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Semua mendatang ini membawa kebahagiaan pada kita 

  

  

 Magsaysay ||V 
Dilantik || Kambodja 

Ia Djandjikan peme- || Tudjuannja? 
rentahan Jg Djudj 
RAMON MAGSAYSAY hari 

Rebo kemaren telah diambil sum 
pahnja selaku presiden jg ketiga 
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pidatonja Ta mendiandjikan dan |, MUANG THAI HARI SE 
zaman baru dalam sesjarah repu dina Tag ai » peensinga D mau . blik jang muda itu. Dalam pidato | Pesukan2 djenderal Vo Nguyen Giap jang memotong pelantikan setelah diambil sum mendjadi dua bagian, kearah Selatan. . 
pahnja, — Magsaysay mendjangji- | Kan2 Perantjis bergerak kearah Utara dari 
kan kepada rakjat suatu pemerin Kemungkinan akan melakukan pertempuran 1ggi 
tah berdasarkan kedjudjusan dan | Sungai Mekong. Tetapi sementara ini masih belum djelas apakah 
aachlak, suatu pemerintah sa djenderal Vo 

memperhatian benar kebutuhan? | 
akjat Philipina. 
Dikatakan, bahwa sekalipun ia 

akan memberi prioriteit kepada 
soal2 Philipina aa namun ia 
tidak akan mengabaikan pertang | 

Barat pada hari2 Natal. 

  

   

tong Indo China mendjadi dua bagian dalam suatu serangan dari 

Saleh Lahade 

  

1etminh Terus Terdjan 
|Kambodja-Luang Prabang Dan Hanoil| 

: — Beribu - Ribu Tenaga| 
Manusia Ditengah Malam Me 
Beras Dan Munisi Untuk 

Vietminh 
LASA telah memaklumkan keadaan | 
erhubung dengan Pe 

Pasukan2 

do China 

Sayannakhet dengan 
di tanah datar tinggi 

bermaksud melakukan serangan atau hanja suatu ' P3 
irakan pertjobaan dari Thakhek, z 1 o dimana pasukan2nja telah memo- 

Keadaan di sektor itu harf Selasa 
adalah ,,tenang”, 

rantjis katakan, bahwa ada keming- 
kinan dilakukan pertempuran 

» gangkut 

Bertepatan dengan ini pasu | 

tetapi opsir2 Pe-| 

   

  

  

  

    
  

     mem mna 

  

Ke Selatan Djuara Senam 
  

anita Rusia 

Amerika kepada Pakistan. 

Dikatakannja, bahwa benar 
Indonesia menghadapi kesukaran 
kesukaran jang harus diatasi, te- 
tapi ia bantah kabar2 jang ne 
njatakan, bahwa di Indonesia 
ida kekatjauan jasg luas” dan 

  

DALAM INTERVIEW jang diberikannja kepada wartawan UP, PM, 
rangkan, bahwa perhubungan antara Indonesia dan USA hanja dapat dip 
mengerti” dan ia mentjela beritaZ jang tidak objektif jang banjak disiarkan dalam 
Selain itu ia memberi keterangan tentang bantuan Amerika, pembangunan Indonesia 
pertanian dan industri, perdjandjian dengan Djepang dan RRT, soal Uni 
jang dihadapi Angkatan Perang, tetapi dak bersedia memberi komentar tentang bahtua 

Hanja Dengan Saling - Mengerti 
Perhubungan Indonesia-Amerika Bisa Diperbaiki: 

Kata P.M. Ali 
P.M. Mentjela Berita2 Jang Tidak Objektip Mengenai Indonesi 

Jang Banjak Disiarkan Di Ssk. Ara ndonesia 

Ali Sastroamidjojo te- 
erbaiki dengan saling 

ssk. Amerika. 
| dilapangan 

ni Iridoresi:- Peraga, soal 
n militer 

bahwa ,.pemerintah jang sekarang 
ini tjondong pada komunisme”, 

Kenjataan bahwa wakil2 komu 
nis didalam parlemen meniokong 
program politik pemerintah, kata 
P.M. Ali, tidak berarti, bahwa 
pemerintah tjondong pada komu 
nisme. 

p asu : 
USA Ke In- 

    

» terapat tinggal di- Djalan Flores No. 

gungan djawab internasional. Me 
nurut Magsaysay, Philipina tak 
dapat metepaskan diri dari pada 
kenjataan, bahwa dewasa ini na 
sib negara2 terikat erat satu pada 
jang Jain. (Antara) : 

ADENAUER ,,MAN OF THE 
YEAR” KATA ,TIME”., 

0. Perdana menteri Djerman Ba- 
rat Konrad Adenauer telah dipi- 
lih sebagai ,,man of the. year” 
untuk tahun 1953 oleh madjalah 
mingguan Amerika ,,Time”. De- 
.mikian AFP. 

Jg Tertua Dan Jg 
TerbanjakAnaknja 

Sama? Mendapat 
Hadiah 

Bertempat dirumah kediaman 
walikota Surabaia Selasa jl. telah 
diberikan dua buah hadiah kepa 
da pemenang2 dalam sajembara 
jang diselenggarakan oleh Pani- 
tya Seperempat Abad Kesatuan 
Pergerakan Wanita Indonesia. 
Pemenang2 itu ialah: 

Njonja Suroredjo usia menurut su 
rat keterangan kepala kampung, 125 
tahun, bertempat tinggal dikampung 
Gubeng Trowongan Magersari 
Gang 2 No. 35. Pemenang ini men 
tjukupi sjarat2 sebagai pemenang ia 
itu penduduk wanita di Surabaja jg 

Njonja R.A.JLP. Danudiningrat, 
mempunjai anak 14 orang, semua 
hidup, bahkan tjutju sudah: 11 
orang, usianja baru 4S tahun, ber- 

Hanja Tjuti 
Tidak B. nar Gabung- 

kan Diri Dgn Ge- 
rombolan 

BERHUBUNG DENGAN ter 
iarnja berita2 bahwa major Sa- 
leh Lahade telah melarikan diri 
dari TNI, perwira pers VII, kap- 
ten Rahasia menerangkan kepada 
P.I. Aneta, bahwa major Saleh 
Lahade tidak menggabungkan di- 
ri dengan fihak gerombolan dihu 
tan2. Menurut kapten Rahasia, 
dewasa ini major Saleh Lahade 
berada di Makasar. Diterangkan 
seladjutnja bahwa major Lahade 
beberapa hari jang lalu telah me 
ninggalkan Makassar untuk ber 
tjuti untuk mana ia telah mening- 
galkan surat pemberitahuan ten- 
tang maksudnja itu. 
Dalam hubungan ini kapten Ra- 

hasia menjatakan bahwa dari fihak 
TT VH diandjurkan dengan sangat 
kepada setiap orang supaja hati2 se- 
kali dalam menjiarkan kabar angin 
jang dapat memburukkan nama se- 
orang perwira karena ia ditjap seba- 

gai seorang anggauta gerombolan 
atau sebagai seorang jang mengada- 
kan hubungan dengan fihax gerom- 
bolan, karena kabar? angip ini da- 
pat mengeruhkan keadazn. (Pia. 

DULLES SETUDJU TANGGAL 
25 DJANUARI UNTUK 
KONPERENSI BERLIN 

jangy 
menentukan di Laos Tengah dan 
bahwa pasukan? Ho Chi Mini javg 
menerdjang ke selatan itu mungkin 

dapat mentjapai garis pertahanar: Pe 
rantjis lebih tjepat dari pada perki- 
raan. Untuk menghadapi antjaman 
ini, beribu2 penduduk Laos telah di- 
kerahkan untuk mendjadikan Sa- 
vannakhet dan lapangan terbang Se- 
no, kearah mana pasukan8 Vo se- 
dang menerdjang, suatu bertengan 

jang kuat. Pesawat2 Perantjis senan- 
tiasa melajang2 di atas Thakhek yu- 
na segera melakukan pemboman 
bila pasukan2 Vo terlihat didekat- 
nja. 

A 

Ribuan tenaga manusia 
angkut beras dan munisi 
untuk pasukan Vo. 

Menurut Reuter, opsir2 Peran 
tjis di Saigon hari Selasa menja- 
takan, bahwa di Laos Selatan ma 
sih belum  terdjadi pertempuran 
jang sengit. Sementara itu puluh- 
an ribu tenaga manusia malam 
Selasa bergerak digunung2 jang 
tertutup hutan belukar di Indo 
China Tengah. Mereka mepgang- 
kut beras dan amunisi untuk pasu 
kan2 djenderal Vo di tepi sebelah 
mur dari sungai Mekong. Mere- 
ka umumnja bergerak di waktu 
malam untuk mentjegah -.mbo- 
man oleh pesawat2 Perantiis. 

Menurut para penindjau di Sai- 

— 

Amerika, Walter Bedeli 
pasukan2 Muang Thai   gon, setelah memperoleh kemadjuan 

jang tjepat di Laos Selatan, djende-   Menteri luar negeri Amerika, 
John Foster Dulles, dalam kon- 
perensi pers hari Selasa menegas- 
kan, bahwa Amerika dapat me-   

16. Ini adalah pemenang wanita jg, 
terbanjak anaknja dan jang masih 
hidup. : 

- 

Perundingan Aatara Negara pena Pa ani maan 
ra2 Bekas 

Ada Gunanja Djuga Utk Membahas Soal2 Jg Gja jang kaja dengan beras. 

njetudjui tanggal 25 Djanuari se- | 
bagai hari pembukaan konperen- 
si Berlin seperti diusulkan oleh 
Sovjet Uni. 

Djadjahan 
Sedikt Atau Banjak Persamaannja: Komentar 
Beberapa Politisi Kita Atas Niat P. M. Ceylon 

TENTANG KEMUNGKIN AN diadakannja konperensi se- 
perti disarankan P.M. Ceylon itu, beberapa pemuka partai menja 
takan pendapat sbb.: K.H. Tjikwan (Masjumi) berpendapat per- 
soonlijk bahwa pada prinsipnja regara2 Asia jang telah Mn 
kakan menganut politik bebas dalam menghadapi persengketaan 
antara blok Amerika dan blok Rusia haruslah dapat menghindar: 
kan diri dari persetudjuan2 jang 
naan politik : 
ri soal2 dalam negeri Pakistan » 
adanja persetudjuan militer atau sun bantuan militer 
kepada Pakistan, tetapi karena Pakistan djuga mendjadi 
PBB-blok Asia, maka baiknja soal 
dalam lingkungan persatuan tsb. 

Dan karena kini Ceylon sudah 
ambil inisiatif untuk mengadakan 
konperensi P.M.2 negara2 Asia 
maka sebaiknja konperensi itu di 
perluas, artinja djangan hanja 
konperensi P.M.2 Asia, tetapi 
konperensi P.M.2 dari 

.jang tergabung dalam blok Asia- 
Arab. Demikian K. H. Tjikwan, 
jang menegaskan pentingnja ke- 
dudukan Asia-Arab sebagai iniba 
ngan daripada dua kekuatan du- 
nia jang kini sedang bersengketa 
sehingga dengan begitu dapatlah . 

| ditjegah atau setidak2-nja mengu 
rangi bahaja perang dunia ketiga. 
Tentang usaha2 blok Asia-Arab 
kearah perdamaian dunia itu te 

h dibuktikan oleh — wakil2-nja 
Jalam sidang PBB, demikian 
K. H. Tjikwan. | 

 Sudijono Djojoprajitno (Partai 
Murba) berpendapat? bahwa me ' 
nilik langkah2 Ceylon dalam per 
daganga anja dengan luar negeri 

jaitu diantar aranja menerobos em- | 

! 

   

    

           
      

    

     
      

     

argo a lehnja disebut sebagai 
langkah2 progressip, maka Djojo 
prajitno jakin bahwa usul Ceylon | 
untuk me an  konperensi | 
P.M.2 ne Ia itu didasar 
kan pula pada maksud jang pro- ' 
gressip dan oleh karenanja maka 

negeri jang bebas « bungan dengan kemu 
nja persetudjuan milit 
Pakistan dan Amerik 
tuan militer dari Us | 
Pakistan, Sudijono berpendapat 
bahwa haf itu bisa Henaadan 
sebab timbulnja ketegangan? da 

LN 

—. Hari Ini 

Haleman 

kepada 

anggap 

. Fsetelah kembalinja 

mengikat mereka untuk pelaksa 
a. Tidaklah seharusnja Indonesia mentjampu- 

Ialam hubungan kemungkinan: 
Amerika 
anggauta 

ini dibitjarakan dan diselesaikan 

lam perhubungan diantara nega- | 
ra2 di Asia Tenggara. 

SUBADIO SASTROSATOMO 
(P.S.L.) berpendapat bahwa memang 
suatu pertukaran pikiran antara be- 

negara2 berapa negara bekas djadjahan mi- 
salnja Ceylon, India, Indonesia, Bur 
ma, ada gunanja untuk membahas 
dan memetjahkan soal2 jang sedikit 
atau banjak persamaannja teristime- 
wa dalam menghadapi persengketa- 
an antara 2 kekuatan raksasa di du- 
nia ini jaitu blok Amerika dan blok 
Rusia, karena negara2 tsb berhu- 
bung dengan kedudukannja serta ke 
njataannja. tidak terlalu. terikat oleh 
blok Sovjet maupun oleh blok. Ame 
rika. Studio hanja  bertanja menga- 
pa dalam konperensi jang akan di 
adakan itu Djepang djuga diundang. 
Sebagaimana diketahui, dalam beri- 
ta2 jang disiarkan ,,AFP” dari Co- 
lombo jang diundang ialah India, 
Pakistan, ' Burma, Indonesia, Dje- 

pang, Vietnam Baodai,  Kambodja 
dan Laos. (Antara). 

Kata Bonn: 
Tak Ada Kamp2 Raha- 

sia Di Russia 
KEMENTERIAN dalam nege 

ri Djerman Timur malam Rebo 
mengumumkan bahwa kereta-api 
ig membawa pulang 1043 orang 
'Djerman dari Sovjet Uni, hari 
Selasa telah tiba di Frankfurt. 
Kiriman tadi adalah jang ke-8 
keli semendjak bulan September 
jang lalu. : 

Tidak ada kamp rahasia 
di Rusia, kata Bonn. 

Bertalian dengan ini AFP selan- 
djutnja beritakan dari Bonn, bahwa 
"menurut djurubitjara Palang Merah 
'Djerman Barat sebagian besar be- 
kas serdadu2 Djerman jang di daf- 
'tarkan sebagai hilang kini harus di 

, telah meninggal. Di kata- 
'kan, kesimpulan itu telah diperoleh 

terachir rombo- 
ngan tawanan perang Djerman dari 

. (Sovjet Uni. 
Selandjutnja dikatakan, bahwa ki- 

'ni makin tegas di Sovjet Uni tidak 
'ada kamp rahasia, dimana dapat di 
tempatkan tawanan perang Djer-   SA TA TA TA TA AA AL     man, (Antara), 

hanja ini 

ladalah kemungkinan pasukan2 Ho 

ral Vo Nguyen Giap mungkin akan 
berusaha untuk merebut Vientiane 
dan Luang Prabang, dan dalam usa- 

djienderal Vo mungkin 
akan mengerahkan . divisinja jang 

aru2 ini ttba diperbatasan “utara f 
Laos- dari delta sungai Merah. 

Tetapi sementara itu Perantjis te- 
lah memusatkan pasukan2nja  dise- 
belah selatan dan utara divisi Viet- 
minh tadi jang berada di tepi sebe- 

djukkan kekuatiran Perantjis tentang 
kemungkinan djenderal Vo berusa- 
ha menerdjang ke djurusan Kambo- 

Pusat. pertahanan Perantjis jang 
melindungi Kambodja adalah daerah 
Savannakhet, SO mil di selatan 
Thakhek. 
Antjaman lainnja jang dapat dili- 

hat oleh para penindjau di Saigon 

Chi Minh jang kabarnja kini berge- 

rak di hutan2 Annam Tengah, me- 
njerbu ke djurusan Jain dalam suatu 
usaha merebut Hue dan Tourane, 
jakni markas besar angkatan darat, 
lant dan udara Perantjis di pantai 
Vietnam. Tengah. 

Sasaran djenderal Vo me- 
urut opsir Perantjis. 

| Para opsir Perantjis di Saigon 
Hari Selasa katakan, bahwa mere- 
ika him kini masih tetap ber- 
pendapat, sasaran jang terutama 
Hari offensief pasukan2 djenderal 
Vo Naya Giap di musim dingin 
ini jang telih membelah dua Indo 
|China, adalah bentengan Hanoi : 
jang menguasai daerah jang kaja 
dengan beras, demikian U.P, se- 
landjutnja memberitakan. 

Dejean optimistis. 
, Komisaris djenderal Perantjis di 
Indo China, Maurice Dejean, dalam 
pada itu hari Selasa menerangkan 
kepada wartawan A.F.P.. bahwa ia 
Ooptimsitis mengenai keadaan di Laos. 
Ditegaskannja, bahwa keadaan  di- 
sana tidak mendjadi lebih buruk. 
Menurut Dejean jang kini berada di 
Kambodja. dalam suatu Kundjungan 
singkat, Thakhek telah ditinggalkan 
pasukan2 Perantjis bukan karena te- 
kanan. Djika kami menghendaki me- 
rebut Thakhek malam ini, kami da- 
pat melaksanakannja tanpa kesuli- 

an itu mendjadi sangat 
    

Baik-Bauruk Penga- 

ruh Planeet 
Seorang astroloog dari Belgia, | 

Andre Floorisoone, mengumum 
kan pada hari Selasa di Paris, 
perumusan jang ia pakai untuk 
menentukan apakah sesuatu pla- | 
net jang tertentu mempur'ai pe, 
ngaruh baik atau djelek. Berbitja 
ra dalam Kongres Internasional 
Ahli2 Bintang jang diadakan di 
Paris, Floorisoone mengatakan, 
bahwa ia membagi massa dari 
suatu planet dengan pangkat tiga 
dari djaraknja dari matahari. 

Djika hatsilnja lebih dari satu, 
maka planet isb mempunjai penga- 

ruh baik dan djika hatsilnja kurang 
dari satu, maka planet tsb mempu- 
njai pengaruh djelek. Floorisoone 
mengatakan, bahwa Jupiter dan Ve- 
nus dalam hal ini mempunjai penga 
ruh jang sangat baik, Mercury ka- 

dang2 baik, kadang2 djelek dan pla- 
net2 lain tetap djelek. 

Astroloog Belgia itu mengatakan, 
bahwa pengaruh dari planet? itu ter 
gantung dari djaraknja dari mata- 
hari. .Bintang2, jang bersinar sendi- 
ri, menurut astroloog itu tidak mem 

punjai pengaruh baik maupun dje- 
lek, karena mereka berada pada dja 
rak jang tetap dari matahari. 

Florisoone atas dasar perumusan 

itu menjatakan, bahwa tidaklah me 
rupakan soal jang penting, dibawah 

bintang apa seseorang itu lahir, dan 
bahwa hanja planet2lah — jang ber 
Sinar karena  tjahaja matahari  — 
dan matahari jang membunisi arti 

dalam menentukan pengaruh baik 
djelek itu. Dilihat dari sudut astro- 

"Jogi, matahari itu termasuk sebuah 
planet. « 

Dikatakan selandjutnja, djika ah- 
li2 bintang itu ingin terpandang oleh 
ahli2 ilmu pengetahuan, maka kaum 
astroloog harus berbitjara terhadap 
mereka setjara ilmu pengetahuan. 

Yankee Don't 
Go Home?   tan2, demikian Dejean. 

Kerugian Peranfjis dlm pe 
|. rang Indo China. 

Dalam pada itu menurut siaran 
Vietminh jang diterima ,,Antara” 
hari Selasa, kerugian Perantjis -se- 
mendjak perang Indo China meletus 
hingga tanggal 20 Nopember jang 
alu semuanja berdjumlah 320.026 
orang, jakni 245.352 orang tewas 
dan 74.674 orang tertawan atau me- 
njerahkan diri. Dalam waktu itu 
djuga pasukan2 Ho Chi Minh anta- 
ra lain telah dapat merampas 154 
buah meriam dari berbagai kaliber, 
714 mortir, 143 senapan mesin be- 
rat dan 5150 senapan mesin ringan. 

Selandjutnja pasukan2 Ho dapat 
menghantjurkan 258 pesawat ter- 
bang, 525 tank, 200 meriam dari 
berbagai kaliber dan 250 lok, demi- 

  
“kian siaran Vietminh tadi. (Antara). 

  
Tasimar Monina: seorang. ahli senam (gymnastiek) dari Leningrad, jang 
mendjadi djuara wanita dalam perlombaan senam seluruh Sovjer Rusia 
jang diadakan daiam bulan Desember ini. Tampak pada gambar Tarmar 

Manina sedang memperlihatkan suatu pose jang sulit. 

Tentara Muarg Thai Akan 
Melawan Bila Diserang 

Ing geris Chawatir Berhubunj Banjaknja Pen-| 
auduk Vietnam Jang Bertempat Tinggal 

Dekat Perbatasan Muang Thai 
DUTA BESAR Muang Thai di Washington, Pote Sarasin, se 

telah mengadakan pertemuan idengan wakil menteri luar 
nd 

: 1 melawan setiap serangan jg mung- 
kin dilakukan oleh pasukan2 djenderal Vo Nguyen Giap jang kini 
berada di seberang sungai Mekong sepandjang perbatasan Muang 
Thai. Tetapi disamping itu Sarasin menjatakan djuga, bahwa ke 
adaan dewasa ini tidaklah merupakan suatu bentjana dan bahwa 
pemerintahnja hania akan mengbawa soal tsb. ke PBB bila keada 

buruk. 

| Thai, demikian dikatakan hari Sela 
» kg 

negeri 
hari Selasa menjatakan, bahwa 

Dalam pada itu dari - London di 
kabarkan: Inggris kini 'memperhati- 
kan dengan rasa. chawatir keadaan 
di sepandjang perbatasan. Muang 

sa Oleh kementerian luar negeri Ing 
gris. 

Setelah di London diterima -beri- 
ta2 tentang gerakan para penjokong 

Ho Chi Minh di perbatasan Muang 
Thai, seorang djurubitjara dari: ke- 
menterian tadis menerangkan bahwa 
Inggris. memperhatikan dengan rasa 
chawatir “keadaan itu.  Ditambah- 
kannja, bahwa Inggris kini terus me 
nerus berhubungan dengan pemerin 
tah Muang Thai. Seperti diketahui, 
Muang Thai bertetangga dengan Ma 
laya, dimana Inggris djuga sedang 
melakukan peperangan dengan kaum 
gerilja Malaya. 

20.000 orang Vietnam di- 

do-China? Buruh K.A Ameri-| Ditanja mengenai Amerika  Seri- 

ka Antjam Mogok 
PRESIDEN Eisenhower hari 

Selasa telah membentuk sebuah 
dewan darurat jang terdiri dari 3 
orang untuk mengatasi pemogo- 
kan jang mengantjam oleh sedju 
ta lebih buruh kereta-api. Buruh 
itu adalah jang melakukan peker 

boleh mogok selama waktu 2 bu 
lan jg akan datang. Selama waktu 
tidak boleh mogok itu, dewan tadi 
akan berusaha untuk mengadakan 
penjelesaian. (Antara) 

  

DJANGAN IMPORT ,,COUP 
D'ETAT” DI INDONESIA. 

Dalam resepsi berkenaan de- 
ngan kongres P,R.. tjabang Su- 
rabaja baru2 ini, panglima TT V 
menjatakan, bahwa 2agaknja 

matjam itu hendaknja djangan di 
tjoba di Indonesia dan ia menja- 
takan harapannja, supaja peringa 
tannja itu djangan dianggap sepi 
belaka. 

Sioner, demikian oversfte Sudir- 
man. (Pia) 

Sampit - Affaire 
Direktur KPM Dipereksa 
Oleh Kedjaksaan Agung 

DIREKTUR ,.Koninklijke Pa- 
ketvaart Maatschappij” (K.P.M.), 
D. J. Pronk van Hoogeveer, hari 
Selasa selama beberapa djam di 
periksa oleh pihak Kedjaksaan 
Agung. Tentang soal ini ,,Anta- 
ra” mendapat keterangan, bahwa   perbatasan Muang Thai. 

Mengenai para ,,penjokong” Ho: 
Chi Minh di perbatasan Muang Thai'j 
A.F.P.  seterusnja beritakan dari 
Bangkok bahwa djumlah mereka di: 
taksir kira2 20.000 orang. Jang me- ! 
rupakan bahaja adalah bahwa perhu 
bungan antara orang2 Ho Chi Minh 
di Laos:dan penduduk Vietnam tadi 
di daerah perbatasan Muang Thai,irapa bulan jang lalu dari 
sangat sukar untuk ditjegah. 

Menurut dugaan, perhubungan itu 
jang mungkin diadakan terutama | 
mempunjai tudjuan memberikan bej 
ras Siam kepada pasukan2 djenderal 
Vo Nguyen Giap jang berada di 
Laos itu. Tanpa beras kedudukan pa 
sukan2 tersebut adalah sulit karena i 
mereka terpisah djauh dari pangka-' 
lan perbekalannja di pantai timur 
Vietnam. Tetapi sementara itu di' 
Bangkok orang tidak pertjaja, bahwa | 
pasukan2 Vietminh jang kini berada 
di Laos Tengah akan menjebrangi su 
ngai Mekong dan memasuki Muang 
Thai. (Antara). 

678 ORANG TEWAS KARENA 
KETJILAKAAN2 SELAMA 
HARI2 NATAL DI AME- 

RIKA SERIKAT. 

Selama hari2 Natal tahun ini, 
terhitung mulai malam Kamis 
sampai malam Senin djam 24.00, 
678. orang telah tewas di Ameri- 
ka Serikat, karena berbagai ma- 
tjam ketjilakaan, diantaranja 493 
orang tewas djadi korban lalu- 
lintas didjalan raja. Djumlah   HARIAN. ,/Tokio Evening News” 

hari Rebo memperingatkan kepada 
Djepang, bahwa penarikan - kembali 
dua Divisi Amerika dari Djepang 
makin mendekatkan hari penarikan 
mundur pasukan2 Amerika dari Dje 
pang. 

Harian itu selandjutnja ” menam- 
bahkan, bahwa terketjuali  djikalau 
Djepang mengadakan persiapan2 jg 
sesuai karenanja, bangsa Djepang jg 
dahulu berteriak2 ,,yangkee, g0 ho- 

me” akan terpaksa berteriak ,,dont 
g0 home, yankees”. Ditambah- 
kan, bahwa keputusan presiden  Ei- 
senhower untuk mengurangi — djum- 
lah pasukannja - kembali  pasukan2 
Amerika dari Djepang, jang mung- 
kin sekali mendjadi soal jang harus 
mendapat pertimbangan jang seksa- 
ma baik di Tokio maupun di Wasi- 
ington”.   

orang jang tewas dalam kebaka- 
ran ada 77. Tapi ada kemungki- 
nan, bahwa kefjilakaan2 jang ter 
djadi ketika achir minggu j.l. be- 
lum semuanja dilaporkan. 

PASUKAN KUOMINTANG 
SERANG & RAMPOK WA- 

NAPAW DI BIRMA. 
Merurit Japoran2 jang hari 

Senin diterima di Rangoon, sepa- 
sukan Tiongkok Kuomintang te- 
lah menembaki, dan merampok 
desa Wanapaw, 30 mil sebelah 
utara Kengtung di Birma timur- 
lant. Penduduk desa melarikan 
diri. Pagar desa memberi perla- 
wanan dan berhasil tembak mati 
2 serdadu . Kuomintangs penje- 
rang2 kemudian mengundurkan 

pemeriksaan atas diri direktur 
KPM itu mempunjai hubungan 
dengan peristiwa  penjelundupan 
besar-besaran dari barang2 hasil 
bumi, karet dan sebagainja sehar 
ga djutaan rupiah. 

Penjelundupan tadi terdjadi bebe- 
Sampit, 

(Kalimantan), ke Singapura, di ma- 
na dalam hal ini oleh para penjelun 
dup — menurut keterangan2 di per 
gunakan kapal? KPM dalam meng- 
angkut barang2 selundupan itu. 

Pemeriksaan atas diri Fronk Yan 
Hoogeveen itu dilakukan oleh Djak 
sa Agung Muda Abdul Muthalib 
Moro, jang dalam hal ini belum ber 
sedia mendjawab pertanjaan bagai- 
manakah hasil pemeriksaan itu dan 
apakah pemeriksaan masih akan di 
tandjutkan lagi di-hari2 jang akan 
datang, demikian pula belum berse- 
dia diterangkan setjara luas tentang 
peristiwa penjelundupan itu. 

(Antara). 

Penahanan Ne- 

lajan Malaya 
Terdjadi Diperairan In- 
donesia: Kata Pihak 

Inggeris 

DALAM KETERANGAN resmi 
Inggris jang dikeluarkan di Kuala- 
lumpur dikatakan — bahwa  penaha- 

jang melakukan penahanan itu bo- 

boleh djadi merupakan ' uang tang: 
gungan untuk  dibebaskannja deler 
pan perahu nelajan jang ditahan. itu 
dalam menunggu  diambilnja tinda: 
kan2 lebih djauh. Achirnja . dikata: 
kan, baik alat2 penangkap 'ikan mau 

pun motor2 perahn jang telah di be 
slag telah — dikembalikan, Keteru- 

ngan tsb dikeluarkan oleh pihak jg 
berkuasa di Kualalumpur setelah di   diri kehutan2. (Antara) 

  

Rhee Ngotot Mau » Bebaskan” Korca-Utara 
PRESIDEN KOREA Selatan Syng 

man Rhee pada hari Selasa berdjan- 
dji kepada rakjat Korea Utara bah- 
wa pasukan2 Korea Selatan ,.akan 
menolong mereka dari pemerintah- 
an komunis — setjepat tindakan itu 

“serta dalam perdjuangan besar 

tan”. Dalam pesannja untuk Tahun 
Baru, Rhee berseru 
Korea Utara supaja mereka 

tuk tudjuan bersama ini”, 
kannja, bahwa rakjat RRT 

kepada rakjat | 
dengan pemerintah, mereka 
wan untuk mulai bertempur 

di Tai- 
mela- 

ikut | wan perbudakan”, 
un- | 

Dikata- | 
tidak | 

dapat dilakukan oleh Korea Sela-'lama lagi djuga akan mulai bangkit 'hanja dapat terlaksana, ,,apabila 

Presiden Korea Selatan jang sudah 
Jandjut usianja itu dalam pesannja 
menjatakan pula, bahwa perdamaian 

Si- 

"pat diatasi “dengan djalan evolu-/| 

jang harus dibajar oleh nelajan2 itu ' 

kat Ali katakan, bahwa bantuan kon 

krit jang diharapkan Indonesia dari 

Amerika Serikat dilapangan  perda- 
gangan karet dan timah telah lama 

dibitjarakan, dan ia mengharapkan, 
bahwa pemetjahan akan. . selekasnja 
tertjapai jang memuaskan kedua pi- 

hak. Indonesia menghargai bantuan 
jang diberikan oleh program  FOA 
(Foreign Operations Administration 

berusaha untuk dapat mentjukupi ke 
perluan sendiri dalam soal makanan, 
dan dalam hal ini harapan? besar 
sekali. Sebagai diketahui, sebuah fir 
ma Amerika digunakan untuk mel: 

kukan pekerdjaaan pengawasan da- 
(lam produksi bahan makanan. Indo 
nesiapun mengirimkan  pegawai2nja 
ke USA dan lain2 negeri untuk mem 

'peladjari mekanisasi pertanian dan 
djika mereka nanti kembali, mereka 

akan dapat menggunakan ketjakapan 
jang mereka telah dapatkan diluai 
negeri itu. Hasil2nja sampai seka 
rang memuaskan. 

nja, termasuk perdjandjian dlm. sc- 
al pembajaran kerugian perang. Se 
mentara itu suatu perdjandjian inte- 
rim mengenai pengangkatan kapal! 
telah tertjapai. Suatu ' perhubungan 

ngan RRT. baru2 ini dikatakannja, 
bahwa ini baru mentjapai tingkatan 

| dasar. Tidak benar, bahwa Indone- 
Isia telah mengirimkan barang2 ke 
RRT seperti telah di kabarkan oleh 

(sebuah sk. New York. Dalam bebe 
'rapa hari ini mungkin sekali isi dar' 

itu akan dapat di | perdjandjian 

umumkan. 

Mengenai bantuan militer USA 
kepada Pakistan di katakannja, bah 
wa Indonesia sangat menaroh perha 
tian atasnja, tetapi sementara ini be 

lum dapat memberi komentar atas- 
nja. Tentang soal2 jang timbul di Ia 

pangan ketentaraan katakan, bahwa 
situasinja memang sukar, tetapi ma- 

kin mendjadi baik. 
Mengenai penghapusan Uni Indo- 

  

.KEDUTAAN AMERIKA Se- 
rikat di Saigon pada hari Selasa 
menguntumkan. bahwa Amerika 
Serikat tidak mempunjai maksud 
untuk mengirim pasukan2 ke In- 
do China, — Bantahan dari pihak 
kedutaan Amerika itu diumum- 
kan berhubung dengan tersiarnja 
berita pers berasal dari Seoul ig 
menjatakan bahwa dua divisi Ame 

  

ri State spartment, Red.), seka-' : 
djaan administrasi dalam djawa- aa Pn nan Bag bantu- riba jang menurut perintah Eisen 
tan kereta-api dan bukan jang wc, ini daput lebih banjak. hower akan ditarik mundur dari 
mendjalankan kereta2 api. Pembanounan. Korea sInungkin dapat dipindah- 

Pengangkatan dewan — darurat | Tentang usaha2 pembangunan dite| “2 ke Indo China.” (Antara). 
tadi berarti, bahwa buruh tidak rangkannja, bahwa Indonesia kini 

Rhce Terus 
4 Keras Kepala 

Andjurkan Negara2 PBB 
Tentikan Perundingan: 
Bana Yeng1n!Jtara 
'RESIDEN Syngman Rhee hari Selasa mengandjurkan kepa 

da negara2 merdeka supaja meng tentikan perundingan2 dgn pihak Utara, dan bersama2 Korea Sela Saba .. $ tan bang : : orang ingin ,mengimport” coup 2 3 2 Afkatakarnn kari & ungun dengan keberanian 
Wetat di Indonesia jang telah di- aa Ian Sadasis dilitta - perwiraan untuk mengha- 
djalankan diluar negeri setjara Liu din diharapkannja bata edanyg pi Pie MUTAN2 besar2-an jg 
memuaskan. Overste Sudirman perdjandjian bilateral dengan Dis Aa untuk menghapuskan pa 
memperingatkan, bahwa usaha se pang akan tertjapai dengan selekas | "Aan komunis. 

Rheg menerangkan, bahwa dja 
lan ini adalah satud-nja dengan nana PBB dapat mentjegah ada 
Ya serangan jg baru dan menga 
akan perdamaian . dunia jang ' diplomatik jang normal antara keduc “bagi Katana s3 : : 

Djika rakjat, partai2 dan orga- negeri akan menguntungkan kedu: | bahwa Pan Ke 
uisasi2 lainnja tetap bersatu-pa- pihak. 6 i : nengusata Pn - La. 
du, maka banjak kesulitan2 da- | Republik Rakjat Tiongkok | arang ra Japan ORA: 

-Fentane perserudjuan “dagang de: an itik perdamaian . me- agenai Korea dengan pihak Uta- Ya Ini sebagai kegagalan terachir. 
(UP) 

KEL NAM Bani ana 

  

nesia—Nederland diterangkannja, bahwa tindakan? jang baal Renrah 
itu belum dilakukan. 

Selandjutnja PM Ali katakan, bah wa Indonesia kini bermaksud mem- bangun industrinja, supaja terdapat: imbangan dalam ekonominja, jang sampai sekarang tergantung pada produksi hasil? pertanian. Tetapi 
ini tentu sadja memerlukan waktu. 
Reorganisasi Badan Perentjana ba- 
Yus Ii telah diadakan, dan di harap kan perantjanaan ekonomi dengan ini akan dipertjepat. (Antara). 

  

dan perutusan negara2 tersebut 

. 

Mengenai hal ini menteri penera- 

ngan Dr. F. L. Tobing  menerang- 

kan, bahwa persetudjuan2 dugang 

tu dilakukan diatas dasar bilateral 

dan tidak lagi merupakan  perdjan- 

djian segi tiga dengan negeri Belan- 

Dalam hubungan ini menurut 

menteri penerangan dalam soal in:- 

port dipertimbangkan hubungannja 
dengan usaha untuk mengembang- 

kan produksi dalam negeri. Dalam 

hal ini dipertimbangkan oleh peme- 

  
disesuaikan dengan usul2 dari Dc- 

Menteri penerangan dr. Tobing se- 
landjutnja menerangkan, bahwa ka- 
binet telah menjetudjui pula ,,naas- 
ting” daripada perusahaan gas 

ngan termaksud diatas telah dilakukan dalam 

  
| 

' 
4 

dan Hun 

Perkumpulan' Jg Menje- 

rupai Tentara Atau Polisi 
Harus Mendapat Izin: Tertulis—Perda- 
gangan Dgn Beberapa Negara Sekarang 
Rupakan Perdagangan Bilsteral: Tidak 

Usah Melalui Nederland 

PADA HARI SELASA malam dewan 
enam djam lamanja untuk mem bitjarakan 

Dalam sidangnja itu dewan menteri telah 
an-persetudjuan dagang antara R.I. dengan 

lia, Djerman Barat, Perantjis, Swedia, 

landia dan Tjekoslowakia. Perin dingan 

menteri telah bersidang 
beberapa sbal routine, 
menjetudjui persetudju- 
Pakistan, India, Austra- 

orwegia, Yugoslavia, Po- 
antara fihak Indonesia 

mengenai persetudjuan2 perdaga- 
bulan2 jang lampau. 

jang bermaksud membantu alat2 
kekuasaan negara dalam tugasnja 
mem keamanan dan keter- 
tiban umum sebelumnja didirikan 
mendapaf izin tertulis lebih dahu 
tu perdana menteri atas sja- 
rat2 jang akan ditentukan lebih Ka Ta 

RU.U. kewarganersraan. 
Selandjutnja kabinet telaht membi. : : j : : " tjarak: : nan (perahu2 nelajan di Malaya ming rintah industri2 mana jang takan "Abon pu! raniennan undang? 

gu id. diselat Malaka adalah terdja madjukan. Segala sesuatu ini akun PIMEma HA raan Indonesia, Pembi- 
di diperairan Indonesia dan bahwa Lg masih belum selesai dam 

akan dilandjutkan minggu jang akan 
leh djadi adalah pegawai2  Indone- wan Perantjang Negara. datang, Menteri penerangan dr. To- 
sia. Demikian  Reuter dari Kuala- Ogem djadi milik Peme- ta menerangkan, bahwa. kabinet 
lumpur. Dalam keterangan resmi Fintah. ag Ara » bahwa rantjangan un-, 
Inggris itu dinjatakan  Str. $ 2.000 ang? ini barus dapat. diselesaikan dalam Waktu i 5 i aku jang sefjepat2nja, ber- 

aa dengan: a. pemilihan umum, 
: Undang2 pertahanan negara dan 

' mengadakan perdjandjian2 
listrik N.V. Ogem di Djakarta, Dja- dengan negara2 luar, 
tinegara, Kebajoran, Tanggerang dan 
Tjirebon. Naasting ini mulai dilak- 
sanakan tgl. 1 Djanuari 1954. Fihak 
jang bersangkutan telah di berita- 
hukan tentang hal ini setahun jang 

latu. 

njetudjui suatu rantjangan undang 

  

$ 

Selain daripada itu kabinet mene- hn baik pula rantjangan undang2 Garurat guna menetapkan, waktu ber lakunja aturan hukuman jang. ter- maksud datam. pasal 3 'ajat 2 om donansi divisen. “(S: 1948 no, 141). 
“dakan penjelidikan sementara -me- Ta jang mengenai penjelundupan 
ngenai kedjadian tsb. Organisasi2 terlarang. Di pelanggaran peraturan devisen, 

(Antara—Reuter). Selandjutnja kabinet telah me- juga telah disetudjui rantjangan undang? tentang masuknja RI. da- 
undang tentang mewadjibkan se- Aa "djandjian2 pos sedunia, ter- 

aa barisan sukarela atau gera- ". Seyagai akta2. Brussel 1952 
: hai atau perkumpulan lainnja de “Shirnja pemerintah ' memutuskan kap kegila2an agresi dari kaum ko- 1 apapun djuga, jang untuk mengirimkan , suatu goodwill munis itu telah dibasmi sampai | ngan nama Kada Ietim nina da? Missie ke negara? Islam jang bersi- 

lakar2nja”.  Rhee menjatakan hara- karena bentuknja, N/ fat persaudaraan, 

pannja bahwa dalam tahun jg. akan 
datang ini ,,kebebasan manusia akan 
menang dari kekuatan2 djahat sistim 
perbudakan komunis”. (Antara), 

atau persendjataannja, sekalipun 
tidak lengkap, menjerupai organi- 
sasi angkatan perang atau djawa- 
tan kepolisian negara dan/atau 

per 1 pula suatu pers YaKara sebag igai penindjau ke konpe- NSI interhasiohal ekonomi Islam di Gi dalam bulan Djanuari 1954, 
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jang didi Kesulitan ini, me- 
hanja bisa diatasi dengan kerdja lebih giat dan lebih 

  

Hanja optimis 
| perekonomian da 
“nurut P,M. Ali, 

. Mikeras, 
  

pa, — Sebenarnja kechawatiran serta res2p jang dikemukakan oleh | P.M. Ali tadi adalah ulangan kesekian kalinja dari peringatan? selalu dikemukakan oleh para ahli2 ekonomi kita. Mulai dr. Sumitro, Sjafruddin, Hatta sampai Dr. Schacht sekalipun jang dulu istimewa di. 
datangkan di Indonesia ini, selalu mengandjur-andjurkan 
untuk menjehatkan perekonomian dan keuangan kita. 
» T— Andjuran ini serta pelaksanaannja, agaknja dalam praktek- 

nja di Indonesia inj merupakan suatu vicieuse cirkel: suatu lingkaran 
jang tak ada udjung al. Pada pihak kesatu: suatu andjuran kerdja- keras untuk mer ekonomi. Pada pihak lainnnia, ialah mereka 
jang diandjurkan ke Ija-keras 'agaknja berfikir dan bersikap: buat apa 
lebih keras kerdja, toh hasilnja materieel sekarang ini belum bisa tera- sa oleh kita. Upah2 jang kita terima belum tjukup untuk membeajai ke- 
butuhang: kitatt MONAP 

: —— Begitulah soal ,,kerdja keras” dan soal ,,pentiukupan kebu- tuhan” tadi, selalu berputar-putar sadja! Selalu kedjar-mengedjar,  de- ngan tanpa keputusan siapa jang harus lebih didahulukan. 
2 Apakah ,,vicieuse cirkel” ini akan kita biarkan berputar te- rus menerus sadja, zonder ketentuan? Ataukah kita berani bersikap te- gas dan memutuskan dengan sekali gus .lingkaran gendeng” tadi? Kita sekarang hidup dalam mengisi kemerdekaan. Kita Semuanja merupakan 

-nation-builders”, pembina natie: jg. berarti bahwa kita harus berkorban untuk negara kita chususnja dan untuk keturunan2 kita umumnja. Dan dalam pengorbanan tadi, termasuk pengorbanan materie djuga. Dus: bila kita sekarang belum bisa mengeniam kemakmuran, biarkanlah demi- kian sadja! Asal keturunan2 .bisa mengenjam kemakmuran jang 
akan bisa ditjiptakan oleh djerih-pajah keringat serta pengorbanan kita sekarang ini.. KAA 3 5 

Dan bila sikap kita akan sedemikian itu, teranglah pilihan apa jang akan kita djatuhkan untuk memutuskan ,,lingkaran gendeng” tadi. Kita harus dan sedia kerdja lebih keras dan lebih giat lagi dari jg. 

  

    

    

   
  

   

  

      
     

    

  

    

  

sudah2!!! 

KOBAR KOTA. 

sAPPERON Utamakan 
Tjengkeh Dlm Negeri 

Rentjana Perobahan Peraturan 
Akan Merugikan Buruh Dan 

duran Industri Rokok 
DALAM KETERANGANNJA kepada Pers, GAPPERON (Gabungan Perserikatan Perusahaan Rokok Nasional) antara lain menjatakan, bilamana peraturan tjengkeh jang berlaku sedjak bu lan Oktober 1953 itu diubah akan merugikan Buruh dan memba- - wa kemunduran industri kretek, karena akan kembali seperti per- aturan lama jang mengakibatkan meningkatnja harga tjengkeh dan keuntungan djatuh kepada beberapa glintir manusia. Seperti diketahui, mulai bulan Oktober 1953, hak2 istimewa tentang pem belian dan pendjualan tjengkeh jang dipegang oleh N.V. PPTI ditjabut oleh Pemerintah jang kemudian diberikan kepada GAP- PERON dan GAPPRI (Gabungan Pemilik Perusahaan Rokok In- donesia) jang masing2 berpusat di Semarang dan Malang. 

Dalam peraturan tersebut se- Gaperon mengutamakan lain menerima dan membagi pun tjengkeh dalam negeri. 
kedua organisasi itu diberi tugas |” Oei King Hong dari GAPPERON oleh Pemerintah sebagai stock- pun mendjelaskan, bahwa GAPPE- houder dengan kontrak. Dan ti- RON mengutamakan adanja produk dak mengurus pembajaran2, teta- sj tjengkeh dalam negeri, jang menu pi diurus oleh gabungan? setem- rur pendapatnja pada waktu2 pane- 
pat setjara lisensi kolektief “jang nan tjengkeh dalam negeri, jalah da 
langsung menjetor kepada Jaja- lam bulan2 Pebruari sampai April 
san Badan Perindustrian meliwa- supaja Pemerintah.. djiangan menda- ti Bank Negara Indonesia. ,tangkan tjengkeh.. dari luar negeri, Kini fasilitet tersebut akan di- agar supaja tjengkeh.. dalam negeri ubah dan akan diberikan kepada tsb mendapat harga jang baik teruta — beberapa importir dan menurut ma akibatnja dapat memelihara sema - ketentuan diantaranja akan dibe- "gat petani Tjengkeh ig. kini sedang rikan kepada Hua Hsin Industri- dalam perkembangan. Dan kelak sam an Co Ltd. dan N.V. PILAR jang pai pria waktu Pemerintah dapat me masing2 berkedudukan dan un. Tentu an rentjana tentang waktu 20 PENA A “diha. fahun kemudian keperluan tjengkeh 
tuk MU au Yankeh Aas dapat dipenuhi dari produksi dalam 

jg Hang Bi le ab An 123 be Tn Daan esa 5 F enurut keterangan hasil tjengke . Sebut. tiap2 bulannja. Pemerintah ' dalam negeri lah Mela didae akan mendatangkan tjengkeh ra- rah Bengkulu, — Lampong, Padang, ta2 500 ton.  Selandjutnja .GAP- Maluku dan Ambon pada tiap2.mu PERON dan GAPPRI diserahi sim menghasilkan Ik. 4.000 ton jang 
3 ne Tea bebera tjukup untuk keperluan industri kre 

pa Pengusaha2 Kretek deryan pe tek selama 4 bulan. 
“raturan, bahwa sebelum meneri- : 1 Diseluruh Indonesia kini terdapat 
ma tjengkeh diharuskan memba- Ik. 1.950 pengusaha rokok kretek jg 
jar harganja lebih dulu. 

Kemun- 

i 

tiap2 tahunnjz membutuhkan bahan 
  

AKAN DIBUKA PADA tg. 1 DJANUARI 1954. 

Toko Arlodji dan Vulpen 

—0EL KHOUW« 
Kranggan Barat 186 Semarang.   Menghaturkan Selamat Tahun Baru 1954. 

   

  

     

  

   

   
   

  

   
   
    

    

   

   
   

     

    

  LAMARAN 

| Tidak ragu-ragu......... 
karena sudah membeli 

| Sweepstake- PERSIT | 

1 “di »Suara Merdeka” Purwo dinatan Utara 11A Semarang. | 

menjongsong Tahun Baru ! 

Daftar pengikut perlombaan dapat dilihat. 

  

AA 

an i-£ ( & . Terbit Kembali Tj 
Ta Ke -3 

Kitab: WEDAMANTRA, sambungan Primbon Sabdasasmaja, muat we- 
djangan? dari Wali K.S. Kalidjaga, ditambah mantra2 untuk chiasnja 

. ilmu kesaktian ghaib, bahasa Djawa Ngoko huruf Latin. Isinja: Wewarah 
 Semadi, wahananing dina, Adus tobat, supaja katekan kang sinedya, 
jen arep saresmi supaja dadi mulya putran€, Adus sabubare saresmi, 
supaja adja bisa pisah, Donga Kunut, Supaja ora ketaman bradja, pang- 

— Timunan achadijut, Kateguhan martabat wachidjijat, Njingkirak& wong 
kesurupan, Plengketan, mbubarak€ perkara, Panulaking sesiku, Gosok 
“rasa, Donga Ajat Ajat Kursi, Supaja gangsar oleh& golek sandang pangan, 

. Mantrang golek sandang pangan, Mlaku2 €suk, Mantra kutug, ngakoni 

. wajah bengi “Mantra manawa njuwun munggah pangkat, Jen sumedya 
' kasembadan karep€, Jen kena prekara, Mantra Panjuwunan, Manawa 

| ngarah (pengasihan). Mantra pengasihan, Njuwuk botjah, lara panas, 
Mantra sar embukaning rasa kani'matan, supaja kuwat ing patrap, 
nanawa awa umur€, Manawa bakal kebat lakune, Mantra Adji 

ng tezuh bisa ngilang, Mantra (rapal) Adam, Manawa negor 
In angker, Manawa kena wisa, nulak utawa mbalekak€ durdjana, 

ake wong nepsu, Rumeksa bal& omah, murungak& kang sumedya 
ngalani, Donga Ajat pitu, Sorogan, Kanggo perang tjatur, Males wong 

“tjidra, Madangak€ ati, Ningkah ghaib kanggo lanang wadon,  Supaja 
pinaringan dadi satjiptan6, lamun arep njumurupi wahju tahdjali, Surat 

| inna-anzalnahu, Mantra mlaku2 wajah bengi, lamun kasdu tirakat, Donga 
— Ratchulachm (Lelara kang banget), Donga ajat limalas, Kungkum 

| wajah bengi, Laku Adam, Sarana numbali omah, Radjah tinulis ing ker- 
La (tas warna ireng lan abang kanggo numbali omah lan mantra2-n€, Peng- 
—.. irupan, Mantra nerang udan, Mantra ngendak pasulajan, Sangat Baginda 

'Ali, Lamtin arep ngawruhi lintang 7, Pambungkeman, Panjatu, Tamba 
Adji djajabrama, Adji Sirw@nda, Masalah kanggo ngengeti lara €ntjok, 

urip6 madangak€ tumrap sekarat suw€, Kanggo misik kuping, Sahadat 

  

- 

itakan 
-“ 

. 

     

    

     

     

   

   

  

  

   

  

  

    

  

  

RE 

    
    

|. panetep iman, Mantra fitrah, Supaja oleh kanugrahan, Madahi ari2 ing 
00. kendil, supaja djedjeg iman€ Mantra Serewu, Ismu gunting (dajang am- 

2 "TN gan€ antep) I, II, III, IV, Slametan memul& Dukutan, Kang di- 

    

  

   
   
   

  

: Kandjeng Nabi Kilir, K. S. Kalidjaga, Ingkang Sinuhun Lawu, 
Durga, Kandjeng Ratu Kidul, Sekar Kedaton ing gunung Merapi, 

mapagak€ tanggal, Mantra serabat, Prasapa tumrap leluhur 
iwa, Mandekake& srengen, Upas2-an, Panggratjutan 
.S. Kalidjaga, Donga Ghaib Sulaiman, Nurbuat, 

buir, Donga Wasijat K. N. Mohammad, Wasijat Iman Safjan 
(Mantra) Akasah agung sawab€, dan lain2-nja masih banjak, 

ratjam wedjangan, 1 buku tammat Rp. 15.75. 

kerdja-keras 

     “karena keadaan | “5 

        
     

   

iang || 
    

      

        

  

jah kabupaten Semarang 
perlombaan menanam padi, m 
'diah jg. pertama djatuh kepada | 
|tiamatan — Gunungpati ” kawedanan 
| Ungaran, kepada siapa oleh jang ber wadjib diberikan hadiah berup: 
sebanjak Rp. 10.000,—. Waktu 
nerimakan hadiah itu oleh Rapak Bu 

    'ke- 

   

  

    pati Soemardjito diandjurk | agar 
uang itu dipergunakan jang sebaik- 
baiknja untuk menambah madjunja 
pertanian. Kemudian dengan 
'sepakat oleh rakjat diambil keputu 
jsan untuk membikin suatu B.P.M.D. 
(Balai Pendidikan Masjarakat Desa) 
jjang dikerdjakan dengan setjara go 
tong-rojong, sedang beajanja diambil 
(dari uang hadiah tsb. ' Walaupun 
keadaan B.P.M.D., itu semula nam- 
pak sederhana, akan tetapi berkat 
bantuan jang diberikan ol 
jtan Pertanian lambat laun segala se 
suatu mendekati  kesempurnaannja. | 

lambat laun segala sesuatu mendeka 
ti kesempurnaannja. Belakangan oleh 
Djawatan Pertanian diberikan pula 

memperlengkapi bentuk dan isi B.P. 
M.D. Nang) 

  

tiengkeh rata2 12.000 ton, dengan | 
tenaga buruh sebanjak 97.500 orang, 
jang diantaranja 60.000 buruh jang 
bekerdja dalam lingkungan GAPPE- 

      

   

  

   

uang temuan t 
Uu. me piatu diseluruh 

kata | 

eh Djawa- | 

Belakangan oleh Djawatan Pertanian | 

bantuan sebanjak Rp. 3.000.— utk. | 

T Ima pengikut tammatan S.R. dan se- 

  

Bebaskan Tawa- 

nan 1. Morawa 

  

e -3  SIDIK KERTAPATI, anggota 
N TAHUNAN 

TU SELURUH 
... SURAKARTA. 

»Hendaknja tidak dilupakan nasib 
ak2 jaitm piatu ini jang seperti ki 

a semua adalah warganegara Indo- 
nesia”, demikian bupati Klaten da- 
lam resepsi jang telah diadakan di 

| Klaten berhubung dengan adanja per 
'tahunan dari anak2 jatim| 

daerah Surakarta. 
Pertemuan tahunan tersebut tahun: 

ini telah diikuti oleh I.k. 120 anak2 
jatim piatu dari 9 buah asrama ja- 
tim piatu diseluruh daerah Surakarta. 

Telah diadakan pelbagai perlomba 
.an, seperti menjanji, berpidato, dan 
'sebagainja. Hadiah2 selainnja sebuah 
piala berganti jang tahun jang lalu 

. dipegang oleh “asrama ,,Pamardi Jo 
“20” di Solo, ada pula piala tetap da 
ri sekolah Tiong Hwa Hwee Kwan 
.Klaten, Jambang sosial dan banjak 
damna lag Uu 

Jang mendjadi djuara baru aJalah 
asrama ,,Panti Jogo” di Klaten. 

PEMBUKAAN K.P.U. 
Mulai tgl. 1 Pebruari j.a.d. oleh 

Inspeksi Pendidikan Masjarakat Dae 
iyah Kota Besar Surakarta akan di- 
buka: : 

a. Kursus Pengetahuan Umum ting 
kat A sebanjak 4 buah, jalah di Ka- 
tjamatan2 Bandjarsari, Djebres, La- 
wijan dan Ps. Kliwon, jang meneri- 

pertanjaan Antara mengenai ,,ta 
hanan2 Tandjung Morawa” jang 
hingga kini belum dibebaskan, 
menerangkan, bahwa ia sudah 
mengirimkan sebuah nota kepada 

   

   

  

sufnja mendesak Pemerintah su- 
paja 13 orang pemimpin dan 
kaum tani pada peristiwa 'YTan- 
djung Morawa dan Bindjei jang 
sampai sekarang ini sudah 9 bu- 
Jan lamanja meringkuk dalam ta- 
|hanan, dapat dibebaskan dengan 
segera. 

Nama orang2 jang ditahan itu di 
Fantaranja ialah Sanusi Sapulidi, Rus 
tamadji, kedua2nja dari BTI, Ridwan 
Arifin dari Sarbupri, Go Sik Lin da 
ri Persatuan Buruh/Tani Tionghoa. 
Menurut Sidik Kertapati, mereka di 
'tahan dengan tidak ada alasan jang 
sah dan pembebasan mereka merupa 
kan djandji satu2nja dari Pemerin- 
tah jang belum dipenuhi dalam rang- 
'ka usul-mosinja di Parlemen jang 
olehnja sudah ditarik kembali itu. 

“Desakan untuk pembebasan para 
Itahanan ini, menurut Sidik adalah 
kesimpulan jang diambil dapat rapat 
fraksi2 Pemerintah sendiri dan bela 
kangan malahan dengan persetudju- 
an K.S.P. dimana fraksinja — Frak 
si Persatuan Progresif — tergabung. 

  

  

| 

deradjat. 
b. K.P.U. tingkat B sebanjak 

buah, jang menerima pengikut tam- 
matan S.M.P. dan sederadjat, dan 

  2 Tuntutan dan desakan ini, menurut 
Sa Kertapati adalah pantas dan 

! 

| 

Parlemen dan dari F.P.T., atas 

Menteri Kehak'man, jang mak- | 

adil, mengingat bahwa soal ini teian ' 

jengkeh| 
RON. Dan menurut presentage djum 
lah hasil produksi kretek dan banjak 
bulan Oktober 1953 tetap dipegang 
teguh. Selandjutnja GAPPERON ja 

|kin, bahwa bilamana djadi diubah 
akan membawa malapetaka di pihak 
pengusaha kretek maupun Buruhnja. 
Sehingga GAPPERON sukar utk me 
nerima peraturan tersebut. : 
nja Buruh dibanding dengan th. 1950 

menerima tammatan SMA, 
HBS, dan tammatan SMP 
lah berumur 25 tahun keatas. 
Maksud K.P.U. tingkat A adalah: 

menjiapkan kader desa, K.P.U. ting- 
ikat B bermaksud: memperbanjak te-   
memperbanjak tenaga ahli, 

c. K.P.U. tingkat C sebuah, jang mendjadi salah satu sebab 
SGA, kok dari djatuhnja kabinet 

jang te- lu, sedangkan kabinet jang sekaran2 
mendapat kepertjajaan dan dukung- 
an dari golongan tani. Lagi pula pem 

jang po- 
jang du 

basan itu oleh Menteri sudah di 
jandjikan sendiri, djuga oleh djuru 

naga jang berpengetahuan keahitan, bitjara Kedjaksaan Agung 
dan K.P.U. tingkat C bermaksud: a) Agung Muda) Muthalib Moro ketika 

dan b) sebuah delegasi kaum tani dari Su- 

(Djaksa 

Achirnja menurut  GAPPERON 
produksi kretek dan banjaknja Buruh 
akan kembali seperti tahun 1950, 
demikianpun harga rokok - kemu- 
dian akan bisa turun, bilamana per- 
aturan tjengkeh jang berlaku mulai 

Tidak Terbit 
Untuk menjambut Tahun Baru 

1954, besok pagi tanggal 1 DJA- 
INUARI 1954, ,,Suara Merdeka” 
:tidak terbit. Harap para 
pembatja maklum adanja. 

NGESTI PANDOWO KEM- 
BALI DI SEMARANG. 

Keluarga Wajang Orang Ngesti   
sekarang ini merosot 7056. i nemberi kesempatan kepada mvere- matera Utara datang di 

ka jang ingin menambah pengeta- 
huan diluar perguruan tinggi. 

Kedjaksaan 

menambahkan, bahwa djuga Guber 
PAMERAN SENIKRIJO nur Amin telah mendjandjikan kepa 

PRODJOSUKEMI. da Nj. Mudigdio (anggota Parle- 
Tiga hari berturut2 pada tgl. 25, men), bahwa pembebasan para taha 

26 dan 27 Des. jl. di Hotel Dana nan itu akan dinasihatkannja kepada 
Solo telah diadakan Pameran Seni-, Pemerintah Pusat di Djakarta. (Anta 
krijo-Prodjosukemi, dalam mana di-! ra). 
pamerkan hasil2 ukiran? dan sung- 

Agung. Demikian Sidik Kertapati jg' 

  

Dibawah pemerintah Ali Sas- 

troamidjojo, jang sampai batas2 
tertentu mendapat S0Okongan 

irakjat, telah diadakan tindakan2 

rakjat”, dan beberapa tindakan2 

lain, demikian Aidit. ,/Tindakan2 

pemerintah selama 6 bulan jang 

lalu telah memperkuat kedudu- 
kan Republik Indonesia kedalam 
maupun keluar. 

pertjajaan 
  

DEMAK. 

2 Orang tertangkap. 

Dari kalangan resmi di Sema- 
rang didapat kabar, bahw» pada 
tgl. 26 Desember jbl., didesa Mle 
kang, Gadjah Wedung (Demak) 
terdjadi drama penumpahan da- 
rah jang mengerikan. Ketika 
pada djam 19.00 seorang berna- 
ma S. hendak mengambil kemba-   

itjeraikan, timbullah suatu per- 
'tjektjokkan sengit jang  berachir 
dipukulnja bekas isteri tadi oleh 
S. Kedjadian demikian itu telah 
diketahui oleh 2 saudaranja Siti 
A (bekas isteri itu), bernama M. 
dan S. Dua orang tsb. dalam ke- 
adaan darah naik dengan memba 
wa sebuah arit dan bendo kemu- 
dian mengampiri S. jang dipukul 
demikian rupa sehingga dengan 
luka2 hebat, S. lalu meninggal 
dunia. Korban tadi dengan sege- 
ra lalu diangkut ke rumah sakit 
di Demak, sedangkan 2 orang ta 
di jang melakukan penganiajaan 
ditangkap oleh Polisi dan kini di 
tahan untuk diusut selandjutnja. 

  gingan2 dari ,,senikrijo-Prodjosuke- 
mi” Solo, berupa barang? dari kaju, 
kulit dsb. 
Menurut keterangan ,,Senikrijo- 

Prodjosukemi” kini telah menerima 
pesanan2 baik dari dalam dan luar 
negeri. 

TEGAL 
PENGOBATAN KELILING. 

Akan Diusahakan B 
Oleh: War 

    Pandawa” setelah Lk. sebulanglama- 
nja bermain dalam Pasar Matan 
Solo, maka mulai hari Rebo malam : 
Kemis tgl. 30 Desember telah mu- 
lai mengadakan pertundjukan Wa-: 
jang Orang di Semarang, bertempat 
di gedung Kesenian, Bodjong 116. 
Menurut keterangan, selama Ngesti 
Pandawa bermain di Solo selalu 
mendapat perhatian luar biasa dari 
segenap lapisan masjarakat, 'a.l. te- 
lah dikundjungi djuga oleh Sri Sul- 
tan Hamengku Buwono dengan rom 
bongannja dari Jogja dan Menteri 
Sosial R. P. Suroso dengan rombo- 
ngannja dari Djakarta. Pendjualan 
kartjis tiap2 malam selama itu, me- 
nurut perhitungan kasar rata? tidak ' 
kurang dari Rp. 3.500—, dan ber-: 
arti tiap2 malam mendapat kundju- 
ngan Lk. 1000 orang. Dalam pada 
itu Ngesti Pandawa telah memper- 
oleh djuga kemadjuan? mengenai 
seni tari dan seni suara. Tidak di- 
lupakan djuga penambahan perhia- 
san tonil, penambahan beberapa se- 
biman dan seniwati, serta pembaha- 
ruan. pakaian. 

ANGGARAN BELANDJA K.B. 
Mulai hari Senen pagi/malam 

dan Selasa pagi ibl., DPRDS Kota 
Besar Semarang mengadakan sidang 
istimewa untuk membitjarakan ang- 
garan belandja th. 1953 jang dipim 
pin oleh ketua Dr. Roestamadji. Da 
lam sidang2 tadi, pelbagai anggauta 
telah memberikan saran2, pertanja- 
an2 dan kritikan2 thd. rentjana ang 
garan belandja tadi, dimana pada 
hari Selasa pagi baru selesai dalam 
memberikan pemandangannja da- 
lam babak pertama. Kemudian oleh 
pihak DPD, pelbagai pertanjaan ta- 
di jang diadjukan diberi pendjeia- 

.san, sedangkan saran2 jang baik di 
“hargai. Selainnja itu, karena pihak 
DPD merasa tersinggung kedudu- 

.kannja mengenai pelbagai kritikan 
jang dikeluarkan, maka djawaban- 
!nja pun berupa kritikan djuga, hing 
'ga suasana kelihatan hangat. Un- 
tung dalam pada itu, beberapa ang- 

|gauta lainnja dapat mengendalikan 
keada'an, hingga suasana tenang 
kembali. : 

Jang terpenting dalam  djawaban 
inja pihak DPD jang dikemukakan 
joleh angg. Roosman a.l. mengenai 
Iperbaikan kampung2 jang dalam 
anggaran belandja th. 1953 biajanja 
Rp 10.000— tetapi djumlah tadi 
dalam th. 1954 besarnja Ik. Rp 200. 
!000,— dan masuk urgensi program. 
| Perbaikan kampung tadi mengenai 
'kompleks di Semarang Selatan. 
(Lain dari pada itu, djuga kampung2 

4 

4 

! 

i 

  

| 

| 

di Bugangan,  Djomblang Kulon 
dapat perhatian sepenuhnja. Pula 
djalan2 sepeda, penerangan dalam 
kampung2 dalam th. 1954 akan di 
tambah djumlahnja. Lain2nja jang 
diperhatikan ialah soal pembersihan 
kota, soal kuburan untuk mereka jg 
memeluk Agama Islam, dinas pema 
dam kebakaran. Mulai bulan Dja- 
nuari 1954, dibagian Perbendahara- 

an akan diadakan ,,daftar pendjaga 
ah” (bewakingsregister) dengan mak ! 
sud, agar biaja jang direntjanakan 
djangan sampai dilanggar. Dan se- 
mua itu adalah untuk menudju ke- 
arah kesempurnaan. 

Anggaran belandja 
1953 diterima baik. 

th. 

Setelah selesai diadakan pengoba- 
tan keliling dengan tjuma2 guna me- 
nolong rakjat jang menderita sakit 
daalm daerah G.B.N. jg. dilakukan 
oleh T.K.M. dalam phase ke Ii se- 
mendjak tanggal 8 September s/d 24 
Nopember 1953 jang hatsilnja sangat 
memuaskan dan mendapat perhatian 
dan sambutan jg. sangat besar dari 
rakjat, maka kini telah direntjanakati 
lagi pengobatan keliling phase ke Ig 
jang dimulai dari tanggal 7 s/ 28 Os 
sember 1953 untuk daerah Bandi: ja 
hardjo dan Balapulang (Tes 
Pengobatan keliling tersebut untuk 
tahun 1954 dimulai lagi dari tanggal 
5 Djanuari s/d tanggal 18 Maret '54 
untuk daerah Salem, Djipang, Bumi 
aju, Tandjong, Moga dan selandjut 

Kantor Perwa. 
raw kembali lagi ke daerah Balapu- | kila Fi Ind onesia 

nba adanja pengobatan keliling Di Mex' co 
tersebut jang dilakukan oleh T.K.M. 
maka penderitaan rakjat jang sedang 
sakit dan jang bertempat tinggal di DUTA BESAR Indonesia di 
desa2 atau dipegunungan2 jang dja- Amerika Serikat jang merangkap 
uh dari rumah pengobatan, kesemua mendjadi duta besar di Mexico 
nja dapat tertolong. bersama press-officer Bus Effen- 

di ig. 28 malam terbang kembali 
dari Mexico-city ke Washington 

PEKALONGAN setelah mendirikan kantor perwa 
kilan diplomatik Indonesia jang 

An MN Ba UK pertama di Mexico. Demikian 

Oleh pemerintah pusat dengan per Tn Legit ten Tenan : : suratZz kepertjajaannia kepada antaraan pemerintah daerah setempat Presid Mexi Ruiz Corti 
telah diberikan uang tundjangan ke-|'fesiden Mexico Ruiz Cortines pada pamong desa dalam  wilajah pada tg. 17 Des. 4. Mukarto akan 
distrik Subah, jang penghasilannja di tinggal di Washington, tapi ia pandang sangat kurang. Djumlah akan memegang pimpinan atas se uang tsb sebanjak Rp. 19.617,— ba |fa'a urusan diplomatik diantara 
ru2 ini telah dibajarkan untuk Ketj. | Indonesia akan Mexico. 
Gringsing Rp. 8.909,— untuk Ketj.| Bus Effendi akan mendjadi kepala 
Subah Rp. 7.704,50 dan untuk Ketj. | diawatan Penerangan - Indonesia jg 
Limpung sebanjak Rp. 3.003,50. akan didirikan di Mexico-city. Di 

1|Washington ia akan mengambil ke- 
luarganja. ' Kemudian pada tgl. 15 
Djanuari jad akan kembali di Mexi- 
co pada minggu pertama bulan Dja 
nuari utk mempeladjari kemungkinan 
memadjukan perdagangan jang telah 
ada sekarang diantara Indonesia dan 
Mexico. (UP). 

« menghasilkan buah-buahan . dan 
sjarakat dikota itu, maka kini di 

pes tgi. 29 December pagi jbl. 
bunan Buah2an ,,Taru Budaja”, 
.Gesa Pudakpajung, beberapa km 
.Upatjara peresmian perkebunan 

ta DPD 
Dg 

  

tua ini disetudjui sementara anggau- 
ta tetapi ada djuga jang tidak. Ke- 
mudian diadakan pemungutan suara 
jang berachir 13 anggauta terhitung 
3 anggauta DPD setudju kalau DPD 
memberi pendjelasan, dan 5 ang- 
gauta terhitung seorang angg. DPD 

  

tidak setudju. EN AG TA NI Mn An en Aa TP 

Dalam pendjelasannja nj. Burhan PENT 
(DPD), pada pokoknja ia mengem- EN NELIKAN 
balikan semua tuduhan? dan kata? Dari fihak Kepolisian Kares. Smg. 

didapat kabar, bahwa seorang pen- 
duduk desa Kebonpete, Ketj. Geta- 
San (Salatiga) jang telah berusia 40 
tahun bernama T., baru2 ini telah 
ditjulik oleh gerombolan bersendja- 
ta. Gerombolan ini terdiri dari 5 
orang berpakaian seragam dan ber- 
sendjata lengkap. Mereka datang ke 
rumahnja T. dan mengaku sebagai 
anggauta tentara, jang kemudian me- 
ngadjak pergi T. Hingga berita ini 
ditulis, belum diketahui nasibnja 
korban. 

jang dianggap tidak tepat kepada 
anggauta jang Mengluarkan kata2 
itu, karena anggauta ini dianggapnja 
pun mengerti seluk-beluknja tjara 
menjusun anggaran belandja, dima- 
na mereka dahulu pernah duduk di- 
dalam DPD. Angg. DPD Pudjoat- 
moko ketika memberi pendjelasan 
mengenai pertanjaan jang diadjukan 
oleh angg. nj. Darmowinoto tentang 
soal persewaan tempat pemandian 
K.B:S., oleh ketua dianggap, bahwa 
keterangannja menjimpang dari po- 
kok persoalannja, hingga dihentikan. 
Kemudian ketua menjarankan ten- 
tang adanja kesalahan2 jang terda- 
pat didalam buku anggaran belan-! 
dja, terutama mengenai angka2. Un- 
tuk mengadakan perobahan2 seper- 
lunja, maka kemudian sidang ditun- 
da untuk sementara untuk memberi 

APOTHEEK PETANG HARI. 
Hari ini ' 'Apotheek Koo  Hwie 

Pekodjan 99 dan Sik Iang Wotgan- 
dul 16 dibuka hingga djam 20.00, 

MENTJOBA MOTORBOOT     kesempatan kepada seksi2 jang ber- » DURIAN” 
sangkutan untuk mengadakan pero- ' : : bahan2 jang perlu diadakan dalam Hari Rebo Gubernur Budiono 

lengan pelbagai pembesar lainnja di buku anggaran belandja. Setelah si 5 
Semarang telah mentjoba motorboot 

lan, telah dibuka dengan resmi sebuah 

:dang dischors 1 djam lebih dan ke- 
mudian dibuka kembali, ketua me- 

dliri 18 anggauta. Terlebih dahulu njatakan, sebelum sidang  mende- 
ketua Dr. Roestamadji peringatkan ngarkan laporan2 dari 5 seksi jang 
kepada para anggauta dan DPD me- baru mengadakan perobahan2, i: 
ngenai pembitjaraannja pada pagi minta supaja anggaran belandja di- 
hari jang sebagaian besar kurang 'sahkan lebih dahulu. Saran ini di 
mengenai pokok persoalannja, hing- | setudjui oleh sidang dengan tjatatan, 
ga bikin hangatnja suasana. dalam bahwa isinja didalam buku  angga- 
sidang. Untuk mentjegah hangatnja ran belandja tadi dapat dirobah ber- 
sidang pada malam itu, maka ketua ' dasarkan atas laporan2 jang nanti 
anggap tidak perlu dibuka pembitja- masuk dari 5 seksi jang bersangku- 
raan2 dalam babak kedua mengenai tan tadi. Sidang pada hari Rebo pa- 
pemandangan umum jang pada ha- gi membitjarakan soal laporan2 dari 

Sidang pada Selasa malam  diha- 

  & Toko Buku ,SADUBUDI” Purwopuran No. 58, Solo. 
NNSNNNNNSANSAN NANSNN NAN      kekatnja hanja akan menambah ha- 5 seksi dan akan dilandjutkan terus 

ngatnja suasana sadja, Pendapat ke- sampai sebelum tg. 1 Djanuari 1954, 

Rp. 39,—, 22 Karat: 
37, —, beli Rp. 36,—, 

“Durian” kepunjaan Djawatan Pela- 
jarah Pusat, 

airan Semarang. Tiga djam 
nja diadakan penindjauan 
semarang. 

SANTAI 

jg. kini berada diper- 
lama- 

dipesisir 

HARGA MAS DI SMG. 

Semarang: 39 Desember, 
24 Karat: djual Rp. 39,50, beli 

djual Rp. 

AAA MANGAN RM edi ngk uta 

»sTaru Budaja” 
Kebon Buah2an! Di Semarang — Kini 
Mepanam Djuga Buah2an Anggur Dan 

uah2an Dlm Kaleng 
tawan Kita) 

KALAU KOTA Djakarta mempujai daerah Pasar Minggu js 
dapat mentjukupi kebutuhan ma- 
Semarang djuga tidak ketingga- 

perkebunan  buah2an 
Perkebunan ini dinamakan Perke- 
terieiak dipinggir djalan besar 
sebelah Selatan kota Semarang. 
itu ketjuali dihadliri oleh fihak 

Djawatan Pertanian Rakjat Prop. Djateng, djuga disaksikan oleh 
Gubernur Budiono, Bupati Sumardjito, Wasit Notojawono anggau 

Prop. Djateng, dan para undangan lain2nja lagi. 

Upatjara peresmian ini dipimpin 
oleh sdr. H. Nasibu dari Bag. Per- 

kebunan Djwt., Pertanian Rakjat Dja 
teng, dan sebagai tanda bahwa per- 

kebunan telah diresmikan jalah mem 
buka kain selubung jang selama itu 
menutup gambar peta perkebunan 
itu, oleh anggauta DPD Wasit Noto- 
juwono. 

: Luasnja Perkebunan. 

Kebun Buah-huhan ,,Taru Budo- 
jo” luas seluruhnja ada 25 ha. Un- 

tuk menjelenggarakan adanja perke- 
bunan ini telah “dikerdjakan sedjak 
bulan Pebruari 1952, dan baru seka- 
rang ini dapat berhasil. Adapun ta- 
nah jang dipergunakan itu, dahulu- 
nja tanah erfpacht jang kini hampir 
selesai waktunja untuk — dikembali- 

'kan pada Pemerintah, dan semula 

hanja merupakan ladang dengan pe- 
nuh alang2. Perkebunan itu kini mu- 
lai ditanami dengan tanaman buah- 
buahan jang djumlahnja tidak ku- 
rang dari 30 matjam diznis buah2an, 
dan diantaranja jang menarik  per- 

“hatian jalah tanaman buah. Anggur, 
(Untuk. memelihara kebun jang se- 
luas 25 ha. ini digunakan tenaga 
pekerdja 12 orang. Dan kepada me- 
reka ini diberi kesempatan untuk 
menanam tanaman sebagai tusschen 

iplanting, misalnja djagung jang ha- 
silnja dapat dimiliki sendiri. Sudah 
“barang tentu mereka ini djuga ha- 
rus memenuhi sjarat, mengikuti -pe- 
tundjuk2 jang diberikan oleh Diwt. 
Pertanian Rakjat. 

| 

| 
i 
£ 
! | 

Sambutan, 

| Dalam kata sambutan pada upa- 
“fjara peresmian itu, sdr. Banon Har- 
djoamodjojo Inspektur Djwt. Perta- 

'nian Rakjat Prop. Djateng, antara 
(lain didjelaskan, bahwa perkebunan 
itu bukanlah merupakan perkebu- 
nan pertjobaan, tetapi adalah perke 
bunan jang menghasilkan produksi 
(productie tuin). Setelah pembitjara 
mengemukakan betapa pentingnja 
produksi buah2an diperbesar, di te- 
rangkan selandjutnja bahwa kini te 
lah ada permintaan dari Pemerintah 
Pusat, agar Djwt. Pertanian Rakjat 
Djawa Tengah menjediakan seorang 
tenaga jang akan dikirim ke Aus- 

 tralia untuk mempeladjari menga- 
iwetkan buah2an “dalam blik (con- 
serven). 

Selandjutnja dalam kata sam- 
butan dari sdr. Sumantri, Kepala 

|Djwt. Pertanian Karesidenan Se- 
marang menjatakan a.l., bahwa 
daerah Karesidenan Semarang ma 
sih kekurangan tanaman  buah2- 

lan, hal ini terbukti bahwa dalam 
tahun ini Djwt. tersebut telah me 
minta kiriman I.k. 2000 pohon 
Djeruk dari Djawa Timur, dan 
:1000 pohon Djambu Sukun dari 
“daerah Solo. Achirnja berturut2 

i mengadakan  sambutannja,  “Tja- 
mat Ungaran, Bupati Sumardjito 
dan Gubernur Budiono. Guber- 
nur mengharapkan agar dalam 
menjelenggarakan perkebunan bu 
ah-buahan itu, djuga mengikuti 
garis2 business, tetapi denga da- 
sar untung tipis hasil besar. 

Dapat. ditambahkan, bahwa 
ji menurut keterangan penjelengga 
raan Perkebunan Buah? an “Ta- 
ru Budaja” itu menelan biaja Lk. 
Rp. 200,000,— 

    

Perkuatlah Republik 
| Besan Tahun 1954 D.N. Aidit: PKI Be- 
| lam Puas Selaruhnja Mengenai Ka- 
j | “binet Ali 

SEBAGAI SAMBUTANNJA mendjelang tahun baru (1954), D. N. 
Aidit, Sekretaris Djenderal CC PKI, menjampaikan sebuah pesanan jang 
ditudjukan kepada rakjat Indonesia. Dalam pesanan tsb, disimpulkan ha- 
sil2 perdjuangan tahun jang lalu dari rakjat diseluruh 

Indonesia, Achirn'a dirumuskan kewadjiban2 rakjat Indonesia untuk ta- 
hun jang akan datang. ,,Yahun ini kita tutup dengan banjak mentjatat ' 
kemenangan? rakjat, kemenangan jang bersifat 

bersifat internasional, Tahun ini telah memberikan kekuatan dan kesega- 
ran untuk menghadapi tahun datang,” Demikian Aidit dalam pesanannja, 

jang sedjalan dengan “keinginan | 

Republik men- | 
djadi kuat kedalam, karena ke-j pemerintah sekarang ada usaha 

rakjat mulai timbul untuk menundjukkan kedaulatan 
£ | Republik kepada negeri2 lain, ti- 

PEMBUNUHAN DI GADJAH Hatta, Natsir atau Sukiman, di- 

t 

| 

  

& 

  

Hasil Porksla Ke- 
p ra 4 . 

HSelarah Ujateng 
Ng « # 

Di Magelang 
Hasil PORKSLA seluruh Dja- 

wa Tengah jang ke III pada tel. 
27 Desember jbl adalah sebagai 
berkiut : 
LARI 100 meter digelanggang 
Tidar : 

Daatje- Semarang waktu 14 
detik: Sudjiatin- Jogja 14.2 detik: 
Srirahaju- Jogja 13.4 detik: Nuk 
Suwarni- Semarang 14.8 detik. 
Sepakbola : 

Kes. Pekalongan — kes. Banju 
mas 4—J| untuk Pekalongan: Ma 

  dunia dan rakjat 

| 

nasional maupun jang 

kembali kepada pemerintah, ka- 
rena rakjat merasakan dan me- 
lihat tanda2  kahwa pemerintah 

sekarang lain daripada pemerin- 
tah Hatta, Natsir atau Sukiman. 
Rakjat melihat kemungkinan2, 
bahwa dibawah ' pemerintah ini |taram — Solo 1—0 untuk Mata- 
akan dapat  diperdjuangkan pe-|ram. 1 
luasan hak2 demokrasi bagi ge- 
rakan rakjat. Republik mendjadi 
kuat keluar karena dari pihak 

Lontjat djangkit putra. 
R. Matusea- Jogja djarak 12.85 

m, Lukman- Jogja 12.42: Pilsat- 
Semarang 12.23 m. 
Lempar kogel (peluru) putri. 

Vitodjar Katni Semarang dja- 
rak 7.10 m: Suminah- Jogja 7.06 
m: Muljani- Jogja dan Kuanmarja- 
ti Jogja 6.65 m, Anny- Semarang 

dak seperti zaman pemerintah 

mana Republik semata2 didjadi- 
| kan embel2 PN luar negeri CA an 
: Belanda dan Amerika". rnaw 

Demikian dinjatakan Aidit jg. Ta Naa tim 2 
menegaskan, bahwa dengan per- Ni Sati ta Kala Btn 2 s 
njataan diatas sama sekali tidak | Mask 7 bi Snn 
berarti ia sudah sangat puas, Lempar tem Bs 3 2S yaa 
karena masih diharapkan peme-|, Nurmini Sosro- Jogja | diarak 
rintah Ali Sastroamidjojo mem-127.15 m: Sunarti- Jogja 23.25 mp 

li bekas isterinja jang sudah di- , 

Kartini- Jogja 19.92 m, Endang- 
Solo 18.74 m, Aminah- Solo 
Tam: 

Lontjat djauh putri. 

Daatje, Semarang 4.49 m.: Sri Ra- 

punjai sjarat2 untuk bertindak 
jang lebih banjak dan lebih te- 

gas guna kepentingan rakjat ba- 
njak. 

Jang sangat kita kuatirkan, 
demikian kata Aidit, jalah sikap 
ragu daripada pemerintah dalam 

melaksanakan hubungan dagang 
luar negeri jang normal dan me- 
nguntungkan Indonesia dengan 

negeri2 diluar negeri2 imperialis 

dan dalam membela kepenti- 
ngan2 rakjat banjak terhadap 
exploitasi kapital monopoli asing 

haju, Jogja 4.3452 m.: — Sudjiatin, 
Jogja 4.22 m.3 Jutartun, Jogja 4.15 

m.: “Nuk Sumarni, Semarang 4.11 
m., Augustin, Semarang 3.90 m. 

Badminton (single putra). 
1. Jogja — Banjumas, peme- 

nang Sugianto Jogja dengan angka 

set I. 15—3 dan II. 15—9: 2. Jogja 
— Banjumas pemenang Jap Gie 
Siang Jogja dengan angka set I. 

  
'Njanjian Sal Saulius, 18.30 Hidang- 

-ran Gending: 20.30 Mimbar Islam: 

15—10 dan HL. 15—2, 3. Jogja — 
Banjumas, pemenang Juwono Banju- 1 

mas dengan angka set I. 1—5 dan II 

dan terhadap exploitasi tuan ta- 
nah. Sikap ragu pemerintah pas- 
ti menimbulkan keraguan pula 

pada rakjat untuk  sepenuhnja | 4—5, 4. Jogja — Banjumas, peme- 
memberikan sokongannja pada (nang Dien Sudyono Jogja, dengan 
tindakan2 pemerintah. Selain |angka set JI. 15—7 dan Il..15—7. 

Hari kedua tg. 28 Des. meskipun 
hudjan atjara2 pertandingan dapat 
dilandjutkan dengan hasil sbb.: 

Bola krandjang. 
Jogja Magelang 7—0: Pekalo- 

ngan — Pati 2—1: Solo — Pekalo- 
ngan 6—2. 

daripada itu, sikap ragu dari pe- 
merintah tidak bisa berarti lain 
ketjuali memberi kesempatan ke- 

pada golongan oposisi jang ber- 
komplot dengan  gerombholan2 
bandit, untuk mempermainkan 
pemerintah dan pendjabat2 ting- 

gi dari pemerintah. Demikian Bola tangan. 

Ardit. Magelang — Jogja 4—3: Jogja —- 

Semarang 2—1. 
Tugas2 untuk tahun depan. Sepakbola. 

“Berdasarkan kenjataan2 di-| Kes. Semarang — Pati 3—0: M4- 
atas, maka pada  tempatnjalah | gelang — Jogja 1—0. 
djika untuk tahun datang peme- Rounders. : 
rintah dan rakjat menugaskan| Solo — Magelang 38—7: Jogja — 
kapada dirinja untuk mengambil Apaan 32—4. 
tindakan2 jang lebih tegas guna ennis: 
penghantjuran gerombolan2 ban-| Solo — Magelang 6—3 dan 6—0 
dit DI-TII dan gerombolan2 te- | (single): Solo — Magelang — 7—5 
roris lainnja, untuk mengachiri (dan 6—4 (double). 
gerombolan militeris-facis 17 Ok-| Solo — Magelang, Magelang w.o. 
tober dalam Angkatan Perang, |(mixed). 
untuk peluasan hak2 demokrasi! Solo — Magelang, Magelang w.o. 

(lady single), 
Lari 1500s meter. 

Supomo, Magelang 4.4! menit: Su- 
madie, Jogja 4.42 menit: LA, Bram, 
Jogja 4.59 menit. 

Lempar tjakram (putra). 

Djarak: 28.65 m. Ispini, Jogja: 
26.56 m. Sutrisno, Jogja: 25.92 m. 
Suwarno, Solo. 

Lempar lembing putra. 
Djarak: 42 m.  Maswojo, Solo: 

40.27 m. Djamirin, Jogja: 39.45 m. 
Suparto, Jogja. 

Lari 400 meter. 5 
,Purwanto, Jogja 55.5 detik: Suhar- 

do, Jogja 55.8 detik: Budi Harjadi 
Jogja 56.5 detik. 

Lari 100 m. putra. 
Radjio, Jogja 11.2 detik: Milaan, 

Solo 11.25 detik: Hendrokusumo, 

bagi gerakan rakjat, untuk pe- 
njelesaian  undang2 perburuhan 
Gan agraria. jang ' menguntung- 
kan kaum -buruh- dan kaum tani, 
untuk  melenjapkan ,,advisur2” 
dan ,ahli2” Belanda serta ele- 
men2 korup dan anti-rakiat dari 

semua kementerian dan djawa- 
tan, untuk  mengeratkan hubu- 

ngan anggota Angkatan Perang 
Gan rakjat, untuk mengachiri 
kekuasaan kapital monopoli 

asing ditempat2 jang vital se- 
perti pelabuhan, untuk melaksa- 
nakan pemilihan umum jang se-' 
demokratis mungkin, untuk men- 

demokrasikan ' Dewan Perwaki- 
lan Rakjat Daerah dan Dewan 

Pemerintah Daerah, untuk lebih 

aktif ambil . bagian dan dimana 

  
perlu mengambil inisiatif dida- Jogja 11.8 detik. 

lam dan diluar PBB untuk me- Lari 100 m. putra. 
melihara perdamaian di Asia 

dan didunia, untuk  meluaskan 
dan mengkongkritkan hubungan 
diplomatik dan hubungan ekono- 
mi atas dasar persamaan sepe- 
nuhnja dan saling menguntung- 

Regu Jogja 46 detik 4 Regu Solo 
47 detik: Regu Semarang 48 detik. 

Lari 4.X 100 m. putri. 
Regu Semarang 58.2 detik: Regu 

Jogja 59 detik. 
Lompat djauh putra. 

kan”. Demikian harapan jang  R. Matusea, Jogja 6.58 In. Pilat, 
dinjatakan untuk tahun depan. Semarang 5.95 m.: Sunarto. Jogja 
Achirnja dinjatakan kejakinannja, 3732 m. 

Volley ball putra. 
Jogja — Pekalongan 15—1, 15—4: 

Semarang Magelang  15—48, 
1511. 

bahwa dasar2 jang sudah diletakkan : 
dalam tahun jang lalu membuka ke-' 
mungkinan2 jang tidak terbatas bagi 
perkembangan. jang lebih -— madju. 
Tinggal sekarang bagi rakjat Indo- 
nesia, dan terutama bagi pemimpin2- 
nja jang berkemauan baik dan ber- 
perasaan nasional, untuk memakai 

  

FILM FESTIVAL ASIA 
DIRENTJANAKAN 

kesempatan ini sebaik2nja ' guna| Perhimpunan Film Asia di Inggris . 
memperluas dan “ memperkuat front (Asian Film Society of Great Bri- 
persatuan nasional sebagai 'sjarat tain) hari Senin mengumumkan bah 
mutlak untuk tertjiptanja kemerdeka- 
an nasional jang penuh dan untuk 
perubahan2 demokratis di Indonesia. 1954, Para bintang gambar hidup da Demikian al. pesanan D.N. Aidit, 'ri Asia akan diundang dalam perte 
Sekretaris Djenderal CC. PKI. (Ant.). 'muan itu, SN. Gaurisatrya, mene- 

jrangkan bahwa dengan festival itu 
perhimpunan tersebut berharap mem 
peroleh kerdjasama — industri pilm 

wa ia bermaksud mengadakan film 
festival Asia di London dim. tahun 

  

| Asia dan pemerintah negara? Asia, 
Perhimpunan tersebut bertudjuan 

(mengadakan pengertian lebih baik 
|antara bangsa2 Asia melalui pilm2 SIARAN R.RI. TRITUNGGAL dan didirikan dalam tahun jang lalu. 

Semarang, 31 Des. 1953: | 
Djam 06.10 Dari pulau Dewata: ' 

06.45 Perry Como & The Fontane 

Sisters: 07.10 Orkes Herry David- 
son: 07.30 Dendang Malaja: 12.30 

Untuk Kaum Wanita: 13.15 Siteran 
Siang oleh Karawitan Studio: 13.40 
Siteran Siang Uandjutan): 17.05 La- 
gu2 kanak2, 17.10 Dongengan ka- | 
nak2: 17.45 Krontjong Aseli: 18.15 | 

aga 

Lembaran jang lalu: 23.55 Kata 
Sambutan Bapak Residen: 24.00 cen- 
traal berupa Pidato J. M. Menteri 
Penerangan Fv L. Tobing dan Pidato 
Kepala Djawatan R.R.I, dll: 02.00 
Selamat Tahun Baru: 03.00 Tutup. 

Jogjakarta, 31 Des, 1953: 
Djam 06.10 Penjedap minum teh, 

06.40 Musik Hawaijian: 07.10 Raju- 
an2 merdu: 07.30 Ork. Marek We-' 
ber dengan selingan The Luton Girls: 
10.00 Ujon2 dariMPuro Paku Alam- 
an, 12.00 Intermezzo: " 12.15 Kon- 
sert untuk 'cello dan orkes tjiptaan 
Dvorak: 13.10 Pelbagai suara padu- 
an: 13.40 Rajuan Sal Saulius: 14.00 
Hidangan siang oleh O.K. Persegam: 

an Martha Kwintet, 19.30 Peladja- 

20.45 Kenangan Film Hindustani: 
2115 Mendjelang Tahun Baru oleh 
Wali Kota, 21.30 Krontjong Aseli 
hid. Tossema: 22.20 Bantjak Dojok: 
24.00 Siaran centraal berupa Pidato 

J. M. Menteri Penerangan F. L. To- 

  

bing dan pidato Kepala Djawatan 17.60 Gelanggang PODOMORO: R.R.I. dil.: 02.00 Selamat “Tahun. 17.45 Pengadjian Al OGuran: 18.00 Baru: 03.00 Tutup. Dikala Matahari terbenam: 18.35 Surakarta, 31 Des. 1953: 
sja 106,03 — 06.45. —. 07:13 

07.45 Genderan pagi: 12.03 Bonny 

Goodman dengan orkesnja: 12.15 
Musik Salon: , 12.45 Rajuan Yang 
oleh “Ok 13.45  Scheiderhan 
Ouartet dll.: 14.00 Evelyn Knight: 

14.15 Conga dan rumba: 17.05 Du- 

nia kanak2: 17.45 Varia Djawa Te- 
ngah, 17.55 Lagu2 Arab: 18.15 Ra- 

juan sore oleh O.K. Sederhana: 
19.30 Irama Ouartet Koch: 10.50 

Mimbar Islam, 20.30 Panggung gem 
biras 21.20 Panggung gembira: 22.15 
Panggung gembira (landjutan): 23,30 

| Taman Harapan Bangsa: 19.40 Kron 
tiong nonstop oleh  O.K. Satria, 
20.15 Instrumentalia: 20.30 Kenang- 
an tahun 19534 21.15 Mimbar Is- 
lam: 21.30 Motjopat oleh Sdr, Ru- 
binem: 22.15 Motjopat diseling gen- 
deran: 23.20 Menjongsong Tahun 
Baru 1954 oleh Kepala Daerah S.P, 
Sultan Hamengku Buwono IX: 23,30 
Untuk Tahun Baru hidangan ORI: 
24.00 Siaran centraal berupa Pidato 
Jl M. Menteri Penerangan F. L. To- 
bing dan Pidato Kepala Djawatan 
R.R.L dil: 02.00 Selamat Tahun 
Barus 03,00 Tut up, 
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aa .nal Mesir. Pendirian Mesir ini ka- 

# “Foster Dulles di Washington 

8 

— Mesir ang menghadliri pertemuan | 
“ini ialah wakil perdana menteri letn. | 

        

  

| pa. 

      

3 

Akan Tindjau Hem bat! 
Politiknja Terbadap Barat| 

Di MESIR di Mos | IE 3      

  

    
3 

| DIK. rxAaN se- 
utnja bahwa putusan untuk 

memanggil kembali dutabesar di 
Sovjet Uni itu diambil setelah dia 
Gakan pertemuan jang penting an 

(para pemimpin pemerintah 
| Washington dan London 

2 kedua2nja sudah berada di 
21ro. ES 
Diantara pembesar2 pemerintah 

- Mesir 

    

     

  

  

' kolonel Abdel Nasser, panglima ter- tinggi pasukan2 bersendjata Mesir 
: djenderal major Badel Hakim, men- 
teri pembimbing nasional Salah Sa- 
“lem, dan kedua dutabesar Mesir dil Washington dan London, jaitu Ah- 

1 sein dan Abdel Rahman 

  

seorang sound-engineer, bergambar 

    

    
   

  

    

    

   

    

    

a itu dari pihak resmi di | "2 sebuah laboratorium dan studio 
Ii bahwa pertemuan tadi d' 
n untuk mempeladjari ke- 

ik dewasa ini bertalian 
enentuan politik luar nege- 
tesir. Wakil perdana men 

1 Nasser dalam keterangar 
a para wartawan menjata- 
a masalah daerah Terusan 
sikap pemerintah Mesir jig 

“nanti akan ditentukan apa 

Cunningham 

$ rintahnja telah mengada- 
mbitjaraan2 dengan dutabe- 

tr di Moskow jang akar 

      

     
   

     

  

. 7 . 

| bagian dalam permusja- Indonesia Hendaki 
2 sekarang di Kairo. 
dikemukakan bahwa baru? 

tersiar berita2 dari Kairo 
njatakan bahwa pemerintah 

Takan menindjau kembali poli- 
rhadap negara2 Barat dan 
akan menganut ,,kenetral- 

2 sekeras2nja” dalam perang 
dewasa ini, apabila didalam 
jang singkat tidak ada penje- | 

Tni 

wkt 
2 

1m. masalah daerah Terusan 
'Suez jang sesuai dengan tjita2 nasio- 

“barnja telah diberitahukan : kepada 
“menteri luar negeri Amerika John 

bebe- 
tapa hari sebelum permulaan konpe: 
rensi 3-Besar di Bermuda pada awak Kedua belah pihak hingga kini be 

. bulan Desember. (Antara). jlum mentjapai persetudjuan harga jg 
: : : i bagi kedua pihak memuaskan. Da- 

lam bulan Maret akan berlaku per- 
djandjian timah antara Indonesia 

dan Amerika Serikat, menurut mana 
Amerika Serikat selama tiga tahun 

sebulan.     

  

“INGGERIS DAN DJERMAN 

telah mentjapai kemadjuan pe 
“sat dalam lapangan  kemakmu 
.ran, akan tetapi Italia ketingga 
Jan, demikian menurut laporan 
tindjauan dari organisasi untuk 
kerdjasama ekonomi negara2 Ero 

menurut harga jang memuaskan ke 

pertama akan dibajar menurut harga 
$ 1.21 setiap pond. Harga timah di 

Meobiharkom Parlemen 

    

       

  

Lothar Wolff (kui) producer film » Martin Luther”, jang termasuk salah 
satu film jang terbaik di Amerika tahun ini, dan Lodge Cunningham 

Mereka kini bekerdja di PEN sebagai penasehat menurut kontrak jang 
diadakan dengan pemerintah Indonesia atas beaja -rentjana bantuan teh- 
tik dan ekononu (TCA) Amerika Serikat. Lothar Wolff dan Lodge Cun- 
ningham didepan studio PEN sedang melihat2 dan mempeladjari rentja- 

meraman dari PEN: Dari kirt'ke kanan: Djohardin, Wagimin, Wolff, Lie, 

PerundinganTimahIndo- 
nesia-Amerika Diper- 

— pandjang 

Naik 'Turuonja Harga, Pasar 
KALANGAN2 JANG mengetahui di Washington pada hari 

Senin mengurgumkan, bahwa Indonesia dan Amerika Serikat telah 
menjetudjui untuk memperpandjang djangka 4 
Imah dengan tigapuluh hari selama Mana kedua pihak akan ber- 
isaha menjusun formule harga untuk sebanjak 20.000 ton timah 

| Indonesia untuk Amerika Serikat. Sedjumlah 20.600 ton timah se- 
ama tahun 1954 akan dilever oleh Indonesia kepada Amerika Se- 
“Ikat, terhitang mulai 1 Maret 1954. Djangka waktu perundingan2 
'eharusaja akan selesai pada Kemis malam, 
adakan permintaan dari pihak Indonesia, Amerika Serikat me- 
yjetudjui untuk memperpandjangnja dengan tigapuluh hari atau 

akan mendapat timah dari Indonesia : 

dua pihak. Untuk kedua tahun jang 

Karena Hendak Tetap 
Berkuasa P 6 

Jusuf Wibisono Djawab Keterangan2 
: Sartono Dan Diapari 

BERHUBUNG DENGAN keterangan Mr. Sartono dan Dr. 
Diapari jang membajangkan kemungkinan pembubaran parlemen, 
Mr. Jusuf Wibisono menjatakan bahwa keterangan tersebut dapat 
diartikan sebagai antjaman terhadap pihak oposisi dengan maksud 
supaja oposisi mengurangi kritik2nja dan serangan2nja terhadap 
pemerintah. Keterangan Ketua Parlemen Mr. Sartono dan Ketua 
Fraksi SKI Dr. Diapari tersebut agak aneh, oleh karena mereka 
sendiri bersama Jain2 penjokong pemerintah pada achir2 ini kerep 
kali menjatakan kedudukan pemerintah tambah lama tambah 
kuat, demikian Mr. Wibisono melandjutkan komentarnja terhadap 
kemungkinan pembubaran parlemen. 

ini tak mungkin dilaksanakan senga- 
dia ditjantumkan dalam UUDS 

djustru untuk mentjegah pemerintah 
bertindak sewenang2 membubarkan 
DPRS”. 

Mr. Wibisono k@mukakan, bahwa 
keterangan ini diberikan oleh kabi- 
net Hatta tertanggal 30 Agusus 1950 
sebagai djawaban atas laporan dari 
Panitia Pelapor DPR. 4 $ 

Mr. Jusuf Wibisono menarik ke- 
simpulan, bahwa djika benar kedu- 
dukan pemerintah tambah kaut, se- 
harusnja Dr. Diapari dan kawan2nja 
tidak usah takut kaiau pemerintah 
ini djatuh, oleh karena perlawanan 
oposisi. Mr. Wibisono berpendapat 
bahwa keinginan Dr. Diapari cs. 
untuk membubarkan parlemen telah 
dihubungkan dengan kekuatan epo 
sisi, sehingga dapat diambil kesim 
pulan, bahwa keinginan itu terdo- 
rong oleh napsu besar untuk tetap 
berkuasa. ea 

Mengenai interpretasi Dr. Diapari 

Andai kata kabinet  Ali-Wongso 
sungguih2 “membubarkan “ parlemen 

supaja oposisi dapat dilikwidir, saja 
rasa Bung Karno sebagai pahlawan 

akan keberatan tentang fatsal 84 dalam UUS, bfih- 
wa pembentukan parlemen baru rak 
harus terlaksana dalam tempo 30 
hari, asal sadja dalam tempo 30 hari 
sudah dimulai pemilihan umum, Mr. 
Wibisono - mengatakan: : 

Interpretasi ini terang suatu per- 
kosaan atas maksud jang sebenar- 

demokrasi sedjati 
untuk menuruti kehendak Mr. Sar- 
tono dan Dr. Diapari bersama  ka- 
wandnja, mengingat pula pendirian 
Bung Karno berhubung dengan per- 

istiwa 17 Oktober, dimana ia de- 

ngan tandas mengatakan tidak mau 
mendjadi diktator. 

nja dari fatsal 84. Maksud jang se- Walaupun pembubaran  DPRS 
benarnja ialah supaja DPR terben- oleh pemerintah mempunjai dasar 
tuk dalam tempo 30 hari. Ketentu- hukum, namun tindakan ini tetap 
an untuk membentuk DPR baru da- 
lam tempo 30 hari memang dalam 
prakteknja tidak mungkin dapat di- 
selenggarakan. Maka itu ketentuan 
tersebut (30 hari) jang pada dewasa 

merupakan tindakan jang agak dik- 
tatorial.  Dinegara- demokrasi Barat 
hak ini diarang sekali digunakan- 
nja”, demikian Mr. Wibisono. (Ant.- 
Gr. 

MASSA Gp 
—0— UNTUK ORANG. SEHAT DAN SAKIT - '—0 

FE T 3 Ls “Ahli pidjat beridjazah 
“dari Djerman. 

“Tempat periksa : Djl. Kartisono No. 16 — SOLO 
Tiap hari ketjuali Sabtu dan Minggu dan 
Hari Besar, djam 16:00 —. 19.00 sore. 
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. Pendjaga Keamanan 
R Kontrole 

— (Pe—Ko) 
KOTA BESAR SEMARANG 

Sanggup bertanggung djawab” 
88 Untuk membantu ' mendjaga ke- 
|amanan umum. 

| Kepentingan :     a.  Pabrik2/Perusahaan2. 
b.  Kantor2/ Gudang2 
c.. 'Hotel2/Toko2. 
d dsb.-nja. 

: Silahkan berh 

Pusat ,, Pe-Ko” 
9 Dit. PEMALI GANG 1/16 

I- SEMARANG — 

ubungan dengan 

    

      

      

Y 
Ya 

N 

  

Ahli2 Film 

  

didepan gedung PEN di. Diakarta. 

suara baru dengan empat orang ca- 

dan Sutomo. 1 

Harga Jg Sesuai Dgn 

waktu perundingan2 

akan tetapi setelah 

New York pada waktu ini sebaliknja 
hanja $ 0.84 setiap pond, sehingga 
Amerika Serikat kini menghendaki 
harga lain. 

Oleh pihak Indonesia diusulkan 
bahwa timah tadi akan dilever me 
nurut harga dan harapan? pada saat 
'penerimaan di Amerika Serikat. Hal 
ini akan berarti, bahwa untuk setiap 
partai harus ditentukan. harga jang 

"lain, jang harus sedjalan dengan tu 
run naiknja harga2. 

| | DALAM BULAN2 Djanuari dan Pebruari Ecafe di New 

(dipertundjukkan pula batjaan dan fihm2 mengenai pembangunan 

“Inarium) mengenai masalah2 peru-! 

loleh ECAFE dan TAA atas undang | 

mai bahan bangunan dan perumahan / Djepang sebelum tahun 1958 p 
dari ECAFE. Konperensi 

kan oleh djawatan 

(Sesudah Soal Makanan 
Soal Perumahan Merupakan Soal Jang Sulit Dil 
Asia, 100.010.000 Keluarga Mempunjai Tempat: | 

Pruggii Tidak Semestinja 

| Delhi akan memberikar kati | 
ihan di Asia, Dari tanggal 20 Djanuari sampai tanggal 5 Maret 

|akan diadakan pameran mengenai perumahan jang murah, dise- 
|lenggarakan oleh pemerintah India, UNTAA dan ECAFE. Da- 
|lam pameran ini jang akan diadakan di New Delhi akan dapat di 
bat tjontoh2 rumah2 sedangkan selandjutnja akan diberikan pen 
hatian chusus kepada rantjangan, alat pembangunan, tjara pemba- 
ngunan, perlengkapan disb. Batam pameran ini selandjutnja akan 

  kan, perhatian chusus kepada kesulitan2 peru- 
   

rumah2, demikian dikabarkan oleh kantor penerangan Ecafe di 
Bangkok. A spa 

u di New 
Delhi akan diadakan latihan (semi: | Persendjataan 

Djepang mahan, Latihan ini diselenggarakan 

  

lan pemerintah India. Dalam latihan . 
tersebut akan diperbintjangkan soal 
teknik pembangunan dengan menitik ! 
beratkan produksi dan pemakaian 
bahan2 setempat, selandjutnja rentja 
na2 untuk perumahan jang lebih ba 
|ik dan politik pembangunan kota. 

Selandjutnja dari tanggal 18 sam- '€r | . Aa An 
pai 28 Pebruari di New Delhi akan, Wikianlah berita dari Tokyo tadi, 
diadakan, konperensi kedua menge- maksud rentjana ini ialah supaja 

ferima di Peking dari Tokyo, pe- 
merintah  Djepang telah menju- 
sun sebuah rentjana 5 tahun un- 
tuk  mempersendjatai — kembali 

| Piepang. 

  

! ini akan nja tentara jang terdiri dari 
dihadiri oleh ahli2 dari ECAFE, 200.000 orang, angkatan udar: 
FAO,IL LO, WHO, UNESCO dan ba terdiri dari 1200 pesawat te 
gian urusan sosial dari PBB. |bang dan angkatan laut dari 
Dalam bulan Pebruari di New, 150.000 ton. i 

Delhi akan diadakan pula konperen| ' Sebelum mengumumkan bentuk ter si regional dari federasi untuk peru achir dari rentjana ini, pemerintah 
mahan dan perantjangan-kota dgn, Djepang masih menjediakan kesem- 
menitik-beratkan soal kemungkinan ' patan an memenuhi kenutepak 
pembangunan kota dilembah2 sungai | Amerika Serikat dalam perluasan 
daerah2 pertanian dlsb. angkatan perang Djepang ini. Kores 

ponden harian Inggris ,,Manchester 
Se Maa AN “Guardian” tgl. 14 Desember j.l. tu- 
Sesudah masalah penjediaan :lis dari Tokyo, bahwa menurut kala 

bahan makanan, maka masalah ngan resmi Djepang ada kemungki 
perumahan merupakan masalah nan, bahwa dimasa jad. pasukan? 
jang terbesar, demikian diterang Djepang dapat dikirim keluar nege 

penerangan ri sebagai bagian daripada pasukan2 
ECAFE di Bangkok. Di Asia pa PBB. : 
da dewasa ini ada 100.000.000 Tgl. 16 Desember j.L, Partai Libe 
keluarga, jang peramahannja ma ral (partai Yoshida), Partai Progre- 

Masalah perumahan. 

Selandjutnja dari tanggal” 20 Dia. Rentjana 5 Th 
#'nuari sampai 17 Pebruari 

Menurut sebuah berita jang di 

Menurut berita ,,Reu- 
ter” tertanggal 14 Desember, de- | 

sih kurang memuaskan. Pelbagai 
keluarga bersama-sama mendiami 
sebuah kamar dan manusia ber 
diam bersama dengan hewan dida 
lam satu ruangan. Di Indonesia, 
India, Pakistan, Birma, Malaya, 
Vietnam, dan Taiwan lebih dari 
1.000.000 keluarga telah melari 
kan diri dari tempat tinggalnja. 

Masalah jang pertama, jang 
harus diselesaikan jalah soal peru 
mahan bagi mereka jang tidak 
mempunjai rumah. Setelah itu 
masalah tjara memperbaiki peru 
mahan. Kebanjakan negara2 Asia 
sudah pada tingkat jang kedua 
itu. :   Pembesar? Amerika Serikat menu 

rut United Press untuk selama tahun 

1954 mengharapkan 'adanja kemadju 
an tetap.daripada harga timah. Sela 
in itu, pemerintah Amerika Serikat 

kini sudah mempunjai persediaan ti- 
mah jang strategis, jang dikehendaki 

|nja. Oleh karena itu pembesar2 Ame | 
rika berpendapat, bahwa Indonesia 
tidak bisa berbuat lebih baik daripa 
da menerima harga rata2 jang telah 
ditawarkan kepadanja untuk timah. 

“Suatu factor jang masih mempersu 
kar perundingan? ialah, bahwa da- 
lam persetudjuan timah internasio- 
nal di“Djenewa telah disetudjui bah 
wa selama setahun minimum harga 

ditetapkan $ 0.80 dan harga maxi- 
mum $ 1.10. Perdjandjian ini seba- 
liknja masih harus diratifisir pada 
tanggal 1 Maret, sedang kesempatan 
untuk meratifikasinja masih akan ter 
buka selama tiga bulan. Di Amerika 
Serikat diduga, bahwa harga timah 
selama tahun ini akan turun hingga 
dibawah $ 0.80 setiap pondnja, se- 
dang Amerika Serikat ' mempunjai 
hak terhadap harga jang tidak terlalu 
tinggi, karena didalam tahun jang 
lalu telah membajar terlalu banjak. 
(Pia). # 

HO CHI MINH BEBASKAN 
KEMBALI 297 TAWANAN 

PERANG. 
Radio Vietnam Ho Chi Minh 

hari Minggu menjiarkan, bahua 
Presiden Ho Chi Minh telah 
membebaskan kembali 297 orang 
tawanan Uni Perantjis, bertalian 
dengan Hari Natal. Diantara me 
reka terdapat 84 serdadu bangsa 
Perantjis. Pembebasan ini dilaku 
|kan setelah Panitya Perdamaian | 

siden Ho Chi Minh. 

Radford : 
UsA Siap-sedia Di Ti 

mur Djauh 
LAKSAMANA ARTHUR Rad 

ford, "ketua gabungan kepala staf , 
Amerika, hari Senin menjatakan | 
bahwa Amerika Serikat bermak- : 
sud tetap siap sedia di Timur 
Djauh untuk dapat menghadapi 
segala kemungkinan. Radford | 
mengutjapkan pernjataan itu se- | 
telah tiba dari Taipeh bersama2 '! 
Walter Robertson, pembantu ke- 
menterian luar negeri Amerika. 

: (Antara) 

dikebanjakan negara2 Asia jalah, de 
mikian laporan? jang diterima oleh 

ECAFE, perumahan per keluarga jg 
terdiri dari dua kamar dengan uku- 
ran jang pantas, satu dapur,- ruang 

muka, gudang dan kamar mandi dan 
kamar ketjil jang pantas. 
Dalam melaksanakan rentjana ini 

Minimum-program dalam hal ini | 

sif dan Partai Liberal Djepang telah 
mengadakan pembitjaraan lagi. Mere 
ka bersepakat bahwa ,,pasukan2 ke 
'amanan” jang tak lama lagi akan di 
!robah namanja mendjadi ,,pasukan2 
pertahanan diri” itu, akan diberi tu 

.gas ,,mempertahankan terhadap agfe 
si langsung”. Mereka bersepakat pu 
ye mengenai pembentukan Dewan 
Pertahanan Nasional, Markas Kepa 
la Staf Angkatan Udara dan sebuah 
Komando Persatuan angkatan darat, 
laut dan udara. Demikianlah menu 

'rut berita dari Tokyo tadi. (Ant.). 
| 

! 

(Konp. Hukum 

| Internasional 
| PRESIDEN INDIA Dr. Rajen 
dra Prasad hari Senin membuka 
konperensi hukum internasional 
di New Delhi jang disertai oleh 
40 negara asing, dan 60 wakil 

  

India. Diantara negara2 jang te 
dititikberatkan kepada penekanan bia Jah mengirimkan ahli2 hukum 
ja pembangunan dan turut sertafja dan ahli2 undang2 dasar jang ter 

        

  

a 

| Atas usaha djawatan penerangan propinsi Djawa Tengah belum lama bersc | sungkan pertandingan badminton jang diikuti oleh utusan2 dari pelbagai k. "tandingan finale double dimana reg Uu Pati mengalahkan regu Solo. 
kan oleh Sole.. 

Dalam pertanNdingan single. Pati 'dikalah- 

    

   .di. Semarang telale d 
Pada gambi esicrenan. 

  

« 

       

  

EN 

na tidak dapat dilenjapkan begitu 

»Amerika adalah negara  kapita- 
lis, sedangkan Indonesia sosialis-kiri. 
Amerika di  industrialisasikan,  se- 

dangkan Indonesia merupakan nega 
ra penghasil bahan2 mentah. Selain 
dari itu Amerika mempunjai angka 

tertinggi untuk penghasilan setiap 
|warganegaranja . dibandingkan dgn. 
negara2 lainnja didunia, sedangkan 
Indonesia jang paling rendah. Mes- 
kipun kedua negara ini kaja akan 
sumber2 bantu, Amerika bermodal 
kuat akan tetapi Indonesia miskin”, 
demikian. Mallory. 

Dalam tiga tahun pertama setelah 
Belanda menjerahkan kedaulatannja 
kepada Indonesia dlm tahun 1949, 
Indonesia memberi kemungkinan2 
jang baik dalam lapangan perekono 
mian, akan tetapi dalam tahun ke- 
ampat ternjata bahwa Indonesia 
menghadapi krisis dalam lapangan 
ini sedangkan kedudukan bagi Indo 
nesia dihari kemudian nampaknja 
sangat ragu2, demikian Mallory jg 
menjatakan selandjutnja bahwa ke- 
dudukan kurang baik dari Indonesia 
ini menurut  pendapatnja di sebab- 
kan oleh adanja ,,rasa optimistis. da 

lam batas2 tertentu diantara rakjat 
Indonesia dan borosnja dalam pe- 
ngeluaran2, Keadaan ini timbul da- 
ri meningkatnja kemakmuran Indo- 
nesia oleh peperangan di Korea. 

Diachirinja peperangan di Korea 
itu menjebabkan bahwa harga karet 
dan timah merosot, sehingga dgn. 
demikian Indonesia menderita puku   tenaga kerdja daripadanja jang Btr- kemu i  wakilnja terda 

,sangkutan sendiri dalam hal ini. Pang ' pat Na Birma, Sailan, dan | 

     sudah “menijapai 'tingkatan jang (pa- Y onmarken,: .dan:Norwe ! 
ling djauh dalam Soal ini jalah India, 'gia, Pakistan dan “Inggeris. Ame t 
sedang djuga Birma, Sailan, “Dje- 2 : 21 24 
pang, Malaya, Pakistan dan pitipina | rika Serikat dan Mesir telah me 
Pa pa e Pena KAN sistem an Ka negara dan di akal sa 

Di India dewasa ini ada duabelas | diplomat2 Sa di -. ma 
pusat penjelidikan masalah perumah Pat Swedia, Finlandia, dan RR -3 
an. Djuga di Indonesia ada balai2: Djuga UNESCO dan PBB me 
pemeriksaan jang mempeladjari tja- ngirimkan Na 
ra2 pembangunan dan bahan2 pem: Para djuris rnasional 
bangunan baru. : 
ECAFE berusaha untuk mengada 

kan kerdjasama antara pusat2' penje 
lidikan ini. Indonesia telah menawar 
kan fasilitet2. bagi suatu pusat penje 
lidikan regional bagi daerah basah 
panas di Asia dan Timur Djauh. 
Usul jang sematjam itu dikemukakan 
oleh Muang Thai. 

Untuk negara2 jang kering didae 
rah ini dipikirkan akan tanah seba- 
gai alat untuk mengurangi biaja pe 
rumahan. Kemungkinan ini djuga 
akan diperhatikan dipameran di New 
Delhi. 
ECAFE telah mengadjukan pelba 

gai saran jang ditudjukan kearah pe 
rumahan jang lebih baik a.l. saran 
untuk memakai ukuran2 standar da 
lam. pembuatan djendela2, pintu2 
disb. Demikian kantor penerangan 
ECAFE di. Bangkok. 

tadi di 
tantaranja akan  memperbintjangkan 
hak2 umat manusia, kebangsaan hu 

kum mengenai penerbangan, organi- 
sasi badan2 hukum, djabatan hu- 

kum, dan akan menindjau piagam 
'PBB karena mengingat akan diada- 
'kannja amandemen2.  Konperensi 
itu selain jang pertama2 jang diada 

(kan di Asia, djuga mempunjai sifat 
istimewa karena mempersatukan ah 
112 hukum jang terkemuka di nega- 
ra2 barat dan timur untuk memper 
bintjangkan masalah2 jang mendjadi 
kepentingan masing2, meskipun tak 
yakan diadakannja resolusi2 atau ke- 
'putusan2 jang formil, konperensi 
itu akan mempersiapkan suatu lapo 
ran jang dasarnja luas mengenai pel 
bagai aspek hukum2 internasional. 

: , (AFP). Ho
ta

 

  

Vietnam memintanja kepada Pre j Mata? RussiaBa- 

njak Jg Aktip 
“Di USA ? 

Ongkos Tilgramnja Sa- 
dja Djutaan 

' MAHAGURU AMERIKA TEM 
| PELENG MAHAGURU 
| PAKISTAN. | 

S.k. ,,Pakistan Times” Ban 
'barkan bahwa ketika bagian per 
'tama bulan Desember ini di uni- 
versitet Karachi terdjadi suatu | 
insiden antar-mahaguru. Seorang 
mahaguru bangsa Amerika, O.M. 
Newman, ketika diadakan rapat 
Panitya Ekonomi (Newman ada- 
jah mahaguru ekonomi) mengang 
kat dirinja sebagai ketua rapat, 
Seorang mahaguru Pakistan ber 
nama Farid memberitakannja bah 
wa Newman harus dipilih dahulu 
sebelum bisa bertindak sebagai 
ketua. Newman marah lalu me 
nempeleng muka Farid. : 

    
  

Id kabarkan di- Paris. Diwartakan 

Dengan disaksikan oleh Menteri2 Pekerdjaan Umum Mohamad Hasan 
dan perhubungan Ir. Rooseno pada hari Rebo pagi telah dimulai pendi- 
rian gedung dari pendjernihan air minum untuk Djakarta Raya jang 
terletak di Pedjombongan Karet sebelah selatan kota Djakarta. Gambar: 

Rantjangan gambar skets dari tempat pendjernihan air minum tsb. 

IGOR GUZENKO, seorang be 
kas anggota staf kedutaanbesar 
Sovjet Uni di Kanada jang ketika 
tahun 1945 minta perlindungan 
kepada pemerintah Kanada, me- 
ngatakan dalam tanjadjawab de- 
ngan madjalah Amerika ,,U.S. 
News & World Report”, bahwa 
organisasi spionase Sovjet adalah 
»sangat effisien”, 

Guzenko mengatakan, bahwa 
kini mungkin ada ratusan mata2 
Sovjet jang bekerdja di Amerika 
Serikat. 

Dikatakannja bahwa ketika ia ma 
.sih bekerdja pada kedutaan besar So 
yvjet, ia kadang2 heran melihat agen2 
Sovjet jang membawa kopor2. penuh 
dengan dokumen2 asli dan  gamba- 

rikat. 

Izenko, dapat diperkirakan djika kita 
lihat rekening2 telegram. mereka sa- 
dja, jaitu beberapa djuta dollar. (An 
tara). 

PEMOGOKAN BURUH PENE- 
RANGAN SIPIL PERANTUS 

BERACHIR. 
Suatu persetudjuan jang meng- 

achri pemogokan buruh bagian 
keamanan dari kongsi penerba- 
ngan sipil Perantjis telah tertja- 
pai pada hari Minggu demikian 

selandjutnia, bahwa panitia jang 
men'e'enggarakan — aksi 
gokan itu kabarnja telah menge- 
luarkan seruan, supaja pemogok2 
mulai lagi bekerdia pada hari Se- 
nin dfam 11.00 Gmt.. setelah 
tertjapai  persetudjuan dengan 

ran2 dari ,,National Reseach Coun-| 
ci?” dan Biro Amunisi Amerika Se- 

Betapa giat agen2 Sovjet, kata Gul 

pemo- |     Ne urusan penerbangan 
s:pil, 

  

lan jang tak terhingga besarnja, ka- 
rena kedua bahan tsb merupakan 
6076 .dari seluruh ekspor Indonesia. 
Kemerosotan harga ini oleh Indone- 
sia “dikatakan . disebabkan - karena 
keserakahan Amerika dan Wall 

Street” demikian Mallory jang me- 
ngatakan bahwa pendapat2 ini ,.ti- 
dak masuk akal. 

Keruwetan. 
Dinjatakan selandjutnja oleh 

Mallory bahwa dalam alam fikir- 
an bangsa Indonesia terdapat ke- 
ruwetan tentang tudjuan2 sebenar 
nja dari bantuan Amerika. ,.Kita 
mengatakan bahwa kita ingin 
membantu memperbaiki pereko- 
nomian Indonesia, akan tetapi 
bangsa Indonesia berkata bahwa 
apabila demikian, Amerika dimin 
ta untuk memberi harga lebih 
baik bagi karet asli. Mungkin 
bangsa Indonesia itu menghenda 
ki baik bantuan maupun peneta 
pan harga jang lebih baik untuk ' 
karetnja, akan tetapi apabila ha 
nja jang terachir inilah jg melulu 
dikehendaki oleh Indonesia, ma 
ka mereka tentu benar, bahwa 
tjara jang demikian “itu 
tjara menerima bantuan jang ku 
rang memalukan”, demikian Mal- 
lory. 

Dasar daripada berbedanja tja 
ra untuk dapat mendekati kesu- 
litan2 jang didjumpai dalam Japa 
ngan keuangan antara bangsa 
Indonesia dan Amerika ialah bah 
wa kedua bangsa tsb. saling ber 
lainan sikapnja terhadap organisa 
si kemasjarakatan, demikian Mal 
lory jang dalam hubungan ini 
mengemukakan bahwa para pe 
mimpin Indonesia mengira bahwa 
pemerintah itu adalah suatu ba 
dan untuk mengawasi semua ke 
giatan didalam negaranja. ,,Bang 
sa Indonesia belum memperoleh 
pengalaman dari pemerintah jang 

Indonesia Merupakan Pusat 
rigaan Thd Amerika? 

Sebuah Analisa Atas Hubungan Amerika D 

: PUSAT BAGI KETJAMAN2 dan rasa tjuriga terhadap Amerika dan politik Amerikar 
Asia Selatan serta Tenggara adalah Indonesia, demikian Walter H. Ma'lory dalam tulisannja j:” 
dimuat dalam lembaran madjalahbulanan “Foreign Affairs” bulan Desember. Mallory jang menc' 
di direktur penglaksana dari dewan Amerika untuk hu 
selandjutnja bahwa salah suatu sebab dari anti- 
bahwa Indonesia baru sadja berhasil mematahkan belenggu pendjadjahan Belanda. Akan tetapi di- 
kemukakan olehnja bahwa disamping ini masih banjak terdapat alasan2 lainnja, ,,Bangsa dan war- 

sadja sebagai salah suatu alasan 
anti-pati terhadap Amerika itu, sedangkan agama mungkin merupakan alasan lebih besar jang me- 
nimbulkan salah pengertian”, de mikian Mallory. 

diperuntukkan rakjat dan harus 
bertanggung djawab pula kepada 
rakjat. Para pemimpin ini berpe 
gang teguh kepada tjita2 demo- 
krasi, meskipun mereka “belum 
berpengalaman — dalam lapangan 

|. Mereka mentjurigai usaha? ka 
,Um partikulir dan mereka meng- 
anggap kapitalisme itu sebagai 
sesuatu jang kedji. 

Perhubungan Indonesia— 
Amerika. 

- 5 2 ng : x J 
| Kesulitan2 istimewa jang merin-'! 

tangi usaha untuk lebih memperko- 
koh hubungan persahabatan antara 
Indonesia dan Amerika, menurut 
pendapat Mallory adalah  disehab- 
kan karena alasan2 sebagai berikut: 

Rasa tjuriga dan sikap bermusuhan 
dari pihak - pemerintah dan rakjat 
Indonesia terhadap politik Amerika, 
usaha2 . PKI. untuk - memburukkan 
tiap2 usaha Amerika dimata kala- 
ngan rakjat Indonesia dan ,,muda- 

nja” Indonesia jang belum berpenga 
laman dalam soal memelihara per- 
"hubungan dengan Amerika Serikat. 
Dalam hubungan ini dikemukakan 
oleh Mallory bahwa antara Indone- 
sia dan Amerika banjak dilakukan 
hubungan2 jang tidak resmi, se 
kan politik resmi dari rian 

    , pembe 

bungan2 dengan luar negeri 
pati Indonesia terhadap Amerika, 
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gn Indegnesia 
   

ja. 
mn. 

   
menerangk.| 

mungkin ial: 1 

mengapa Indonesia bersikap 

. 

kat resmi, tiap2 usaha harus di 
lakukan untuk — mengandjurkan 
adanja kerdja-sama jang bersifat 
partikulir, 

Menurut Mallory hal ini dapat 
ditjapai dengan djalan memben- 
tuk  jajasan2,  panitia2 chusus, 
perkumpulan2 dagang dan serikat 
serikat buruh. - Djika ditjiptakan 
kendaan jang tepat, maka kemung 

kinan untuk mengadakan kerdja- 
sama dalam lapangan perekonomi 

lan antara kedua negara tersebut 
'akan luas sekali, demikian Mallo 
Ty. 

Sebelum kaum modal mau mena- 

nam modalnja di Indonesia, mereka 
terlebih dahulu harus mendapat ke 
pastian bahwa kepentingan2 mereka 
tidak akan terantjam oleh nasiona- 
lisasi dan bahwa mereka akan diberi 
kesempatan untuk memperoleh  ke- 

untungan2 daripada modalnja itu. 
Mallory selandjutnja menjatakan ha 
rus didjelaskan bahwa apa jang te- 
lah dikemukakan olehnja diatas ini 
tentang sikap bermusuhan dari bang: 

sa Indonesia itu adalah ditudjukan 
terhadap bangsa . Amerika “pada. 

umumnjas lebih2 terhadap jajasan2 ' 
Amerika dan chusus terhadap poli- 
tik Amerika. 

.Sebenarnja bangsa Indonesia itu 

  

     

    

     

        

   
     

        
      

        
   
     

      

        

           

   

     

         

     

   

  

   
   

  

   
   

  

   

    

   

    

    

   

              

   

    

        

: Pp Ken Na Ha ke bantuan oleh Amerika kepada Indo- @alah sangat ramah tamah. Mere 

  

nesia hanja ketjil belaka. 

Ketjilnja bantuan jang “diberikan 
kepada Indonesia itu menurut: Mal- 
lory disebabkan karena  keseganan 
Indonesia .untuk. menerima bantuan 
tsb. djika tidak: memenuhi tuntutan2 
nja dan. kurangnja “organisasi serta 
pegawai2 terdidik 'jang dapat -menje 
lenggarakan agar bantuan tsb diper 
gunakan dengan sebaik-baiknja dan 
setjara lantjar. 

ka adalah bangsa sederhana jang ki 
ni berani memikul pertanggungan 
djawab besar dan insjaf pula seda- 
lam-dalamnja akan kesulitan?” jang 
dihadapinja.'! Kita bangsa Amerika 
hendaknja' djarigan menjepe€lekan ke 
sulitan2 jang dihadapi oleh bahgsa. 
Indonesia ini dan senantiasa harus 
bersedia untuk bertindak sabar dan 
bersopan santun "terhadap  Indone- 
sia. Sikap ini akan lebih banjak 
memberi hasil dalam usaha « mem- 
pereratkan hubungan antara Ameri- 

    

   

        

   
   

   

Djalan untuk memper- ka dan Indonesia itu daripada uang 

  

adalah | 

baiki. 
Djjlan untuk memperbaiki hu 

bungan antara kedua negara tsb., 
menurut pendapat Mallory adalah 
supaja bantuan keuangan Ameri 
ka itu dihentikan, akan tetapi 
semua bantuan jang dapat diberi 
kan oleh Amerika kepada Indone 
sia-hendaknja diberikan melalui 
program PBB untuk bantuan teh- 
nis jang oleh bangsa Indonesia 
diterima dengan tahgan terbuka. 

Dikemukakan selandjutnja bah 
wa dinas penerangan Amerika 
harus siap sedia untuk memberi 
kan kenjataan2, djika dimintanja, 
akan tetapi segala aktiviteit2 pro 
paganda untuk selandjutnja harus 
dihentikan. 

Disamping itu saling pertuka- 
'ran Warganegara2 kedua negara 
itsb. harus diperluas. Sedangkan 
usaha2 ini dilakukan dalam ting 
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technicolor Ta 

sTIreasure Uf The Golden 
Theatre Condors, ' SOLI a 

CORNEL WILDE — 
Mentjari harta terpendam peninggalan bangsa Indian: 
Inca, disebuah tjandi didalam hutan belukar GUA- 
TAMELA Amerika Selatan, jang masih penuh dng. 

TIAP HARI MAIN DJAM: 
2 9,30 pagi 

NE AN LL LN LN TE TE TA 

kita”, dentikian achirnja Mallory 
dalam ForecignA ffairs”, $ 

6 MAHASISWA UNIVERSITET 
KAIRO DITANGKAP PATRO- 

LI ISRAEL. 

Enam mahasiswa dari universi- 
tet Kairo hari Minggu telah di 
tangkap oleh sebuah patroli 
Israel ketika mereka menjebera- 

ingi garis gentjatan sendjata di 
daerah Gaza, demikian diterang 
kan oleh kalangan2 resmi di 
Kairo. Lima mahasiswa Mesir 
dan seorang mahasiswa berasal 
dari Palestina itu sedang menga 
dakan penindjauan didaerah per 
batasan dan telah tersesat mema 
suki wilajah Israel, demikian “di 
terangkan oleh kalangan2' jang. 
mengetahui. 
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& , ) 
CONSTANCE SMITH 

Untuk 13 th. keatas. 

m
a
 
M
3
 
E
L
 

A
L
 
A
I
 

.- 

  

  

    
   

  

        

  

Pakailah Erasmic Bril- 

Nistjaja sampai malam 

dan. menarik. Lagi pula 

  

liantine diwaktu pagi. 

rambut Tuan tetap rapi 

Erasmic sedap baunja dan, 
tidak membuat rambut 

djadi lekat, 
| Erasmic memperindah rambut Tuan, 
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z Lebih Sedap 

—. Agen? Magelang: Dji. Tidar | 

Pengalaman Baru 
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'Utjapan Terima Kasih 
Kepada para dermawan jang telah menjumbangkan kara: 
an-karangan bunga dan laen2nja, para anggauta - Tentara, | 
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z st f 2 Djawa- Tengah ? 4 TA N.V. Success Trabing Coy. 7 z " Ti RADIO SUCCESS) / 2 2 : SETERAN 1A.TEL.1995. SEMARANG 7 
# S 4 ” Bi 2 3 : Epi Bana ah BL : : $ & Deraler : RADIO MASCOTTE Seteran 26 Semarang. Bil # ' RADIO OMEGA Djalan Mataram 572 Semarang. SAY gl 
" RADIO LUX Djalan Slamet Rijadi 154 SOLO. 1 

    

    

  

2-HP /s- 303 

OS 
PERHATIKANLAH GAMBAR 

KENAPA LEBIH LAMA 
MENDERITA ENTJOK ? 
Letakkanlah sepotong kain jang dibubuhi 
sedikit Sloan's dibagian2 jang sakit. (dja- 
ngan digosokkan). Tuan segera mera- 
sakan sakitnja ringanan, karena panas 
mudjarab dari Sican's ini, menembus 
dalam sekali dibawah kulit dan men- 

““dorong-bagian2 peredaran darah. 
Sloan's bekerdjanja lebih tjepat! 
Sloan's bekerdjanja lebih lamal 

2
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LINIMENT     AL PEMUNGUTAN PA- | 
SJAK DAERAH K. B. S.     

   
            

Kepolisian, Pamong Pradja, begitu pula kepada penduduk 
WI Indonesia dan Tionghoa, para murid Sekolah landjutan, ta- 

| mu-tamu dari luar kota Blora, para pegawai Rumah Sakit 
j Umum Blora, jang telah menjatakan belasungkawa, merawat 

# serta menghantarkan djenazah suami saja: 

Alm. Dr. IMO SCHEUER 
Ljang telah meninggal pada tanggal 20 Desember PAI 

. Kami seorang dari luar negri tidak duga jang saja dapat 
(bantuan dan pertulungan jang sangat besar itu. 
|. Maka Kami dengan anak kami tidak akan melupakan per- 
jtulungan serta bantuan jang sangat saja hargai itu. 

Semoga Tuhan membalassegala budi baek Saudara? seka- 
lan, jang telah Saudara2 limpahkan kepada kami. 
Semuanja itu meringankan kesusahan kami. : 

26 Dec. 1953 

      

  

   

  

   

        

    

  

  

    

c Sa 

an sebesar itu di dapatnja dari 10 
matjam. pemungutan padjak jalah ! 
tambahan2 padjak rumah tangga, pa 
djak tanih Negeri, dan padjak2 kami 
tonan, andjing, kendaraan tjikar/do- 
kar, betjak/sepeda, reklame, minu- 
man keras, djalan dan perseroan. 

Dibanding dengan penghasilan pa 
djak th 1952, rantjana th ini diharap 
kan akan lebih Rp. 970.300.- Kenai-' 
kan tersebut didapatnja dibagian pa- ' 
djak tanah Negeri, padjak tontonan | 
padjak kendaraan, betjak/sepeda, dja 
lan dan perseroan. Diantara mana 
dalam tahun ini padjak2 tanah nege ! 
ri, tontonan, kendaraan, betjak/sepe | 
da, djalan dan perseroan aa 
akan meliputi djumlah Rp. 250.000.- i 
Rp. 1.500.000— Rp. 15.000.—, | 2 
Rp. 239.000— Rp. 150.000,— dan 2 
Rp: 300.000:— Sedang “dalam th. 
1952 masing2 hanja Rp. 120.000: | 

   

    

     
             

     
         

       

    
         

      
     
        

  

Blora, 

        

Jang berduka tjita. 

NJ. IMO SCHEUER. 

OLLO SCHEUER. 

      

         

   
     

  

  

DAPAT DIBELI DIMANA-MANA 
“nash Wisipronki aer 

MMA LE AR RR 

    
Hindarkanlah 
REPARASI | 
jang mahal / 

     

    
   

    

Parker Yuink 
SATU2NJA TINTA   Rp. 1.080.000, Rp. 165.000,— Re 

40.000,—, — dan 87.000,—. ! Ditjari 
Dengan Segera 

1, Rekeningloper 
Perusahaan Besar. 

“3 p 
Sjarat2 : Harus dapat memberikan UANG TANGGUNGAN 

SEDIKITNJA Rp. 5.000,— 

   

    
    

- ) | 

2 | 

  

segala bangsa untuk satu KEUNGGULAN 

& Lebih Halus 
# Lebih Mustadjab 

Surat2 lamaran dialamatkan kepada ini S.k. dibawah nomer 

4/1111, ag   

      

             

  

EMARANG: Da an La 
& 5 INI MALAM PREMIERE! | N Toko Pedamaran 90, Telp. 900, METROPOLE  5-7-9-6. men ORION 5.-7.-9.- (13 th.) Semarang. : ||Susan Hayward — Robert Mitchum Agen" Djokja: Petjinan 78, 
Tugu Kidul 7, Ketandan 4, 
Lempujanganwangi 80, Keme- 
tiran Kidul 18a, Kintelan 94, | 
Tugu Kulon 54. : 

Agen" Solo: Tjojudan 141, Nga 
ipeman 15, Djl. Slamat Rijadi 
394, Pasar Nusukan 4, Pasar ' 
Kliwon 142, Widuran 67, Me- 
sen 177, Gading Kidul 170. 

  20th Century Fox' Technicolor. 
(TINGGAL INI MALAM DAN 
| BESOK MALAM PENGABISAN! 
Gek 5.-759.- (47 th.) 

'| Marilyn Monroe- Richard Widmark 
iH , aa sd " IL DCNT BOTHER TO KNOCK” 
SPECIAL UNTUK TAHUN BARU! 

  

  

2, Petjiman 96, Djl. Raya 13. | Aka pkn 5 | | 

II 
| Pa 

| Seorang.” | 
Ibu Muda 

  

HONGKONG, pelabuhan jang ber- 
bahaja, kota jang dibandjiri oleh IDJAGALAN — 5.-7.-9.- (Seg. umur) 
pengungsi dan mempunjai latar be- Megan “ag Ji ab 
|lakang jang aneh! Tjerita penuh de- ie Mann Sk Hi Na As 
ngan peristiwa2 jang hebat! Ta | ,NIEH HAY HUA" (A Tom Lip 
permainannja ' DANNY  CHANGI p.—.———— 
(Anak lelaki Tionghoa) jang meng-' Ini malam pengab:: .CHIN SE CHIOH" 

Sudah Habis....! 
Dengan ini dipermaklumkan bahwa, sedjak kemarin 

siang tg. 29 Desember 1953, “NOMER REDJEKI” jang 
“kita sediakan SUDAH HABIS ! 

  
  

Dengan demikian, maka sedjak.saat itu djuga penukar- 
an Bon-bon perhbelian dengan "NOMER REDJEKI” telah BAJIKU BATUK, (- dientiktn ! . | hidungnja bengkak dan buntu, : : “Kira Pama gelisah ...... ska Hendaknja para Jangganan dan chalajak ramai maklum 

untung kuteringat pada Vapo- adanja. 
Rub. Segera kugosok dada, 
leher dan punggungnja dengan 5 
obat ini dan beberapa menit | 
kemudian nafasnja kembali, 
batuknja berhenti dan tidurnja 
djadi njenjak. Pagi harinja 
waktu bangun hil nglah pula 

Radja Murah 

Toko , HIEN“ & Co. 
BODJONG 25 — TILP. 1577 

— SEMARANG —     

  

Ini malam d.m.b. | 

| » WHITE WITCH DOCTOR'" ! 

| 

7-9.- 43th) | 

MEMAKAI PELINDUNG 

solv.x 
657, dari semua gangguan3 

' pena, disebabkan karena 
tinta jang kadar-za4 asam- 

: tinggi. 4 

  

Hindarkanlah gangguan? in 
Pakailah Parker @uink, satu2e 
nja tinta jang memakai Solv-X 
jang dapat. membersihkanfeng 
dapan dan menghindarkan pe 

rembesan dan gumpalan2-tint. 
Tuan dapat membeli, Gui 

Perwakilan Pabrik : , 
LAWSIM, ZECHA & Co. N.V. Nusantara 9 (atas) OJAKARTA “ ggnng 
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PANGGILAN 
Rapat umum para pemegang sero ,,N.V. Permai” berkedu- 
.dukan di Semarang, akan diadakan pada hari Kemis, tg: 21 
Djanuari 1954 djam 9 pagi dikantor Tan A Sioe, Notaris di 
Semarang, Djalan Purwodinatan Tengah 8. 

Atjara : 

Pembubaran perseroan terbatas 

( 
( 
( 
( 

Apabila rapat itu tidak dapat dilangsungkan, oleh karena 
besarnja modal jang diperlukan tidak diwakili, maka rapat 
kedua akan diadakan pada hari itu djuga djam 10 pagi di- 
kantor notaris tersebut. 
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DITUTUP .....! 
Dengan ini dipermaklumkan bahwa, berhubung dengan 

penutupan buku serta untuk mengadakan perhitungan ke- 
adaan barang (Stockopname), maka mulai tg. 1 sampai 
dengan tg. 3 Djanuari 1954 . (hari Djumahat, Saptu dan 
Minggu) Toko kami DITUTUP. 

' Selandjutnja pada tg. 4 Djanuari 1954 (hari Senen) Toko 
kami DIBUKA lagi seperti biasanja. 5 

Kn para langganan dan chalajak ramai maklum 
adanja. 

Radja Murah 

Toko ,, HTEN“ & Co 
BODJONG 25 — TILP. 1577 

— SEMARANG — 
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  T LUNKHEADI THE WAY Yonve 
BUNGLED THINGS, 1 OUGHT 

 Pileknja 2 anna AN Men E: IT, CAULKS --AND PEMERANTASAN DI WAKTU | MALAM MELALUF 2 TJARA RUNNING AGAIN! On kol Ha Loe! Mudah serta menjenangkan | TB 

Y THE PINES MILL FROM ROGERS 1S WISE TO ROGEKS IS. TEGAN situ Use Youl 
| WORKIN'! T HEARD IT J ME! TLOCKED HIM IN - raman 

| YOUNG LARUES Due TO AKAN Any AT 
TPAT AIN'T ALL! TO LET HIM CATCH YOU! BUT 

3 

MEANWAILEne JL SHOULD PANEN 
— FIGUREP STUMPY S:| 

CANE WAS WORKING WITH CAULKS 
MALLOY! TVE GOT TO. CATCH HIM 

(AI BEFORE He DOES GOME REAL YA | PMAGEI MAYEE oo , 3 

3 at Ia "11 CAN KEACH | EP KN , f1 | THAT WINDOW! 

| MNUTE! WERE TAKIN' MARY PINE5 TO M AGE, NHERE SEE SIGNIN 
TIMBER TO ME—OR ELsi   pula. Pertama 2 waktu baji ti- 

dur VapoRub bekerdjanja se- 
tjara tapal-panas jang berarti 
meringankan alat pernafasan. 
Ketaa: karena sepandjang 

| malam hawa segar VapoRub 
| dihisap dan akibatnja hilang. 

| Jah gangguan hidung dan teng- 
. gorokan, batuk berhenti. Kare- 

  

        

. malam, 
na itu Vap oRub sering me- — Stumpy, saja telah “berkata ke- — Goblok. Engkau te- 

njembuhkan pilek dalam satu padamu untuk menghalang-halangi lah merusak: rentjana sa- 
ja. Saja semestinja menju- 
ruh dia utuk menangkap 
engkau. Tetapi saja masih 
dapat mempergunakan te- 
nagamu « 

| mesin gergadji kepunjaan Pines dja- 
: ngan sampai berdjalan. Saja dengar 

ii . mesin itu berdjalan lagi. 
| An pa B9 | — Ada orang jang membetulkan 

F CKsS | mesin itu, Si Batan, bi :f 
v sa | sadja. Rogers lebih tjerdik daripada 
VapoRus | saya. saja telah menutup dia dipa- 

3 brik gergadji, tetapi tidak dapat me- 

  

   

    

   

  

  

  

kan kajunja kepada saja, atau lain- 

  
  
    IR 

— Young Larue “akan tiba setiap Semefitara itu... 
waktu. Kita akan bawa Mary Pines — Saja rasa, Stumpy Cane te- 
ke tempat saja, dimana dia menjerah lah bekerdja dengan Caulks Mal- 

loy. Saja harus menangkapnja, se- 
belum dia melakukan pengrusak- 
an sungguh2. Barangkali saja da- 

pat mentjapai djendela itu, fikir 
Roy. 

     
    

      
         

        

    

Roy Rogers 33 

  

|Sajembara Karang-Mengarang Tentang Koperasi 

PENGUMUMAN KEMENTERIAN 
mengenai 

  

Mengenai sajembara karang-mengarang kitabskitab tentang Koperasi guna Sekolah-Sekolah Rak- jat dan Sekolah-Sekolah Landjutan, jang menurut Surat Keputusan Menteri P.P. dan K. tanggal 5 Desember 1953 No. 47324/Kab penjelenggaraan selandjutnja, selain “dari pada pengangkatan panitia penimbangnja, diserahkan kepada Kepala Djawatan Pengadjaran, dengan ini Kementerian P.P, dan K. mengumumkan sebagai berikut: 
IL A. Sajembara dibuka untuk umum. 

B. Tudjuan sajembara: Mengarang kitab-kitab tentang koperasi untuk pe i 
ji 1 1 as penggunaan di Sekolah Rakjat, Sekolah Landjutan tingkat pertama (S.M.P, dan sebagainja) d: ju- tan tingkat Atas (S.M.A. dan sebagainja). Tn Jang untuk Sekolah Rakjat: 

E Da Kian Maag dalam bahasa Indonesia.. 2. Isi dan tudjuan: dengan memuat tjontoh-tjontoh kehidu berkoperasi di - 
Bakar de da Kanan en) har J pan berkoperasi didalam ma 
a. menjatakan seterang-terangnja manfaat koperasi, kehidupan bersama, 

b. Nb enno mhengiiika semangat berkoperasi dalam djiwa anak-anak dengan $' membifjarakan, dalam garis-garis besar sadja, ilmu koperasi : ihuan perihal sjarat-sjarat berkoperasi. 3 Sa pen 3. Besarnja: Memuat 4. 25 peladjaran dan terdiri dari 90 halaman 3 B. . Jang Untuk Sekolah Landjutan tingkat pertama (S.M.P, ah sebagainja) oh 2 De an batjaan dalam bahasa Indonesia. kesnuna. Sep Na . Isi dan tudjuan: Sjarat-sjarat pada pokoknja sama dengan jan ditentuka tuk kitab |- guna S.R. tersebut diatas, dengan perbedaan, bahwa: PIPI agak amanat SNI a. (jontoh-fjontoh diambil dari koperasi jang lebih besar, Mega At b. menguraikan hubungan antara koperasi dgn. perusahaan dagang ataw perindustrian. | 

IK AL 

baik untuk perseorangan maupun 

  

3 Gdlmu Geori) koperasi diuraikan lebih djelas. FE : Besarnja: Memuat -— 20 peladjaran dan setebal - 120 halaman. Pp C. Jang untuk Sekolah Landjutan tingkat atas (S.MLA. dan sebagainja). Tn 1. Djenis: kitab peladjaran dalam bahasa Indonesia, 
5 2. Isi dan tudjuan: 

a. Membitjarakan setjara lebih mendalam ilmu (teori) koperasi. Hd b. Tjontoh-tjontoh jang dikemukakan diambil dari bahan-bahan jang ada di Indonesia, 6 c. Memuat dielas-djelas tjita-tjita negara (Pemerintah) untuk membimbing masjarakat keafah struktur ekonomi berdasarkan koperasi. . 3. Besarnja 150 halaman. $ 
II. Sjarat-sjarat umum: 

1. Naskah berbentuk ketikan (ditik) pada kertas folio. 2. Tiap lembar hanja ditik sehalaman (tidak bolak-balik), k 3, Lebar pinggiran halaman 6 cm. 
: 4. Pada naskah hanja diberi nama samaran (pseudoniem) pengarangnja. 5. Nama sebenarnja dari pada pengarang, disertai nama samaran dan alamat jang djelas ditulis pada kertas tersendiri, dalam sampul jang dimasukkan k m s j dimasukkan kedalam sampul tempat Dash 5 P 7 2 Pn ! Naskah, dalam sam pul tertutup, disampaikan kepada Bagian Naskah dan Madjalah ' Djawatan Pengadjaran di Dji. Kimia 12, Djakarta. : $ Pada sampul naskah, diatas alamat, ditulis dengan djelas: »SAJEMBARA KA RANG-MENGARANG KOPERASI KEMENTERIAN P.P. DAN 3 B3 Patin ai tanda ”A” (S.R), "B” (S.L.P.) atu "C2 (S.ILLA). : - Femeriksaan dan penimbangan naskah:naskah dilaku itia js i 

Ag ma aa gaya ang | kan oleh panitia jang diangkat 
9. Penimbangan - naskah dilakukan selain terhadap isinja, men i i i su- 

Ane Pewebolovia dan Pee a p Ja, mengenai kdperasi pun dari su 
10. Naskah jang terpilih untuk diterbitkan, penerbitannja dilakukan oleh Kementerian P.P. dan K. dengan hak penerbitannja pada Kementerian tsb. dan didalam djumlah oplaag menurut keperluan Kementerian tersebut pula. 11. Naskah jang tidak terpilih dapat diminta kembali dengan tjatatan, bahwa bilamana memerlukan pengiriman melalui pos, harus disampaikan terlebih dahulu porto jang setjakupnja. 
12. Kepada pengarang naskah jang terpilih untuk diterbitkan, diberikan selain uang dja- sa (honorarium) biasa menurut peraturan-peraturan Kementerian P, P. dan K. jang kini berlaku, pula honorarium luar biasa. sebanjak: - 

2 

a. Rp: 5.000— untuk naskah guna S.R. 
b. Rp. 7.500— untuk naskah guna SIP. 
C. Rp. 10.000.— untuk naskah guna S.L.A. 13. Tentang keputusan sajembara tidak diadakan surat- menjurat. IV. Pembukaan dan penutupan: 

Sajembara ini dibuka sedjak hari diumumkannja dan ditutup pada tgl. 1 (satu) Djuni '54. N. Hasil sajembara, jaitu penetapan naskah-naskah jang dipilih, ditetapkan selambat-lambat: nja pada tanggal 1 (satu) Oktober 1954, dan diumumkan dalam surat kabar. : 

“"Djakarta, 21 Desember 1953 : 

Kementerian P. P. dan K.     
  

  

  

    

  

  

Pertjintaan jang# 

  

  berkobar di Pulau 
Gunung Berapi 
: , Sa 

Penuh sensatie. 
Heibat dan 

Gempar! 

  

$ 

s3 
AS LA LL EA 

  

Terptuous love or a Voleanic Island! 
Akan datang: MICKEY. ROONEY — PEGGY RYAN — 

DICK HAYMES 

"ALL ASHORE" Sole: by Technicolor 
A chase — The Blues — Musical! Gobs of Songs! 
Hilarious Romantic. adventure in Catalina Island! 

GRAND 
5.00 - 7.006 - 9.00 

INI MALAM PENGHABISAN (u. 13 tah.) 
ROGELIO DE LA ROSA: — DELIA RAZON ROSA ROSAL — TONY SANTOS 

urea R UBITANYA" 
Pangeran Amante di Negeri Rubitanya, 

Fhilipine film berbahasa Indonesia — dalam berwarna! 

070094 »Sepandjang Malioboros 
GRAND 

INDRA INI MALAM PENGHABISAN  (u. 17 tah) 5.00 - 7.00 - 9.00 ERROL FLYNN — MAURBEN O'HARA 
»AGAINST ALL FLAGS” 

Color by Tecanicolor — penuh sensatie Hebat dan Gempar! 
Besok malam SITI HANAM - ROHAYA - H. AMIN : OSMAN Premiere dalam film Malaya baru jang menarik! Se NA RL LL 2 PL AL Da ken Muak away)» BERBAHAGIA DI SINGAPORE? Rp 20.- U OL PILL. tangg. Djenaka dan menggembirakan! tulung. SAKIT PRAMP. SY PE. Lutju! Penun dengan njanjian2 dan tari?an jang merdu! 

LIS?? CERENOL PILL, tang- 
gung bisa bikin baik luka-luka, 
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bikin kulit muka halus, bersih   
       
    

bengkak di kemaluan, gatal, bi-| INI MALAM aa $ sul R 20— ZALF Rp B SI- D. M. B. | Es 4 PERSARI FILMS mempersembobikann NAMON SCHOONHEID PILL. (u. 13 tah) IBONO ANTA Mn 

ROYAL 
5.00 - 7.00 - 9.00 

dan kentjeng untuk orang muda 
maupun tua. Ini pil tidak melain- 
kan untuk ketjantikan, tetapi dju- 2 
ga bikin badan sehat dan selaiu BERBARENG 
tetap tinggal muda, 1 stel Rp 60. | 
MONGORIA tanggung baik sakit R O Xx Y $ 
ambeien Rp 30.— 3 ds. Rp 87.— P BEDAK TELOR Rp 5— HA-| 715-915. | 
NARIN tangg. lekas baik untuk | mem : 

   

    

pa 

  

  
Ta RL IL TA M8 ML TA TA MA   

  | nahan dia lebih lama. 

  

  
    pramp. keluarkan darah putih Film Indonesia 

(Piktay), badan lembek, dingin, baru! 
kepala posing Rp 20.— PP !$5&J&—. 
Prijse. gratis. Porto Rp. 3.— Memikat 
THIO GIOK GIEM Pa Gang Tengah 22. -— Semarang, Gempar San Ne an Kan 22 dan Ae Nda » Solo Tjojudan 70 A, nkadrribarkan! "HERMAN: ASTAMAN » Kudus Bitingan lama 74, | Menggemparka 2 " 4 Agt. Djocja : Petjinan 68, stnk -— Nana : 

Idzin No. 1492/111/4A/172 Type Perti.: SEMARANG”. 

PP dan K. :        

   



  

       
Tontonan ,,Gadis2 

Di Djepa 

  

   

5 ET : 

Gadis2 Menelandjan.gi Diri” 
ng—Kabuki T erdesalk b 

Eu 

  

  

gn Dansi2 Barat — | 
Imono 

ga wa   

0.0 Nylon Mendesak 'K 
Tn Na Aa Oleh: Mz an BUKAN KIMONO, melaiakan , n ban an kaos kaki nylon jang umum Pakaian djatuh. kelihatan di djalan2 kota Tokyo. | ..Untuk pekerdjaan ini,” | kat: Kabuki theater, jaitu tempat san |nja, ,.wanita2 ini hanja (perlu | diwara Djepang asli dipertundjuk | mempeladjari dansa. Itu tidaik su 

  

kan, hanja satu di 

    

   

Odori (artinja: Tari Timur) hanja | jang lupa,” saja kata, ,,sjarat ng jsha adalah seniwati. Berhubung dipertundjukkan dua kali setahun | penting, jaitu paras dan  batdan Jadat di Djepang tidak membawa 
oleh geisha2 “diseluruh Tokyo, | jang menarik”. Dia ketawa d'an |isteri keperdjamuan2 resmi, maka jaitu dimusim semi dan , musim | menuangkan bir kedalam gelas (lahirlah sang geisha sebagai wani rontok. Tapi didaerah Ginza sa- |nja jang sudah kosong. -Njonjja (ta2 jang meladeni kaum Jaki2. Gja begitu banjak strip-tease show |rumah” disamping saja '” mengis. in seorang penjanji, penari dan tidak terhitung lagi 
nightclub. 

langkahkan oleh mata  saju-alim 
diruangan gedung kabuki dan 
ma odori, di nightclub Kimba 

sha strapless lagi menantang 
laki-laki 

tamu 
jang duduk sendirian. 

Tokyo Gekidjo, tempat strip- 
“show, sudah 96. telandjang. 
Irama ,,samisen”, alat musik Dje 

makin fjepat mengiri penari 
»Kyokanoko Musume-Dojoji” 
(Gadis penari di kuil Dojoji). 

Tetapi lebih tjepat lagi bunji 
musik jazz, rumba, mambo jang 

Anna Mizuhara, seorang penari 

masjhurannja sebagai ,,strip-teaser” 
jang selagi melepaskan pakaiannja 

pur” 

Ginza. Azuma 

1 banjaknja 

Apabila kimono bedesir2  di- 

lit, tuan lihat sadja”. ,,Ada 

  

kosong, musik berbunji lagi, se 
konjong2. muntjul  ditengah-te- 
ngah tjahaja remeng2. itu tokoh 
wanita, seperti maneguin memper 
lihatkan pakaian mode paling be 
lakangan. Memang menarik, pa 
kaiannja dan orangnja. Tjahaja 
lampu menjorot tubuhnja, keli- 
ling gelap, musik bertambah tje 
pat, ruangan sunji. Tahu2 pakai 

lan jang menjelimuti tubuh ber 
gerak itu djatuh, satu, dibagian 
atas, dua: dibagian tengah, tiga: 
Pria 9992 sudah. Lalu tepuk ta- 
ngan dan lampu hidup kembali. 
(Sang penari telah kembali kesa- 

    

  
»Strip-tease” jang dewasa ini sangat ter- 

kenal namanja di seluruh Djepang. Sambil m 
hara lalu melepaskan pakaiannja sampai ,,hampir telandjang”. 

enari, lazimnja Anna Mizu- 

Ke- 
ialah keberanian Anna Mizuhura 

tu ia lalu menari2 dengan ,,sam- 
ular berbisa. Ada2 sadja tjara untuk menarik publik. 
  

mengiringi berpasang2 kaki dilan 
tai dansa. Dan di Tokyo Gekidjo? 
Puntjak dari segala gerak 

Bikin orang ,,hot.” 
Mungkinkah Kabuki dan Odori di 

kalahkan oleh strip-show? ' Rumah? 
tersembunji tempat geisha menuang- 
kan sake dan menghibur: tetamunja 

dengan tari dan njanji, akan terde- 
sak oleh rumah2 bertingkat dengan 
tjahaja neon berkemijau,. dimana 
 dance-hostess bertjanda sambil meng- 
hadapi gelas cognac ataw whisky? 
Kenjataan sekarang, nightclub berdi 
ri dimana2 sebagai djamur tumbuh 
dimusim hudjan. Kimbasha sedang 
diperbaiki, diperbagus. Didepan ge- 
dung strip-show di Asakusha tertjan 
tum reklame besar ,.The hottest show 
in town”, dan foto2 jang terpasang 
didinding depan, memang membikin 
orang ,hot”. Seolah-olah kotabesar 
jang bermandikan tjahaja ini hanja 
memanggil tamu2 laki2 sadja. 

Pesatnja penghidupan malam ini, 
Gisalahkan orang kepada keadaan se 
habis perang. Pendudukan, laki? jang 
mendatang dan achirnja ,.demokra- 
SL - aa 5 

Ada pendirian lain lagi. Seorang 
Djepang jang sudah agak tua dan 
pernah tinggal di Djakarta sebelum 
perang, membawa kami wartawan? 

rangnja. Mode Jain lagi keluar 
dan djuga pakaian ini ,,didjual” 

fhabis ditempat: 
Djam 12 satu per satu tempat 

menghabisi malam. ini ditutup. 
Kalau masih ada duwit, boleh di 
teruskan ditempat lain, jang baru 
tutup djam 3. Ada djuga jang 
sampai pagi. 

Penghidupan malam dikota To 
kyo makin hebat. Lantaran ba- 
njak orang luar negeri? Diantara 
tamu2 di Kimbasha banjak djuga 
bemuda2 Djepang dan ditempat 
kami dibawa orang tua itu, tidak 
ada saja lihat orang asing. Di 
Music Hall dan Tokyo Gekidjo 
hanja sedikit anggota tentara 
Amerika, jg menikmati puntjak2 
dari segala gerakan.  Selebihnja 
muka jang tenang menembus ke 
9anggung, diselingi oleh senjum 
'ang mendalam. 

Moral jang merosot. 
Orang sekarang sering memper 

bintjangkan keadaan moral jang 
telah merosot. Strip-show timbul 
dimana2 sehabis perang, nightclub 
sudah tak terhitung lagi. Tetapi 
orang tidak ada kedengaran me 
ngeluh tentang rumah2 makan   Indonesia kesebuah nightelub. 

  

lama dibuka dan minum tempat geisha meng 

lagi gelas “bir saja. Lantai danst 

  

ub. Perusa 
haan ini belum berapa 

   
hibur kaum lelaki. 

dan Ia adalah Secang gaga Sebab buat perkataan - geisha unja. Oleh karena itu dengan tidak aa 
Sujah pajah, Kana tera aa telah ada huruf kandjinja, sedang 
dja oleh wanita2. Sang empufija me' kan buat strip-girl atau dance- 
nerangkan, bahwa maksudnja mem- | hostes belum ada. Perkataan gei- 
buka perusahaan ini ialah untuk memjsha buat pertama kali dipakai 
beri pekerdjaan kepada wanita? jang| tahun 1762, hasil dari kebudaja 
kebanjakan sudah djanda dan tidak an Yedo atau Tokyo. Walaupun 
mempunjai pekerdjaan. ' perkataan geisha belum dipakai      

Djika kita memandang kebelakang kepada apa jang telah ter 
djadi dan kita alami selama tahun 1953 ini, akan kita peroleh gam 
baran mengenai keadaan ekonomi umum negara jang sangat tidak 
memuaskan. Dengan sendirinja landjutan gambaran ini utk. hari 
depan tidak banjak mengandung harapan. 

: “aa Deficit. Eksport termasuk minjak-tanah, sela- 
Neratja Perdagangan untuk tahun lu menghasilkan saldo untung, ke- 

1952 | ditutup dalam bulan Desem- tjuali dalam bulan2 Djuni, Djuli dan 
ber j.I. dengan suatw kekurangan se- Agustus. 
banjak kl. 1!2 miljard. Pada wak 

tu itu masih terdapat sedjumlah “Djika - kita sekarang ! | 
sar reserves. ' Persediaan emas pada Neratja Perdagangan sampai achir 
waktu itu masih seharga Rp. 2676 Oktober, maka gambarannja adalah, 
djuta, sedangkan milik devisen kitajbahwa dengan minjak tanah, Neratja 
masih lumajan djuga banjaknja. Se-| menundjukkan saldo positif. Kelebi- 
lama setahun kemudian, reserves ke-|han eksport untuk masa sampai No 
rapkali dikurangi: “sudah beberapa ipember berdjumlah kira2 Rp 1!2- 

  

  

kali dilakukan pendjualan emas dan miljard. Djika sekarang . minjak-ta- 
kewadjiban2 pembajaran pada sek- |nah beserta bahan2nja tidak dima- 
tor import menimbulkan lebih ba- 'sukkan, barang2 lainnja 'memperli- 

'hatkan suatu kelebihan import jang 
sangat besar. Sampai achir Oktober 
kita telah mengimport Rp 962-djuta 
lebih banjak barang, menurut taksi 
ran para ahli, djumlah ini masih ter 
lalu direndahkan. 

njak. kekurangan pada neratja per- 
dagangan.  Keddaan ini bertambah 
diruntfingkan pula “dengan perkenr- 
bangan tingkat harga bahan2 eks: 

“port kita jang terus menurun. 
Ketjuali bulan Maret, Neratja per- 

dagangan Indonesia selama th. 1953 
ini (tidak dengan minjak-tanah dan   Kita tidak dapat mengharapkan 
bahan2nja) selalu berachir negatif. bahwa perdagangan selama dua (lalu, 

  

menghitung 

Toba ditahun 1115. Gei artinja 
Ituan iseni, sha artinja orang, djadi gei- 

in pemain instrumen musik, 
Veseng djuga teman duduk diwak 

ertjakap2. Dari bersenda gurau 

la 

djalin perhubungan mesra antara 
sang tuan dan sang geisha. Dan 
sang geisha mungkin djadi ,,pia- 

,raanY. Apabila seorang geisha 
telah" mendjerat laki2 kaja atau 
terkemuka, maka mulailah  car- 
riere-nja...... Tetapi ini telah me 
lampati tugasnja sebagai geisha. 

“ Untuk djadi geisha. 
Bagaimana seorang gadis bisa 

djadi geisha? Biasanja gadis-gadis | 
umur 12 sampai 16 tahun dipilih 
oleh agen2 tumah2 geisha dianta 
ra anak2 orang miskin. Mereka" 
.dibeli” buat, beberapa tahun. 
Anak2 itu lalu Wasuh berdisiplin. 
Tiap2 hari merek, diberi peladja 
ran etiket, diadjar Werpidato setja 
ra hormat, diadjar menari dan 
gerak-gerik jang lem&. Berdjam 
djam mereka diadjar ? menjanji 
oleh bekas geisha. Merela diadjar 
beberapa lagu dan beeaimana 
mengarang kata2 buat layu, supa 
ja tjotjok dengan keadaai jang 
hangat pada waktu itu. 4 Kalau 
anak2 ini telah mentjapai usia 17 
atau 18 tahun, barulah merzka di 
perkenalkan disalah satu r&toran 
(machiai) atau rumah2 teh. Mulai 
lah mereka melakukan pererdja 
an geisha. Djika nasib bak: ia 
akan harum namanja, diika 'idak. 
tunggu sadja masanja habis? Dji 
ka paras baik, punja wataksdan 
pandai membawakan diri diar,ara 
pedagang atau orang politik, sia 
pa tahu ia bisa kawin atau dipe 
libara. Tidak selalu - geisha ini 
mendekati orang berduit sadja, 
malahan sering pula ja menaruh 
perhatian pada pemuda2 jg giat 
jang -diperfjajain Ta 

" Empat golongan. 
Setjara kasarnja geisha dapat 

dibagi dim 4 golongan: 1. Osha- 
ku atau penuang sake. Ini adalah 
anak2 gadis remadja, jang sering 
salah dipanggil orang asing seba 
gai geisha. Sebelum merekh bebe 
rapa tahun mendapat didikan me 
njanji atau main samisen, mereka 
belum bisa djadi geisha. 

2. Geisha dari tempat? hibur 
kelas rendahan. Mereka kebanja 

  

Djuga di Hongkong . rakjat makin 
gemar akan tontonan ,,strip-tease”. 
Tampak pada gambar seorang ,,strip- 
teaser” sedang memamerkan ,,ke- 

indahan” tarinja dihadapan pengun- 
djung2 sebuah night-club. 

kan mengerdjakan djuga  peker 
djaan jang tertua. : 

3. Geisha dari tempat hibur 
kelas tertinggi. Mereka tidak bisa 
disebut prostitue, seperti djuga 
aktris, penjanji konsert atau pe 
njanji cabaret tidak bisa disebut 

  
Kemerosotan kkonomi ——— 
(Oleh: pembantu ekonomi kita). 

bulan terachir ini akan berubah 
kearah jang menguntungkan. Dja 

| Ci kekurangan dalam Neratja Per 
dagangan 1953 Indonesia menu- 
rut perhitungan dengan angka2 
Kantor Pusat Statistik- dapat di- 
harapkan berdjumlah Rp. 1,2— 
miljard. Ini hanja keadaan pada 
Neratja perdagangan. 
Gambaran ini akan lebih bu- 

ruk tampaknja pada Neratja- 
pembajaran, sebab pengeluaran 
Indonesia untuk invisibles (pem- 
bajaran djasa2 dll) selalu djauh 
lebih banjak daripada penerima- 
an. Ini berarti bahwa kekurangan 
pada Neratja pembajaran akan 
djauh lebih banjak daripada defi- ' 
- pada Neratja Perdagangan 
tadi. P 

Keadaan pasaran, 
Meskipun demikian adalah salah 

djika kita hanja memandang awan 
hitam diatas kepala  sadja. Dibalik 
itu masih ada sinar2 terang, meski- 
pun tidak dapat dipastikan apakah 
tanda2 tsb merupakan harapan ba- 
ru ataukah hanja bersifat sepintas 

seperti kerapkali telah terdjadi | 

SAS SIA 

sebelum itu, tetapi sudah ada dju | 
ga wanita2 penghibur sematjam 
itu sedjak pemerintahan Kaisar | 

tu makan. dengan siapa laki-laki 
be 

Yan bertjumbu, kemudian timbul | 
Perasaan sajang atau kasih. Tidak: 

Ih djarang, bahwa achirnja ter 

inja: tingkat harga 

.Sini tampak suatu keadaan 
'kan harga. Sumber devisen penting 

  

Ma Mya Thiva, seorang gadis ber- 

umur 18 tahun, jang baru2 ini di- 

,Ratu Aju Birmasih. 1953: 

mungil menjampaikan 

»SELAMAT TAHUN BARU 1954” 

kepada segenap pembatja. 

esa 

gelari 

tersenjum 

  

TERLETAK -15 MIL. dari ,.La 
pangan Merak” di Moskov, maka 
desa Rus ini membajangkan dua 
matjam penghidupan jang sangat 
berbeda dibawah “kekuasaan ko- 
munisme. Di ,,Saltikovka”, 'se- 
buah desa jang indah jang terdi- 
ri dari rumah2 kaju kita melihat 
lembu mentjari makan dipadang 
jang hidjau dan ajam berkeliaran 
keluar masuk perkarangan muka. 
Semuanja ini akan memberi kesan 
bahwa penghidupan di Rusia wak 
tu ini tidak djauh berbeda dari 
misa sebelum repolusi - tahun 
1917. - 

Sementara Sovjet Uni telah di- 
olah mendjadi suatu negara ko: 
lektip, jang bila dilihat dari Juar 
seolah-olah tidak mempunjai wak 
tu untuk” bisa 
crang melihat penghidupan dides 
sa-desa telah mengalami peroba- 
han. - 

Rusia sedang istirahat. 
Saltikovka adalah suatu tjontoh jg. 

typis dari  ,,Rusia sedang -beristira- 
hat”: Desa ini mengenangkan kita 
kepada Rusia dizaman lampau di- 
mana tradisi keluarga serta sentimen 
masih memegang peranan, dimana 
anak2 gadis memakai badju2 pe- 
ngantin dan selendang” dan “masih 
melangsungkan perkawinannja dige- 
redja, dan diwaktu mana semua baji 
diberi nama menurut nama2 sutji. 

Disinilih kita melihat negeri Ru- 
sia dimana sebidang tanah dan se- 
buah rumah kepunjaan prive sangat 
besar artinja. 
Berhubung keadaan dalam negeri- 

nja sudah semakin kuat djuga, maka 
rupa2nja sudah masanja untuk me- 
    prostitue. 

4. Golongan geisha jang ter 
tinggi. Mereka sering adalah ..pia 
raan” pemimpin2 politik - atau 
pedagang2 besar. 

Waktu pada pertemuan cock- 
tail, jang. diadakan oleh  Missi 
Fact Finding di Hotel Marunou- 
chi, seorang pemimpin Djepang 
mengatakan kepada saja sambil 
berkelakar, bahwa mereka: tidak 
datang bersama isterinja karena 
isterinja tidak punja kimono jang 
baik (pada waktu itu hanja se- 
orang tamu wanita Djepang dian 

kami diundang makan sekiaki di 
apit oleh kimono2. g 
saja, mengapa baniak mobil bagus 
masuk dialan ketjil agak gelap 
dan berhenti dirumah2 tertutup 
dari luar, dirsana djuga berhenti 
beberapa rickshaw. - Djarak dari 
restoran machiai ke nightclub toh 
tidak djauh. Kedua2-nja tempat 
masnghibur. Tjuma jang satu asli 
Djepang dengan musik . Samisen 
dan jg lain tiruan dengan musik 
'Barat.. Jang satu kimono, jg lain 

"strapless dan kaus kaki nylon. 
  
selama 1953. Jang menarik perhati- 
an selama  minggu2  achir tahun 
1953 ini ialah bahwa pasaran karet 

( menundjukkan  gedjala akan mene- 
| pada tingkat harga lebih tinggi. Te- 
| tapi setiap harga naik beberapa ang 
| ka, pasaran kelihatan bersikap seret: 
|dan harga turun lagi. “Namun toh 

| kelihatan garis naik, jaitu bahwa 
| Sheet I di Singapura “ seakan-akan 
| hendak menetap disekitar 60 -Straits 
dollarsen, Tingkat 
bawah harga pada permulaan ta: 
hun, tetapi ini toh berarti bahwa ki 
ta telah melampaui titik terendah. 
Kopra begitu pula perkembangan- 

sekarang mala- 
han meninggi sedikit, jaitu diatas 90 
Pound Sterling untuk satu long. ton 
kopra, dipelabuhan Eropa. Djuga di 

perbai- 

kita lainnja: timah, memberikan la- 
gi sedikit harapan. Sesudah depressi 
Malenkov, harga timah agak mene- 
tap sedikit: tetap beberapa bulan 
terachir ini harga menurun lagi. Se 

bab terpenting adalah adanja kelebi 
han produksi timah pada waktu ini. 
Karena pasar sangat lesunja, orang 

  

Leste gan Kodiwala ama beditannsan 
0 Kah Bahu sasa Cegkara enda 
van Kuneten on W sbengch peda     

| 
1 Sematjam 

ai 
1 (dalam press service 

- seluruhnja. 

Mengertilah | 

masih djauh di, 

sil memperoleh djawaban 

sudah ' mendjadi chronis 
sematjam tanaman laut jang ke- 
tjil, jang dapat ditanam dalam air 

«dimana sadja didunia. 
Dr. Gerald Wendt memberikan 

pendjelasan mengenai penjelidi- 
kan dalam laboratorium baru ini 
untuk mentjoba menanam chlo- 
rella, sematjam tanaman ,.algae” 

rumput laut) warna 
sebagai ,,berita sardjana |hidjau, 

Lin? dalam lapangan makanan. 
Dalam tulisannja jang dimuat 

UNESCO, 
Dr. Wendt mengatakan, bahwa 

dalam kolam2 air, sungai dan 
B' laut, sudah dekat merupakan ta- 

naman untuk makanan jg paling 
baik untuk ditanam dirumah2. 

Dr. Wendt menegaskan: 
"Seluruh bagian tanaman itu. bo- 

leh dimakan dan tjukup mengan- 
dung zat2, oleh karena tanaman itu 
tidak mempunjai urat, batang dan 
tiabang. Cel dari tanaman Aigae itu 
kaja dengan vitamin: dan 
dung semua Imatjam protein jang sa 

Saltikevkas 
Suotu Lesa Jang Mempe Iimbenakon Russia Waktu Beristirahat' 

(Gieh, Sidney Weyland: Chas ,,Suara Merdeka”). 
lepaskan banjak dari tjita? repolusi 
jang sangat kuat. Pertjintaan bebas, 
sebagai dipropagandakan " ofeh nj. 
Koliontai, jang dulu menimbulkan 
kegemparan: bagi orang2 Barat: se- 
karang telah menggemparkan orang? 
Rus:sendiri. Pertjeraian sudah sas 
ngat sulit. Penghidupan berkeluarga 
kini sering? diandjurkan oleh nega- 
ra. 

Djika pun ada maka Rusia mem- 
buat kesalahan  dalamvhat 'melaku- 
kan sesuatu berlebih-lebihan. ' Gam- 
bar2 telandjang jang selama ini kita 
lihat menghiasi kereta2 api dibawah 
tanah sekarang tidak lagi telandjang 

Pertjiuman diantara 
anak2 muda ditaman2 bunga tidak 
lagi dibiarkan oleh pihak berkuasa, ' 
dan anggota2 polisi mendapat perin- 
tah untuk menegur, orang2 jang ti- 

hidup ' mewah, uak tahu kesusilaan mu. 
: Keadaan desanja. 

Desa Siltikovka “jang mempunjai 
penduduk. 7.000 djiwa, sebagian be-: 
sar terdiri. dari ,,dacha?” 
kaju jang kuat buatannja. Dacha 
adalah rumah luar kota kepunjaan 
partikulir. Dinegeri lain rumah se- 
perti ini dinamakan rumah kediam: 
an golongan menengah dari masjara- 
kat. Desa ini bolehlah dibandingkan 
dengan desa diluar kota London um- 
pamanja, hanja disini kita ' melihat 
lebih banjak padang? rumput. 

Di Rusia, jang pada waktu ini 
mempunjai susunan kolektivisme jg. 
Sangat streng, seseorang sudah bisa 
mendapat sebidang tanah bagirja sen 
diri dari dewan desa dan mendirikan 
rumahnja diatas tanah itu menurut 
bentuk jang dikehendakinja. Banjak 
dari rumah2 didesa Saltikovka itu di 
dirikan dengan tenaga sendiri oleh 
penghuninja. 

Dan pemilik2 rumah itu tampak- 
nja berlomba-lomba dalam mengtjat 
dan menghiasi rumahnja. Rumah itu 
,mempunjai atap jang aneka warna, 
“dindingnja bersih, bentuknja begitu 
Tupa, menurut. keinginan pemiliknja 
masing2. Tak ada barang sesuatu 
dalam desa itu jang bersifat stereo- 
type (sama). : 

Tapi lapangan untuk mengadakan 
perbaikan didesa Saltikovka itu ma- 
sih luas. Desa itu masih belum mem 
punjai air Jeiding, sedang djalan2nja 
pun penuh lumpur dalam musim hu- 
djan. Penduduk desa itu mendapat 
air dari sumur2 jang digali disana. 
sini sekelilingnja. tara wanita2 Indonesia, Filipina Peoi “kapan : . : | gi kebanjakan penduduknja de- dll.) mengertilah saja, mengapa “4 Saltikovka adalah Then 
Suatu kota istirahat. Hamvir semua 

| dari mereka bekerdja sebagai buruh 
dikota dan kereta api jang becang- 
kat dari situ pukul 8 pagi menudju 
Moskow biasanja penuh sesak. 
|. Mereka ini adalah kaum buruh, 
jang sebagian besar sudah tjuk 
mempunjai uang simpanan utk. 
mendirikan rumahnja sendiri, Se 
bagian ada pula jang mendapat 
pindjaman dari negara. untuk 
membantu mendirikan rumahnja 
dan tidak sedikit pula jan telah 
bekerdja bertahun-tahun dan 

sungguh2 berusaha menjusun suatu 
peraturan internasional ' mengenai 
tingkat harga. timah. Pada tgl, 16 
Nopember dimulailah pembitjaraan2 
antara wakil2 30 negara untuk me- 
njusun politik timah internasional. 
Pada achir konperensi tertjapai dju 
ga persetudjuan, dalam mana di te- 
tapkan harga minimum setinggi 640 
Pound Sterling dan maximum 889 
Pound Sterling tiap” long ton. 

Djika harga djatuh dibawah mini- 
mum, maka negara2 produsen akan 
mengumpulkan  bufferstock sebesar 
125.000 ton. Inilah hasil2 terpenting 
jang tertjapai di Djenewa. Negara2 
jang dapat menjetudjui peraturan2 

Ini diberi kesempatan untuk. menan 
da-tangani persetudjuan antara Ma-: 
ret dan Djuni 1954 di London. Se: 
(belum sikap negara2 konsumen. ti- 
mah diketahui dan peraturan? itu di 
selenggarakan, telah ditjapai perse- 
suaian prinsipicel jang berpengaruh 
baik atas pasaran timah dunia. Ada 

da bulan Desember 1953 mentjatat 
disekitar 625 Pound Sterling) akan 
ketarik keatas, menjesuaikan diri de 
ngan harga minimum tadi, 

        

      

   

        

    

   

» SEORANG AHLI Perserikatan ngat perlu 
Bangsa2 menjatakan kejakinannja ' 5 'bahwa para sardjana telah berha paling baik, kata Dr. Wendt, maka 

masalah kekurangan makanan jg (2070 protein dan. 770 gemuk. 
dalam | 

(jang paling penting untuk tahun | 

“ chlorella, jang hidup dgn mudah ' 

mengan- 

t 

' 

(tumah) isitu seorang kolonel 

:besi setjukupnja. Rata2 

- 
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2th Posb beb mn C3 Suara Merdeka), 

Bab ubuk manusia” “MEI Prof. Hi: Tamiya, dari. To: 
nada In siarat2 jang poswa Institute tor  Biological Bila ditanam. dengan. sjarat2 jang Ne sayah di Fokyo, kabarnja te 
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Sebagai ' perimbangan Dr. Wendt 
mengemukakan 1096 protein jarig 
terdapat dalam roti dan antara 1596 
protein jang terdapat dalam daging. 

40 ton per acre. 
Kenjataan bahwa algae itu bisa 

tumbuh tjepat, kata ahli itu, me 
njebabkannja pula sebagai sumber 
makanan “jang  kaja. Chlorelia 
bisa menghasilkan sebanjak 40 
ton makanan kering per acre da 
lam setahun, dibandingkan dgn 
2 ton per acre dari gandum dan 
1 ton dari padi. : | 
Angka? diatas jang didasarkan 

atas pertjobaan2 dalam laborato- 
rium dengan penanaman  setjara kan, 
berketjil-ketjil diduga akan bisa ! 
lebih baik lagi bila penjelidikan2 ' 
masih dilandjutkan, demikian me 
nurut Dr. Wendt. 
-Pertiobaan2 ig dilakukan oleh 

mendjadi uap. “ : 
Ban laa uu Dana paka. jg At Ni 2 kemungkinan diutup, “Dengan, Lon TE AP Ne  Osangai segi Ur itu mendjadi Uap AP Ie Aeon Tea Aiperoleh kit. Setiap tetes air jang” ta. “di 
tanaman itu dipakainja data, » 
olah mendjadi bahan makanairs   
leng itu 

ini untuk menghasilkan 

memerlukan 

bon-dioxide dalam tank?. 

bahwa carbon-dioxide   
dihasilkan. dalam. djumlah 

arang dan minjak terdjadi. 

| 
| 
| 

membawa perbaikan atas dacha- 
nja setjara berangsur-angsur. Bila | 
mereka meninggal rumahnja itu | 
boleh diwaris oleh anak2nja. 

“ Banjak pensiunan tentara. 
Seorang bekas kolonel dalam 

tentara Merah telah mendapat se 
bidang tanah didesa Saltikovka 
dan mendirikan dachanja dari ba 
tu diatas tanah 'itu, sementara 
isteri dan puteranja menanam po 
kok buah2an dipekarangan ru- 
mah itu. Kolonel itu jang sering? 
menghadapi kesulitan keuangan 
membuat rumahrnja itu setjara 
berangsur-angsur. Balkon serta 
pintu gerbang masih akan dibikin. 

Kekajaan perseorangan dari 
penduduk desa Saltikovka dapat 
dilihat dari rumahnja masing2. 
Seorang djendral tentara ' Merah 
membuat dacha besar jang me- 
makan ongkos kira2 300.000 rou 
bel, sementara tidak djauh dari 

mendiami 
rumah jang hanja seperempat se- 
besar itu. 4 

Sementara penghidupan didesa 
Saltikovka masih bersifat aman 
tenteram seperti jang mungkin di 
alaminja berabad-abad jang lalu, 
maka tingkat penghidupan disitu 
bolehlah dikatakan tinggi. 

Sering dilalui oleh orang2 bu- 
angan Siberia, desa itu dinama- 
kan dari nama Countess Saltikov- 

Keburukan satu2nja dalam mena- 
nam algae dalam kaleng? berisi air, 
kata Dr. Wendt, hanja kedalam ka- 

harus dimasukkan carbon- 
dioxide. Diperlukan 2 pon dari gas 

tiap2 satu 
pon algae, Hal ini sudah tentu akan 

penjimpanan gas car- 

ae Chlorelila 

atas tanaman . itu mengandung sampai lah rana ika Te 

a 2 $ 
Dengan djumlah protein jang se- memb! roti, sup atau ice cream. 

banjak itu, udjar Dr. Wendt lagi, Chietb menurut Dr. Wendt, 
maka seperdua dari. keperluan selu itinokipSapat memetjahkan soal | 
ruh manusia akan zdt itu bisa di per tadi 2 didaerah padang pasir. 
oleh dari chlorella jang ditanam ata" Fa z n 2 darat”, tulisnja, 
satu djuta acre tanah atau 11/106 An TEak membuang air, 
dari daerah Djepang atau satu per »SPNgAt Pansegikit air jg hilang 
tigapuluh duri Was daerah Ingeris. | KWrena tidak S“Tapi algae bisa 

Akan tetapi abli itu mengemuka- 

adalah 
satu bijprodukt jang banjak di per- 

oleh dari pusat2 perindusterian dan 

djutaan 
ton dimana sadja pembakaran batu 

Kita? — Mengandung  Ba- 

Disamping ini, kata Dr. Wendt, 
untuk mendjadikan protein maka 
algae harus dipupuk. dengan 
tes, seperti djuga tanaman darat me 
merlukan nitrates dalam bentuk pu 
puk. Tapi nitrates bagi chlorella di 
pakainja semuanja dan tak ada jang 
hilang dihanjutkan hudjan. 
Ongkos penanaman algae, menu- 

rut taksiran dari pertjobaan setjara " 
berketjil-ketjil seperti sekarang, ada- 
lah kira2 20 sampai 30 sen dolar 
untuk tiap2 pon, kata Dr. Wendt. 

Ditambahnja: 
Sekalipun dengan ongkos ini, 

makanan dari alg 
bersaingan 

: an 

namannja setjara 
pemilihan bibit jang 
sudah pasti akan bisa 
runkan djumlah: ong 
djauh dibawah ongkos ut 
hasilkan bahan makanan sel 
— isfimewa dibawah ongkos 
memperoleh makanan2 jang 
ngandung protein, seperti dagini 
telur dan susu.” 

chlorelle serta pemakaianja  se- 
dang dilangsungkan di Nederland, 
Ingeris, Djepang, D 
zuella dan Israel. 

Sedjalan dengan suasana Hari Natal dan Hari Tahun Baru ini, belum 
lama berselang di ,,Paris Hotel” di Champs-Elysees 

turdjukkan mode. mengatur rambut wanita jang benar2 orisiml. Kapsel 
jang disebut ,,Hiasan Nata?” ini buatan seorang 
Alexandre Carita. Selain diberi batu2 permata, pun diperlengkapi dengan 
lampu jang menjala, seperti hiasan pada ,,Pohon Natal" jg. sesungguhnja. 

Paris telah diper- 

ahli permanent wave 

  

ka, seorang wanita bangsawan 
Tsar jang memiliki tanah jang 
luas disekitar desa itu dan jang 
achir2nja meninggal dunia dise- 
buah tempat perawatan - sesudah 
membunuh beberapa orang bang- 
sa-serf. 

Pada waktu ini penduduk desa 
Saltikovka - tampaknja makmur 
dan anak2nja semua mempunjai 
muka merah. Pada hari2 minggu 
banjak keluarga jang membawa 
kerandjang berisi apel jang kele- 
bihan dari keperluannja dan men 
djualnja kepada orang2 jang lalu 
didesanja. 

Petani2 desa itu berdujun-du- 
jun datang kepasar dimana peda- 
Sang-pedagang spartikulir — men- 
djual barang2nja dengan harga jg 
bersaingan dengan harga barang2 ialah jang 
kepunjaan pemerintah. 

  

(Sambungan kol. 8 halaman ini) Ketika kita mmengundjungi pabrik 

Aneka Warna” disana sdr. Soehar- 
to sedang sibuk memberi petundjuk2 

dalam pembikinan gedung pabrik 9g 
baru. jang memakan biaja lebih dari 

sehari2nja 
dapat menghatsilkan 100 buah dari 
masing2 alat olahraga tersebut. Keis 
timewaannja di ',,Bangak” ini ialah 
bahwa sudah pula dibikin racketpress 
jang sehari2nja dapat menghatsilkan 
dua losin: Pendjualannja melulu ke 

100.000 rupiah. Gedung pabrik ini 
dibikin dari ragargan besi. Waktu 
kita lihat rjatatannja dari tahun 1952, 
maka pabrik tersebut dikalam tahun   pada toko2 olahraga jang ada dise- 

Juruh Indonesia ini. Djuga harganja 
Sangat. melawan djika dibanding dgn 
harga2 keluaran luar negeri. Apabi 
la PASI dan P.P. dan K. memperha 
tikan kedua pabrik ini dan menjo- 
kongnja dng pesanan2 jang besar2 
kiranja kedua pabrik nasional ini 
akan dapat lebih berkembang lagi. 

Alat2 keluaran ,,Bangak” inipun 
“Ikwaliteitnja sudah lebih dari tjukup 
dan sebenarnja ditiap toko sudah ada 
didjualnja. 

1 Ki an 

Sdr. Sutenggi sendiri, jang mempu 
njai pabrik ',,Bangak” ini usianja ba 
ru 35 tahun dan pengalamannja da 
lam dunia sport terkenal dilapangan 

sepakbola, tennis dan atletik. Lima 
tahun berturut ia selalu ikut dalam 
stedentournooi PSSI 1937 — 1941) 
sebagai pemain PERSIS (Solo). 

Pengalamannja dalam hal tehnik 
didapat. dipabrik BLIMA (nasional) 
jang djuga berdiri di Solo, bahkan   

“besar dan kepunjaan bangsa Indone 

1 

    

tu mengurangi mengalirnja tanda2 bahwa harga timah (jang pa ' Bata Ning 

Satu2nja pabrik besi di Solo jang ter 

sia, 
Istimewa kita perhatikan bikinan 

racketpressnja jang indah itu, dibikin 
dari kaju tjemara dan afwerkingnja 
bagus sekali. Pendjualannja jang. ter 
besar adalah dipasaran Djakarta. Se 
telah 4 tahun Sutenggi mendapat 

pimpinan Ir. Suratin (bekas Ketua 
PSSI djuga) maka ia kini mempunjai 
pabrik sendiri jang ternjata memban 

depisen 
keluar negeri. Disamping alat2 sport 
tadi, Sutenggi djuga membikin be- 
tjak sendiri dan betjak2  bikinannja 
sendiri itu didjual kepada tukang? 

i 
! : - 

| lattennja dan lain2 matjam alat2 olah 

itu. sudah membikin: 60.000 buah 

'ijakram, 20.000 buah" lembing, 20. 
000 startblok, 3.000 peluru, beribu 

springstandaard dan ' berpuluh. ribu 

raga menurut pesanan. Produksi se- 
“besar itu sebagian besar sudah dibo 

rong oleh Kementerian P.P. dan K. 
dan untuk langganan2nja. Rata2 har 

ga dari alar2 tersebut hanja 3046 da 
Iri harga2 alat2 bikinan luar negeri. 
| Kini didalam  pabriknja sebagai pe- 
gawai tetap ada bekerdja 30 orang, 

Lakan tetapi ini sewaktu2 dapat ditam 
bah menurut banjak sedikitnja pesa 
nan. Sedang bahan2 jang dibutuhkan 
seperti kaju djati, Mentaos, Tjemara 

banjak terdapat didaerah Surakarta. 
Hanja keperluannja. bahan besi ma- ' 
sih harus dibeli dari luar daerah. ... 

Menurut keterangan para ahli olah 
raga dari Djawatan. Pendidikan Djas 
mani maka alat2 keluaran ,,Aneka 
Warna” ini sudah mentjukupi kebu- 
than. 

Sdr. Suharto sendiri jang sam- 
pai sekarang. masih tetap ber- 
main tennis dan tiga kali bertu- 
rut2 terus terpilih ikut berlomba 
dalam P.O.N., usianja baru 39 ta 
hun, tetapi ternjata tjita2nja amat 
besar. Kepada kita dia menjata- 
kan, bahwa sebenarnja mula2 ia 
ingin membikin pabrik racket, se- 
bab menurut anggapannja ba- 
han2nja itu harganja murah, disi- 
ni terdapat, tetapi harganja kalau 
sudah mendjadi racket terlalu 
tinggi. Tjita2 pabrik racket ini be 
lum dapat terkabul, meskipun ma 
sih selalu diusahakan. Kini baru   betjak langsung setjara menjitjil, pabriknja alat2 atletik itu jang 

| 

Alat-Olahraga ,,Made 
In ladonesias 

Paberik2 ,Aneka-Warna' Dan ,Bangak' Men 
hasilken Alot2 Olahraga Jang Tak Kalah 

Dengan Bikinan Luar Negeri 
Oleh: Wartawan sendiri. 

DJIKA MENGINGAT madjunja keolahragaan di Indonesia, 
mengertilah kita bahwa banjak sekali alat2 olahraga jang harus 
dibeli dari luar negeri. Sangag banjak matjamnja alat? itu jang 
tentu menelan berdjuta2 depisen. Guna mengurangi mengalirnja 
depisen tersebut, maka berdjasalah dua pabrik alat2 5 
jang terdapat di Solo kini. Sebenarnja disamping pabrik jang be 
sar2 ini didalam kota Solo masih banjak terdapat perusahaan? ke 
tjil jang djuga membikin alat2 olahraga. Dua pabrik besfr tadi 

pertama kepunjaan sdr. Soeharto, , 
tennis jang ulung bernama pabrik alat2 olahraga ,,Aneka Warna” 
dan jang kedua kepunjaan sdr. Sutenggi, seoran 
Ia jang kenamaan bernama ,,Ban gak”, 

g- 

olahraga 

sedrang pemain 

£ pemain sepakbo 
“ 

mendapat pasiran baik. 
Tentang diri Suharto dapat ki- 

ta tjeritakan, bahwa 'ia mulai ge- 
mar bermain tennis pada' tahun 
1934 dan pada th. 1935 sudah 
djuara Solo. Meningkat pada th. 
1936 mendjadi djuara Djawa Te 
ngah sedang pada th. 1937 ma- 
dju lagi mendjadi djuara PELTI 
seluruh Indonesia. — Kedjuaraan 
Pelti ini dipertahankannja sam- 
pai th. 1938. Di djaman pendja- 
djahan Belanda dahulu tidak per- 
nah ada pemain tennis luar nege- 
ri datang disini, ketjuali dari Dje 
pang jang setiap tahun mesti me- 
ngadakan kundjungan ke Djawa. 
Dan dengan pemain2 Djepang ini 
Suharto sering bertanding. 

Untuk  meluaskan  pemanda- 
ngannja dan untuk mempeladjari 
pembikinan racket itu besok. bu- 
Ian depan ini Suharto akan menu 
dju ke Inggris untuk 4 bulan la- 
manja. 

. 

Pabrik ,,Bangak”, 
DARI PABRIK ,,ANEKA WAR: 

NA” kita berkundjung pada pabrik 
“sBANGAK”. Pabrik ini kepunjaan 
sdr. Sutenggi dan nama Bangak ini 
dipakai sebab pabriknja jang pert:- 
ma berdiri didjaman 1945 — 1948 
mula2. didirikan dikota Bangak seba 
lah Barat kota Solo. Tetapi pabrik 
ini hantjur sama sekali ketika Belan- 
da menjerbu Solo (Desember 1943), 

Pada th. 1950 pabrik  Bangak” 
ini direhabilitir dikota Solo bertem- 
pat di Badran. Djika dahulu mempu 
njai 60 orang buruh, kini tinggal 40 
orang, diantaranja 10 bagian kaju 
dan sisanja bagian besi, Djumlah ini 
dapat ditambah dng pegawai lepas 
djika pesanan mendjadi banjak. 

Seperti ,,Aneka Warna” maka pa 
brik ,,Bangak” ini djuga mengeluar 
kan tjakram, lembing, peluru, halter, 
roeiapparaat dan alat2 untuk angkat 

(Sambung kol. & bawah hal, ini) 
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 sekelilingnja. 

g dipelupuk 

ke-6 berbunji .sbb: 

2 3 tomb below. 
Na 

(Oleh Wartawan Kita 
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Presiden 

Desember bagi rakjat P. 
'Protasio Rizal, mengorbankan 

  

mama 

Philipina jang baru terpilih, Ramon Magsaysay dilantik dan brsum bana menit 
pada tanah airnja pada tanggal 30 Desember 1953 jl. Lagimnja bagi Katun ma tidak - 
barang hari dipergunakan untuk mengangkat sumpah kepala negara. Demitian pula penjum- | 
pahan Ramon Magsaysay, langsung pada hari jang dirajakan oleh rakjat Prilipina. Tanggal 30 

ilipina diperingati djustru pada hari itu seorang Pwera Philipina, Jose 
iwa dan raganja. Ia mendjalani hukum tehbak, “sebagai akibat   

| tjinta-kasihnja kepada Nusa dan Bangsanja. 

  

    

    V 

, 
  Tana 

PAGI2 BENAR, hawanja se-/ 
djuk dan dingin. Tanggalnja 30 

1896.. Dari. gerbang | Desember . B3 
besi pendjara Fort Santiago ke-| 
Naa barisan 
engan senapang - ditangan jang | 

dihias dengan - bajonet meta 
Kalau biasanja pada pagi2 seperti 
waktu itu halaman pendjara Fort/ 
Santiago lengang, tetapi pada 
waktu itu banjak orang berkum- | 
pul. Berdiri berdjadjar ditepi dja 
lan, bermuram durdja. 

# 

Diantara barisan pengawal jg. | 
depan dan belakang, tampak ber- | 
djalan seorang putera Philipina, | 
kurus 
Tetapi 
dada 

badannja. Ja, dia kurus. | 
berdjalan dengan tegak, 

busung, matanja bersinar | 
: matanja me-| 

hatin 
yan 

' 4: 

berdiri apl 

      

  
     

    

  
F 

    
3 1. 2 ajak Magsaysay— : 

Dia, dia itulah putera Philipi- 
na, Jose Protasio Rizal, jang 

sedang berdjalan menudju lapa- 
'ngan Bagumbayan, dimana pe- 
luru sudah: menanti untuk me- 
lepaskan njawa dari hajatnja. 
Didalam suasana derap sepatu 
jg. diseling dng. bunji tambur, 
tampak orang2 Spanjol jg. ber- 
sorab-sorai kegirangan  Disam- 
ping itu tampak.bangsa Philipina 
jg- bermuram durdja. Hanja ber- 

muram, karena mereka takut un- 
tuk menangis ataupun mendjerit. mesti ada maksudnja. 

mendjerit dapat | Menangis atau 
diurtikan sympathie kepada Ri- | Artinja: palawidja. 
zal, dan risikonja akan besar se- 
kali. Kedua belah tangan Rizal 
dirantai, diikatkan dibelakang 
tubuhnja. Ia melangkahkan ka- 

kinja untuk saat2 jang pengha- 
bisan dipantai jang indah. Dalam 

pada ia berdjalan, berkatalah 
Rizal kepada Jezuit jang ada di- 

»Alangkah indah- 
nja pagi ini, pater Corregidor 
dan pegunungan Cavite tampak 

mataku diseberang 

sana. Pada pagi setjerah ini pula 
aku pernah berdjalan2 dengan 
kekasihku, Leonore. Tetapi sa- 
jang, kekasih itu tidek berachir : 

hidup disampingku”. 

Rizal terus melangkahkan ka- 
kinja dengan tegap menudju ke- : : , $ : uda dtton ak 7 hari lamanja. Hal mana disebabkan 

: bersiap 8 orang ambtenaar Spanjol. 

serdadu bangsa Philipina. Dibe- dari pendjara, dalam keadaan kurus 
siap djuga kering, mungkin soal itu menjebab 

serdadu2 bangsa Spanjol, jang kan djiwa Rizal berontak. 
siap untuk menembak serdadu2 . 

djika mereka | 

tempat 

Disana 
jang 
telah 

lakang peleton ini 

bangsa Philipina 
tidak mendjalankan tugas. 

Rizal dengan tegak berdiri di- 
depan buluh2 senapan jang se- 
dang menantikan saat untuk di- 
letupkan. Kepada komandan pele- 

ton Rizal minta, agar dia ditem- 

bak dari depan. Tetapi permin- 
taan itu, ditolak. Kemudian dia 
minta djangan ditembak kepala- 
nja, melainkan ditembak djan- 
tungnja. Demikianlah, dengan 

susah pajah kedua tangan jang 
diikat dibelafang tubuhnja itv 
digerakkan keatas ketempat arah 
djantungnja. “Permintaan jang 
terachir dikabulkan, dan disini- 
lah peluru lepas dari 1oop2 se- 
napan. Wafatlah- pahlawan Phi- 
lipina, tetapi pengorbanannja ti- 

dak sia-sia! 
My last fareweli 

Sebelum Rizal mendjalani hu- 
kuman tembak itu, diberi kesem- 
patan menerima keluarganja jg. 

terdekat. Ketika kakaknja — 
Trinidad ' — datang mendje- 
nguk, kepadanja diserahkan pe- 
lita minjak. Ia berbisik kepada 
kakaknja: Pelita ini ada isi- 
nja!” 

Ternjata bahwa jang disimpan 
dalam pelita itu adalah pesanan 
Rizal, rangkaian sadjak jang 
ditulisnja dalam pendjara, jakni 
jang terkenal dengan nama ,,My 
last fareweli” (Selamat tinggal). 
Sadjak jang indah susunan ka- 
ta2nja, jang mendalam intinja. 
Pesanan jang tidak akan dilupa- 
“kan oleh bangsanja. Utjapan se- 
lamat tinggal jang mendjadi 
njanjian dikala mereka memba- 
djak sawahnja, hiburan ibu2 di- 
kala melahirkan anak. Pendek- 
nja dapat meliputi segala ran- 
ting2 kehidupan putera2 Filipina. 
Sadjaknja terdiri dari 14 bait, 
tiap2 bait mengandung pesanan 
iang berharga. Pada bait jang 

If over my tomb thou 

beholdest, one day 
beginning to grow. 

A slender and diffident 
flower peeping out through 

sk the crowding grass. 
# Draw it close thy lips, and thy 

kiss, to my very soul 
: shail go. 

And I shall feel on my 

Philipir & pada permulaan abad ke-XN 
Idiberdirikan tugu 
djulang kelangit. Dipuntjaknja terda 
pat-3 buah 
terdapat sebuah patung tembaga jg. 

(kaian 
'ibertopi, tangan kirinja mengepit se- 

Idjilid buku. Pada bagian muka pa- 

Isa Philipina ,.udara untuk bernafas” 

I.y” itu adalah nama keturunan dari 

The tenderness oh thy 

breathing, thhe warmth 
of its vapor pass. 

Kalau sadjak itu disalin de- 

Kalau kau suatu hari - 
Ditjelah2 hidjau kuburan- 

P ku, Menerni 
setangkai bunga sederhana 

KRU S1 berfemi, 
Petik dan tjiumlah! 

Karna itu adalah Aji, 
Biarlah kurasa dalam keranda 
Nafasmu panas atas dahiku 

Aapahah pahlawin Philipina 
tu a 

“ BAIKLAH sebelur kita membitja- 
rakan pahlawan Pirilipina ini, terle. 
bih dulu mengadjak pembatja melihat 
pulau Luggh Disana, oleh bangsi 

jang tinggi men 

bintang. Pada kakinja 

menundjukkan seorang laki2 berpa- 

sederhana. Kepalanja tidak 

tung tembaga itu tertulis dengan hu- 
ruf emas: RIZAL. 

Tiap2 tanggal 30 Desember oranc 
merajakan hari ditembak  matinjz 
Rizal. Njata2 bahwa terkabul janc 
di-inginkan Rizal, agar ia bagi bang- 

la akan. ada setiap djeritan dan di- 
setiap lagu? jang merdu, dengan dja- 
lan itu mengulangi pesannja dalam 
My last faxrewell”. 

Sementara itu diatas makam Riza' 
terlukis tulisan dalam bahasa Latijr 
jang berbunji: Dulce et decorum esi 
pro patria mori” (salinan merdeka 

Bahagia dan indahlah untuk mati 
buat tanah air). 

Rizal dilahirkan pada tanggal 19 
Djuni 1861. Ajahnja — bernama 
Francisco Rizal Mercado. Franciscc 
kawin dengan  Teodora Alonze 
y Muintos. (Nama2 dikalangan bang- 
sa Philipina banjak - dipergunakan 
huruf ,,y”. Itu mempunjai arti. Huruf 
»Y” dalam bahasa. Spanjol mempu 
njai arti ..dan”. Djadi jang didepar 

fihak ibu. Jose Rizal sendiri adalah 
anak jang ke sepuluh, atau anak le- 
laki jang kedua. Ia dibaptiskan dg 
nama Jose Protasi. Djadi nama leng- 
kapnja adalah Jose Protasio Rizal. 

Rizal — Palawidja 

Lazim sudah, orang memberi nama 
Djuga name 

Rizal, “adalah “bahasa  Spanjol 

Sedjak ketjil, Rizal tampak tjakap: 
Umur 3 th. dia sudah hafal alpha- 
bet dan 2 th. kemudian ia sudah pan 
dai membatja. Kemadjuan jg tjepat 
itu adalah berkat asuhan ibunja. Ia 
diasuh dgn. penuh kasih-sajang, te- 
tapi tidak dengan memandjakan. Se- 
perti halnja dengan suaminja, maka 
ibunja Rizalpun mempunjai sifat jg. 
gagah dan tjinta akan kemerdekaan. 
Didalam rumahnja, mereka berbitjarz 
soal2 politik dengan bebas. Anak? 
pun tidak disuruh pergi. Sehingga 
anak2nja sudah dapat menjelami sua- 
sana politik sedjak ketjilnja. 

Ketika kanak2, Rizal pernah men- 
derita. Ibunja ditangkap oleh ser- 
'dadu2 bangsa Spanjol. Ibunja diba 
wa kependjara dengan berdjalan kak: 

dituduh menghina seoranc ajahnja 
Selepas ibunjz 

ngiritan itu, jang memimpinnja , 
lih seora adis Philipina 

bnama Teresina Batle. 

djuh buku lagi tentang keadaan 

latah 

bangsaku”, kata Rizal, ,,maka sa- 

2 # . Ha ST kuno di Philipina jang dinamai 

172 £ sbolo”. Untuk menambah anggauta, | 

an Pahlawan Pilipma U 

| banjak ditulis artikel “Philipina 'akan diledakkan, Tetapi Rizal meno- | 

—|seratus | tahun 
tang”. Kepada 

| phkan memilih 5 
|dua djalan. Jakni: Madrid mesti Kurang. 

I mengadakan pembaharuan dalam 

Sa an Philipina akan |tumkan nama Rizal, agar bertam | 

'menjatakan kemerdekaannja se-| bah penganutnja, sekalipun sebe- 

Itelah kedua2nja — bermandikan | narnja Rizal tidak tjampur dalam 

g0 ke-| tag Bagi Rizal sendiri belumlah be Jairnja anggauta - keluarganja 
tentara San aa na Lawa Tatanan aim — dengan bukunja jang |dari siksaan dan deritaan, Ta dapat |rawatnja. Rizal djatuh tjinta ke- 

(pertama itu. Ia akan menulis tu oma! Ketapah 'airnja. Pada bulanfpada puteri insinjur 
| | n (pertama dia 

masjarakat Philipina. Maksudnja |sama2 dengan axang2 terkemuka | mereka. 
hendak — membangunkan |sinnja Bd 

bangsanja. ,,Kalau ini belum dju- |Moises Salvador, Andres Bonifacio Ig: dokter sukarela di Cuba. 
a jukup “untuk membangunkan (membentuk Liga Philipina, Rizal sen 
Ben ANE en De memimpinnja. Segera me- hinja.” Dengan 

0g Tante 3 Ingadakan 
” an menembak diriku seng 'ngandjurkan persatuan. Liga bertam- 

X 
a 

Bonifacio mentjantumkan nama Rizal 
sebagai pemimpinnja. Dengan diam?2, 
Bonifacio menemui Rizal dipembua- 

Ingan. Dikemukakan  konsepsinja. 
Rizal diminta memimpin revolusi jg. 

jang akan da- lak, tidak menjetudjui djalan kekera- 

Spanjol Na san. Rizal menasehatkan akan gagal | 

satu diantara (Wa revolusi. Peralatan masih sangat 

koloninja. Kalau| Tetapi Bonifacio tetap mentjan 

persiapan revolusi. 
Sementara itu Rizal ditempat 

Rizal dibuang ke Dapitan. | pembuangan banjak dikundjungi | 
patientennja, penderita sakit ma- | 

Rizal mentjoba kembali ketanah|ta. Ada seorang insinjur Ameri: | 

j a bebas| ka jang mata dan Rizal jang me- 

sd itu, nama- 

bebas. Di Luzon ber-|nja Josephine Bracken. Achirnja 
bersuami isteri. Rizai 

seperti Apolinario Mabini, | mentjatatkan diri untuk mendja- | 

Pemerintah Spanjol memenu- 
"kapal berangkat- | 

lah Rizal ke Cuba. Tetapi sebe- 

lum tiba dipelabuhan jang ditu- 

rapat kepelosok2, me- 

 gotrs Kidneying Tablets 

   
   

'hidup selamanja enak dan santosa, djanganlak, tuan? melupaka 
obat kuat untuk lelaki ,GOLES KIDNEYING: TABLETS” nan 
diperbuat istimewa buat menjehatkan dan mg#nguatkan bad 
buah pinggang. 5     

  

telah mendapat kembali kesehatan dan kekuatan badan jang su- 

dah lama hilang, selandjutnja, mendjadi $enantiasa sehat dan kuat 
serta hidupnjapun turut mendjadi enak z 

   

  

IN 1 

Obat Kuat untuk Lelaki 

Kalau tuan? ingin senantiasa berbadan sehfat dan kuat, supaja 
   

an dan 

Dengan selalu memakan obat kuat ina berpuluh? ribu letaki 

(an berbagia, 

  

  

    

ri. bah besar. Tetapi ang ( di- 

DNA tangkap, dimasukkan pendjara San- 
EL Filibustrismo. SN Tata adalah, ketika dia | 

4 pulang dari Hongkong membwa buku 
Buku jang kedua beberapa ta- jang berbahaja. Dan  putusannja, 

hun kemudian terbit pula. Nama- (Rizal dibuang ke Dapitan. 
aja El Filibustrismo”. Terbitnja | : : 

di Belgie. Dalam buku jang ke- Pembuangan Rizal menjebabkan 

Jua ini Rizal menjindir dengan ' kemarahan teman2nja di Eropa. Di- 
«ata pengantar bahwa karangan- |tjobanja usaha melalui pemerintah 

aja itu dipersembahkan kepada | Djerman 2g menggagalkan pembua- 

ketiga orang pendeta jang ditem- (ngan tsb. Semua orang Philipina — 

bak mati di Manilla dalam tahun 

  

—Jose Rizal— 

1872. Antara lain dikatakan (sa- 
linannja) sbb: ,,Geredja menolak 
menurunkan tuan2 sebagai pen- 
deta, dengan demikian geredja 
menjangsikan kesalahan tuan2. 
Negara memeriksa perkara tuan2 
setjara rahasia, dengan demikian 
memperkuat persangkaan bahwa 
tuan2 dihukum atas dakwaan jg. 
tidak benar. Seluruh gugusan 
Philipina menghormati kematian 
tuan2 dan menamakan tuan2 pe- 
iopor kemerdekaan jang gugur 
dimedan perdjoangan”. 
.Buku kedua inipun masuknja 

ke Philipina diselundupkan. 
Sekalipun “uraian ini tidak ber- 

rangan Rizal, tetapi boteh djuga 
dikatakan, bahwa tjara Rizal me- 
agarang bukunja sedemikian enak 

Philipina digambarkan sewadjar- 
nja, sesuai dengan pribadi penu- 
lisnja. 

tauan ketanah 

maksud membitjarakan buku? kz- 

aja dibatja. Keadaan masjarakat 

Ibu sakit, kekasih tiada kabar. (njakan kepada saja apakah utk 
Kembalinja Rizal dari peran-| mendjadi pemain film itu Tape | 

airnja, sebenar- | Jukan muka jang tjantik serta pa 

nja ada dua sebab. Ibunja telah |ras jang €lok. Djawab saja, si pe- 

baik kawan maupun lawan — me- 
njatakan ketidak-senangannja terha- 
dap tindakan sewenang2 itu. Semua 
protes tidak diabaikan oleh pemerin- 
tah Spanjol di Philipina. 

oleh seorang laki2 jang pemberani 

djarah2 revolusi jang terdjadi di Pe- 
rantjis dan Amerika dipeladjari dar 
didjadikan tjita2nja. Katipuan terse 
bar di Luzon dan pulau2 lainnja 
Anggauta2nja beladjar memperguna 
kan sendjata modern dan sendjata 

  
hadap pem. pendjadjahan Spa- 
njol. 

Philipina jang baru, Ramon Mag 
saysay dilantik, 

2. Sean menjebabkan f awan hari Nasional. Adalah se- 
orang2 jang sudah mengorganisir ge- . : 11. & 

at dbamah tanah HA kuat te- Nanga Sa 

kadnja. Pergerakan jang terkenal dg mere la nan aa " an a 

nama ,,Katipuan” (nama lengkapnja: | MemelopOri An Aa Ada 

Kataastaasang Kagalanggalang Kati merdekaan. Bangsa n 2 S 

puan ng mga Anak Bavan) dipimpir menghormati Diponegoro, bang- 
sa Belanda menghormati Willem 

Dia bernama Andres Bonifacio. Se. | de 

dju, ia ditangkap. Dikirim kem- 
bali ke Philipina. Ja dituduhkan 
aktief hendak mentjetuskan re- 
volusi. Dan achirnja pada tg. 30 

Desember 1896 dia dihukum tem 

bak. Tetapi bersamaan dengan 
meletusnja bedil jang menghabis- 

kan njawa Rizal, pengikut2 Kati 

puan dengan sendjatanja lari ke- 

hutan2 dan makin aktieflah mere 

ka mengadakan perlawanan ter- 

Demikianlah, dikala presiden 

bertepatan .. de- 

Zwijger, bangsa — Amerika 

menghormati George Washing- 
tori, maka bangsa Philipina meng 
hormati Jose Protasio Rizal. 

Akan  berbahagialah sesuatu 
bangsa jang tjakap menghormati 
pahlawannja. 

  

SOALNJA MENTJARI pema- 
in film wanita ini telah menim- 
bulkan banjak pusing kepala. Bia- 
sanja dari ratusan lamaran jang 
diterima oleh bagian ,,casting”, 
jang datang dari kaum wanita2 
tidak akan melebihi djumlah se- 
puluh. Dan dari djumlah jang 
sepuluh itu si regisur (sutradara) 
sudah dapat mengutjapkan sjukur 
alhamdulillah, djika ada satu jg 
dapat dibawa kedepan kamera. 
Waktu saja beberapa bulan j.l. 
pergi location” (pengambilan 
gambar diluar) ke Minangkabau, 
di Bukittinggi seorang gadis mena     

bertahun2 MENANGGUNG 
mata. Kalau tidak lekas2 dito- 

mikirkan gadis kekasih hatinja, 

Leonare Rivera namanja. Ba- 
nang siapa membatja buku ka- 
rangan Rizal jang pertama, 
sudah dapat menebak 
Rizal, peranan “gadis Maria Clara 

tiada Icin, adalah  Leonore Ri- 
vera. Surat menjurat antara 
Rizal dengan kekasihnja pada 
mulanja sangat teratur.  Tiba2   Ahli penjakit mata 

Setelah Rizal 

melandjutkan  peladjarannja di 
Spanjol, Perantjis dan Djerman. 

Diantara peladjaran2 jang disu- 

ta. Disamping itu dia giat dalam 
gelanggang politik dan banjak 

menulis sadjak. 
Pada universiteit Madrid, Rizal 

beladjar ilmu kedokteran. Di- 

samping itu djuga mempeladjari 
kesusasteraan dan filsafrit. Da- 
lam tahun 1885 ia - membuat 

promosi dan sebagai dokter da- 
lam imu kedokteran ia pergi ke 
Paris mendjadi asisten seorang 

ahli mata — Prof. de Wecker. 
. 

Dari Madrid ke Paris, di Hei- 
del berg dan di Leipzig dia terus 
bekerdja. Didalam membagi wak 
tunja, dia menulis roman. Tjerita 
romannja dilukiskan keadaan di 

gambarkannja bagaimana sebe- 
narnja kehidupan mereka. Kepa- 
da seluruh dunia — dengan ro- 
man itu — akan ditimbulkan ke- 
marahan, rasa malu dan perlawa 
aan terhadap keadaan Philipina 
jang berada dibawah telapak kaki 
bangsa Spanjol. 

Di Berlin, Rizal menjelesaikan 
bab-bab terachir dari bukunja. 
Hidupnja sangat melarat. Kamar 
nja ketjil. Ia hidup dari kopi dan 
roti kering. Menulis buku berbe- 
da daripada menerbitkannja. Ti- 
ada satu penerbitpun jang berani 
menerbitkan naskah Rizal. Pada- 
hal, untuk menerbitkan buku di- 
perlukan - uang, dan uang itulah 
jang tidak dipunjai Rizal. 

Noli Me Tangere. 

Pada suatu hari, seorang bang- 

sa Philipina — namanja Maximo 
Viola — datang ke Berlin. Dia 

memberi uang kepada Rizal un- 

tuk menerbitkan bukunja. Begi- 

tulah, naskahnja ditjetak. Diberi 

nama ,NOLI ME TANGERE”. 

Njata, buku itu menjebabkan ke- 

marahan rahib2. Tetapi toh diba- 

tja oleh segenap lapisan di Phili- 

pina. Tjara pengiriman buku ter-   forehead, in the chilly 

  

sebut dengan sembunji2. Teman2 

nja jang di Madrid membantu pe 

cai adalah mendjadi dokter ma- 

Philipina. Kepada bangsanja di- 

  

terhenti. Sendirinja Rizal geli- 
duduk dalam sah dan bimbang. Sehelai surat-' 

perkuruan Tinggi di Manilla, dia pun tidak diterimanja. 
Begituliih, Rizal menudju ta- 

nah airnja. Naik kapat dari 

Napels. Ketika turun di Man:!la 

tenang  sadja, “seperti penum- 
pang2- jang lain. Ibunja segera 
dapat disembuhkan.  E 
ngobatan mata 
sebar keseluruh negeri.  Berdu- 
jun2 orang datang ke Calamba 
untuk berobat. : 

| Didalam Rizal melajani patien 
ten jang datang dari segala pen- 
djuru, kini sudah dapat mende- 
ngar bahwa kekasih hatinja Leo- 
nore Rivera telah lepas dari ha- 
rapannja. Dalam hal ini ada hu- 
bungan dengan buku2 karangan- 
nja jang diselundupkan ke Phili- 
pina, Sesudah buku itu tersebar, 
tiada seorangpun sahabat2 Rizal 
jang merasa aman. Kaum rahib 
jang mendjadi sasaran kritiknja, 
bukan kepalang marahnja. Inilah 
'ang menjebabkan ibunja Leono- 
"e Rivera. mengambil tindakan. 
Dibudjuk2-nja agar Leonore ber 
suamikan seorang pemuda Ingge 
“is jang mentjintainja. Disamping 
'tu dibuatnja kabar2 palsu me- 
ngenai Rizal. Achirnja Leonore 
menurut, bersuamikan seorang 
semuda Inggeris. Setelah Rizal 
kembali ketanah airnja, barulah 
Leonore Rivera mengetahui bah- 
wa kabar2 jang disampaikan ke- 
sadanja itu palsu. Ia tidak ber- 
bahagia hidup disamping pemuda 
'ang tidak ditjintai. Didalam ke- 
sedihannja itulah, dua tahun ke- 
mudian Leonore Rivera mening- 
gal dunia. 

Rizal kembali ke Eropah me- 
lalui London. Tetapi kali imi ada 
hal2 jang  menjulitkan pikiran- 
nja. Surat2 dari Philipina mem- 
barwa. kabar kesengsaraan orang 

tuanja dan  anggauta keluarga 
jang lain. Semua ini 
perbuatanku”, pikirnja. Kemara- 
han hatinja jang  memuntjak 
itu dituangkan — dalam tulisan2- 

nja jang dimuat dalam madjal- 
lah ,,La  Solideridad”, jang ter- 
bit di Barcelona. kemudian dipin- 
lah ke Madrid. Dalam madjallah 
lsb. pada tahun 1889 dan 1890 

  
  

sakit nonton 

isi hati | 

dalam buku ,Noli Me Tangere” 

Kabar pe- 
itu segera ter- 

karena 

emoh membajar kartjis 
tiga perak setengah untuk melihat 

long, bisa mendjadi buta. Disam- dilajar putih wanita jg. djelek ru- 
ping itu, Rizal selalu gelisah me- panja. Memang sudah sifat segala 

tontonan, bahwa jg. harus mendja ! 
di tarikannja ialah segala jg. in- | 
dah dan permai jg. ada padanja. | 

| Dalam perkara ini pun kita da-' 
pat berdebat pandjang lebar tentang 
apa jang indah dan apa jang djelek. 
Tetapi dalam persoalan pemain wa- 
nita untuk film ini, biarlah kita bi- 
tjara dengan kedua belah kaki diatas 
tanah. Djika kita toh hendak meng- 
hindarkan omong soal ketjantikan, 
“sedikit2nja sjarat bagi seorang wa- 
nita untuk mendjadi ,,leading lady” 

“ialah keharusan adanja beberapa si- 
- fat jang menarik, serta keseluruhan 
jang ,,lumajan”. Sifat2 jang menarik 
itu mungkin ada pada bentuk tubuh 
jang menggiurkan, mungkin pada 
mata jang bundar tjemerlang atau 
pada senjuman jang melemahkan 
sendi2 tulang, tetapi mungkin djuga 
pada keseluruhan personality” jang 
memaksa orang terpesona.  Tragik- 
nja bagi seorang regisur jang agak 
tjingtjong di Indonesia ialah: untuk 
mentjari pemain wanita sadja sudah 
mesti singsang-singut, apa lagi kalau 
ada pula mau ini dan mau itu, tam- 
bah berabe djadinja. 

Telah sama kita ketahui, bah- 
wa pendapat umum di Indonesia 
terhadap ,,anak wajang” dari du- 
lu sampai sekarang tidak banjak 
berubah. Kebanjakan orang suka 

sampai djadi tontonan. Tambah 
lagi, kelakuan sebagian ketjil 
anak wajang” jang tidak selalu 
mendapat persetudjuan opini ra- 
mai, didjadikan pedoman utk. me 
ngukur semua dgn. neratia. Pa- 
da 'hakekatnja, seperti djuga 
halnja.di Hollywood orang2 film 
sungguh tidak lebih bedjat moral- 
nja dari orang2 lain. So'alnja ia- 
lah karena anak2 film hidupnja 
dari ditonton orang, maka kehi- 
dupannja pun ibarat didalam ka 
mar katja. Di Indonesia ada lagi 
perkara jang berat. Pegangan ke 
pada ' adat-istiadat meskipun tju- 
ma pro forma masih kuat. 

Tambah lagi, mendjadi ,.tonto- 
nan” itu oleh setengah pihak ma ! 
sih dianggap ,,haram”. i 

Djika hendak dibandingkan, 
maka perbedaannja adalah seperti 
bumi dan langit. Waktu saja da- 
lam  udjian penghabisan - pada 
University of California diharus- 
kan membuat satu thesis-film, ke- , 
betulan saja mengambil sebuah ! 
atjara jang memerlukan beberapa 
pemain perempuan, Jang harus 
saja perbuat tjuma menempelkan | 
setjarik kertas diatas papan pe- 
ngumuman, bahwa ,,Mr. Ismail”   

  

Sulit Tjari Bintang 
Film Wanita Indonesia 

“Indonesia Akan Mendatangkan Film- 
star2 Wanita Pilipina 

(Oieh. Usmar Ismail — Chusus :,Suara Merdeka”). 

'pajah mentjari 

akan mengadakan test bagi pe- 
main-pemain wanita di sound- 
stage pada tanggal sekian djam 
sekian, untuk thesis-filmnja. Dan 
supaja jang mempunjai minat ha 
dir pada tempat dan waktu jang 
ditentukan. Pertjaja atau tidak, 
saja sendiri mendjadi kaget harus 
berhadapan dengan gadis? djelita 
begitu banjak dengan sekali gus. 
Bitjara antara kita sama kita, be- 
lum pernah saja selama djalan 
didunia ini mendapat kehormatan 
untuk djadi .,rebutan” begitu ba- 
njak wanita. 

Dengan dongeng ini saja tjuma 
hendak membuktikan, bahwa di 
Amerika Serikat untuk mendjadi bin- 
tang film itu adalah idaman satu 
dari tiap tiga orang gadis remadja. 
Apalagi di Hollywood praktis semua 
wanita jang Saja djumpai ingin men- 
djadi bintang film diakuinja dengan 
terus-terang atau tidak. Dan tidak 

akan ada kesempatan jang disia-sia- 
kan mereka untuk dapat memperke- 
nalkan diri dilajar putih. Dapat saja! 
dongengkan tjeritanja si Fay” jang 
membelandjakan 
panannja untuk membeajai suatu 

| operasi plastis supaja hidungnja agak 
lebih lurus sedikit, kisahnja si San- 
dra jang saban sore duduk di 
Schwab's Drugstore tempat berkum- 
pul para bintang, tjuma dengan satu 
harapan, mungkin akan terlihat oleh 

seorang talent-scout. Tentu  sadja 
bagi kebanjakan para gadis ini jang 
mendjadi tudjuan terachir ialah ke- || 
gemilangan dan kemewahan hidup se- 
orang bintang, meskipun ada djuga 
diantara mereka jang bertjita2 kese- 
nian. Tidak perlulah melihat djauh2. 
Di Manila sadja berkelihatan gadis2 
jang datang dari segala peloksok ne- 
gara untuk mengadu untung dalam 
dunia film. Sukses tidak mudah di 
perdapat dengan konkurensi jang 
begitu banjak dan tidaklah djarang 
carriere harus dibajar dengan kehor- 
matan diri sendiri. Tidak djanggal 
kedengarannja, djika seorang produ- 
cer atau regiseur jang didatangi oleh 
seorang pemain wanita baru berka- 
ta: ,,Kau ingin djadi bintang? Baik- 
lah, bagaimana kalau kita mulai du- 
lu dengan ambil hawa sedikit nanti 
malam?” 

Sjukurlah, di Indonesia tidak 
menonton, tetapi akan djungkir- kedengaran ada regisur atau pro- 
balik djika anak-bini kemenakan ' duser ,.hidung belang” demikian. 

Djika ada, maka lapangan opera- 
sinja tentulah diluar dunia film. 
Dan djika toh ada, sekali2 kede- 
ngaran desas-desus' ini-itu, maka 
jang demikian itu dapatlah diang 
gap sebagai keketjualian jang 
membenarkan dalil diatas. Bu- 
kannja hendak menjadi pokroi, 
tetapi dibandingkan dengan kea- 
daan dinegara2 lain, maka ,.anak- 
anak wajang” Indonesia adalah 
santri2. Saja kira tidaklah ada 
alasan bagi sang ibu-bapa-paman 
untuk terlalu gentar melepaskan 
puteri2nja mendjadi pemain film, 
karena sudah terang mereka ti- 
dak akan lebih dalam keadaan ba 
haja dari disuruh pergi masuk S. 
M.A.-malam. 

Selama lima tahun  bersusah- 
pemain2 wanita 

dengan bersuluh terang, memberi 
kan kepada saja satu peladjaran, 
bahwa dalam pikiran pemudi2 ki 
ta telah terdapat kemadjuan ter- 
“hadap perkembangan seni film 
sendiri. Jang masih berkarat pi- 
kirannja adalah para orang tua, 
para paman dan bibi, para suami 
dan tunangan, Bahwa dalam hal 
ini orang2 film sendiri ada kesa- ! 

| 
lahan, atau karena tingkah-lagak- 
laku mereka ataupun karena tjo- 

  

   
   

   

  

semua uang sim-: 
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Ta Pai Tar 'chee Bule) kkal 

! Ne ena nnaat: Nb   
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Obat Ikuat untuk menambahkan kesehatan 
wanita. Wanita? 

. mendjadi tjantik manis kembali. 

MOTES Fxternoling 
(Nama Bahasa Tiongk oa »Ngu Lu Si Chiong Shen Kow”) 

Perempuan adalah diumpamakan sebagai sekuntum bunga, ba- 

rang siapapun hendal. memetiknja. Tetapi ,,Bunga” dan ,,Perem- 

puan” bukanlah suatu hal jang biasa, sebab jang ditjintai oleh 

Betina adalah berlainan sedikit. Jang disukainja ialah si-Djantan 

jang bertubyh kuat, dan tahan ,,berdjuang” dengan lama. Inilah 

jang disukainja. Kalau mau ketempat .,Taman Bunga” pakailah 

sedikit obat ..Goles Externaling”, tentulah memuaskan hawa-nap- 
su, tahan berdjuang selama-lamanja, supaja hati si-Betina merasa 

puas serta membilang: ,,Sesungguhnja seorang Djago, Abang ini”. 

(Obat Tonic) 

»GOLES CHONKIONG PILLS” ialah 
beri gaja lemah lembut dan mengumpulkan 

dan. 

  

| GOLES Vitolin Tablets 
Terkenal mutunja didunia hari ini karena chasiatnja jg adjaib un- 

tuk menjembuhkan sakit perut, senak ulu hati penjakit angin dan 

sembelit. 

Sudah lebih 30 tahun lamanja obat ini telah tersebar diselu- 

ruh dunia dan telah diakui sebagai penawar istimewa untuk men 

tjernakan makanan. 

djaan bisa mendatangkan pelbagai penjakit. 

  

      

  

  

GOLES Brainer 
(Obat Otak) 

sangkutan dengan otaknja. Kian sehat otaknja kian 
kian tadjam pikirannja. 

»GOLES BRAINER PILLS” diperbuat dari ramuan? 
untuk menjehatkan otak, menambahkan kepintaran dan pikiran, 

bidjaksana 

njakit disebabkan oleh kelemahan otak tidak akan timbul lagi. 

MOLES Sisiering Ta 

GOLEMEhonkiorig Pills 
sedjenis tonic jang mem- 

kekuatan pada urat? 

jang lemah. Memulangkan kekuatan dan memberi ketjerdasan ba- 

  

Pills 

Manusia OTAK-lah jang terpenting sekali, ialah penerbit segala pikiran dan dju- 
ga penjimpan ingatan. Kepintaran atau kebodohan sesuatu orang itu sangat ber- 

ia mendjadi dan 

obat jang paling baik 
: Ip Tg Tg serta menguatkan 
ingatan. Djika dibiasakan memakan obat ini otak senantiasa sehat, d aa 

  

       

    

    

2 

blets 
dan  ketjantikan 

jang selalu pinggang pegal, datang bulan tiada 
ketentuan, muka putjat Son Nalahala kurus lemah tiada lagi ke- 
san ketjaintikan jang lajak ada pada setiap wanita itu, haruslah me- 
reka selalu makan obat kuat »GOLES SISTERING TABLETS” 
jang terkenal diseluruh dunia sebab kemandjurannja jang 
adjaib /supaja badannja mendjadi sehat dan kuat serta wadjahnja 

amat 

  

GOLES Anmin Tablets 
Kekurangan tidur disebabkan oleh banjak fikiran dan peker- 

GOLES ANMIN 

TABLETS membantu supaja tjukup tidur sebab zat jang dikan- 

dunginja menjembuhkan penjakit resah dan risau dengan sekedjab 

mata, serta menguatkan perdjalanan darah waktu tidur. 

an segala pe- 

  
     

   

    

    
   
       

   
   

      

    

   

  

     

    

       

    

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

Eng Tay Hoo Djl. Pekodjan no. 101 Semarang, 

Agent: Gg. Warung no. 10 Semarang. 

    
    

  

  rak-tingkah-nilai hasil-usaha, me- 
mang tak dapat dipungkiri. 

Meskipun bagaimana, apa jang 
pernah dikatakan orang2 luar ne- 
geri bahwa film2 Indonesia tidak 
menarik bagi mereka, selain ka- 
rena nilainja memang kurang, te 
tapi djuga karena bintang2nja tak 
ada jang tjantik, hanjalah dapat 
dibantah dan dibuktikan kepalsuan 
nja dengan pengertian dan tinda- 
kan beramai2 kearah menegak- 
kan tradisi baru: bahwa bermain 
didepan kamera itu adalah suatu 
pekerdjaan jang tidak kurang 
agungnja dari duduk dibelakang 

  

  

medja tulis atau berdiri didepan . 
kelas.  Djika keadaan tidak be- 
rubah dengan segera, maka mung 
kin akan berwudjud djuga apa 
jang dipikirkan oleh beberapa 
orang producer untuk  mengim- 
port sadja ke Indonesia gadis2 
Filipina Gang memang menun- 
djukkan minat jang besar) dan 
memberikan mereka latihan baha 
sa Indonesia jang intensief, Andai 
kata hal ini kedjadian maka ma- 
sih akan ada satu pertanjaan be- 
sar: siapa jang sudah berehianat 
sebenarnja ? 

(Dilarang kutip) 

KNEEKAKA EN KNKK REKANAN 
Menjambut Hari 1 Djanuari 1954 

.. 

klias” 99 1 cl & 

Ahli : 
Bekleding 
Kap. Jeep, 
kleed. 
Alamat : Kp. Pengapon no. 359 

Semarang. 

NABNBARKALAN AAA SR SAR 

Mobiel 
Pickup, 

dan Meubels, 
Hoes Dek- 
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Dengan ini saja S.Hendromartojo KU AURI, 
D.Adm.Personil Pst Markas Besar Angkatan Udara R.I. : 
Djakarta,menjatakan dengan bangga,bahwa setelah berhat- 
Sil mempergunakan Obat Anggur untuk wanita Tjap Ikan Mas 
dari Rumah Obat TAY AN HOO,Medan Glodok No 10 Djakarta, 
untuk istri saja, jang telah lama menderita sakit sbb, 
datang bulan tidak tjotjok,rasa sakit kesemuten, nafsu 
makan kurang,rasa tjape dll,setelah minum Obat Anggur 
untuk wanita Tjap Ikan Mas, telah njata kelihatan pero- 
,bahan kesehatannja,karena Anggur tsb. 

djaga lebih landjut, agar nilai da 
Ikan Mas tetap di atas,dan digempri 
Masjarakat. 
Sekijan. 

S.Hendromartojo KU.l:76082 
D.Adm.Personil Pst. 
MARKAS BESAR ANGK.UDARA R.I. 
GAMBIR BARAT No.8 

' DJAKARTA RAYA, 

— SURAT PUDJIAN 

DISAMPAIKAN ' 

SDR: KUASA USAHA RUMAH OBAT 
PE DAY RN EA 

(ANGGUR TJAP IKAN MAS). 
MEDAN GLODOK No.10 

DJAKARTA - RAYA. 

Djakarta 7 Djuli 1953: 

. Selain dari pada itu, semoga pemeriksaan dan pembi- 

kinan Anggur tsb jang telah njata keehijatanja,dapat di- 
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 “ Pf. 1 Djanuari 1954. 

Pekodjan 1 101 - Semarang - 

2 MEMEK j 

Toko  BNGELSIOR Tn 
' PURWODINATAN 36 TELP. 1997 — SEMARANG - 

“Di ireksi: 

«TAN TJIOE SWAN — LIEM JONG DJIEN 

AAN 

dan Peminum' 

Kantor telf 1881 - - Pabrik te sa 1472 

LAS MAS 
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P.f. 1 Djanuari 1954.   

— AGEN: N. V. AM bindhandel »MAHEZ” 
Gn DJAKARTA 

UNTUK SELURUH DJA WA-TENGAH 

TAN KONG BING 

Djalan Mataram 579 - Semarang   

  

  

PEMERAHAN SUSU 

P.f. 1 Djanuari 1954. 

Dn ItE SIN 
Dji. Karangtempel 226 — Semarang — Tilpon 989.    
  

  

ma anggur Tjap 
eh segala Lapisan P.f. 1 Djanuari 1954. 

Beauty-Salon ,NYMFIA" 
Labuan I1/5 Mah Sidodadi Timur) — Semarang. 

Moderne Gelaats Verzorging 
PERMANENT WAVE 

Ii 
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4 | . Bagian ke   TAU 

Inspektur IDjawatan (Te 
Kehutanan 

Mengutjapkan Selamat Tahun Baru 1954 

  

PENGUN 
K | Dengan ini dipermaklumkan, bahwa menurut Akte 

rang, maka mulai tanggal 1 Djanuari 1954, nama | 

'N. V. Algemeene Hanwsel 
Puzrwodinatan-teagah 4, Telf. Ita 

N. V. Motormaster Trading (Smpany 
Purwodinatan-tengah 4, Telf. 950 £ EMARANG 

Harep para Tania serta jang berkepentingan maklum hen daknja. 

Menghaturkan Slamat Tahun Baru 1954 kepada para langganan, pemilik serta pengendara. 

sepeda2 motor: NORTON a ) 

B. M.W. 
JAWA 

N. V. MOTORMASTER TRADING COMPANY 

v/h. N. V. 

Purwodinatan-tengah 4, Telf. 950 SEMARANG 

Selamat Tahun Baru 1954 

TEKNIK UMUM NV. 
Purwodinatan I!/8 - Semarang - Telp: 943—2146 

Dapat 'menjerahkan dari persediaan : 

Alat Mobiel Kwaliteit Halus 
keluaran 

untuk didjual lagi potongan bagus. 

di Sema- 

  

no. 42 dari. Notaris Yan A Sioe 

merseroan dagang kami: 

Maatschappij 
“yos90 SEMARANG 

“ta 
“His 
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Cc. Z. 
VELOCETTE 

ALGEMEENE HANDEL MAATSCHAPPN 

pAEDORE" Ha 

  

3 Semarang 

      
ARA TI 

      

SEMARANG MOTORS SERVICE 
- BODJONG 50 — 

Menghaturkan Selamat Tahun Baru 1954 

Pada Para Langganan "Dan Relatie 

SEMARANG — TELP. 1063 
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Mempunjai Agen di seluruh NN aga : 

Djl. Petjinan 38 DJOKIA — Toko RAPINA 
— KLATEN — Toko SPEDA ,,DJIE” Dji. Muka pasar 

SOLO ".— Toko SIDO DJODO Djl. Mesen 131 

PEKALONGAN — Toko OEY BROTHERS Djl. Keplekan 83a 

TEGAL — Toko NIE YAUW LIANG 

"1g Djl. Petjinan 413 

MEA AAA SL ALA AH LEE. A 

— 

an 

Selamat Tahun Baru Th PE 1054 

Kepada perilhaih dan Na Djamu2 dan 

Obat2an tjap DJAGO 

Djamu Industrie tjap DJAGO || 

Semarang 

  

  
  

    Dengan Agen-agennja Seluruh Indonesia 

  

- PMA RL RA AL LL 

SOLO TRADING 
COMPANY 
Import — Export Commission Agency 

Head Office 31 Seteran Semarang. 

P.f. 1-1-1954. 
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gaulan umum. 4 

Untuk menentang sesama manusia, agar penjakit itu dja- 

ja, untuk membikin sematjam pil ,,PAT PO SIN SIAUW 

WAN”, jang telah banjak berbukti kemandjurannja, guna 

menjemibuhkan penjakit Kusta. Terbukti dari banjaknja su- 

rat2 pudjian dari penderita jang telah disembuhkan dengan 

pil jang mustadjab tadi. 
Pil jang tersebut sudah tersiar di Tiongkok lebih dari 60 ta- 

hun lamanja, dari itu saja bisa 'andjurkan pada penderita2, 

supaja suka tjobalah ,,PAT PO. SIN SIAUW WAN” pro- 

ductie saja jang ditanggung tentu nanti bisa dapatkan suKces 

jang mengagumkan. 
Memudjikan dengan hormat, 

BUAT. 
Kunming (China) 

' Harganja pil itu per blik Rp. 200,— berikut aturan pakai- 

nja, pesanan harus kirim uang harganja lebih dulu per post- 

wissel (vrij ongkos kirim) keseluruh Indonesia. 

Pusat Pendjual : 

Toko Obat TIO SENG HIN 
Petudungan 43 — Semarang 

- Djakarta LIE KWIE SENG, Kali Besar Kong Goan weg 

No, 11B. 

Menghaturkan Slamet Taun Baru 1-1 -1954.   
Penjakit Lepra (Kusta), adalah salah satu penjakit jang pa- 

ling berbahaja, karena penjakit itu mengandung kuman2 jg. 

gampang sekali mendjalar. 

Berhubung dengan itu perlu sekali penjakit itu dibasmi, ter- 

utama penderita penjakit itu harus disingkirkan dari per- 

     

ngan mengambil korban jang terlalu banjak, maka saja se- Z 

ngadja menjiarkan turunan recept is istimewa dari leluhur sa- 

4 7 
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z 

Agen di Surabaja HO TIK TONG, Bongkaran 107. / 

KA ENANEE EK KARENA SARANA ANA 

SALES & SERVICE 

PM. C. 
N.V. Pacific Motors Coy Ltd. 

Bodjong 67- .69-71 Semarang 
Phones: Office 2131 - Workshop 161568        

  
  
  
   

TA LL Ta KS Na Ka na LL Tut aa 

Tea Pa, 

AIRWAYS ' 

2 Basa 

Ichtisar peraturan dinas untuk Semarang 
bagian bulan Djanuari 1954 
DATANG DARI: BERANGKAT KE: 

    
SENEN. Surabaia 07.50 — 08.10 Bandung (HE ) 

Djakarta 08.20 — 08.45 Djakarta (CAN) 
Surabaia 10.25 — 10.50 Djakarta Vu) 
Bandung 11.40 — 12.00 Surabaia GE ) 
Surabaia 15.25 — 15.45 Djakarta (HE ). 

' Djakarta 15.50 — 16.10 Surabaia (Eb) 

SELASA. Surabaia 07.50 — 08.10 Bandung (Re) 

: ' Djakarta 08.20 — 08.45 Djakarta (CAN) 
Bandung 11.40 — 12.00 Surabaia (BE) 
Surabaia 15.25 — 15.45 Djakarta (HE) 
Djakarta 15.50 — 16.10 Surabaia (B9 

REBO. Surabaia 07.50 — 08.10 Bandung (HE ) 
Djakarta 08.05 — 08.35 Djakarta (EV 
Bandung 11.40 — 12.00 Surabaia (HE ) 
Surabaia 15.25 — 15.45 Djakarta (BE) 
Djakarta 15.50 — 16.10 Surabaia (HE). 

KEMIS. . Surabaia 07.50 — 08.10 Bandung (HE ) 
- Djakarta 08.20 — 08.45 Djakarta (CAN) 

Bandung 11.40 — 12.00 Surabaia (HE ) 
Surabaia 15.25 — 15.45 Djakarta (HE ) 
Djakarta 15.50 — 16.10 Surabaia (HE) 

| DIUMAAT. Surabaia 07.50 — 08.10 Bandung (HE) 
Djakarta 08.05 — 08,35 Djakarta (CV 3) 
Bandung 11.40 — 12.00 Surabaia (HE ) 
Surabaia 15.25 — 15.45 Djakarta (HE) 
Djakarta 15.50 — 16.10 Surabaia (HE) 

SAPTU. Surabaia 07.50 — 08.10 Bandung HE 
: Djakarta 08.20 — 08.45 Djakarta Teape: AN) 

| Bandung 11:40 — 12.00 Surabaia ”—” HE ) 
— Pjakarta 13.25 — 13.50 Surabaia (CV ) 

Surabaia 15.25 — 15.45 Djakarta (HB ) 
Djakarta 15.50 — 16.10 Surabaia (HE ) 

MINGGU. | Surabaia 07.50 — 08.10 Bandung "HE ) 
Djakarta 08.20 — 08.45 Bandung (CAN) 
Bandung 11.40 — 12.00 Surabaia (HE. ) 
Bandung 12.05 — 12.45 Djakarta (CAN) 

HE -— Heron PUN BARANG TUAN 
CAN — Canadair KAMI ANGKUT 
CV — Convair AMAN DAN TJEPAT 
Ta Te TS TE AA TA MAA Ta TM TA TA TA TH 1 MA 1 TA 2 UI, 

Menghaturkan slamet tahun baru 1954 pada segenap lang- 

'ganan dan para pemakai mie dan miswa tjap KATJER. 

  

Perusahaan 

MISWA & MIE KERING 

»Tjoan Ek” 
Pandeanlamper 69 

8 SEMARANG. 

  

    FOTO HANDEL 
FOTO STUDIO KING SOON” MAMA 

Tuan-tuan dan Nona-nona ingin Foto jang baik, datanglah di 

Foto Studio ,,KING SON" 
Terima pekerdjaan Amateur dalam 24 djam selesai. 
Djuga djual Film dan alat-alatnja dengan kompleet. 

P. f. 1-1-1954. 

DEPOK 42 -- SEMARANG 
aa aan aa NN ME HER NEEEN AA 

  

  

  

Menghaturkan selamat Tahun 
Baru 1954 kepada umum dan se- 
genap lengganan kita 

Selalu ada SEDIA DJAMU2 

cc 

Tjap 

BRIJAJI 
Untuk keperluan sehari-hari 

  

Pendjual : 

sMATARAM”" 

Djl. Mataram 632 Smg. 

Pusat 

AGEN2 : Bugangan 5, Djl. ' Demak 81 Djagalan 3, Krang- 
gan-Kulon 170, Ngilir 17 (muka pasar) Semarang, Go Ik 
Bok, Dil. Sumurumbul 65, Mega Pang Tjik Nam, Djil. 

Dokter Djawa.    



   

    

3 " KRANGGAN WETN 27u- TELP 336 - - SEMARANG 

      

  

  

i ara L Lengganan dan Handai Pallan 
" Toko Mas Tjap KUDA Be 

  

Jewel Diamond Gold 
& Watch Company 

Wetan Pasar Besar 1 

  

    

Thian Kiem 

Jewel Diamond Gold 
& Watch Company 

. Gang Pinggir 71 

  

Kiem Gwan Tjan 

  
  

  

  

     - Mehjaifhikan Selamat 1 hun Baru 1954 pia sesowa pa- 
ra Jaan In muda- ubungan kit tambah erat.     

a 
ad 

    

   

    
    

    

? BE   PURWODINATAN TENGAH No: 18 
SEMARANG Djakarta, Sm. 1691. 

Menteng 24, 

“
M
e
 

MK
 

SSI IA AL LAN AL AN AK ISL AHU 
Sa   Semarang, : 

Purwodinatan 
Utara 111/6. 

sma tamain 

Phone 274 Phone 1208 | 
Kranggan wetan 27 — Telp. 3261| SOLO. (Indonesia) SEMARANG 

“9 .E Nu Ak AN G 

        
  

Kepada Segenap Langganan 

   
Solo, 

Petjinan 67. 

  

Wetan Beteng 8 

Mengutjapkan. Salamat Tahun Par l jha 1954 

Indonesian Banking Corporation 

Surabaja, 
Pahlawan 4A | | 

KEPADA PARA LANGGANAN 

HORL OGERIE 

K
A
E
N
E
S
A
K
A
K
 

NA
 

Bodjong 10, Telp. 1144. Semarang. 
(NVANNNAMNKRNNNSENNEBNAAASENNANEENSNENRENNPEA 

MN AM KEREN RNKRAA KRI 
MENGHATURKAN SLAMAT TAHUN BARU 1-1-1954. 

  

| Mengutjapkan Selamat Tahun-Baru 
Memudjikan Kemakmuran bersama 

Direksi & Pegawai2 

Paberik Sandal tjap Gadjah F 

Kebonlantjung 32, Tilpon 196 

Semarang. 

Sie Sing Kongsie 

      
  

— Menghat urkan     

    

   

pada para Langganan-langganan 
NX. Bani Mtaote 

 Handalsvereeniging 

B
R
 

   

Selamat Tahda ge T Dinar 1054 

J. van Gorkom & 
Yjakarta — Kitab st Sa Nong — ea Jogja — KN aa - Medan — Makassar— Pontianak 

  

  

     

    

Selalu Memberi Kepuasan 
Kepada Para Pengisap. 
aliteitnja 

Selalu Terdjamin. 

Oleh: 

Kn Oleh Karena Kw 

Dikeluarkan 

.. Semarang. 5. Pn Karang. Saru 1—11, Tilpon 1645, 

  

| PETUDUNGAN 16 — Tilpon No. 199 — SEMARANG. 

PE NA PEN BER EN BEU Mean On G TJWIE TIEN TRADING Co.|       
Te AL AA TS TA EA TE 

| KURSUS MENDJAHIT 

SR 
Dil. Maluku 20 Semarang. 
Pemimpin: Bu. Soemantri. 

P.f. 1 Djanuari 1954. 
Se TT TA AL 

KKKKK RA KUR KK KKR ALI 

Menjambut hari Raja 

| 1 Januari 1954 

      

    

  

N y “Semarangsche Administratie Mi i 

3 »Assurantie Afdeling” 
| Mekakang, Purwodinatan Tengah 10—12, Telf. 1350. 

      

AP 1 5: 1 .1954. 

      

    

  

   

  

   

MALE MN 

oe Wan Fa 
: x “Tailor 

ke No. 1 SEMARANG. 

Boekhandel & Bibliotheek 

: x » 

»TIO 
KEKE KAKAK KKR KK KK KKR 

RE TS AA IA Ta 

BANI 

1 
M
A
M
A
 

Menjambut hari Raja 

1 Djanuari 1954 sakulo wargo 

RUMAH O E M » 

MEKEN 35 

Boljong - Dj. Guntingan 37 Smg. 

aan HITAM 
W-ngteg Baru 18 Semarang 

  

| SS AA AA LA TS AS AA LA 

  

NA TA TA TA AA 

Merjambut hari Raja 
1 Januari 1954 

Toko Obat Batik & Tenun 

»TJAHJA” 
Kauman 22 Semarang, 

P3 Gntha   

Mlaten - Tiangwi 16: - Semarang. | 

  

/ 
S
E
N
 
A
N
A
 

 
N
 

| 

  

& Co. 
  

  

Kantor Randusari 69 
Pabrik Lemah Gempal 120B Semarang: 

      

  

Menghaturkan Selamat Tahun Baru 1954 Kepada Sege 

  

nap para Langganan 

DIREKSI dan PEGAWAI 

ES” 
Sefotandaan Karangtempel 242 — Telepon 1061 — 

  

Industrial 
“an 

  

  

Boekhandel Alliance” 
pi Yaya DUWET 4-6-8 — To. 1606. 
  

  

2 Menghaturkan Selamat Tahun Baru 1-1 -1954, 

| Perusahaan TEH tjap 999 
29 

I.. Firma ,Gie Hoo Seng" 

| dh Tio Poo Kia 

    

KENG BOOKSTORKRE 
Dji, Mataram 133 — Semarang. 

Selalu sedia : 
# Modeblad America Nat. Bellas Hess 1953 — 1954 a 

2 dah 
# Star News No. 15 a Rp. 1,50 — A.CM.E. No. 3.a 

Rp. 7,— Postcard Filmster model 
Tepi Ad 5G Ja Postcard bergambar dan pemandengan kota 
Semarang 
Buku sekolahan, pengetahuan dan alat-2 tulis. ' 

Untuk luar kota porto tambah Rp. 1,30 
Pan 1-1-1954. 

ye 

  

Rp. 25,— Florida Fashions, Lobell, Beauty Fashions 

  

( Menjampaikan Selamat Tahun Baru 1954 pada segenap 
He para I langganan. 

P.F. 1-1-1954, 

VIRGINA 

P.f. 1-1-1954, 

  

   

Mendjamin Mobiel Tuan mendjadi BARU lagi dan 
LAH sama ORGINEEL dan djuga menerima Pekerdj 
ran Tabrakan kita sanggup kasih kembali Orgineel dengan tida ada bekas bekasnja. Un- tuk Overspuit dalem 10 hari selesai. 
Silahken Tuan tjoba tentu PUAS. 

NS Ta LL Se Ta LA 

Untuk Mekananea (D UCO) Mobiel Tuan Meta kliru Hama 
Specialist D U C 

aa 
— Inrichting 

Hwats 
Brumbungan Mawellaan no. 27 Semarang. 

MENGKILAP dengan TIDA  KA- 
jaan segala Mobiel jang rusak lanta- 

Menunggu dengan hormat 

» HONG Dan AT” 

"AS Le AL “Sa 

kuning-mas dan MOLE GELENG 
PEKODJAN 41 SEMARANG,     

- 

SELAMAT BAHAGIA 

  

AN SELLER TENS 

MENGHADAPI TAHUN 1954 

Dikeluarkan oleh: ASIA TRADING COMPANY 

  

    Ti di Tadi 
Djalan PURWODINATAN 50 Semarang Telp. 674. 

  

  

EA Aa AA AA AA RS ARA MA Da ea 

MIA TAN SELAMAT TAHUN BARU 1-1-1954 $ 

PADA PARA LANGGANAN 

TOKO SEPATU DAN SALON 
« 

Mav Huas AP yY 
SETERAN Te TA 17ATELP,. 13890 SEMARANG. 

£ 

« 

N
E
 

I
L
 

M
A
A
 

.
 

AI 3 LA TA TS Ta Ta Ta Ta Te aa Tea Tee TA 

  

' Memudjikan Selamat Tahun Baru 1954. 

RADIO TJIOB 
Djalan Mataram (Ambengan) No. 169 

Telf. 1247 Semarang,   Sa AS TI TM Ta AS AL LK 
    

  

“ keperluan alat? 

TULIS- 
MENULIS 

kantor dan 
sekolah 

|| 
silahkan 

berhubungan 

pada: 

| 
SANG 

ROYAL 
COY 

". BODJONG 112-TILP. 2019 

SEMARANG 

"ph 1 Djan. 1954   
  

  

  

| sIndonesian Commercia'Factory” (Toys | Factory) ' 
BERDAGANG : 
Segala rupa mainan anak2 (SPEELGOED) 
Pande besi dan Bahan Bangunan2 
“ Perusahain mainan anak - anak 

“ Sedia bahan — alat2 dari kaju — Blik2 — 
Besi-besi dan lain-lain. 

LJ 

Pimpinan: 

MUCHSIN ) 
MACHRUS ) DHUBIJAN, 

Purwodi'naton Utara IT No. 10:12 
(TAWANG) SEMARANG. 

P.F -1—1954 

Type Pertj.: 

    
»#SEMARANG”, Idzin No, 1492/111/4/172 

  

(ANN Rang 

Ta AL AA 

DATJIN KE Ba TERBAIK Mata- Alam 

    

4 
1953 —1954 a / Purwodinatan Utara I No. 5 — Tilpon 1216 

| ) Semarang. 
/ / P.f 1-1-1954, 

( / ANA 

( ) Menghaturkan Selamat Tahun Baru 1954 
| BODJONG 57 MA SEMARANG pada segenap para langganan dan handai taulan. 

Pa Toko RIO 
Bodjong 107 Telf. 808 — Semarang, 

UNTUK 

  

“ 
K
A
N
K
E
R
 
N
N
 

    

   
   

     

      

       

      

  

    

    

    

    

MANA K Tan 

Toko Tembakau NIO TEK SE 
Selamanja sedia TEMBAKAU jang sudah terpili,


