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““meriksaan jang lalu. 

  

Palsu" 
Dihukum 1/2 Th Ka- 
rena Perkara Pensiun 

PENGADILAN NEGERI Ban 

Renijana Iehtisar 

Ke In 

            

    

"ENG EF : F 
Beria, hari Kemis pagi kemaren telah mendjalani hukuman mafi. Ihan babak ke-13 itu ne Cot 

dung hari Rebo metandjutkan pe- | jang pada ha gu jad. akan berangkat ke Indonesia” dengan Demikianlah diwartakan oleh suratkabar Gea Pa Sovjet Uni, | telah menerdeh 2497 ubin, 
yaeriksaan atas perkara pemalsuan menumpang pesawat terbang, akan membawa rentjana pembajaran »levestia”. Seperti diketahui, mereka telah" didakwa melakukan | Djumlah suara jang berlaku jalah 
kemalsuan surat2 penting dan penggant'an keru an2 perang dari pemerintah Djepang. Demikian 

pengchianatan terhadap negara Sovjet dan berkomplot untuk me 871, dan dengan demikian Joty 

perkara sogok-menjogok”. Per- | dik: watkan oleh LP, Dalam pada itu harian petang »,Shimbun” me- 
masukkan kembali modal asing di Sovjet Uni. Pengadilan militer | telah memperoleh suara melebihi aa ata na karma og Akan K7 Dag pa 2 berisi kesediaan Djepang untuk mem- | telah memerintahkan supaja segaia harta benda ketudjuh orang ter | majoriteit jang dibutuhkan seba 

1 rei Patin ang 2 at jar perggant: crugianZ perang .ebh dari 100 djuta dollar 
(hukum tadi disita. njak 436 suara. 

  

ne Kepada Indonesia, 
saan seiandjutnja masih ditang-! Nana 
pukkan lagi Karena masih ada 2 
Grang pegawai Dana Pensiun jang 

. raskan perkaranja pada sid 1- | | Pa Ma TO MORE Tebokgd tam be 
(kuasa di London pada hari Rabu 
perdana menteri Inggris Sir Win- 
ston Churchill telah mengundang 
dutabesar Sovjet Uni, Jakob Ma: 
Ik, supaja mengadakan pembitja- 

sDjanda pasu” masuk 
: pendjara. .3 

Dua orang ,djanda paku” jaitu 
minem dan Pojem, kedua2nja dari 

A 

raan 

| Dibawa Wajima Besuk Minggu 

ENI WAJIMA, duta Djepang 

Pembajaran Akan | | 

& donesia 

jang |baru untuk INDONESIA, 

| Dalam pada itu harian itu  ber- 
anggapan bahwa kata sepakat dalam 

'dalam bulan ini djuga baru? ini te- 
lah ditanda-tangani sebuah perdjan- 
diian jang menetapkan bahwa Dje- 
pang akan menaikkan kapal2 jang 
tenggelam diperairan?2 Indonesia da 

.hegeri Djepang, Katsuo Okumura, 

  

   

di Tokio dilakukan penanda-tanganan perdjandjian untuk pengangkatan 
kapal2 di perairan Indonesia, oleh kedua pembesar itu. 

Pengadilan Dilaku 
— Tentara Russia 

dan 6 orang terhukum lainnja jg   
| 

sesudah di kementerian luar negeri 

  

lam perang dunia j.b.l. Beaja2 selu 
ruhnja bagi pekerdjaan2 ini dikata- 

umen oleh Pengadilan Negeri 
“ng didjatuhi hukuman pendja 

ra masing2 H3 tahun dan 6 bulan, 
karena “dipersalahkan, memalsn surat : , $ 

Nina : |. Dengz utjapan?2 tsb berachirlah 
Kn d Punaan pembajaran “penggantian | dibawah ini untuk kepentingan diri pagi dikeluarkan pemberitahuan res- Sidang Kena KALA " 

surat pensiun dan mengaku sudah pi dikatangan dip:omasi timbu! du- erugian perang seluruhnja. Kn £ 1: : | sendiri: (mi mengenai penempatan kedutaan? Ne Ant 
djadj djanda karena suaminja serda gaan kuat bahwa undangan makan — Wajima akan berunding dengan Nehru P eringatkan Niat Pakistan Mengehianati tanah-air mereka! : Anak da KNIL sudah meninggal, pada 
hal ternjata masih hidup. Dengan su: 

pada hari Rabu d'samping 
makan sang “bersama. Para 
pembesar mengatakan bahwa per- 
lemuan ini tidak resm ”, teta-   Sang tadi ada hubungannja dgn 
kenjataan bahwa 2 hari i.!, peme- 

kan tidak akan melebihi 6.500 ribu 
dollar. Dan djumlah ini akan dikre- 
diikan kepada Djepang dalam per- 

para pembesar Indonesia baik me- 
ngenai masalah pembajaran kerugi- 

Hunia Dalam Bahaja ' 
Bila Pakistan Adakan Pakt Dgn Amerika 

PERDANA MENTERI India, 

Sebagai penuntut umum terha 
Gap Beria cs. telah . bertindak 

jang lalu. Demikianlah tulis ,,Iz- 
vestia”. Sesuai dengan undang2 
1 Desember 1934, maka pengadi 
lan militer bersidang setjara raha 
sia. 

Beria Cs. dipersalahkan. 
,Izvestia”— tulis seterusnja, bhw 

menurut pengumuman penuntut 

umum, Beria cs. semuanja telah me 
ngaku melakukan “kesalahan? 

LAVRENTI BERIA, bekas menteri 

tsb 

kan Setjara Rahasia 
Djalankan Peranan 

Dalam Mendjatuhkan Beria Cs? 

dalam negeri Sovjet Uni, 
didakwa bersekongkol dengan 

| x Ls : : 1 Djenderalbesar Ivan Koniev, ke. dapat 329 suara, sedangkan Jacgui- 
! 1 "NI : - 2 perundingan2 antara Wajima dan KANGEN 1 : v E B Na $ 

kini ditahan dan belum dimadju- Churehill Un- pemerintah, Indonesia « akan? mena tua Komisi Ahli Hukum Pusat N OSKOwW LO. not dari Independent memperoleh Kan kepengadilan. Seperti diketa- : M I k kan waktu sangat lama, katanja ka-| dari Mahkamah Agung Sovjet 2 -. e Gn Tae 44 Hata hu', 4 orang tainnja jang tersang- dang Tia 5 rena banjaknja partai? politik di In-| pr. Soedursono kanan, berdiri) Tlua delegasi Indonesia untuk pemba- Uni. P emeriksaan  dilakukannja 8 T h 1 Nan Pe bag Ta Tai kut dalam perkara ini sudah dipu-| “——— BN en Ov , donesia, Seterusnja dikatakan bahwa jaran kerugian aa ke Djepang, Berdebar tangan dengan menteri luar dari tgl. 15 sampai 23 Desember um 28 un? (en, dasi Konate. Sama Bean 

Soal Penetapan Suban- 
drio Sebagai Duta 
Indonesia Disana   DARI Amsterdam Antara kawat- 

kan, radio bahwa Selasa malam 

Moskow mengumumkan bahwa Rebo 

“ palsu jang menjatakan, bahwa ia ta 

rat palsu itu Saminem telah dapat rfintah Soviet menerima ba'k usul 
menggaruk uang negara sebesar Rp.7 , Presiden E senhouwer, untuk mem 
ribu sedang Pojem Rp.. 1.600:—. | bitjarakan masalah tenaga atom. 
' Atas kesalahannja itu dua orang / 
tsb. mengaku terus terang. | 

Seorang lainnja  jalah Pentjeng : e 
tinggal dj Tjimahj oleh hakim dihu U 3 2 
kum 1! tahun pendjara, karena diper : tik Persatu- 
salahkan telah membuat keterangan 

hu betuj suami Saminem telah me 5 5 
ninggal dunia dalam satu pertempu 3.Besgr Usul Pemilihan 
ran di Kalidjati. 2 | J TB S3 5 

2 | Jg Piawasi S wedia- 
Menurut pengakuannja,  Pentjeng 

untuk "perbuatannja itu telah mene 

rima uang  djasa” dari Samirem 
Rp: 2.600— jaitu- untuk ja sendiri 
Rp. 1:600-— dan katanja untuk di 3-BESAR BARAT akan meng 
bagi2kan kepada pegawai Dana Pen usu'kan supaja pem'lihan bagi se 
sian .jang berdiasa” Rp. 1.000.— luruh Djerman diawasi oleh Swe- 
Seorang terdakwa laian/a jaitu Sa dia, Portugal, Swiss dan Eslandia 

lam Reksodihardjo pensiun sersan untuk mendjamin agar pemilihan 
major KNIL telah dibebaskan dari tsb. dapat dilaksanakan setj 

Eslandia 

   

        

kan Djerman | 

Swiss-Portugal Dan | 

: Musim Indonesia 

   
    

an perang maupun mengenai masa- 
lah perdjandjian perdamaian bilate- 
ral, jang mungkin perlu ditanda- 
tangani oleh kedua negara ini, 

| Oleh ,,Shimbun” dikarakan oshwa 
para pembesar kemlu Djepang tidak 
begitu bersedia untuk memuerikan 
beberapa keterangan mengenai ma- 

.salah ini. (Antara). F 

ka Pakistan akan merobah peitalian 

(kwantitetnja), 

Kadang2, kata Nehru, ada 
orang2 diluar India jang membi- 

tjarakan soal: sampai "kemana 
kah India memegang tampuk 
pimpinan — ,,demikianlah kata 

orang2 tadi” — diatas salah satu 
bagian Asia. Nehru mendjelaskar 
bahwa ia tidak pernah mengaku 
dirinja sebagai  djurubitjara se- 
suatu negara diluar India. Didu- 
nia ini sudah terlalu banjak 
orang jang mengaku dirinja pe- 
mimpin, kata Nehru. 3 

Dikatakannja bahwa negeri 
Asia, ketjuali faktor ilmubumi 

|SARIKAT TIONGHOA ISLAM 
INDONESIA BERGABUNG DA 

LAM LIGA MUSLIMIN 
INDONESIA. 

Ketua pimpinan pusat Serikat 
Tionghoa Islam Indonesia jang 
berkedudukan -di Makasar tuan 
Tjia Goan Lien alias Sulaiman 
menerangkan, bahwa S.T.IA. (Se 
rikat Tionghoa Islam Indonesia) 
telah mengambil putusan meng 

| Girinja dalam Liga 
Sea peketa 

    

nerangkan apabila Pakistan menerira bantuan dari Amerika Serikat ma- 

lah mentjapai persetudjuan keika bulan Agustus j.l, tjara2 untuk meme- 
tjahkan masalah Kashmir. Dalam pidato jang diutjapkannja dalam Madj- 
lis Rendah ketika memperdeb tkan politik luar negeri India tadi, Nehru 
menerangkan bahwa arti bantuan tadi bukanlah terletak pada banjaknja : 

Sana pada kenjataan bahwa suatu negara besar, ia- | 
lah Amerika Serikat jang memberik: nnja, t 

! 
Jawaharlal Nehru, hari Ribu me- | 

dalam mana India dan Pakistan te- 

Oleh' Nixon 
Setibanja Di 

Amerika 
Blok Sovjet Telah Ke- 
shilangan Kesempatan ' 

Utk Kuasai Asia 
|. WAKIL PRESIDEN Amerika 
| Serikat Richard ' Nixon malam 
Kemis mengatakan dimuka tjo- 

&. 

      

.an dalam negeri 
“membentuk. sematjam 

untuk kepentingan modal asing: 

Ingin mempergunakan kementeri- 

Sovjet Uni untuk 
Pemerintah 

jang lebih tinggi”, supaja - mempu- 
njai kekuasaan untuk memusnahkan 
kekuatan kaum" buruh dan petani, 
untuk memulihkan kelas bordjuis, 

Sedjak. tahun 1919 Beria tersang- 
kut dalam suatu organisasi kontra- 
revolusi di Azerbaidjan, jang: dikua- 
sai oleh Inggris, 

Dalam tahun 1920 Beria mempu- 
njai hubungan dengan dinas2 raha- 
sia Inggris di Georgia: dalam tahun2 
belakangan ini Beria “mengadakan 
hubungan dengan sebuah organisasi 
dinas rahasia asing pula. 

Jang mendjatuhkan hu- 
kuman, 

Izvestia mengabarkan bahwa 
Djenderal besar Ivan Koniev, jg. 
mengetuai pengadilan militer ini, 
dibantu oleh:  Nikolai Shvernik, 3 set de En netana 2 Mb OeNbtkan masalah takan 1.330. ketua Dewan Serekat Buruh So- : tuntutan, karena hakim menganggap r i enu an di Djakarta. Se ae wakil | Jang men Ni “kemiates jrong radio dan camera televisi di vjet Uni: I. Zedinvi, wakil presi- | mm asPerbyatannja menurut ang. Loka Abi 1. dalam liga tsb. Pinnajak Lan Sin Pabean san Washington, bahwa koreua pt. den... Mahkamah. Agung -Sovjet Ku “ak dada dituntut Tla uduh Barat Kg 1 ag ALS. Bachmid an sota par- na 8, enderitaan berkama dan 2ram | € Tuar negeri Presi 1 Uni: Djenderal. S. Mozkalenkos : telah membua: surgt2/ palsu kerera- : Tg Pk Ita -I. sekarang, STII dibaha Pen naka mereka Gibnb ani Eisenhower, maka »kaum Komu angkatan darat Sovjet. Uni: J. 3 ngan pindah Tapa an Ta K | 3-Barat “dalam - konperensinja wakil angan Hiabakia HK On “oleh negara2 lain untuk waktu Ken perna Celana tapa Mikhailov, sekretaris ' Partai Ko- ranganjar ke Bandung, . pada hal: 4 Besar | jet Uni di : Egi . sa bersikap mempertahankan diri, munis Daerah Moskow: V. Ku- Orang? jang dimaksudkan dalam su Hhesar dengan «.Senjat Uni di Makasar dan Ambon. jang pendjangg diseluruh dunia di Berlin nanti akan mendesak bah 

rat2 keterangan itu tetap tidak pin wa langkah pertama kearah mem | 
dah ke Bandung. Dalam perkara ini 

  

Wartawan UP mengemukakan 
bahwa jang dimaxsud dengar 

  

a 

Pernjataan tadi 
diufjapkannja waktu Nixon mem 

chava, ketua Perhimpunan Sere- 
kat Buruh Georgia: L. Ghomov, 5 : i 1 3 i tg di , : Hat 5 bentangkan oleh2-nja dari perdja ket dil Moskow: K 

1 2 . Ha »- Persatukan seluruh Djerman kem ' Bi ma ,Orang2 diluar India” jg. meng- Z A . etua pengadilan oskow: K. orang2 jang Nan an KE bali harus berupa pemilihan ' na r eal kritik Nehru tadi adalah senato lanan-keliling ke-negeri2 Asia. Turev, menteri ' muda pertama terangan pindah itu adalah djanda2 anal jang bebas jg diselenggara Amerika William Knowland, jg |Seterusnja Nixon mengatakan 

   
    

  

   
     
   
    

    

   
     

    

   

    

   
   

    

  

   

     

    

   

    

   
     

   
    

     

   

  

   
    

     
    

    

    

     

  

     

  

(djanda2 betul: Red.) jang sedang Berdagang Dalam Negeri Sovjet. Uni. $ LS San kan dibawah pengawasan interna | sudah berkali2 mengatakan bah- (bahwa negara2 Blok Soviet ,,te- meenguruskan nan “Pengnt onet Pote Lan tai f3 T :»! wa Nehru bukanlah djurubitjara | lah kehilangan kesempatan” utk. ' Jg mendjalani hukuman te : | € ae Dgn RRT Maupun Rusia bagi Asia. lepmenguasai seluruh Asia, ketika - Jang didjatuhi dan telah men 5. ! i iern i : : (PBB menghentikan agressi mere- gj i £ i ialah: 5 
Dari tuduhan, bahwa ia telah Pemerintah Djerman - Timur 'SUMBER2 resmi Birma hari Pena n “aet Mdnloi £ ag djalani hukuman mati ialah: La 

memberikan ,,uang2 hadiah” kepada 
pegawaj Dana Pensiun ia djuga di 
bebaskan, karena tuduhan ini disang 

sementara itu telah menolak idee 
sematjam itu, karena bangsa Djer 
man tak menghendaki adanja 

Rabu mengatakan bahwa mereka 
ka di Asia.” 

bahaja. '   tiada berkeberatan apabila d'ada- Seterusnja diwartakan bahwa me- Nixon tjoba takut-takuti 

tjampur tangan dari luar dalam 
pemilihan mereka. (Antara) 

kal oleh pegawai jang bersangkutan. 
(Antara) 

Bethlehem ,Keruhs 
Suasana Mendjelarg Hari Natal Dike: 

djutkan Dgn Pertempuran2 

  

HARI NATAL, hari ulang tahun kelahiran Nabi Isa jang ke-1954, 
kini sudah dekat. Tetari suasara sekitar Bethlehem, tempat kelahirannja, 
pada waktu ini djauh dari tenteram. Orang2 datang berdujun2 dari ber 
bagai negeri, untuk datang berziarah ke Bethlehem. Tapi malam Rabu 
jang lalu terdjadi keonaran lagi didekatnja: pembesar2 Jordania menuduh 1 € Nehru, , ai perasaan persahabatan terha Juni » da bai DJIKA DIINGAT bahwa taksiran export seharusnja djangan bahwa pasukan? Israel telah menercbos perbatasan Jordania didaerah, MA BRI . »India tidak akan terima ban- aa Bang! Aanerika, dinegeri- Ba aa Buana Hn otkalas terlampau optimists, maka taksirim export tahun 1954", 1 Hebron, sebelah barat-daja Bethlehem, dimana mereka membunuh 3: Pemikian pula surat kabar? Bir- tuag dari siapapun”, 2 2 : . 5 orang penduduk. Anggota2 Komisi PBB jang bertugas mengawasi per- 
sma perletakan sendjata di Palestina telah menjelidiki peristiwa 

Tn Sementara: itu Radja Hussein 

kan perdasangan dengan Sovjet nurut pendapat Nehru, apabla di- 
Uni atau KRT dan kalangan peng- adakan perdjandjian antara Arrerka 
usaha di Rangoon dengan gembi- Serikat dan Pakistan, maka perd'an- 
ra menjambut pernjataan tadi, Pa- Gjian tadi djauh daripada memperbe- 
ra saudagar di Rangoon terutama sar kemungkinan untuk membina per- 
ingin berdagang dengan RRT. Ka- Samaian dunia. Malahan sebaliknja, 

|langan resmi menerangkan, bahwa pakt sematjam ' itu dapat menghan- 
pol tik “dagang pemerintah Birma tiurkan perdamaian di Asia. kata 
ladalah sedjadjar dengan suatu Nehru. Nehru pertjaja akan djandji2 
! perdiandjian perdagangan, jang Perdana Menteri Pakistan ba' wa ne- 
achir2 ini diadakan antara India 9aranja tidak akan memindiamkan 
derran Soviet Uni. Dalam buian2 pangkalan2 militer : kepada Amerika 

| belakangan ini saudagar2 di Rar- Serikat. Akan tetapi, apabila sesuatu 
. goon berulang2 mendjelaskan, bah negara mendatangkan bantfian d-ri 

Ra mereka sangat tienderung ke. Sesuatu negara asing, maka selu-uh 
' pada d'adakannja perdagangan de. negeri penerima tadi akan mendjadi 
ngan negara2 Blok Sovjet, teruta. Suatu pangkalan. Demikian kata 

ma, jang melihat perdagangan anta- 
ra Birma dengan negara2 Blok So- 

vjet ini sebagai suatu tjara. untuk 
memadjukan export beras “Birma. 

Parlemen bertepuk-tangan riuh- 
rendah, ketika Nehru menerang- 
kan bahwa India tidak akan me- 
nerima bantuan dari manapun 

Asia dgn pemberonta- 
kan. 

Tetapi kemudian Nixon mem : 
peringatkan bahwa negara2 Asia 
jang telah dikundjunginja itu 
masih tetap terantjam oleh ke 
mungkinan - timbulnja ,.subversi 
dalam negeri dan revolusi”, kalau 
tidak, oleh ,,agresi - bersendjata 
terang2-an”. Kemudian dikatakan 
nja bahwa ,.dengan Russia tidak 
bisa ditjapai persetudjuan, dime- 
dja konperensi”, dengan djalan 
menjerah kepadanja.” 

Achirnja dikatakannja- bahwa 
ia dan isterinja telah mendjum- 

negeri Asia jang telah mereka 
kundjungi dan bahwa seperti 
djuga bangsa. Amerika, maka 
bangsa2 Asia menghargai kemulia   

  

.vrenfi P. Beria, bekas wakil per 
dana menteri dan menteri dalam 
negeri Sovjet Uni. 

V. N. Merkulov, bekas menteri 
pengawasan negara Sovjet Uni: 

YV. G. Dekanozov, bekas men 
teri dalam. negeri Georgia, 

B..Z. Kebulov, bekas wakil 
menteri dalam negeri Sovjet Uni: 

S. A. Goglidze, bekas kepala 
salah sata badan polisi rahasia 
Soviet, 
I. Vlodzimirsky, bekas menteri 
dalam negeri Georgia: 

P. Y. Meshik, bekas menteri 
calam negeri Ukraina. 

(Antara-AFP) 
Menurut UP di Lon- 

don, berdjam-djam lamanja sesudak. 

wartawan 

hukuman mati, Radio Moskow da- 

lam. siarannja untuk dalam negeri 
belum djuga menjebut2nja:  sepan-: 
djang hari Rebo Radio Moskow siar 

(Indonesia dan Sovjet Uni. Djurubi- ' 
ifjara kedutaan Sovjet di Den Haag 
fmenerangkan, bahwa belum ada pe- 
,hetapan persetudjuan mengenai pe- 

' nempatan Dr. Subandrio sebagai du- 

'tabesar Indonesia di Moskow. Djuga 

belum ditetapkan siapa 
Sovjet Uni untuk Djakarta. 

Demikian Antara dari. Amsterdam. 

dutabesar 

t 

Duta Besar R.R.T. di 

Dikuran 

miljard). Taksiran untuk tahun ini 

  

ke-13, Rene Coty dari Indepen- 
dent telah terpilih sebagai presi- 
den ke-2 dari Republik Perantjis ' 
jang ke-4, demikian dengan resmi 
diumumkan pada malam Kemis. 
Tak lama kemudian dilakukan 
upatjara pelantikan, bertempat di 
kantor Andre Ie Troguer, presi- 
den dari Kongres. Dalam pemili- 

      

               

    
    

  

      
  

  

    
  
   

  

    
      
    

  

   

    

      
    

    

       
       

   
       

    
   

  

Edmond Naegelen, tjalon dari Par 
tai Sosialis, dalam babak tsb men- 

  

    
  

      

Guer, memproklamirkan Rene Coty 

sebagai presiden dari Republik dan “ 
segenap anggauta Kongres  kemudi- 
an menjanjikan lagu kebangsaan 
sla Marseillaise”, Troguer dalam ka 
ta2 sambutannja mengutjapkan sela- 
mat kepada Coty. Seluruh hadlirin 
dim Kongres atas permintaan Troguer 
lalu berdiri dan “menjerukan. .,,Vive 

la France, vive le Republigue”. 

  
    
   
     

    
   

   

    

HARI DO'A KATHOLIK. UNTUK 
PERDAMAIAN DUNIA, 

Dalam seputjuk surat jang di 
umumkan pada hari Rabu Paus Pius 
XII berseru kepada pemuda Katholik 
Ciseluruh dunia, supaja dalam bulan 
Mei j.a.d, ikut serta dalam upatjara 
sembahjang guna memohonkan per- 
Camaian dunia, 

Presiden Prasad dalam konperensi dengan delegasi dari Rob, ke. New 
Delhi. Tampak Presiden. Dr. Rajendra Prasad (kanan) berkonperensi. de- 

  

   
ngan In. Ting Si-Ling, ketua delegasi kebudajaan dari Republik Rakjat $ 
Ticngzkok, jang berkundjung -kepadanja. 

Import Tahun 1954 Akan 
si 2509 ik 

Pembatasan Import Akan Lebih 
Diperkeras Lagi? 

Taksiran Export Kira? Hanja Rp 7 Miljard 

Rp. 7 miljard boleh dikatzkan masuk d'iakal, dem Kian diferangkan 
o.eh kalangan jang mengetahui ke ada ,,Antara”, r 
tahun 1954 ini adalah dibawah angka teksiran tattun 1953 (Rp. 7,85 

  

     

    

    

     

    

    

   

   

Djenderal Yuan Chung-hsiea, 
India, duduk paling kiri. :   AA ba aa Apa 

Taksiran export 

telah dilampaut, tetapi ini teruta 

  

: 1 Y h BE Gan 2 ia sri Ii eno p ahan | ma disebabkan banjaknja export minjak tanah dan. has''2nja. Tak- dari | Jordania memerankan Kalangan pengusaha dan pers Bit-| djuga, Wartawan AKP menga- | an manusia Ai KeaA Aeh an Na aa Beria cs. Ko | s'ran export 1983, exclusif m'njak tanah, adalah Rp. 6.89 miliar, 
5 Sean Tepakta kana Dae Sannan Bun AA ai G Saka Detik Senang Manu ah kan ata NN Teen Nona" Reuter” di Moskow Re-| dan realisasnia sampai dengan bu an Oktober berdiumah Rp. 5,82 2 Naa pertolongan Se lan Keraas hanja menawarkan pasar jang Ta Nehru an Mi emerdekaan TA a. (Antara) bo ik mengabarkan ttg. rapat? tadi, | miljara, djadi rata2 sebulan mah lebh tirogi sed kit dari pada Junarto: Har Natal ke Bethlehem, jang Katon Seribut, Wine lah te Ing Bidang HOMN RAB Le PAKAILAH BAHASA Penur tenocat meksudnfa, dalah: | angka apa yamnja Dal isdet #xportil tahen Sai 

si B3 ari" Natal Ke 1 “1 eri l 1 " dia S 8 3 L : | iapk -akjat bahwa se- alam realisasi @xport . tahun 'ini : Tiap Usaha Utk Perku- terletak diwilajah Jordania itu, nurunkan harga beras dunia. mungkinan untuk mendapat ban- INDONESIA. se panahan Takan papa, ae. Tk campal dengan Oka NN « lifik Asi Di . untuk keperluan ini, seorang Penghentian import beras dari| tuan dari Sovjet Uni. UP menga-| “Rebo pagi di Makasar telah dila- an Pat ana 3 resa s bahwa export hasil2 seperti “kopi 1 at Politi ii ai anggota kabinet Jordania datang Birma itu sangat mempengaruhi du- | barkan seterusnja, bahwa menu- kukan pembukaan pekan bahasa In- Ne en mendjatani A0 5 Bungki kopra, dan ine : “barat” Dengan Gembira “i Bethienem. : $ nia perdagangan dinegeri tsb., tapi| rut Nehru India mengingini pu- donesia dengan mengadakan TOBA , AN Laraa pa emeriksaan Kisenhower 8 lebihi taksiran semula. 3 Umat Kristen jang datang para ahli ekonomi memandangnja| nja kawan2, rekan2 dan saha- jang dikundjungi oleh pembesar? mi , ap p dini 5 8 Turunnja taksiran penghasilan ex- Si MENTERI LUAR Negeri Mr. berziarah ke Bethlehem dan ke sebagai kemunduran sementara sa-| bat2 serta dengan gembira me- liter dan sipil serta kalangan terkemu perkara Beria Sa Na EDC Tjara Jg Praktis port 1954 dibanding dengan taksi- 3 sana : ntaran Darussalam datang dari berba- dja njambut persahabatan - denganj ka dikota Makasar. " Pekan bahasa pan Tan Marse “ Utk Pelihara Perda- ran 1953 terutama disebabkan ' ka- 3 Sunario atas pertanjaan ,,Antara gai2 negara, beraneka warna Birma harapkan kontrak | negeri2 lainnja. Indonesia jang untuk pertama, kali. MEN: ika. Uni -. : rena angka2 taksiran export karet Kg tentang usul P. M. Lanka (Cey- bahasa mereka, demikian pula dengan Indonesia. Tetapi, India tidak menghen- | diadakan di Indonesia Timur itu LIA te TEA RN Kiba Ba KP & maian Perantjis- didasarkan atas prognose jang djauh e Ion) untuk nvadakan konperen “iara2 memudja Nabi Isa. Kalangan saudagar di Rangoon| daki bahwa sesuatu negara Iain | lah diusahakan serjara luas sekali di ted ' Press” di London, W. A. Dierman dari optimistis tentang perkembung: 5 NN ena Na : , mengharapkan adanja kontrak pem-| melindunginja dengan tentara-| lapangan masjarakat umum. Antara Ryser, tulis bahwa pemeriksaan 1 : | “an dan ea : si antara para perdana menteri / palestina, Tanah Sutji.bagi. belian beras setjara besar2an antara| nja, angkatan lautnja atau ang-| nja dengan melalui pers, radio, pos- dan “didjatuhkannja ' hukuman PRESIDEN AMERIKA Seri- $ dari berbagai negara Asia, mene umat Kristen, terletak didaerah pirma sebagai negeri pengexport be-I katan udaranja, karena sudah! ters, PTT, " bioskop2 penerangan2 mati atas diri Lavrenti P. Beria, | kat, Dwight D. Eisenhower, hari | Seratiajprtaja” MA "Kerdangan jak $ FG kk “katiwa ia menjamb ut jang penduduknja pada UMUM- ras disatu pihak dan Indonesia, Dje | mempunjai pengalaman pahit-| dan berbagai tjara jang maksudnja bekas kepala kepolisian rahasia | Rebo menjatakan kepada pers, ? 3 

i Ta NAN a nan J : " -? dalam tahun 1954 pembatasan im me moril dan politik rah jang sekarang terbagi anta- Akan tetapi kontrak setjara partike- | berobah mendjadi ,,suatu hal ig. lam hubungan ini sebagai tjontoh da pada kemenangan besar tentara Jadalah satu2-nja tjara jg praktis Bort: akan dilan auto den aan dar” “Asia dan Arab. ra Israel dan Jordania ini SeKA# Ji antara Birma dengan NAN berlainan”. Korea: ' pemberian | Pat dikemukakan sebagai berikut : Sovjet Uni. untuk memperoleh perdamaiau jg berbagai sektor! tertenyi Maan OI — Akan Menteri Sunario kata rang didiami oleh umat Islam ropa Timur, jang ketika tahun jang | ,,pendjelasan” harus  dilandjut- |pendjaga2 rilpon hanja melajani per Seperti telah diumumkan dlm. | cekal antara Perantjis dan Djer perkeras, kan, terlebih dulu “kita San Jahudi. 4 lampau merupakan suatu bagian be-| kan. an Laba hama Tag ta Ba di | Tzvestia”, pengadilan militer. jg | man”. harus 3 ts 5 baik2 soal jg Diluar kota Bethlehem, kira2 sar dari pasar beras Birma, tergang: ! AFP seterusnja Pe TR n na aa Pan memeriksa dan menghukum Beria 1 5 Untuk tahun devisen 1954 telah akan dibit | dengan menin 25.000 pengungsi” bangsa Arab gu karena tidak adanja persetudjuan bahwa Kn Sae “3 kapas Pp Cs. ini diketuai oleh Djenderalbe- Eisenhower menjatakan sete dibuat planning import Rp. 5,9 mil- djau k nesia terhadap hingga kini masih menanti-nan- mengenai bea-tjukai antara Birma Nehru telah memperkuat pendi- i sar Ivan Koniev, komandan ang frusnja, bahwa ia bersependapat jard ialah 254 lebih kurang dari 

nia tidak beragama Kristen, ada 
djuga, tapi pada umumnja. dae- dengan girang setiap usaha untuk     

        

  

tikan pertolongan dari dunia. Su- 
»aja mendapat rumah-kampung- 

lain dari sudut 

getir, bahwa ,,perlindungan” se- pang dan Lanka dipihak lainnja, di- 3 £ 
matjam itu masa j.a.d. jang sudah dekat iri, kemudian ternjata 

dengan Blok Sovjet. Birma adalah 
salah satu anggota GATT (Persetu- 

rian India supaja masa pembe- 
rian pendjelasan kepada orang2 

mengadjak seluruh masjarakat Indo 
nesia gunakan bahasa Indonesia. Da 

    
  dja Tenteri Suna- 

rio, merasa kurang puas melihat su- 
: aa ku K 

Sovjet. — Red.) kan.” Ana Nk Pena adaan, tetapi pada yumumnja kita 

An: g Iperensi Ji 18 
, 2 at ika Pera is 4 ta e a ia ala san P3 Oh 

Sena Td Be aa Ta BERHUBUNG dengan Hari Na- | memanggil mereka ketempat-tempat gung djawab kita memaksa kita utk.gelapan dan kepertjajaan akan wak ni La Mana Pn pe PG, pAruna tata Kejaya ta harus siap menghadapi kekurangan kan apa sebabnja, Tampaknja ia txl, KSAP menjampaikan pesan Ha- |jang lain. Selain daripada itu maka tidak menutup mata akan kenjataan2 tu jang akan datang, bagaimanapun WECV Masjnur sebagai £ 6 4, akan lebih menjetudjui apabila ne- 
Ka Asia lainnja jang tidak di se. 

Uu 

ri Natal chusus kepada anggota2 
Angkatan Perang sbb: Tahun 1953 

: dalam usul itu, djuga diadjak mendekati achirnja dan sebagian da A ja . 5 : : isi i isti is : endapatkan tjara2 guna “5 #5 Lgi 
. 5 3 fr 1 K TP AAA sota2 gkatan Perang akan |beratnja persoalan2 jang dihadapi rangi kegelapan. Tahun Baru selalu | komisi pengadilan istimewa (jang |pat mendapat pa ti 2. 9 4 (bersama oleh seluruh lapisan Titin 

Bamario” “Mendata Bang Git uatan lagi Ha Natal dai Ta- | oleh bear dan Anfasa Perang . dirajakan dalam kepertjajaan | akan ' Kepada anggota2 Angkatan Pe- mengadili Beria cs.) tadi memper MN AeABA Pe Denga | akat Persediaan dani harus dis 
menterian Luar Negeri di Djakarta hun Baru. Banjak diantara mereka |kita pada waktu ini. waktu jang akan datang. Semoga rang jang merajakan Hari Natal dan kuat sangkaan2 di Barat, bahwa dan Besi, erupa pindjaman2, SU | bagikan demikian rupa sehingga da- masih belum menerima undangan jang akan terpaksa merajakan hari2 perajaan Hari Natal dan Tahun Ba Tahun Baru dani kepada keluarga ,.pembesar2 militer Sovjet setjara |paja pool bahan strategis Eropa Ipat mempergiat atau  setidak2nja untuk turut serta dalam konberensi itu djauh dari sanak-keluarga mere-|. Sebab bagaimanapun kita memak- ru jang akan datang akan memper- mereka, saja sampaikan utjapan se aktif ikut mengusahakan djatuh- (tadi dapat memperbaharui  per- | mempertahankan kegiatan produksi jang diusulkan oleh P.M. Lanka itu. ka, oleh karena tugas jang dipikul: sa diri kita untuk melihat kedepan kuat dalam hati saudara2 kepertja- lamat Hari Natal dan selamat Ta- nja Beria,” Demikianlah Ryser. |lengkapannja dan ' memperkem- ' dan memperkembang ekonomi rak- (Antara). kan oleh negara atas bahu mereka 

1 

Pesan Hari Natal Kepal 

jang mengchawatirkan sekitar kita. 
Perajaan Hari Natal mempunjai se- 
bagai lambang: Tjahaja jang mene- 

tentulah banjak pula jang akan me- 
rajakan hari2 itu dalam keadaan dji 
wa jang ditekan oleh keinsjafan akan 

dengan optimisme, namun rasa tang jaan akan tjahaja jang menerangi ke 

: kembaga Ko cdsat aja aa Lenwesaansa 
at Bebas sa Lentan ee 
yaa Kuratem 2. PP eta bot na 1   

& 

a Staf Angkatan Perang 

sulitnja keadaan jang dihadapi oleh 
negara dan Angkatan Perang kita 
pada waktu ini. 

hun Baru, (Antara), 

' Pusat 

Sovjet Uni, pada hakekatnja me 
rupakan suatu pendjelmaan dari 

katan darat Sovjet Uni, sedjauh 

dari Mahkamah Agung 

Sovjet jang paling tjerdes dan 
ahli dalam peperangan tank. Pe- 
ngangkatan Koniev sebagai ketua 

(Antara) 

bahwa ,,Masjarakat Pertahanan 
Eropa (EDC) jang diusulkan itu, 

dengan menteri luar negeri A.S. 
policy ki Pn aa . : LN na . e 1 'pengetahuan orang di London, jJohn Foster Dulles, jang menga pertama jang meliputi waktu 4 bu- In TP nalaman lagi: mereka tinggal djuan Umum mengenai Bea-tjukai|tawanan perang jang hingga ki-| arti daripada persetudjuan per- Ken bukanlah Kana ahli hultakan dalam sidang Dewan Ke- lan dari Senhuate sampai dengan 7 Seperti. diketahui, jang diusulkan Jalam tenda2 hidup al. dari & Perdagangan), tetapi tidak ikut | ni belum djuga Na ana La Da MN Pai Deaea Tita Mba da tuk pernah ada sang |amanan Nasional pada hari Rebo Desember kini telah selesai dengan | Oleh P.M. Lanka if ialah suatu kon #embagian jang diterima dari serta dalam embargo jang dipaksa-| perpandjang Nb Ha Ga, mak 3 Mena Tea eton kut-pautnja | dengan pengadilan2 |pagi, bahwa.- ,,Amerika Serikat pemberian izin devisen jang sesuai 

'pererisi abtaon Dai NA menteri In PBB. Beberapa ribn diantara kan oleh negara2 Barat atas export Da # toga Synda alan Ha » 8 2 Na an aa pen militer. (Berita APP: dari Moskow. | akan terpaksa mempeladjari kem dengan rentjana. : Ti dia, Pakistan, Birma, Indonesia, mereka beragama Kristen. (An- bahan2 strategis ke Blok Soviet. Na Ka Ta ban bag Naa NA Aoa mengatakan bahwa Koniev. ada | bali. . politik-dasarnja . «terhadap dn , : & Lanka, Djepang, Vietnam Bao Dai, tara-UP). (Antara-UP). politik mengenai sa, perang itu. SU en ketad Komiel Aatb Into Bropa, apabila Masjarakat Per! Planning ini tidaklah bersifat mut- Kambodja dan Laos. M: 
djandjian Eropa tidak dilaksana 

sjarakat Batubara dan Badja Ero ' 
pa sekarang sudah berdjalan. . 
harapkannja bahwa Amerika da 

| '   bang sumber2 alamnja. (Ant.) 

jjang akan datang. Akibat buruk dari 

      

diperoleh dari kalangan tersebut da 
patlah ditarik kesimpulan bahwa 

pada angkanja tahun Jalu. Tranche 

lak, dalam arti bahwa rentjana itu 
masih dapat dirobah menurut ke- 

persediaan barang import diwaktu 

keadaan devisen itu dapatlah diha- 
dapi sebaik2nja bilamana dipikulkan 

jat, (Antara),



       

      
    
      

    

  

    

   

    

     

— riteit Terdjual? | 
' Sebuah Prahoto Dan Se-Il 

'traco mendapat prioriteit atas sebu- 

| Hillman. Dulu Intraco mempunjai 

jak Mobil Prid- FF 

   

   
buah Mobil Hillman II 

Disita nm 

DARI KALANGAN Kepolisian ||    
— SI GRUNDEL — 

| (sesudah Hari Ibu) 
lantas kalau menghor- 
mati bangsa saja ini pilih 

| Hari apa, ja?? 

mensita sebuah prahoto dan aa LBH Pa 

jang mendjadi milikaja 4 o | 
Semarang. Menurut keterangan | 
duduknja perkara tersebut sbb.: 
Belum lama berselang fihak In- 

    

S
5
 

  ......     ah prahoto dan mobil persoon merk 

kantor sendiri di Semarang, TAK TRITUNGGAL tetapi ME SKA 
denada ini kantor ditutup, S “ MEMUASKAN, PERAN 
ang jang masih bekerdja hanja pe-| . en Meet NA 

gawai J. Dua mobil miliknja Intra-|. Petang Lurah Mrisi 
co telah dipakai oleh S.M. Kongsie ongkar. 
di Beteng jang kemudian ditjurigai 
oleh fihak jang berwadjib. Dalam 
pengusutan mengenai 2 kendaraan 
tadi, ternjata fihak Kongsie tadi 
memberi keterangan, bahwa ia men- 
djadi pegawainja Intraco, sedangkan 
berita jang tersiar diluar ' mengata- 
kan, bahwa 2 mobil tadi telah dibeli 
oleh Kongsie tersebut. Dengan ada- 
nja tanda2 tadi dan berdasarkan un- 
dang2 jang ada, maka 2 kendaraan 
tadi lalu disita dan kemudian dikem- 
balikan kepada fihak jang berhak 
dengan menunggu keputusan dari fi- 
hak Pengadilan Negeri. Mungkin 2? 
kendaraan tadi akan ekembali kepa- 
da Pemerintah, hingga belum tentu 
Haa dikembalikan kepada si pemi- 

"Dalam pertjakapan wartawan kita 
dengan  fihaknja Kepolisian Karesi- 
denan Semarang dinjatakan, bahwa 
(pada umumnja gangguan keamanan 
ada tanda2 meningkat, terutama di 
daerah Salatiga, dimana terdjadi ba- 
njak perampokan2. Tetapi disamping 
itu, demikian kalangan tadi, pun ba- 
njak dilakukan penangkapan2 jang 
membawa hasil dan terbongkar pel- 
bagai perkara. Gangguan keamanan 
jang agak meningkat tadi disebabkan 
karena keadaan pada dewasa ini, di 

mana musim patjeklik sudah datang. 
Banjak tertjadi pentjurian? hasil bu- 
mi, pentjurian2 dengan djalan pem- 
bongkaran dil.-nja. Mengenai gera- 

Ikan tritunggal jang kini masih ber- 

  
(hadir djuga. 

— 

BERITA2 SINGKAT 
JOGJAKARTA. 5 

— Untuk menjongsong 4 
abad gerakan wanita, maka oleh 
panitia setempat pada tanggal 21 
Desember diadakan demonstrasi - 

jolah raga jang diikuti oleh 1.500 
murid sekolah rakjat. Tanggal . 
22/12 siang diadakan upatjara 

perletakan batu pertama gedung 
wanita bertempat didesa Dema- 
ngan jang akan memakan beaja 
3 djuta rupiah. Sorenja bertem- 
pat dialun-alun diadakan rapat . 
umum dimana Perdana Menteri . 
Ali Sastroamidjojo dan Wakil 
Perdana Menteri ' Wongsonegoro 

— Walikota Jogja atas nama 
Gubernur -Djawa Tengah telah 
melantik 7 orang anggota panitia 
pemilihan daerah  Kotapradja 
Jogjakarta: Mereka itu ialah Mr. 
Purwokusumo (Walikota dan se- 
bagai ketua panitia), . Sugiarto, 
Sudihardjo, Prodjohandoko, Ba- 
nuarli,  Njonja  Hadiprabowo, 

| Darmojuwono. 

DJEPARA 
GEROMBOLAN BERSEN- 

le ” DJATA. 

  

Dari Djepara dikabarkan, 15 orang 
bersendjata baru2 ini telah” berhasil 
masuk rumah Petinggi Tritis (Djepa 
ra) dan menggondol barang2 sehar   Atas pertanjaan, apakah ada tan TN dengan hebatnja dikatakan, 

da-tanda, bahwa mobil prioriteir tadi ahwa gerakan tadi membawa hasil 

| didjual didjawab, bahwa tanda-tanda bagus dan merupakan tulang pung- gungnja fihak Kepolisian dalam me- 
mulihkan soal keamanan.” Begitulah 
soal pembunuhan Lurah Mrisi di 
Ketjamatan Kedungdjati jang terdja- 
di pada tgl. 10 malam 11 Desember 

tadi memang ada. Misalnja tjara me 
naruhnja mobil, atau mengenai pem 
bajaran sopir. ! ? 

Apakah S.M. Kongsie tadi me 
mang terbukti mendjadi pegawainja 

     

                            

   

   

   

   
   

  

   
    

    

     

    

       

  

| uang kertas sebelum 

| uang. Tetapi 

Intraco didjawab tidak dan diterang 
kan selandjutnja, bahwa kemungki 
nan tindakan tadi diambilnja seke 

».. dar untuk menutapi kekusutan2 jang 
“ada dan mentjegah hilangnja 2 ken 
daraan tsb., sekalipun pegawai Intra 
co J. mengakui djuga, bahwa S.M. 
Kongsie memang mendjadj pegawai 
nja Intraco. Demikianlah keterangan 
keterangan jang didapar oleh warta 
wan kita mengenai peristiwa 2 ken 

| daraan tadi jang kini mendjadi pem 
, bitrjaraan dikalangan masjarakat di 
- Semarang. 

| ANAK KE RR KK EKAK 
4 UANG KERTAS. 
Apakah tuan sudah menukarkan 

jan perang dari 
Rp. 2,50 dan Rp. I— (Hindia 
Belanda), uang kertas dari Rp. 

2,50, Rp. sap an 2 0,50 se- 
su perang (Nica) kepada Kan- 

.tor Kas Negeri di Semarang? Ka- 
ba kertas tadi mulai tgl.    

1954 ditarik dari per- 

SENRAAEKRNA NAS 

ABRIK TIMBANGAN ,,MATA 
— ALAM” KETJURIAN. 

“Pada hari Selasa malam jbl. 2 
ik timbangan ,,Mata“Alam”, di 
Purwodinatan Utara telah ter- 

pentjurian jang dilakukan oleh 
buruhnja sendiri nama S. Buruh tadi 
etika pada sore harinja tidak me- 
inggalkan paberik tersebut dan ke- 

mudian lalu membongkar Iatii terisi 
ketika S. hendak me- 

. paberik tersebut, per- 

buatan itu telah diketahui orang jg 
tinggal dimukanja paberik tsb. De- 

| ngan segera pendjahat tadi Ialu di-    

     

    

     

  

. MASA RA | 

kepada fihak jang berwa- 
S. berhasil membongkar Iatji 

lan mengambil uang sebesar Rp 
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DJUAL DAN 
5 TERIMA REPARATIE: 

E : WEKKER 

AA MM 

(wwe LL LUKA AAA AAA 
MS 3 3 3 3 3 

. Padi”, ,,Sumber-Girang” dan 

j-b.I. sudah dapat dibongkar seluruh- 
nja. Dalam perkara tadi tertangkap 
5 orang jang kebanjakan berasal da- 
ri desa tersebut. Maksud dari pada 
pembunuhan itu disebabkan keingin- 
an untuk merebut kedudukan Lurah. 

O.P.R. HANJA MENERIMA 
LAPORAN. 1 

Pendjelasan jang kita terifma dari 
fihak OPR menjatakan, bahwa surat 
kaleng jang ditudjukan pada seorang 
Tionghoa di Taman Karang Tengah 
Semarang baru2 ini, sebagaimana te 
lah kita kabarkan kemarin ditemu 
kan sendiri oleh penghunj . rumah 
dan kemudian diserahkan kepada ke 
polisian seksi III. Sesudah itu peng 
huni tsb. baru lapor kepada OPR, 
bahwa surat itu ditemukan terselip 

pada tanda djaga PMA jang terpa 

sang didepan rumah tsb. Dan uang 
jang dimintanja sedjumlah Rp.5500, 
agar ditempatkan ditempat itudjuga. 
Demikian pendjelasan dari OPR. 

HATSIL UDJIAN PENGHABI- 
SAN K.P.U./A. 

Kepada jang bersangkutan di- 
umumkan, bahwa hasil udjian peng- 
habisan K.P.U./A tahun 1953 jang 
diselenggarakan oleh Inspeksi Pendi- 
dikan Masjarakat Kota Besar Sema- 
rang pada tanggal 16 dan 17 No- 

pember jbl., dari djumlah pengikut 
36 siswa terdapat lulus 28 orang dan 
jang tidak lulus 8 orang. 
Adapun nama? jang lulus 
Nn. Markusmi,  Soebari, Ngadi- 

min, Soerjadi, Kadim, Abdoellah 
Riyadi, S. Jadi, Lasiman, Ngatmin, 
Ismail, E. Soewito, Sariono, Muljo- 
no, Kasio, Salekan, Soeradi, Kasan, 
Samian, Sahid, Marmidjan, Achmad, 
Soeparto, J. Soetomo, Sarimin, A- 

bijoso, Soetardjo, Soenawi, Soeparwi. 

UTK. REBUT DJUARA 
BILJART TAHUN 1953. 

Ta Chung Sze bagian tusuk bola 
(biljart), dibawah pimpinan sdr. Go 
Thiam Tjong, akan mengadakan 
Home Competition untuk merebut 
Djuara 1953. Pertandingan2. dipim- 
pin oleh sdr. Goei Thian.Liep- dan 
dimulai pada tanggal 25 Desember 
nanti. Selandjutnja akan - diadakan 
pada tiap2 hari: Rebo, Sabtu sore 
dan Minggu pagi/sore hari. Selain 

merebut wissel-beker, disediakan pu- 
la beker2 oleh perusahaan2 rokok- 
kretek .,Prahu Lajar” & ,,Potong 

djuga 

tjap «Djago” 

  
i 

sbb.: 

oleh Djamu industri 
di Semarang. 
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CHOCOLADE 

chocolade 

One 
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T
a
 

& harga 

Ojugs terdapat dalam bingki 

(3 bid Tioklat Watel TJAP GON 

“Tioklat CERES baru dan 

KK EK KAKI 

  

an 

Walelchocolade dalam bingkisan berisi & bidji 
“ 

! bidyi Tioklat Nougat TJAP MATA Nougatchocolade 

MO DU SL 5 3 DU 
ARBRRAB KKR KERANA BAR KKRI 

of 4 merry Christmas and best wishes for a 

Tioklat Wafel TJAP GONG 
- 

reklame tiap bingkisan Rp. 2.50 

san tjampuran isi1 

G Walelchocolade dan 

F 
N.V. Reiss, & Co. & 

harga tiap bingkisan Rp. 2,50 
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1 Bahasa Inggeris: (Conversation, grammar, 

(0 NEW YEAR 
oko ,,Kian Seengs 

Dji. Mataram 533 — Semarang. 
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IK , | Dil. Be Biauw Tjoan 92 

" urs Ss LB.LP. 5 Semarang. 

asa correspondence, etc.) 

Permulaan, 3X seminggu Rp. 17,50 sebulan. 

( “'Landjutan, 2x 2 Rp. 20.— 4 
Belanda: Permulaan/ Landj. 2 X smgg. 

Na Bp 1210 
Pasti/Alam: 2X seming gu 

    

Rp. 17,50 Bas: 

rang Buku A (utk, udjian Bond” Okt. '54) 
sg : 2 V 2X .smgg. 9 bi. Aa Rp. 25— 

baru untuk Djanuari '54 dimulai sekarang. 
Pena Kama PPPA AN 

'ISemarang Timur 

ga Ik. Rp. 16.500,—. Menurut kete 
:rangan, ini adalah pertama kali ge 
Irombolan masuk daerah tsb. tetapi 
“jang tidak bertendens politik. Jang 
iberwadjib telah berhasil pula mena 
ihan beberapa orang jang ditjurigai. 
Sementara itu diperoleh keterangan 
bahwa Santosa, seorang pemimpin 
M.M.C. jang baru2 ini sedang ber- 
ada didesa Djlumpang, Bringin de- 
kat Salatiga telah mati  dikerojok 
oleh rakjat setempat Santosa ini ter 
njata mendjabat pangkat...komandan 
sektor “45  PANTJASILA” dari 
MMK. 

x 

Tidak Terbit 
"Utk menjambut hari NATAL 

1953, ,,Suara Merdeka” besuk 

pagi tg. 26 DESEMBER TIDAK 
TERBIT. Harap para pembatja 

  

dan pemasang iklan maklum 

adanja. . 

Hasil Perundingan 
SBKA/PBK 

Dengan Menteri Per- 
hubungan . 

| BERTEMPAT di Kementerian 
Perhubungan, hari Selasa j.I. telah 
pe ea aa ea djuga insiden “dapat disele- | 
»: sal BKA/PBKA “dengan Kementerian 
Perhubungan tentang soal pember- 
hentian pegawai -dan soal pensiun 
pegawai DKA. 2 

aa ag 

Menurut keterangan jang didapat 
shinta”, sebagai kesimpulan dari 
perundingan tersebut telah dibentuk: 
sebuah panitia terdiri dari Wakil 

Menteri Perhubungan, wakil DKA, 
wakil SBKA dan wakil dari PBKA. 
Panitia ini bertugas menjusun sjarat2 
jang dapat dipakai dalam pember- 
hentian dengan hak pensiun dengan 
“ketentuan bahwa apabila sjarat2 di 
“penuhi seluruhnja, maka pegawai jg 
bersangkutan dapat dipensiun. 

Berhubung dengan terbentuknja 
panitia ini, maka pemberhentian pe- 
gawai mulai tanggal 1  Djanuari 
1954 ditangguhkan sampai tanggal 
1 Maret 1954. Panitia harus menje- 
lesaikan tugasnja pada 1 Maret 1954 

jang terachir. 

dlir antara lain Menteri 
ngan Prof. Ir. Rooseno, 
Djenderal Ir. Sutoto dan 
DKA Ir. Effendi Saleh. 
SBKA/PBKA terdiri dari 

Patut diketahui, bahwa 

PBKA berpendirian bahwa: 

tidak seharusnja dilakukan di DKA 

harus dilakukan dengan sukarela. 

hak 
asal 

dak sendiri dengan 
tentu dapat “ditjapai 
sjarat2 jang lajak. 

PENDAFTARAN. K.P.U./A. 

pensiun 

lumkan, bahwa mulai hari 

(K.P.U./A) buat tahun 1954. 

ku sekolah: 

Tempat pendaftaran: 
dan Selatan di 

Kantor Penilik Pend. Masj.: Djalan 
Mataram No. 715 hari kerdja dan 

Karang Panas No. 80 diwaktu sore 
hari. 

' Buat daerah Semarang Utara, Te- 
ngah dan Barat di Kantor Insp. 
Pend. Masj. Kota Besar Semarang 
Djalan Purwodinatan 23 di hari2 
kerdja dan Djalan Bulu No, 33 di- 
waktu sore hari. . 
Lama kursus 1 tahun. Pembukaan 

mulai tanggal I Pebruari 1954. 

ANENAAA7 20106 ANTARANYA KAPAN Ep IRI “NARIK 

HARGA MAS DI SMG. . 

Semarang: 24 Desember, 
24 karaat: djual Rp. 40,—. Be 

li: Rp. 39,50. 22 karaat: djual 
Rp. 37—. Beli: Rp. 36,—, 

PPNI)   
    

PERINGATAN "4 ABAD KE- 
SATUAN PERGERAKAN 
WANITA SURAKARTA. 

Pada Hari Ibu, Selasa pagi jl. di 
gedung Wajang Orang Sriwedari 
Solo telah dilangsungkan  Peringa- 
tan Seperempat Abad Kesatuan Per 
gerakan Wanita, jang selain dihad- 
liri oleh para wanita djuga dihadliri 
oleh pembesar2 dan wakil2 partai 
serta organisasi ' setempat. Dalam 
peringatan jang dipimpin oleh Nj. 
Judonagoro selaku Ketua Panitya 
Seperempat Abad Kesatuan Pergera 
kan Wanita Indonesia di Surakarta 
itu, telah diresmikan Pandji Hari 
Ibu. Gedung: Persatuan Wanita jang 
untuk sementara bertempat di Panti 

| »Sri- |. sari dan Jajasan#Studiefonds 
'derma” jalah Studiefonds bagi anak2 
'S.R. jang tidak mampu, jang ingin 
Mn peladjarannja ke Se- 
'kolah Vak. 

| Dalam rapat tsb telah diambil se 
buah resolusi jang maksudnja men- 
desak kepada Pemerintah supaja: a) 
"mengadakan pengawasan/pengen- 
'dalian harga, terutama bahan ma- 
kanan, dan b) mengadakan pemba- 
gian bahan makanan dengan harga 
jang ringan kepada rakjat. 

Malamnja diadakan malam gembi 
ra bertempat digedung Sin Min di 
Djl. Mesen Solo. 

(MAGELANG 
INSIDENT DILAPANGAN 

SEPAK BOLA. 

Pertandingan sepakbola segi-tiga jg 
diselenggarakan oleh Pandu Rakjat 
Indonesia tjabang Magelang hasilnja 
buat disokongkan guna korban keba 
karan Kemajoran Djakarta, setelah 

kan uang sebanjak Rp. 1.140,35. 

18 hingga 20-12 ditempat lapangan 
terbuka alun? tentara, ternjata telah 

' mendapat kundjungan besar. Tetapi 

sarkan sukarela, hasilnja dapat dika 
takan memuaskan djuga. 

  mm 

| Rehabilitasi | 
Industri Gula! 

. BUAT Indonesia rehabilitasi 

memutarkan kembali roda penggi | 
lingan jang lumpuh karena ke- 

rusakan peperangan, melainkan 

djuga memperoleh kontrole ef- 
fektif dalam satu industri jang 
hingga sekarang terutama dalam 

tangan asing. Maka pihak Indo- 

nesia hanja 

rehabilitasi 
Indonesia dapat turut serta dalam 
industri jang dibangunkan kem- 
bali itu, demikian sumber 'ang Ja 
jak dipertjaja menerangkan ke- 
pada wartawan ekonomi ,,Anta- 
ra”. 5 

Sjarat itu dipegang pula dalam per 
ikara penggilingan gula Djombang, ke 
.punjaan N.V. E. Moorman & Co. Se 
bagaimana diketahui direksi maska- 
pai tersebut mengabarkan niatnja un 
tuk membongkar. dan mendjual on- 
derdil2 paberik itu, karena mereka 
tidak berhasil mendapatkan — uang 
pindjaman barang Rp. 3 — 5 djuta 
guna menjelesaikan pekerdjaan reha 
bilitasi paberik itu jang sudah mema 
kan ongkos Rp. 6.5 djuta. Sudah ba 
rang tentu Indonesia sangat memen- 
tingkan pembangunan kembali indus 
tri gulanja, dan instansi2 jang ber- 
sangkutanpun sudah mengeluarkan 
banjak uang guna perbaikan pabe- 
rik2 gula, diantaranja paberik “gula 
Fiepiring, Modjokerto, Krebet Baru, 
untuk menjebut beberapa tjontoh sa- 
dja. 

Pihak Indonesia bersedia menjedia 
kan modal sebesar Rp. 20 —-25 
djuta jang masih diperlukan buat pa 

| serik gula Djombang, pertama utk. 
menjelesaikan rehabilitasi, kedua utk 
membeajai penanaman tebu dan keti 

  
pertandingan diachiri telah mendapat ga untuk membiajai masa-gilingnja | 

kemudian. Tetapi uang itu tidak da 
Pertandingan tsb berlangsung tg. Ipat diberikan sebagai kredit, melain mupakat dan rukun, 

industri gula tidak sadja berarti | 

bersedia membiajai | 
industri gula kalau | 

# 
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jang   
Berbitjara tentang demokrasi, Mr. 

Ali Sastroamidjojo menjatakan: kepa 
da wartawan ,,Suara Merdeka” “bah- 
wa belakangan ini seolah-olah telah 

timbul pertentangan mengenai tjara 

menafsirkan istilah demokrasi kare- 
na masing2 golongan atau pihak 
memberi tafsiran sendiri2, menurut 

kehendak masing2 golongan atau pi- 
hak itu sendiri. Bahkan tidak dja- 
rang pula demokrasi itu diartikan 
boleh bertindak sesuka hati atau se- 
kehendaknja sendiri, hingga timbul 
anarchie. Demokrasi dengan tidak di 
ladakan pembatasan, akan menimbul- 
'kan bentjana. Demokrasi jang ber- 
' manfaat — demikian Mr. Ali 
"adalah demokrasi jang terbatas, jang 
'georganiseerd”, seperti demokrasi- 

“Indonesia jang berdasarkan Pantja- 
sila. 

Demokrasi Indonesia. 

Demokrasi-Indonesia memang ber 
beda dengan demokrasi  dinegara2 

Hain, mitsalnja dengan demokrasi jg. ' 
“dipakai dinegara2 Barat, karena de 

mokrasi-Indonesia disusun atas fak-! 
tor2 objectief jang terdapat di Indo-' 
nesia, jang berbeda pula 
faktor2 objectief jang terdapat 
lam negara2 lainnja itu. 
Demokrasi Indonesia menurut Mr. 

Ali Sastroamidjojo berdasarkan atas 

sedang demo- 

2 F 8 | 

Demokrasi 
| Demokrasi Jg Terbatas Adalah Demokrasi Jg Paling 

Baik—Demokrasi Indonesia Memang 

- njatakan bahwa pemerintah seka- 

   
Demokrasi Luar Negeri 

(Oleh: Wartawan Kita) 

Mr. Ali Sastroamidjojo menjatakan, 
bahwa dengan dasar mupakat dan 
rukun itu ia dapat memandang de- 
ngan optimisme kehari depan Indo- 
nesia. Kepada seluruh rakjat Indo- 
nesia diandjurkan, Sypaja meman- 
dang persoalan2 dengan optimisme 
jang sejogyanja, supaja tidak tengge- 
lam tetapi sebaliknja mendjadi bang- 
sa jang besar. Demikian a.l. Mr. Ali 
Sastroamidjojo. | 

Tindakan tegas bukan ber 
arti mengganas. 

Wakil P.M. I Mr. Wongsone- 
goro jang berbitjara tentang poli- 
tik pemerintah sekarang, a.l. me-: 

rang ini berusaha dengan sung- 
guh2 untuk mendjalankan politik 
nasional dan benar2 akan menim 
bulkan perdamaian nasional. Tu- 
duban2 jang dilemparkan kepada 
pemerintah seolah-olah pemerin- 
tah sekarang tidak atau kurang 
mendjalankan politik nasional di- 
bantahnja dengan tegas. Peme-   rintah tidak ada maksud sama se- 
kali untuk mendjalankan eenzij- 

nar2 untuk memperhatikan ke- 
pentingan negara dan rakjat kita 
seluruhnja. — Dalam melakukan 
programnja ada 2 hal jang pen- 

“ presiden-direktur 
dengan | digheid. Mudah-mudahan dapat | 

da- | diinsjafi bahwa maksud kita be- | selaku wakil kombinasi 

'karena pemungutan derma itu berda| 

Hari pertama antara kes. Polar me | 

kan hanja sebagai andil jang mendja krasi negara2 lain itu berdasarkan 
jamin turut sertanja (partisipasi) Indo atas kompromi. Perbedaan antara 
nesia dalam perusahaan tersebut. | .mupakat dan rukun” dengan ,,kom 

promi” itu adalah bahwa ,,mupakat 
dan rukun” dapat menelorkan hat- 
sil2 jang akan berlangsung selama- 
lamanja, sedang ,,kompromi” hanja 

Pihak Indonesia tidak akan mena- 
han para pengusaha paberik itu, ka- 
lau mereka seperti dikabarkan akan 

oIkan dan teriakan penonton, ia men 

“Hang berpakaian tidak dinas waktu: 

dan hasil pekerdjaannja akan disam- 
paikan kepada Menteri Perhubungan. 5 6 
jang dalam hal ini memberi putusan Penulis I dan II Soedarsono Hadi- 

“a33 i S.R. tu2 O 
Dalam perundingan tersebut dari Panen pepenaa Organ 

pihak Kementerian Perhubungan ha- 
Perhubu- 
Sekretaris 

Kepala 
Delegasi | 
Singgih, 

Supardi, Subakir, Asep Asli dan Su- 
“| pardjo. : 

dalam 
pembitjaraan dengan pihak Kemen- 
terian Perhubungan itu SBKA dan 

a). pemberhentian dengan paksa 

b). pemberhentian dengan pensiun WONOGIRI 

Cc). maksud supaja pegawai DKA 
bersedia minta berhenti atas kehen- 

dipenuhi | K-B-D.H. (Kepala Bagian Daerah 

Kepada chalajak ramai dipermak- 

ini 
Inspeksi Pendidikan Masjarakat Ko- 
ta Besar Semarang mulai mengada- 

kan pendaftaran murid baru untuk 
Kursus Pengetahuan Umum tingkat 

Adapun sjarat?nja: a. Bukan me- 
reka jang masih duduk dalam bang- 

b. Mempunjai idjazah 
S.R. atau sederadjat: c. Ingin men- 

Idjadi kader Masjarakat. 

lawan kes. Garnizun 2 — IT: kedua: membongkar dan mendjual onderdil2 

harinja antara kes. TNH melawan (paberik. Hanja disangsikan apakah 
kes. Polar 1 — 0 dan hari ketiga dengan demikian para pemegang sa 
antara kes. TNH melawan kes. Gar ham dan obligasi paberik gula Djom 
nizun berachir 2 — 1 untuk TNH. | bang akan mendapat penjelesaian jg 
Hari kedua pertandingan belum sam ' dapat ditjapai dalam keadaan seka- 
pai waktunja telah dibubarkan oleh | rang, demikian sumber tersebut me 
wasit karena terdjadi insiden antara | nerangkan kepada ,,Antara”. 
penonton dengan seorang pemain da ad 
ri Polar. Kes. Polar adalah gabungan 
Polisi dan Among Rogo, salah se- 
orang pemain waktu menerima edje 

djadi marah dengan mengeluarkan 
utjapan ,,kalau berani supaja masuk 
kelapangan”. Penonton jang terdiri 

sebagian banjak dari tentara mema- 
suki lapangan achirnja terdjadi ber- 
tengkaran mulut, sedang seorang pe 
main dari Polar tadi telah menjembu 
njikan diri. Kawannja seorang polisi 

telah | 'memisah pertengkaran itu, 

oleh ber    

endjadi sasaran pukulan penonton. f Mi 1 an 2 aa, p n pe a orangkah njanjian 

an dengan damai satu dengan| bumi jahteraan? Pert 
lainnja telah mengakui kesalahannja. | asing: di 
Maan 

Dalam Hari Natal tahun 1952 di- 
KUDUS (dunia diliputi oleh suasana perselisi- 

: ban di Korea, Mesir dan  wilajah 
5 : 4 lain2dnja, jang memungkinkan timbul 
PUSAT Pe KUDUS ' perang dunia jang ketiga. Pada hari 

: 2g itu Indonesia gelisah karena  keka- 
Guna -meng-koordinasi semua per ijauan di Djawa-Barat, karena peris- 

kumpulan koperasi jang ada dalam tiwa 17 Oktober dengan akibatnia, 

  
    
kabupaten Kudus untuk menudju ket karena keributan di Sulawesi Sela- 
arah tudjuan koperasi jang sebenar 
nja, maka pada hari Sabtu atas ke- 
hendak 26 perkumpulan koperasi di 
Kudus telah dapat berdiri Pusat Ko 

“perasi Mitra Muria. Sebagai lang- 

kah pertama semua anggauta P.K. 
Mitra Muria diwadjibkan mena- 
bung uang sedjumtah Rp 1.000.— 
jang dapat diangsur selama 1 tahun. 
Adapun susunan pengurus dari pu- 
sat keperasi tsb terdiri: ketua dan 
wakil ketua Djamaah dan Soewito, 

tan. Dan pada tahun ini suasana di- 
seluruh duniapun djauh darj pada 
sedjahtera, dan demikian pula di In- 
donesia. Mingguan, bulanan, tahu- 

nan, para tjerdik-pandai, para ahli 
negara, para pemimpin  bersidang, 
berunding. Demikian pula dalam 
tiap2 negara para pemuka2 berapat, 
berdebat. Pemimpin2- di Indonesia- 
pun tak ketinggalan. Dan semua itu 
dilakukan untuk  mendjamin kese- 
djahteraan diatas bumi, diantara 
bangsa2. diantara suku2 dan dianta- 

dan Soejikno, bendahari' »» sesama manusia. Dan -buktinja?... 
isoebroto 

:Said, Kardiman, Sastrowardojo dan: 
Soetijo. S3 : 
N.U. AKAN BERKONPERENSI 

Tgl. 26 Des. 1953 j.a.d. - Partai 
Nahdlatul "Ulama Tjabang Kudus 
akan melangsungkan konferensinja: 
jang akan dihadliri oleh pengurus 
N.U. Pusat dan Konsol N.U. Dja- 
wa Tengah. Diantara atjara jang 
akan diperbintjangkan jalah: perdju- 
angan N.U. dalam lapangan politik, 
ekonomi, sosial dan pembaharuan 
pengurus N.U. Tjabang Kudus. 

Kalay suatu bangsa merasa puas 
karena telah dapat mendjamin per- 
damaian dan kesedjahteraan, bangsa 
lainnja tidak puas, dan berusaha 
menggontjangkan apa jang “dianggap 
kesedjahteraan itu. Kalau 'satu partij 
merasa “puas, partij lainnja merasa 

terdesak -dan“ membentule opposisi. 
Patutlah, djika pada hari ini djuga 
orang -bertanja: ,,Dimanakah dibumi 

ini ada perdamaian dan kesedjahte- 
TAAN............? Memang kesedjahtera- 
an diatas bumi, diantara bangsa2 1:- 
akan tertjapai. Nianjian para Malai- 

kat: ,SEDJAHTERA DIATAS BU- 
"| MP" bukanlah seruan — perdamaian 

diantara manusia dengan manusia, 
suku dengan suku, bangsa dengan 
bangsa, tetapi PERDAMAIAN DI- 

  

Rp. 21.186,37 MENDJADI 
KEUNTUNGAN RAKJAT. 

5 

  Hutan) Biting (Wonogiri) telah me- 
nerimakan uang sebesar Rp 21.186, 
37 kepada rakjat jang telah meng- 
ambil bagian dalam penanaman 
kembali hutan di daerahnja untuk 
th. 1953. Luas tanah jang telah se- 
lesai dikerdjakan seluas: 194.84 Ha 
untuk th. 1952 dan th. 1953 ada 121 
Ha. a 

TEGAL — 
10 BALAI PENASEHAT URU- 
SAN PERKAWINAN BERDIRI. 

Salah satu peresmian dari 10 Ba- 

ATJARA KOMPETISI. 
P.S.LS. 

Atjara kompetisi PSIS pada 
26 dan 27 Desember j.a.d. sbb.: 

Hari Sabtu, 26 Des.: Polisi I — 
SSS. I, Stadion: Union 2. — TCS 2, 
Pandanaran: SSS 3 — Garnizoen 3, 

Kalisari. F 
Hari Minggu, 27 Des.: Latihan 

Kes. PSIS, Stadion: SSS 2 — TCS 2, 
Pandanaran, Garnizoen 2 — Poris 
2, Kalisari. 
50 BOTOL PENISILIN KABUR. 

tgl. 

  

sifatnja 

Kantor Djawatan Kesehatan KotaiRA DIATAS BUMI” 

dapat memperoleh hasil atau peme-| Setjara collectief, hal mana 

ting jang dapat dipakai sebagai 
pegangan bahwa pemerintah be- 
nar2 ingin mendjalankan politik 
nasional, jalah: 1) hal2 jang pen- 
ting didalam pemerintahan seda- 
pat mungkin didjalankan sana 

@- 

  

tjahan sesuatu soal jang hanja ber-! lum pernah terdjadi dalam kabi- 
sifat sementara. Sebagai umpama di ' 
kemukakan, bahwa dalam sedjarah 

net2 jl. Perdana Menteri selalu 
' mengetahui tentang apa jasg di- 

dunia sering sekali terdapat ,,kom-! djalankan oleh para menteri. de- | 
promi” itu, jang achirnja telah be- | ngan tidak mengurangi kedaula- 
rubah mendjadi peperangan, karena tan para menteri itu, dan 2) peme 

| 1 . . @ 

Sedjahtera Diatas Bumi 
Oleh: Ds. Suhardi Hadipranoto 

(Chusus Utk. Para Pembatja Jg Berigama Nasrani). N : 

PEMBATJA2 JG BUDIMAN, teristimewa saudara2 jg beraga- 
ma Keristen. HARI NATAL tahun ini telah tiba. Dimana-mana 
terdengar pudjian dan njanjian: ,,S EDJAHTERA DIATAS BUMI”. 
Pudji-pudjian ini terdengar djuga dalam tahun jang lampau, dan 

terdengar djuga dalam tahua2 jang akan datang, selama bu- 
i ini masih ada. Apakah arti mipnjan ini? Berapa kalikah dan 

o ini diperd 
jaan bana Sita ini sungguh tak dak berari tindakan2. 

selaku dikeluarkan, leb'h2 pada “hari Natal ini, karena ' galkan garis2 perikemanusiaan. De- 
skeadaan dibumi ini djauh dari pada sedjahtera. 

arkan? Dan adakah di 

ANTARA MANUSIA DENGAN 
ALLAH, DIANTARA SUKU DGN. 
ALLAH, DIANTARA BANGSA 
DENGAN ALLAH. 

Perhubungan manusia diatas bumi 
ini dapat diumpamakan sebagai se- 
batang pohon jang besar, banjak tja- 

bang, dahan dan rantingnja, lagi pu- 

la rimbun “daunnja. Daun, ranting, 

desakan, berempit - empitan karena 
angin ribut, tetapi pokoknja tetap 

tenang, karena terikat oleh akarnja 
dengan tanah. Dan kalau pokoknja 
itu melepaskan diri dari bumi, sega- 
la jang terdapat pada pohon itupun 
tidak karu2an. Dosa dibumi ini pa- 
da permulaannja bukan terdjadi, ka- 

Hawa, tetapi - disebabkan karena 
Adam dan Hawa menentang perin- 
tah Allah, dan demikian selandjut- 
nja perdamaian dan kesedjahteraan 

dibumi ini petjah. karena perselisi- 
han antara manusia dengan. Allah. 
Manusia meratap, menangis, berte- 
riak-teriak, marah2, karena perseli- 
sihan, dan peperangan didunia ini, 
tetapi peperangannja sendirj dengan 

Allah dibiarkan, diteruskan sadja. 
Padahal meskipun hati remuk-ren- 

dam, muka penuh dengan air-mata, 
karena kelaliman dan keganasan 
sipenindas dan siperampas didalam 
peperangan namun kesusahan jang 
sematjam itu belum dapat dipersa- 
makan dengan kegelisahan dan ke- 
gontjangan dalam angan2 kita, ka- 
rena tidak adanja perdamaian dgn, 

Allah Jang Maha Sutji, karena ada- 
nia peperangan dalam hati kita dgn. 
keadilan Allah. Dan api peperangan 
dalam hati kita itu hanja "dapat di- 

padamkan oleh darah Sang Domba 

| Allah, Jezus Keristus, jang dilahir- 
Ikan di Baitlahim. Karena Jezuslah 
tperdamaian dengan Allah dapat di- 
tjapai, jang menjebabkan tiap2 orang 
dapat menjebut Allah, sebagai Ba- 
PMA Lah rei SEDJAHTERA DI 

AN DALAM HATI 
DENGAN ALLAH. 

Tetapi bukan demikianlah kiranja 
keadaan hati semua manusia “jang 

merajakan ' Hari Natal ini. Banjak 
orang menjanjikan ,,SEDJAHTE- 

dengan tak 

MANUSIA   

dahan dan tjabang dapat berdesak- ! 

rena perselisihan diantara Adam dan ! 

ATAS BUMI berarti PERDAMAI- 

jang hanja sementara itu. |rintah akan mengambil tindakan2 
tegas dimana diperlukan, dengan 

chir ini oleh Mr. Wongsonegoro 
idikemukakan sebagai tjontoh tin- 
dakan? tegas jang telah diambil 
waktu meletusnja peristiwa Atjeh, 
dan terbentuknja Biro Irian Ba- 
rat. : 

jean ragu2. Mengenai jang tera- 

Kita bertindak hati-hati. 

Mr.  Wongsonegoro menjangkal | 
tuduhan2 " jang menjatakan  seolah- | 
olah pemerintah bertindak kedjam | 
dan mengganas dengan tindakan 
tegas jang telah diambil dalam per- | 
istiwa Atjeh itu. Dikemukakan, bah- 
iwa tindakan2 tegas: sama' sekali ti-! 

“jang mening- | 

  

ngan tegas telah di-instruksikan ke- 
pada alat2 kekuasaan negara, agar 
bertindak, hati2 dalam melakukan ' 
tindakan2 memulihkan keamanan, 
agar diusahakan benar2 -supaja ,,z0 | 
(min mogelijk bloed vergieten”. Ada-! 

tempat | nja Takengon dan sementara 
lainnja tidak lekas2 kita rebut kem- 
bali adalah karena. kita 
hati2, agar djangan sampai terlalu 
banjak mengalirkan darah jang ti- 
dak perlu. 

Achirnja Mr. Wongsonegoro me- 
minta supaja. segenap rakjat  bersa- 
ma2 dengan pemerintah benar2 men 
djalankan politik masional, dan. me- 
ngutjapkan harapannja, semoga pe- 
merintah bisa menebus dengan per- 
buatan bahwa kita memangs benar2 
mendjalankan politik nasional. - De- 
wmikian Mr. Wongsonegoro. 

Hari Selasa - rombongan Perdana 
“Menteri telah melandjutkan  perdja- 
pa ke Jogja. 

  

| SIARAN RRI TRITUNGGAL 
| Semarang 26 Desember '53. 
!. Djam 06.10 Piano tunggal. 
06.45 Orkes. H.W.  ,,/Teruna”. 
07.15 Oscer Rabin. 07.30 Njanji- 
an Ping Astono. 07.45 Orkes 

Palm» -Court..12:05 — 13.15 — 
113.40 — Klenengan Djangkep. 
17.05 Taman Kusuma. 17.45 Or- 
kes Geraldo. 18.00 Sendja  Dje- 
naka hid Keluarga Melambai-lam 
bai. 18.30 Lagu2 ta' bersjair hid 
Tossema. 19.15” Siaran Penera- 
ngan. 19.30  Njanjian bersama 

(oleh anak Jatim Karang Panas 
Semarang. 20.30 Hidangan Kwar 
tet Hartono. 21.15 Pilihan Pende 
ngar (klasik). 22.20 Hiburan Ma- 
lam hid O.K. Pantja Ragam Bu- 
rung Kenari. 23.00 Tutup. 

Surakarta 26 Desember ?53. 
Djam 06.03 Sam Saimun dan 

Ratna. 06.15 Ruangan gerak ba- 
dan. 06.45 Njanjian bersama. 
07.15 Sekitar Hawaii. 07.45 Jack 
Simson dll. 12.03 Irama gembi- 

ira. 12.45 Sweet music. 13.00 
“Klasik. 13.15 Siang gembira. 
13.45 Penghantar makan siang 

17.05 

“hasil dengan diadjukannja usul 

bertindak | 

buat daerah Jai Penasehat 

resmikan dan 
Nj. Sardjono. 

beri penerangan jang djelas 
objectief kepada para wanita. Ba 
lai2 tsb akan ditempatkan di selu 

Panitya ,,V”4 Abad Kesatuan Perge 
rakan Wanita Indonesia” di Tegal. 

| HASIL2. PERTANDINGAN 
KOMPETISI P. S. LS. 

Hasil2 pertandingan  kompetis 

ibl. sbb.: Tjahaja Semarang I 
'Garnizoen IL 3—2, 
TCS UHT O—1, Union III — Polis 
UI 1—3: Union IL — TCS II 0—0 
SS$ III — GARNIZOEN Ili 2—3   

Urusan Perkawinan kemasukan pentjuri, dan dengan dja- 
di Djl. Pontjol Smg. baru2 ini telah mengerti artinja, HATINJA MASIH oleh O.K. Tjandrawasih. 

BELUM DAMAI DGN. ALLAH.” 
pada tgl. 18 Desember jl. telah di 

bertempat di rumah 

. Maksud dan usaha tsb ialah mem 
dan 

ruh kota Tegal dan diusahakan oleh 
Organisasi2 jang bergabung dalam 

Poris Ih 

Jan mudah telah berhasil dapat 
menggondol 50 botol berisi obat 
Penisilin, jang tiap botolnja berisi 
10 cc. Obat tsb. seharga Rp. 1150.-. 

-' fihbak jang berwadjib. 

OBAT2 PALSU DIBESLAH. 

beberapa orang jang dituduh 
bikin obat-obat palsu, 
M.B., Cybasol,   pun disita dan kini soal tsb. masih 

i didalam pengusutannja fihak 
PSIS kelas II dan III jang berlang berwadjih. 
sung pada hari Sabtu dan Mingguj Dengan adanja tangkapan 

5. Ii obat-obay tadi apabila tidak mem 
: pergunakan recept dokter, 

Hal ini kemudian dilaporkan kepada 

Sedjak beberapa hari. ini polisi di 
- | Semarang telah berhasil menangkap 

telah 
antaranja 

Atebrin. Barang-ha 
rang untuk membuat obat-obat tadi 

jang 

!Maka sebab itu pada tiap2 Hari Na 
tal kita harus mengadakan peroba- 
han dalam hati kita. Tiap2 penjanji 
harus melihat hatinja, SUDAHKAH 
DIDALAM HATINJA ADA PER- 
DAMAIAN DGN. ALLAH? Tiap2 
pendengar harus menggerakkan ba- 
tinnja, membelokkan hatinja, supaja 
perdamaian dengan Allah dapat men 
djadi kenjataan didalam  hatinja. 
Tjamkanlah, bahwa njanjian ,SE- 
DJAHTERA - DIATAS BUMI” itu 

dinjanjikan oleh para Malaikat, jang 
tentu tak akan bertindak dengan sia- 
sia. Malaikat Allah .tentu tak. akan 
mempunjai maksud lain, ketjuali 

BERBUAT MENURUT  KEHEN- 
tadi, | DAK ALLAH. 

maka chalajak ramai perlu berhati- 
hati, djikalau membeli obat-obat ter 

i sebut'atau sebaiknja djangan membe. DIANTARA MANUSIA 

Maka TERDJADILAH KIRANJA 
SEDJAHTERA DIATAS BUMI 

DGN. 
ALLAH, DIANTARA SAUDARA 
iSEKALIAN DGN, ALLAH, Amin. 

“& 

Dunia kanak2. 17.45 Varia Dja- 
wa Tengah. 17.55 Ruangan Pe- 
muda. 18.20 Ruangan Tehnik 
oleh Sdr. Hardilan. 18.30 Sendja 
gembira oleh Suara Astana. 19.15 
Kontak dengan pendengar. 19.30 
Bingkisan penjiar. 20.30 Irama 
Seriosa oleh Gema Seriosa. 21.20 
Ketoprak Mataram oleh Keluar- 
|ga Kesenian Studio Jogjakarta. 
22.15 Ketoprak Mataran (landju 
tan). 24.00 Tutup. 

Jogjakarta 26 Desember '53. 
Djam 06.10 Musik organ ri- 

ngan. 06.40 Timur  serbabagai. 
07.10. The  Faithful  Shepheed 
buah tjiptaan Handel. 07.45 Nja- 
njian Hari Natal sebagai peng- 
hias Angkasa. 12.15 Simphonie 

jof Psalms buah tjiptaan Strawin- 
sky. 13.10 Sadiian serba ringan, 
13.40 Orkes Promenade Boston. 
14.00 Rajuan siang oleh Trio 

  

antjasila” 
Lain Daripada 

v 

HARI SENIN MALAM bertempat di Hotel ,,Dana” Solo, P.M. Ali Sastroamidjojo telah me- 
ngadakan malam ramah dengan wakil2 party serta organisasi2 dan kepala Djawatan di Solo. Da- 
lam pertemuan jang djuga dihadiri oleh Gubernur Budiono dan Panglima TT. IV Overste Mohd, 
Bachrun itu, oleh Mr. Ali Sastroamidjojo a.l. dinjatakan bahwa maksud kundjungannja kedaerah- 
daerah itu adalah untuk mengadakan hubungan langsung dengandaerah, ager terdapat hubungan 

1 ik antara Pusat dan Daerah dan sebaliknja. Djuga pertemuan malam itu dimintanja agar 
dititik-beratkan pada hubungan antara manusia dengan manusia dan menjingkirkan segala hubung- 
an jang bersifat politik. Sebab kalau P.M. berbitjara politik, dengan sendirinja djawabannja pun ber 
sifat politik pula, hingga tidak dapat mendekatkan satu dengan lainnja. Pembitjaraan politik tem- 
patnja adalah diparlemen. Pembitjaraan jang dititik beratkan pada hubungan 
manusia itu — jang dalam bahasa asingnja disebut ,,human relationship” 
manfaat jang besar dan sering pula dapat mengatasi segala kesalahfahaman. 

antara manusia dng 
— sering ' membawa 

Pembukaan Hu- 

tan Sumatera Sit 
Diserahkan Kepada 2 
Maskapai Belanda 
DJAWATAN imigrasi Indone- 

sia dalam prinsip telah menjerah 
kan pembukaan 3000 hektar hu- 
tan di Lampung dan Sumatera 
Selatan untuk didjadikan sebagai 
projek-pertjobaan kepada suatu 
kombinasi dari dua maskavai Be 
landa. Persetudjuan “untuk ini 
masih harus diperoleh dari peme 
rintah. Kombinasi maskapai Be 
landa jang akan melaksanakan 
tugas tsb. adalah ,,De Nederland- 
se Heidemaatschzppij” dan 
.Grontmij” grondverbetering en 
ontginningsmij N.V.”, demikian 
ANP mendapat kabar di Den 
Haag. 
Dalam bulan Pebruari tahun ini, 

..Nederlandse Hei- 

demaatschappij” ir. H.LA. Hendrikx, 
maskapai2 

Belanda ini telah mengadakan kun- 
djungan ke Indonesia untuk membi- 

tjarakan kemungkinan2 ' membuka 
tanah2 jang luas di Sumatera Sela- 
tan dengan instansi2 pemerintah jg. 

bersangkutan. Pembukaan  tanah2 
ini ditudjukan untuk pertama men- 
transmigrasikan penduduk pulau Dja 
wa jang telah penuh padat itu ke 

Sumatera Selatan supaja dengan de- 
mikian luas tanah jang masih harus 

dibuka dapat “dikurangi dan melipat- 
gandakan produksi beras jang masih 
terasa akan kekurangannja di Indo- 

nesia. 
Kundjungan ir. Hendrikx ini ber- 

su- 
paja kedua maskapai kombinasi ter- 

sebut ditugaskan untuk membuka 
tanah seluas 100.000 hektar didaerah 
Lampung. Kini djawatan imigrasi 

dalam prinsip telah “menugaskan 
pembukaan hutan seluas 3000 nek- 
tar itu untuk didjadikan sebagai ob- 

jek pertjobaan kepada kedua mias- 
kapaimBelanda tadi untuk dua tahun 
berikut ini jang masih harus meada- 
pat persetudjuan dari pemerintah. 

Setelah objek pertjobaan ini selesai 

dikerdjakan akan dipertimbangkan 
lebih landjut apakah pembukaan ke 
97.000 hektar tanah lainnja akan di 

serahkan pula kepada maskapai kom 
binasi tersebut. 

Djika pemerintah dapat memberi 
persetudjuafinja, maka pekerdjaan 
pembukaan itu akan dimulai dalam 
permulaan tahun 1954. Untuk pe- 
kerdjaan ini, maskapai kombinasi 
Belanda itu akan mengirimkan 40 
orang ahlinja dalam pelbagai lapa-“ 
ngan ke Indonesia untuk melaksa- 
nakan pekerdjaan? tessebut dengan 

alat2 termodern diantaranja 25 buah 
traktor berat. 

Disamping itu akan dididik tena- 
ga2 Indonesia supaja mereka dapat 

. memahami keahlian dan pengalaman 
dari para ahli tersebut dalam lapa- 
ngan tehnis perkebunan. (Pia). 

Sport 
AUSTRALIA BERSIAP2 UTK 

OYMPIADE XVI. 
Telah mendjadi kepastian, bahwa 

Olympiade ke XVI akan dilangsung 
kan di Melbourne (Australia) pada 
tgl, 22 Nopember hingga tgl. 8 De- 
sember 1956, demikian diberitakan 
oleh UP dari Melbourne. Ini berar- 
ti masih ada kesempatan 3 tahun 
persiapan untuk mendjalankan pene 

rimaan Olympiade itu dengan baik, 
dan sebagaimana diketahui keputu- 
san tsb diambil pada sidang kongres 
IOC di Mexico City. 
PEMILIHAN MR. INDONESIA. 
Mengenai perlombaan seleksi ang 

kat besi untuk memilih lifters Indo- 
nesia jang akan dimadjukan dalam 
Asian Games, Manila tahun depan, 
lebih. djauh dapat dikabarkan, bah- 
wa perlombaan2 tsb. akan diadakan 
pada tg. 26-12 mulai djam 19.00 di 
gedung Pertemuan Umum, Merdeka 
Utara, Djakarta. Selesai dengan per 
lombaan2 seleksi angkat besi itu, 
akan diadakan pula body-contest un 
tuk memilih Mr. Indonesia tahun 
1953. Perlombaan2 seleksi tsb akan 
didahului oleh pertemuan ramah-ta 
mah antara para peserta, utusan? de 
ngan anggota2 P.B. IAWLA, jang 
akan diadakan pada tg. 25-12 djam 
20.00 distadion Ikada. — Kemudian 
esok harinja tg. 26-12 djam 09.00 pa 
gi akan diadakan kongres IAWLA 
tahun 1953 distadion Ikada. 

Untuk perlombaan2 seleksi dan pe 
milihan Mr. Indonesia kini sudah di 
terima 3 piala masing2 dari Toko 
Buku ,,Gunung Agung”, Pertjetakan 
Visser & Co., dan A.D.S.I. (Alamat 
Dagang Seluruh Indonesia). 

    
RYER ONWARD 

  

weda. 17.00 Musik sore hari oleh 
Musik Tiup. 17.45 Warna-warni 
Pandu Penuntun. 18.15 Puspara- 
gam Malam Minggu. 18.35 Saju 
meraju “ oleh Dendang Kelana. 
19.15 Bingkisan Malam Minggon 
oleh Kel... Kes. Djawa St s 
20.15 Gadon malam  Minggon 
Gandjutan). 21.15 Manasuka un- 

tuk A.P. oleh ORJ. 22.15 Mana: 
suka untuk AP, (landjutan), 
23.00 Tutup.   
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Palace 

Dengan disaksikan oleh wali-kota Djakarta, Sudiro, pada Senen sore 
telah dibuka dengan resmi pameran untuk wanita, jang diselenggarakan 
oieh panitya Hari Ibu Djakarta, bertempat: digedung 
Gambar: Walikota Sudiro memperhatikan sebuah maguette rumah 

    

pertemuan umum. 

rakjat. 
mena san 

x 

Elysce 
  

'” Bekas Istana Seorang Selir Radja Pe- 
rantjis Kini Mendjadi Tempat 

Kediaman Para Presiden 
Dituturkan Oleh David Richard Chusus Untuk Pembatja . 

2 

Suara Merdeka” 

Palace Elysee, tempat kediaman resmi dari Presiden Repu- 
“ blik Perantjis, dan jang djuga telah ditempati oleh keizer2, pa- 

ngeran2, bangsawan2 serta presiden2 sedjak hampir 250 tahun, 
sekarang sedang mengadakan persiapan untuk menerima presiden 
baru jang akan mendiaminja dalam beberapa minggu ini. Sebagai 
presiden Perantjis jang ke-16 sedjak tahun 1871 maka jang akan 

“menggantikan presiden sekarang, jaitu Vincent Auriol, 
nempati kediamannja jang resmi itu 
1954, sesudah dia dipilih dengan 
parlemen. 3 P 

Palace Elysee adalah sebuah | 
gedung jang harmonis, meskipun | 

akan me- 
pada tanggal 17 Dianuari 

pemungutan suara oleh anggota 

fari kurang 100 orang tamu, ma 
ka dipakai piring makan ke- 
emasan, jang dibeli oleh presiden 

tidak tjantik sebagai tempat ke- |diabad ke-19 — Marshal Macma 
diaman resmi Kepala Negara. ' hon dan belakangan dibawa ke 
Sebuah lorong sempit disalah satu | Washington oleh Vincent Auriol. 
djalan raja jang paling indah di | 
dbu-kota Perantjis membawa 
pada pekarangan dimana berdiri ' 
sebuah gedung tingkat tiga jang 
mendjadi kediaman yresmi presi- 
den Perantjis. | 

Tamu2 dari keturunan radja2 
serta duta-besar asing mendaki 
tangga jang terbikin dari marmer 
putih dan kemudian melalur pin- 
tu-pintu dari katja 20 kaki tinggi 
nja, suatu pembaharuan - paling 
achir pada gedung kuna dari 
abad ke-18 itu, untuk. masuk ke 
dalamnja. Apabila sudah sampai 
didalam maka tamu? itu akan 
menemui ruangan? besar jang di 
hiasi dengan perabot2  Perantjis 

dari radja Louis XV, permadani 
dari Gobelins dan Beaivais, lam 
pu2 gantung dari katja dibelah. 

Perabot2- ini boleh dikatakan 
tidak bisa dinilai harganja. Kare 
na kepunjaan pemerintah maka 
perusahaan2 partikulir tidak di- 
bolehkan mempertanggungkannja 
(meng-assuransi). Seandainja ista- 

  
an jang akan timbul semuanja 
akan mendjadi tanggungan peme 
rintah. 5 

Didirikan ditahun 1718, Palace 

Elysee dibeli ditahun 1753 oleh Ma- 
dame de Pompadour, selir. radja 

Louis XV, waktu dia masih berusia 
32 tahun. 

Selir radja ini, jang turut tertjatat 

namanja dalam sedjarah karena ke- 
borosannja jang tidak tahu batas, 
mengadakan “pesta2 balls, opera dan 
sandiwara, dan dengan gembira men 
dengarkan segala gundjingan2 dise- 
kitar isi istana ditempat kediaman 
brivenja. dikota Paris. 

Napoleon I, jang djuga pernah 
tinggal dalam istana Elysee, menan- 

angani naskah turun tachta dari 
| djaan dalam salah satu ruangan 

ja empat sesudah balatentaranja di 
lahkan dalam pertempuran Water- 

loo ditahun 1815. Medja ketjil ter- 
bikin dari perak, diatas mana Na- 
poleon membubuhi namanja masih | 
terdapat dalam ruangan Salon d' 

Argent” (ruangan perak) dimana pa- 
da waktu itu presiden Auriol mene- 
rima semua tamu2nja. 5 

Dalam ruangan ini djuga Napole-| 
on II melaksanakan perebutan  ke- 
kuasaan ditahun 1851, hal mana me- 
lahirkan keradjaan Perantjis jang ke- 
dua. 

    

  

   

15 Presiden mendiaminja. 
Sesudah Perantjis' dikalahkan 

oleh Prusia ditahun 1871, maka 
istana itu diserahkan untuk dipa 
kai oleh presiden2 dari Republik 
Ketiga. 15 orang presiden jang 
pernah mendiaminja. 

Salah satu dari tugas2 resmi jg 
pertama dari presiden baru nanti 
ialah mengadakan djamuan nega 
ra diruangan .,,Salle des Fetes”, jg 
tjukup luas untuk menerima 250 
orang tamu. Duapuluh buah lam 
pu gantung dari katja dibelah 
akan menjinari ruangan besar itu. 
Pisau2-nja akan terletak. diatas 
kain medja jang dihiasi dengan 
benang ke-emasan. « Se 

Untuk djamuan ,,intim” terdiri | 

  

Dgn Sepeda Kom 
bang Mengelilingi 

Dunia 
DJUARA NAIK sepeda Peran 

tjis, an jang kini Ma 
kan perdjalanan ' keliling dunia 
donasi sepeda kumbangnja Pedil 

dihiasi dengan ke-emasan. 

nempati sebuah flat jg sederhana 

pada tingkat pertama. M. Vincent 

Auriol, 5 nja P 

serta anak-mantunja Jacgneline, 

djuru terbang wanita jang 

terkemuka 

Bi Rt 3 : . fanak2-nja, $ 

un ing Pangkan exo, mepkap. Karung |buah ruangan sebagai. tempat..pri- | 
| venja. . 

Ipembersihan didaerahnja, telah ber- 

Pada djamuan2 jang lebih be- 
ke 'sar maka tamu2 akan mempergu | 

nakan service jang terdiri dari | 
1.500 piring warna biru, jg djuga ' 

Pela- 
jan2 jang memakai tjelana biru, 
badju merah, “kaus sutera dan 
sepatu berkantjing akan melajani 
para tamu. Ag 

Sebuah medja tulis bekas milik 

terbaik di-istana itu, ditempatkan 
dalam ruangan jang disebut ka- reka Tshookramae, ,,manusia tanpa 

mar tidur Ratu. Dinding2 dari 

kamar2 mandi jang terletak dise 

belahnja dibuat dari katja, jang 

mempunjai lukisan burung2, bu- 

nga ros dan nymphs. 8 

Auriol mementingkan 
kesederhanaan. 

Tapi presiden sendiri hanja me 

isterinja, anaknja Paul 

paling 
Perantjis, . serta di $ 

hanja 7 menempati 

Pelajan2 istana itu djuga tidak 
banjak  djumlahnja. Semuanja ' 

ida kira-kira 22 orang, termasuk 

5 orang valet, tiga orang ushers, 

sebrang steward, seorang kepala 

kok, empat orang kok dan 'lima 
orang tukang kebun. : 

Bila keluarga Auriol meninggal 

kan istana itu maka penggantinya 

ikan mendapati beberapa peroba 

34an didalamnja. Madame Auriol 

telah mempermodernisir sebagian 

dari ruangan2 tamu, membuang 

lampu2 gas jang masih terdapat 

dikebun-kebun, serta mengisi rua 

agan Royal Suite untuk menerima 

tamu2 agung dan untuk keinda- 

han warna telah membuat sebuah 

kandang untuk 200 ekor burung 

jg dibawanja sendiri dari Afrika. 

  

Tan Li Ho 

Kmd. TI. Li. 
Bakar Rumah2 Diwi- 

lajah Sukabumi 

PADA tg. 18 Desember pukul 
12 signg, penduduk Djampang- 

tengah, Purabaja dan Bodjong- 

djengkol telah melakukan pem 
bersihan didaerah2-nja disekitar 
perkebunan Panumbangan, kewe 
Ianan Djampangtengah, Sukabu- 

mi. Barisan rakjat ini ditembaki 
oleh kira-kira tudjuh orang ang 
zota gerombolan Tjitarum, jang 

dipimpin oleh Ukon alias Sukur 

Mulja. Akibat tembakan ini se 
»rang dari barisan rakjat itu men 
lapat luka2 parah. Tetapi hal ini 

tidak dapat membikin kundjung 
padam semangat rakjat. 

Dua hari sebelum  kedjadian di 

atas, rakjat Purabaja dan Djampang 

tengah, Sukabumi, jang melakukan 

hasil menangkap tudjuh anggota ge 

rombolan Tjitarum. Seorang di an- 

'taranja, karena kemudian memberi: 

kan perlawanan, tertembak mati. Jg 
snam lainnja diserahkan kepada ba 
taljon 322 TNI. Segerombolan Til, 

berkekuatan 25 orang dan dipimpin 

|oleh Tan Li Ho alias Dimjati, pada 

tgl.. 19 Desember tengah malam te- 

lah mengganas dikampong Parung: 
sea, ketjamatan Sukabumi. Gerom-   ig berkekuatan satu tenaga kuda | 

hari Senen tiba di Saigon setelah 
menempuh djorak 8750 mil atau 
14.000 km. Berturut ia telah me 

Swiss, Italia, Yugoslavia, 
Bulgaria, Junani, Turki, Syria, 
Irak, Iran, Pakistan, India, Bir- 
ma, Muang Thai dan Kambodja. 
Kepada para wartawan ia me- 

ngisahkan, bahwa tidak djauh dari 
Iran ia mendjumpai segerombolan 
andjing2 serigala, sedang ketika tue- 
njeberangi padang pasir, ia diserang 
oleh kerbau2 liar. Selama perdjala- 
nannja jang memakan banjak waktu 
jang mendjadi idam2annja iaiah 
agar'ia dapat membuktikan, bahwa 
pemuda2 Perantjis tidak senang ting 
gal diam sadja. Voulons kehilangan 
22 pond dari berat badannja, kare- 
na kurang makan, (AFP), 

bolan ini, jang bersendjata lengkap. 

membunuh dua orang penduduk 

kampung tsb dan membakar rumah2 

mereka. Sambil mengundurkan diri 

' gerombolan ini membakar lagi se- 

AA TE TA LL LL 
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Kulit jang sehat 
EN in: 

jang baguspun 

| BEDAK DAN BALSEM 

AI kel" 
memeliharakan kulit 

  

Idian Jg Berkulit-Patih ?| 
ISuatu Teka-Teki DiRimba Raja Brazitia D.petjah- | 

  

Adakah Suku B angsa In- 

kan Oleh Ethnoloog Orlando Roas—Dik etemukan 

r Fs 

ELLY YAAA 
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'bahwa dalam hubungannja de- 

buah rumah dikampung itu. (Pia). : 

Wanita Kulit- Putih Hidup Ditengah-lengah | 
' Suku Indian Menecangronotire 
Oleh : Joseph Wilson: Chusus 

SENOR ORLANDO VILAS BOA5, seorang bangsa Brazilia | 

jang ahli dalam soal2 mengenai suku2 bangsa Indian jang diam 
ditengah hutan, mengaku telah menemukan dua orang lelaki serta 
seorang wanita kulit putih jg ditjulik dikala mereka masih ka- 
nak-kanak dan semendjak itu hidup bersama-sama salah satu dari 
suku bangsa Indian jang hidup didalam hutan. Para ahli ethnologie 

: 
Brazilia, 

dian kulit Putih”. 
rannja. "Tahun ini kami telah | 
berhasil berhubungan dengan su- 
ku Indian ini untuk masa2 sing- 
kat di Air-terdjun Von Martius, 
ditepi sungai Xingu. Pada 
kali kami pernah melihat 
orang lelak? kulit putih itu”. 

Vilas Boas, dalam ' laporannja 
kepada pemerintah, mengatakan 

ngan Jurunas, satu suku Indian 
jang sudah “djinak” jang tinggal 
kira2 60 mil dari pos pemerintah 
di Pimentel Barbosa, ditepi su- 
ngai Xingu, dia telah mendapat 
keterangan2 jang boleh dipertja- 
ja mengenai dua orang lelaki dan 
seorang wanita kulit putih jang 
hidup sebagai anggota dari salah 
satu suku bangsa jang paling 
”buas” di Brazilia. Belakangan 
dia sendiri telah ' membenarkan 
pula keterangan ini. 

Suku bangsa ini, jang dikete- 
mukan serta ditjatat oleh djaba- 
tan pemerintah untuk melindungi 
bangsa Indian beberapa tahun jg 
silam, dikenal dalam  bahasanja 
sendiri dengan nama “Mencangro 
notire.” Diduga suku ini terma- 
suk dalam keluarga Caiapo Indi- 
an, jang sama sekali tidak mau 
berhubungan dengan orang lain 
diluar sukunja. 

Beberapa dari suku  Caiapos ini 
sekarang ada djuga bertemu dari 
waktu kewaktu dengan  suku2' lain- | 
nja, dan waki2nja sering  menam- : 
pakkan diri pada pos pemerintah 
untuk- menerima  alat2, makanan 
dan pakaian. Akan tetapi, Mencan- 
gronotire belum pernah turut da- 
lam usaha bantu membantu ini. Se 
pandjang jang diketahui mereka itu | 
adalah jang paling terkebelakang di 
benua Amerika. Mereka tidak mem 
pergunakan alat2 dan tidak pernah 
membuat pondok. Tempat perlindu- 
ngannja ialah belukar2 jang diatas- 
nja diatap dengan daun pisang. 

  
  

# 

Hingga beberapa tahun jang lalu 
mereka mempergunakan panah dan 

radja Louis XI, jaitu perabot jg husurnja. Tetangganja, jang disebut 
dengan nama Jurunas, menjebut me 

panah dan busur”. Tapi belakangan 
ini mereka berhasil merebut sendja- 

ra itu dalam perkelahian2 dan dapat 
mempeladjari tjara' memakainja. 

Dengan bertelandjang: bulat, 
mereka-memelihara rambut dan 
djenggotnja- sampai  pandjang, 
dan baik lelaki maupun perem- 
puan memakai dua belah kaju | 
pada kedua bibirnja sebagai perhi | 
asan. : 

"Kepada kami sering disampai : 
kan bahwa dikalangan suku Men 
cangronotire hidup dua orang le 
laki serta seorang wanita kulit pu 
tih,” kata. Vilas..Boas. dalam Japor:4, 

' 

4 

  

Industri Film 
Di Indonesia 
Menghadapi Pelbagai - 

Kesukaran 

HARJOTO Direktur Perusaha 
an Film Negara jang kini sedang 
berada di Jogja menerangkan ke 
pada ,,Antara” bahwa kini tam 
pak tanda-tanda bahwa industri 
film nasional dalam bahaja. Me 
nurut. Harjoto bahaja jang meng 
antjam industri film nasional itu 
antara Jain ialah banjaknja import 
film dari luar negeri, kurangnja 
modal ditangan film produsen 
kita, banjaknja bioskop2 jg masih 
berada ditangan bangsa asing, 
kemauan dari sementara film 
produsen untuk membikin film 
diluar negeri dengan hasil film 
jang djauh dari tudjuan ideel 
dari film nasional, dan kalau hal 
demikian diteruskan, maka tidak 
boleh tidak industri film kita 
akan menjimpang dari tugas na- 
sionalnja. a 

Dalam pada itu, doaku | 
kita sendiri jang masih suka me 
lihat film luar negeri, sehingga 
memungkinkan film2 itu mempu 
njai pasaran baik di Indonesia. 
Faktor2 tersebutlah menurut Har 

joto merupakan penghalang bagi per 
kembangan film nasional kita. Ditam 
bah lagi dengan" kurangnja perhatian 
masjarakat, kaum peladjar kita terha 
dap perkembangan film kita sendiri. 
Mengenai P.F.N. sendiri Harjoto me 
nerangkan, bahwa perhatian dan ban 
tuan terhadap 'industri film kita se- 
nentiasa diberikan oleh P.F.N. Un: 
tuk mentjukupi kebutuhan mereka 
itu oleh P.F.N, kini sedang diseleng- 

jang bersama-sama dengan djabatan2 pemerintah telah | 
menjelidiki pengakuan Boas, mengandung kejakinan bahwa hal ini | 
mungkin akan merupakan djawaban atas adanja suku bangsa ,,In- 

tang kedua lelaki kulit 
mempunjai "kekuatan 
berbadan tinggi dengan rambut- 
nja sampai kedaerah pahanja dan 
djanggutnja hampir sampai kelu- 
tutnja”. Kedua lelaki itu menghi- 
lang sebelum  Vilas 1 
pembantu?nja sempat mendekati | 
nja. Tapi keesokan harinja, 
ngan dipimpin oleh.seorang pe-| 

'annja di Rio . de Janeiro, 

litu?, katanja. "Saja berniat untuk 

pindah kedaerah jang  djaraknja 
dua hari perdjalanan dari Air tei 
djun Von Martius. Saja mengha- 
rapkan akan mendapat keterang- 
an lebih banjak mengenai ketiga 

Untuk Suara Merdeka” 

M
a
m
a
n
 

    

suatu | 

kedua 

Vilas Boas menjebutkan ten- | 
putih itu 
luarbiasa, 

Boas dan 

de- 
nundjuk djalan dari Jurunas, Vi- |: 
las Boas mendapat kesempatan: 
untuk bertjakap-tjakap dengan 
mereka — sudah tentu. sebisa-bi- 
sa orang berbitjara dengan manu | 
sia jang kesanggupannja untuk | 
melahirkan perasaan dengan ka- | 
ta2 sangat terbatas”. 

Kepada penundjuk djalan Jurunas 
itu dikatakan oleh para anggota 'su-| 
ku bangsa tsb, termasuk kepalanja, 
seorang tua bernama Cristo, bahwal 
tiga orang kulit putih telah ditjulik | 
kira2 35 tahun jang lalu ketika me 
reka masih baji. Diduga mereka itu 
adalah anak dari keluarga  penakik 
getah atau penambang mas jang te- 

lah dibunuh oleh suku itu. 

Kilas Boas menjaksikan, ketiga 
orang kulit putih itu memakai per- 
hiasan bibir jang . sama  bentuknja 
dengan perhiasan bibir - anggota2 
lainnja dari suku: itu. Mereka tidak 
ingat sama sekali pernah mengala- 
mi tjara hidup lain daripada jang 

dialaminja pada suku itu. Inteleknja 
tampaknja tidak lebih dari anggota2 
lainnja dari suku itu. Ketjakapan- 
nja mempergunakan panah dan bu- 
surnja: adalah sangat rendah, seper- 

ti djuga halnja dengan  anggota2 
lain. : 

Setelah menjampaikan lapor-“ 
4 Vilas 

Boas telah kembali kepos. Pimen 
tel Barbosa untuk melakukan pe- 
njelidikan lebih landjut. 

”Saja sangat tertarik untuk me 
ngetahui lebih djauh tentang 
penghidupan suku Mencangrotire: 

mengadakan perdjalanan” sekali 
lagi ketempat tinggal suku itu.” | 
Saja dengan suku itu baru sadja 

orang kulit putih jang hidup di- 
tengah-tengah mereka.   

Soal benar tidaknja ada suku2 
dari ,,bangsa Indian kulit putih” j 
hidup dalam hutan Brazilia ditepi ' 
sungai Amazon sudah mendjadi | 
bahan perdebatan sedjak bebera- 
pa tahun. 

Kolonel Fawcett, seperti djuga 
ahli2 ethnologi serta explorer lain 
nja mengharapkan akan dapat 
menjusul keturunan mereka ke- 
pada bangsa Atlantis jang legen- 
daris itu. Menurut dugaannja me- 
reka itu adalah ahliwaris dari 
peradaban jang lebih tinggi. Dia- 
kui, bahwa hutan balantara Bra- 
zilia belum  banjaks memberikan 
rahasia2 tentang itu, tapi banjak 
ahli ethnologi Brazilia pertjaja 
ada kemungkinan, bhw legende 
tentang ,,bangsa Indian kulit pu- 
tih” mungkin berasal dari adanja 
orang kulit putih jang hidup dika 
langan suku-suku bangsa Indian. 

. Inggeris 
Supaja Beri Sokongan 

Dlm Soal Trieste 
DUTA Jugoslavia untuk Ingge 

ris, Jukov Petrie, pada hari Sela 
sa mendesak Inggris supaja .me 
njokong “usul2 Jugoslavia jang 
terachir, tentang penjelenggaraan 
suatu konperensi 5 negara untuk 
menjelesaikan soal Trieste, demi 
kian menurut keterangan suatu 
sumber diplomasi di London. 

Petrie atas permintaannja - sen 
diri telah mengadakan pertemuan     garakan ,,Central Film Laboratory' 

dengan bantuan T.C.A. Maksudnja 
jalah mempertinggi tehnik dan mu 
tu film kita. Dengan 500 orang pe- 
gawai, P.F.N. harus dapat menjeleng 
garakan usaha2nja jang terbagi atas 
5S lapangan pekerdjaan jaitu: film? 
edukatief, tjeritera, dokumenter. bc- 
rita dan laboratorium. Selandjatnj- 
Harjoto mengandjurkan  hendakrja 
dari masjarakat, terutama kaum ter- 
peladjar harus lebih banjak memper 
hatikan film nasional. Dikemukakan 
'bahwa industri film nasional tidak 
seharusnja mementingkan segi komer 
siil dan meninggalkan tudjuan ideel 
Selandjutnja supaja pemerintah mela 
pangkan djalan jang harus ditempuh 
oleh perusahaan film nasional jang 
hingga kini merupakan halangan ig 
objektip. Demikian Harjoto (Antara) 

DJEMA'AH DIBERI FASILI- 
TET UNTUK BERIBADAH 

DI JORDANIA. 
Radja Hussein dari Jordania 

telah memberi perintah kepada 
pemerintahnja, supaja kepada se 
mua djema'ah Kristen diberikan 
fasilitet2 bila mereka untuk me 
rajakan Hari Natal mengundjungi 
tempat-tempat sutji di Jordania. 
Dalam segala hal, selama para     djemyah berada di Jordania ha- 

AE TEE TE TER. diberi bantuan, 1 

  

dengan Geoffrey Harrison, wakil 
sekretaris kementerian luar nege- 
ri Inggris, untuk membitjarakan 
daerah Adriatik jig dipertikaikan 
itu dan membitjarakan saran2 ter 
achir Jugosiavia, demikian pernja 
taan djuryu bitjara kedufaan-besar 
Jugoslavia, : 

| Sementara itu kalangan diplo- 
matik menduga, bahwa Petrie te 
lah menjampaikan pesan djika 
usul2 Jugoslavia tak dapat diteri 
ma oleh Inggris maka pembesar2 
dari 5 negara itu supaja bersi- 
dang untuk memperdebatkan di 
adakannja suatu konperensi leng 
kap. Dengan demikian dapat di 
pertjepat penjelesaian soal Tries- 
te. Pada waktu ini duta-besar Jo 
goslavia untuk Inggris, djenderal 
Vladmir Velosit, sedang bertjuti. 

Menurut berita2 terachir dari 
Belgrado, Jugoslavia — mengusul- 
kan kepada Inggris, Perantjis dan 
A.S. supaja pembesar2 Italia di 
berikan  djabatan2 dalam kota 
Trieste dan Jugoslavia mendapat 
kedaulatan atas Zone-B,: dari dae 
rah bebas Trieste, jang kini ada 
dibawah pengawasannja, sebagai 
sjarat2 pendahuluan diadakannja 
suatu konperensi 5 negara. 

(Antara-Reuter), 
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the famous new 

  

SEMARANG MOTORS 

Bodjong 50 Semarang 

ANA 

  

Jugo Desak | 

  

suara dan warna menjegarkan dan memperkaja 
kehidupan manusia ! 

“ 

-tjat PAR mempunjai pelbagai 
tjat PAR memperkaja kehidupan !   L 

  

IRADJA OBAT KUAT 
  

Viranol Extra strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah sjahwat (Im: 
potentie sexueel zwakte). Alasan penjakit badan lekas tjape makanan tidak 
hantjur sering marah2 kepala pusing intjok linu2, muka putjat kaki ta- 

'agan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (zenuw). 
|Tida bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit Pinggang, djantung ber- 
debar2 buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 10076 berhasil. Harga 
Botol Rp. 20.—. Djuga ada sedia lain2 Obat jang mandjur. 
Pil gembira 'istrmewa buat Tadi ne beo keran dedaninaba son beisekona senen Rp4 15-— 
Pir Vitanimn buat perempuan oo Na ok AE Sa 2 IS 
nyak Fangkar adjat bo Doa Ph Mi edan aa asa an LO 
Salep tjantik Istimewa hilangkan hitam2 dimuka, panu kukul 
Kera Iin Ipa 20 NG Maan Ba yel ri okeh asa elok 
Puder bikin bitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ...... ,,. 10.— 
Minjak Gatal Rp. 5.— Zalp Exzeem w...ooco.oocoo#W#0o”KWo.ooooooooo....10-— 

' 'Minjak bikin rambut pandjang dan GEMUK ..o.ocoocoWcoco Woo. 10.— 
” 

Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 1055. 

.. TABIB WAHID MAWN 
AGEN-AGEN : 
Universal Stores — Bodjong 6 B, Semarang. 
Toko Obat Eng Tay Ho, Pekodjan 101, Semarang. 
Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Semarang. 
Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang. 
Toko Happy, Aloon-aloon 15, Kudus. 
Multi Sporta, Kaliasin 7, Surabaja, 1 
Toko Baldjun, Djl. Kepatian no. 105, Pekalongan, 
Zindabad House, Nonongan No. 77.Solo. 
Toko Solo, Djl. Sosrowidjajan No. 5, Jogjakarta, 
Toko Jilani, Djl. Kemakmuran 112, Makassar. 
Tabib G. M, Fateh Din, Kebun Duku 99, 18 Ilir, Palembang. 
Toko Seth. 16 Hir lurung Elite, Palembang. 
Toko Radjabally & Sons, Kajutangan 83, Malang. 
Toko Mustadjab Sinmp. Sudi mampir 1, 14-15, Bandjarmasin. 
Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogjakarta, 
Warung Moeljo, Dil. Judanegaran 17, Jogjakarta. 
Toko Obat Eng Tay Hoo Petiinan 58, Jogja, 

» Tek An Tong Petjinan 81, 
» Thay An Tjon Petjinan 66, 
» Eng Njan Ho Petjinan 75" 

. 

” »” 

” ” 
”$ ” 

» Hok An Djl. Raja 114 Magelang.- 

        

ragam warna jang segar 

PA.REGNAULT'S PABERIK2TJAT,TINTA DAN KALENG 

, Tamblong 40 Bandung. 

—...co.cocococo.coocco—o.oco.coceococ.o.cococo .oc..c.c.coce 

RODA TERBANG 
Palembang 

  

  

  

— They're here NOW! 
but they will be sold out guickly 

  
INTERNATIONAL TRUCKS R 162: 

108 hp - 6 cylinder valve-in-head engine 

enlarged tropical cooling system 

factory-built steel cabin 

150 x 20 - 10 ply tires 

delivery from stock 

LINDETEVES N.V. 
Djakarta - Surabaja - Semarang - Medan - Makassar - Palembang 

Bandung - Pontianak - Bandjermasin - Tjirebon - Menado - Djember 
om... 

Dapat dipesan 

BAN HONG LIONG 
Makassar, 
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Ingin Tahu : 

Bandjirilah 
RAPAT UMUM 

Saksikanlah pemimpin2 P. 

x 
3 

Datanglah berdujun-dujun 

S   
Bagaimana P.N.I. Berdjuang? 

Tanggal 27-12-1953 
Mulai djam 3.30 sore bertempat dihalaman GRK 

Mr. ALI SASTROAMP)J0JO. 

Mr. SARTONO. 
untuk menjaksikan 

PANITYA RAPAT UMUM P.N.I. 

  

PN. 
. 

BODJONG SEMARANG. 

N. I. jang akan bitjara al.: 

iDIK DJOJOSUKARTO. 

  SEMARANG. 
  

  

  
BANTAL IJAP 

dan 
TINTA TJaP 

Mendjamin Kwaliteit 

) Rambut putih 

. djadi Hitam 
11007, Garansi tidak luntur 

   
   

   

     
   

   ISTIMEWA 

CA: 
HITAM # | 
PRESIDENT 
F 

MOHAMED SADIK DIOHRI 
KEPRABON KULON-15/D 3010: 
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Semir ini adalah pendapatan baru 
&timewanja ini semir jalah tidak 
panas seperti lain2-nja. Tanggung 
terasa dingin. Smeer ini mempu- 
njai beberapa sifat2 istimewa, an- 
taranja sama sekali tidak berba- 
haja bagi kesehatan otak, maupun 
kulit. dan pakai berasa dingin. 
Ditanggung tidak ada bandingan- 
nja dalam seluruh dunia,     

  

Bantulah P. M.-1I. 

Distr. N. V, INTERNATIO. 
Harga hp. 1,50 
per pak. Pesanan bisa kirim ke- 
seluruh Indonesia.- Semua Agen? 
harga sama, 

Mentjari Agen" baru seluruh 
Indonesia,     
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)  BRyicREEM 
ri tjahaja jang 
ut dan mentje- 

sulit kepala. 

  

   

T —BRYLCREEM 
“mengandung minjak/ 

an alam dan bahan 

  

—el — BRYLCREEM 

Na ia Tu an kesenangan berganda, oleh ka- 
pa " “rena, rambut selalu 

ra dan rambut 
| sehat untuk sela- 

manja". falah obat 
rambut jang sam- 
purna - 
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/ OBAT RAMBUT JANG SANGAT BANJAK DIDJUAL DIDUNIA: 
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MAT HARI NATAL 

25/26 Desember 1953 

Semarang, 22 Desember 1953 : 
3 NN Ata 

  

" Akan Menika 

  

4       
1 kepada para penduduk Propin- 5 14 

si Djawa- Tengah golongan Masehi. 21 

GUB. DJAWA- TENGAH 

Boediono 
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3 meninggal Dunia 
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|. Buka tg. 3 Januari 1954 |. KURSUS2 WAKTU SORE: djam 15.30 s/d 18.00 
   

    

     
    

    

    

— TEMPAT: S.R. Kristen Bandjarsari, 

£ MALU Ter 

“THE CLEANING POWDER 
(PUDER PEMB ERSIH PAKAIAN BIKINAN LUAR NEGERI). 

HARGA LEBIH MURAH SERTA KWALITEIT DITANGGUNG BAIK. 

membikin bersih beberapa stel pakaian. 
DISEDIAKAN DJUGA DALAM POT PLASTIC DARI 15 ONS.: 
SEMENTARA DAFAT BELI PADA: 
SEMARANG: 

Toko HIEN & Co., Bodjong 
Drogisterij : ,,ONG”, Kranggan. 
Toko Obat: ,,ONG”, Ambengan 249. 
Toko-toko di Pasar Djohar 
Toko SWIE HIEN, Pedamaran. 
Toko TJIOE, Depok 16. 
Toko TAN, Bulu No. 12. 

Toko Obat : 
Toko Obat : 

BUNGKUSNJA LEBIH SAM PURNA SEHINGGA DAPAT DISIMPAN LAMA. 
1 BUNGKUS HARGA Rp. 0.75 (berikut keterangan aturan pakai). 

"4 (seperapat) bungkus dari Puder Pembersih ditjampur, dengan air panas 2 liter, tjukup untuk 

Toko Obat: TIK AN TONG, Petjinan, Djokdja. 
sHOK AN”, Petjinan, Magelang. 
s»YUNON”, Timuran, Solo. 

Toko SIE HOO TONG, Pasar legi 37, Solo. 
Toko ,TONG AN HOO”, Petjinan, Djokdja. 
TAN TIK KIE Bupet station Rembang. 
TAN. TJING GIE, Djalan Salatiga 78, Ungaran. | 

3 , z 
Hari kuburnj 

Anak Lelaki : 
# TAN BIE- TJING 

TAN BIE SIANG 
TAN BIE LIAN 

Tjutju Lelaki :   
  

Dapat dilever dari persediaan : 
@ELECTRISCHE BOORMACHINES ”PROGRESS” 

Motor 1/3 H.P. — Idan 3 phase 
PULLEY'S buat V-riem — 1, 2 dan 3 groef dari matjam- 
matjam ukuran 

N-RIEMEN GETAND — 17 X 11 m/m: 13 X 9 m/m. 
- SLIJPSTIFTEN matjam2 model dan ukuran. 

N.V. INGTRACO 

|djam 4 — 8 

"DIBUKA MULAI 4 DJANUARI 
1954 

. “MEMEGANG BUKU A” 
|Utk udjian BOND : Oktober '54 
| Tiap-tiap SENEN — DJUM'AT 
f3 djam 6—7. : 
| Pangkal Rp. 15,- Kursus Rp. 25,- 

| Pendaftaran mulai sekarang 

PENDIDIKAN 
Djalan Maluku No. 31. 
— SEMARANG — 

TAN KHIAN K 

gratis. 100-ex. rabat 

(sore) pada : 
»” R A Pp I ”       BODJONG 27 — TELP. 264 — SEMARANG.    

  

   
2 

-    
    

  

PLS MLM LAS AA 

1. S.M.P. bag. B/A — 2. Meg. Buku A — 3. Bahasa ING- 
GERIS I dan H — 4, Steno — 5. Administrasi Kantor. 

sebelah kanan Kantor Air 
: Solo. Mina ! 
Pembajaran Masing” Sebulan: 

200 kh Rp 15— 2. Rp 25,— 3. 
00 5. Rp 40,— (s/d tammat) . , 
KURSUS TERTULIS, prospectus dikasih pertjuma. 

Instituut: ,,HASRAT« 
SURAKARTA (T. Pos. 27 Solo)” 4-1“ 
“Ta TN TI TN TE TE TT TI LL TU 

Rp 15— 4. Rp 40,— (tammat) 

- 

PEMBELIAN DJUGA KITA 

— PURADIATI-MANGOENWARDOJO 

MARTADHI-BAGASWORO 
1 Ka 

Tanggal 24 Desember 1953. 

Sa Lb z 

ROE, La sa ya " : Li Set En 

BERDUKA-TJITA: 
Dengan sedih hati kita mewartakan, bahwa pada tanggal 

' 23 Desember 1953, hari Rebo Legi, pada djam 9.10 pagi, telah 

mertua dan Engkong jang tertjinta : 

Yan Tjhong Lioe 

hari Slasa, brangkat dari rumah Mlaten-Tiangwie No. 48A pada 
pukul 8 pagi ke kuburan Tegalwareng. $ 

Harap sekalian familie dan sobat handai mendapat tahu. 

Menantu Lelaki : 
THE SIANG LIAT 
ONG KOK THAIJ 

THE SIONG LING 
THE SIONG MOH 
THE SIONG LIANG 
TAN KHIAN LIONG 

ONG TJIEN HWAT 

Ma 

. ALMANAK SAKU MODERN TH. 1954 
Harga hanja Rp. 1.— ongkos kirim sedikitnja Rp. 1.50 dgn pos 
tertjatat. Beli 10 ex. ongkos gratis, 50 ex. 

tg. 9-12 salah. Pesenlah segera dengan wangnja pada: 

AAN | 

PARA TN MAN MAAN ANN 

NOMER REDJEKI” JANG KITA SEDIAKAN KINI HANJA 
TINGGAL BEBERA PA RIBU LEMBAR ? 

AGAR TIDAK SAMPAI KEHABISAN MAKA TUKARKANLAH 
BON - BON PEMBELIAN SEKARANG DJUGA ! 

KALAU ,NOMER REDJEKI” SUDAH HABIS, PENUKARAN BON - BON 
HENTIKAN! : HENDAKNJA PEMBERIT AHUAN INI DIPERHATIKAN ........... ! 

BARU TERIMA: 

dengan 

Djanuari 1954. 

  

   

     

dengan tenang, kita punja Suami, Papa, Papa 

dalam usia 65 tahun. 
a ditetapkan pada tanggal 29 Desember j.a.d., 

Jang berduka-tjita, 
NJ. TAN TJHONG LIOE 

(terlahir Tjoa Som Nio). 

Anak Perempuan : 

TAN GWAT HWA NIO 
"TAN HONG NIO 
TAN TJOE NIO 
TAN KIOK HWA NIO 

G 

  

  Menantu Prempuan:: 
NJOO BERTIEN NIO 
Tjutju Perempuan : 

THE SIONG NIO 
THE LIEN NIO 
THE SIAN NIO 
THE TJOE HIANG NIO 
THE TWAN NIO 
THE KHWAN NIO 

HOEN 

rabat 2046 ongkos 
2540 ongkos gratis. Harga dalam advertensi 

. Toko MAMUR 
Djl. Kabupaten 1C — Bandung. 
TARI       

         

    

   
Njonja. 

1». 
: 2 tx 

Ma En Gamis 
2 Eng - 3 

53 PA-MSP -4/1i 

    

  

se-sempurmanja 

Memang - margarine jang kaja 
vitamin dan lezat ini akan 
menambah sedapnja masakan 

   

Pemberitahuan :: 
Pada Tanggal 25 s/d 26 Desember1953 Ditutup 
Constructiewerkplaats en Machinefabriek 

»DE ARBEID” 
Inclusief Plastiekafdeling Semarang en Constructie 

Atelier Der Vorstenlanden Semarang 

DJALAN DEMAK 
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| NYLON KEMBANG 
  ISTIMEWA 

SATYN PUTIH 
KEMBANG 

BEMBERG CHIFFON 
KEMBANG BARU   - 

  Imovevarscroot BEAUTY” 
| pJjr. SETASIUN NGARENG 12 — TJEPU 
“Telah lulus udjian untuk Costumigre jang diadakan 
pada tanggal 16 Desember 1953 di Tjepu, dibawah penga- 
wasan Nona Janny Lie dan Nona Tan Liem Nio Rembang. 

A
A
A
 

    

6. Nn. Sijam, I. Nn. St. Komarijah, TN 5 SOPASTT) #: Lajinatin, » Souw Nora, 4 » 

Sungrti, 8. ,, Loe Ertien, 
Acimmihie, 9.» Yjeng Tik Lan. 
Jap Kiem Hien, Pemimpin 5 

TAN Nona OEI KWIE NIO, MOTIEF 

1 (Lies) "1 

JANG TERBARU, JAKNI : 

BROCAT KEMBANG — ORGANDIE KEMBANG — DUVAL KEMBANG 
NELO LINNEN — CHINSHANG KEMBANG — TAFIZUY POLOS | 
  

| TRIPLE THREE : 
WARNA LENGKAP) | 

JANG TERBARU 

  

TAFTZIJ 
KOTAK2 

DENGAN BANGGA KITA DAPAT MEMPERSEMBAHKAN KAIN 
ROMANCE CREPE! 

GABARDINE ANEKA WARNA — SERGE ALL WOOL ANEKA WARNA aa DAN LAIN - LAIN KAIN ALL WOOL ANEKA WARNA ! 
SERTA PULUHAN MATJ AM KATOEN LINNE 

  —. TAFTIZI 
TUTUL2   

N DENGAN WARNA DAN MOTIEF- 
' 

  5 Idjasah: Holland. 

HF Djuga memberi peladjaran Borduur, membuat Corsages, | SEPATU ”ROBINSON” 
    
KAMER JASSEN SPORT JACKET 

      - mainan dan topi,dari kain. 

Dan masih menerima murid-murid baru.   
  

      
       

    
        
   

     

       

ekolah Kleermaker 
0.0 Kp. Kelengan ketjil No. 686 — Semarang 

« BERDIRI SEDJAK TAHUN 1940. 
& PELADJARAN : THEORI — PRAKTIJK DAN 
PALA AS PRAKTIJK UMUM. 
“ SYSTEEM : FRANS—AMERIKAANS. 
"2 Bimnipan. seorang Ahli jang beridjazah dan puluhan tahun 

erpenga dalam usaha kleermaker besar dan ketjil. Lebih 
1 ah keterangan. 

kis 5 i 

Ini malam d.m.b- Mete opo ea aa 
: Richard Burton — James Mason 

Matinee : Minggu pagi 9.00 - 11.00.1 
Minggu malam 2 pert. 7.00 -.9.00. 
(Senen malam djam 5.00 7.00 9.00). 

Oo RION Ini. malam d.m.b. | 
SIS 9 (LT th.) 

Yvonne de Carlo — John Ireland 

g ea ice Hurricane Smith 
(Paramount? Technicolor. 

MATINEE : Minggu pagi djam 10. 

Ini malam Premiere 
Djagalan I.- 9 (Seg. urtur) 

Film Tiongkok paling baru 
Huang He — Shia Chia Hua 

SIN MU SIN” 
REK eastaa” 

EGA dak Baba 41" 

  

  

  

Iyn. 'Monro: SA Eng 
dim. film ,NIAGARA" 
ng kembali dalam ini 

  

  

-— Uapnja 

  

asmara! Ag 

: Minggu pagi djam 10. |        
    

PURA AAN YAAA 
THE ESCAPE VALYE'S 
BLOWING, STUMPY/ 

KEMEDJA2 — KAOS KAKI TUAN ISTIMEWA — DJAS2 HUDJAN — SPREI 
BANG — SHINLET HALUS — PAKAIAN KANAK2 — HOUSE COATS — KAS DAPUR — P & D ARTIKELEN DAN MASIH BANJAK BARANG2 LAINNJA ! 

DATANG SAKSIKANLAH ! 

DJANGAN BIMBANG ... 

Harga-harganja ditanggung tetap bersaingan Kai 
BERBELANDJALAH SEKARANG DJUGA SUPAJA TIDAK SAMPAI 
KEHABISAN "NOMER REDJEKI” ! ....o.omaw.na.. 

Toko ,,iiIEN” & Co. 
F 

   

    

an 
z 1. 
& 

2 
TP 

kerga Se 
3 

WATCH OUT! 

"— Swooshh. 
menjemperot keluar, Stumpy. Awaslah! 

  

Ina ena Pa 

1 T
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U
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KEM- £ 
PERKA- 2   

.... 

Radja Murah   Bodjong 25 — Tilp. 1577 
bemarang 

    

A
A
N
 

ai ANK,   
LX £ 

STUBBY ONE ! 

IA 

  
— Saja tidak dapat mene- 

rangkan apa jang telah terdjadi, 
Roy. 
— Dia membalikkan itu hen- 

del. Saja mulai mentjium ada 
»tikus” disekitar sini — tikus 
nja” pendek dan gemuk”, fikir 
Roy seorang diri, 

   

    

dengan ini mengutjapkan kepada 
segenap Lengganan, Murid2 mau 
pun Handai-taulan: Selamat Hari 
Natal 25 Desember: 1953 dan 
Selamat Tahun Baru 1 Djanuari 
1954, 

N.B. 
Terus bertempat tinggal menetap 
di Pati, tidak akan pindah rumah 
maupun tempat/kota. 

  

MR RL 

KURSUS  MENGETIK/STEN- 
CIL-INRICHTING & 
PERUSAHAAN TAKSI 

»sFORTUNAS 
Djl. Raja 85 — Pati. 

Pemimpin Umum, 
R. TH. HARTONO 

“maan naa aa MA kaan Tahan 

  

Senantiasa segar bue 

gar karena Puralim 

dalam Lifebuoy de 
ngan parfum harum 
semerbak! . 

  
NANAH HS 

Roy hcegas 29 
NO HARM DONE! Let's Y G0 Alap, 

—. Tidak menir 
apa2. 

menggerakkan mesin. gergadji, 

— Ajolah Stumpy. Saja. ikut di- 
belakangmu, 

    

  

INSIVE AND STAKT / STUMPY! I'M 

  

   

    

3 ba tara    EN 
hbulkan kerusakan 

Mari kita masuk -dan' mulai 

| 

  

  

  
  

Palmboem mengandung banjak vitamin A dam 
D: Belilah hari ini djuga Palmboom dalam kaleng 
“besar dan. pakailah Palmboom untuk hidangan 
dan niasakan?-dipur — keluarga 
menikmati kemanfaatannja dan kesedapannja, 
Lebih hemat bila memakai Palmboom 
jang sedap dan seperti krim Ini sebab 
mengandung lebih banjak bahan? jang 
menambah kesehatan dan semangat, 

Njenja akan 
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— CITY CONCERN CINEMAS —' 
L Uu Xx INI MALAM D.M.B. (u. 17 tah.) 

ea Ka hi Ian 
INDRA SI Ta T 2 : TA $ 

315 7.15 59.15 sex ANTHONY OLINN « MIE REA" - ton MTwG «1 dus nnti Pom 

He stormed the Pirate Port of Madagascar...........: f6 Steal the love 
Of its corsair Gueen — Film terbesar dalam berwarna! 

Penuh actie dan sensatie! Hebat — Gempar! 

  

GRAND 
5.00 7.06 9.00 

INI MALAM PENGHABISAN  (u. 13 fan) 
RICHARD CRANE — MARSHAIL REED 

BAGIAN ke II (TAMAT) ' 

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

l 

BESOK MALAM 

Djunzahat 25 Des. 
MTS super rr021e710n 

   
  

d.m.b. Mu Pk na aa | 
GRAND aa EL “Prinsipe Sima , 

£ 5 AL SNN RA KU an 
5.00 7.00 9.00 AN TA KAN 

A0. 8 tah) 5 PYAN peka 

MATINEE Oa | “S5Sn Ber 
NE UT PAG  ROGELIO DELAROSA djami 10.00. DELIA RAZON 

ROSA ROSAL 
TONY SANTOS 
NIDA BLANCA     

   

di Negeri 
UBITANYA, 

    

  

  

Philipine film ag 

berbah. Indonesia ' W 

dim. berwarna. 

| 
denok 

k 
'2N.V. ASIATIC MOTION ee MEA PICTURES TOY LTD, aa T : 

Penuh sensatie! MI! an HUM AGENCY 2 
Menggemparkan! , 
  »ROY AL” 5.00 7.00 9.00 INI MALAM PENGHABISAN (13 tan) 

  

ROYAL 
5.00. 7.60 9.00 

BESOK MALAM (Djumahat 25 Des.) d.m.b. 
RICHARD CRANE — MARSHAIL REED (13 tah.) 

BAGIAN ke-II TAMAT. 

,Mysterious Island” II 
Captain Harding's fabulous adventure! Lebih Hebat — Lebih Gempar! 

  1 
ROXY HANYA UNTUK INI MALAM SADIA W. 13 tah.) 
6.30 —.8.30 Philipine film berbahasa Indonesia 

PRINSIPE »RUBITANYA” 
AMANTE SA 

CHOU MAN HUA — HUANG HO — 

WANG YUEN LONG £ 

sIje Hun Lian Lian” 
'Film Tiongkok dengan tjerita jang menarik! 

  

Besok malam 

Djumahat 25 Des. 

djam 7.60 dan 9.00 
(u. 17 tah.) 

Type Pertj.: SEMARANG”. Idzin No. 1492/IN1/A/172 
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