja. Karena Blue Band dibuat me- 

nurut kehendak ribuan njonja-rumah. 

, Dengan tjara ini terdapatlah warna, 

Nasihat salab seorang“ Mena dan rasa jang 
.rum & $ 

ri ribuan aa sungguh tepat. Djangan 
apa 

son gr bila diberi ragu-ragu... hidangan lezat 3 S 

duan Susu, telur, aa 

ng sedikit Blue Band Ia 2 Lihatlah! , 

(agoreag Inah pneh | 2gp Tjiumlah! Si 
“ muaskan Njonja 'itiiplah 

jang menggirangkan ke- Tjitjiplah! 

ra As Terdapat dalam kaleng 

2 hape. dari Iu "yel dan 2kg 

ig 

« 

ai : 

“$ ne3eh 5 

$ i 3 
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'SOLE ASENT 

/ONX 
V0 

   

  

   

     

  

  

                

    

    

    

  

  

Ukuran: 5909 NAK 

N. V. 

BARU TERIMA PARTIJ KETJIL 

Band2 Import utuk Consul 

Sedialah lebih dulu sebelum kehabisan ! ! 

Handel Mij. HIN YOE 
Bodjong 27 — 2 — Semarang. 

2 Li 

     
   

   
   

Persediaan terbatas! 

  

  

  

  

“TELAH aa ERIMA : 2 

“ Dynamo Masin Djahit 
HILMAN Made in England: 

Harap. para pemesan suka menerimanja. 
Persediaan tak banjak,  didjual BEBAS ! 

- 2 nan Nu f TOKO MASIN DJAIT an 
2 Satu romance drama jang memikat -dan- mengharukan! 3 

“Besok malam: ERROL FLYNN — MAUREEN O'HARA 2 N D R A” 
anta SAGAINST ALL FLAGS DJL. MATARAM 482 SEMARANG, | 
  

   
    

     

   

INI MALAM 
Jaa: 

.@. 3 tah) 

  

    Dr.JEKYLL 
£ 3 . 

Hebat! 
c Serem! «. starring LOvIS HAYWARD 

Gempar!“ ad en aon ce 
  

  

  

( Baru ni 

ORDONANSIE 
PADJAK PERALIHAN 

dengan afuran-aturan penjelenggaraannja ig penting-penting. 
Dikumpulkan dan diselenggarakan dalam dua bahasa 

oleh 
Mr. D. E. P. SCHOLTE 

Inspecteur van Financitn 1e kl. 

| R.A. MADIID 
Inspecteur Keuangan Kepala 

Lengkap dengan tarip2 bulanan dan Tahunan. 
Harga Rp. 60.— franco di pos Rp. 62.50 

N.V. v/h G.C. T. VAN DORP & Co. 
4 SEMARANG 
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" Era "3 Ie m d.mb. 
Ini & Besok malam Metropole 1 malam (47th) 
5195 (47 tb) Richard Burten — James Mason 

Montgomery. Cliff — Anne Baxter ,THE DESERT RATS" . 
$ in Alfred Hitchcock's 

2 ORION 5.—7.-—9.— (17th) 
#3 CONFES S Yvonne De Carlo — John Ireland 

sHURRICANE SMITH" 
Paramount's Technicolor. 

Ini Malam Pengh. 
Djagalan T59-— (13 th.) 

y Rogers-Trigger 

| TRIGGER, JR. (Trucolor) f 
Extra: : LAUREL : & HARDY. 

Besok L “boalim 7.00 -9. 9.00 (Seg. umur) 
Huang He — Chia Chia Hua 

,SIN MU SIN" 
oi, — 

  

  

| SEGERA DATANG! 
Marilyn Monroe —-Rich. Wildmark 

,Don't Bother To Knock" 
-Marilyn Monroe sebagai wanita jg. 

| haus akan panian 

        

  

  
DITJARI DENGAN LEKAS 

SEORANG ZETTER 
jang Skliah pandai betul dan berpengalaman. 
Gadji menurut kepandean. 

Lamaran datang sendiri dengan membawak Taat keterangan 
pada 

PERTJETAKAN & PABRIK BUKU 

. THE ENG LIAN”     Kalikoping 13-15 — Telp. No. 1546 — Semarang. 

    Roy Rogers28 
  

   

  

    
   

  
            -—— Saja akan dipersa- 

lahkan. 
diperbaiki. 

    

   

  

uap ini harus bisa 
Terate dan sewaktu2 mesin ger- 
gadji dapat berdjalan. 
— Itu akan mendjadi kabar baik 

untuk Mary Pines. 
naik dan mesin siap un- 
tuk berdjalan, 

Mesin ini telah . 

«. — Rupa2nja uap telah: 

  

    TLL BE DAD- Y LooKs ) | ( BErTER SEE IE THAT PecapE Bg F FO3TY POUNDS OF LIVE STEAM IN. HIS FACE 
BLAMED! I7's LIKE VALVE IS OPEN WHILE TI CHECK WILL TAKE CAKE OF Ta NOSY COWPOKE 
- EIXED STEAMS Ik THE PRESSURE ! FOR Tya - 

MARY ALREADY! 4 UP AND 
PINES! » EADY TO 

» 

- “4 
Naa ST Ta 

f 

| nita 

“ 

1 4 

— 'Lebih: baik Dania me- — 40 Pon dari kekuatan nap jang 
lihat dulu, apakah 
pembuangan uap telah terbu- namatkan riwajat cowboy itu untuk 
ka, sedang saja menjelidiki selama2nja. 
alat penekan. ' 

  

Type Pertj.: , SEMARANG”. Idzin No. 1492/IN/A/172 

   2.
 

      

tempat akan menjemprot dahinja dapat. me- 

na. dan berupa apapun, dengan dj 

kealpaan kami. 

UTJAPAN TERIMA KasSIH 
Kepada Saudara?, N a dan Nj 5 t 

Ftu kami dalam Batman Nag Pena 
anak kami Topoharsono dan Soetartini, 

utjapkan banjak2 terima kasih, disamping 

Keluarga ENDO HARDJASOEWITA., 

DJAWATAN” 

kedatangan pengantin 
dengan tjara bagaima- 
kami sekeluarga meng- 

minta maaf atas segala 
alan ini 

KAN!     Perusahan-Meubel 

2000 irma Lium Yoe May 
Djl. KEBONLAUT No. 49/51 — Telf. 983 — Semarang. 
Alamat jang boleh dipertjaja untuk terima pesanan2 dari 

PEMERINTAH dan PARTIKELIR, 
Lebih disuka terima pesanan dengan ORDER. 
Djuga sanggup kirim keseluruh INDONESIA. 
PAKERDJAAN RADJIN dan PELAJANAN an Ka 

   

      

    
    

   
  

ARKER 

, - dengan tjara- 

-. 'untuk bebera 
lantjar, 

hadiah. Terd 
dalam bentuk 
Mendag aing. 

HADIAH JANG TERPILIH OLEH 
ORANG2 TERKEMUKA DISELURUH DUNIA . 

telah mendjadi hadiah jang terbaik dan 
praktis. Model dan bentuknja menundjukkan 
keachlian jang mendahului zamannja. 
Ini adalah satu2nja pena, jang diperlengkapi 

nja mudah, Satu kali mengisi, sudah tjukup 

- Berikanlah Parker"51” jang baharu sebagai 

"51 dalam waktu jang singkat 

tinta Aero-metric. Dituliskan- 

   

  

   

    

pa djam Tual tjepat dan 

apat ditoko2 jang ternama, 
langsing. ukuran biasa dan 

  

            

      
  

  

  

  
  

  
  

  

  
  

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

    

  

    

      
      

  

  
  

          

  

Agar tertjapat hasil jang baik untuk ini dan untuk semua 
Ear lain?nja, pakailah Parker Guink jang memakai Solv- Xu 

PULPEN? PARKER ,,91” Rp. 480, Rp. 400— dan Rp. 300. 

Distributir tunggal dan Servis-Reparasi : 

LAwSIM ZECHA 6 Co. N. V. Nusantara 9 (atas) DJAKARTA 

  

  
      

Pa 

uan aa aa ARE ANA SANA NAN 
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