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bentuk suatu Pak( jang! 
dengan 

   

tera perbatasan2nja pada saat per 

ia tidak terdapat banjak 

Di |oerkembangan 

  

"Rombongan misi dagang Indonesia 
pinar Mr, Asmaun (badju hitam 
djungi RRF 
ngannja tudi, Sebagaimana dikaba 

2 Indonesia d Kah 

Situasi Asia 
NEGARA2 ASIA jang kini 

munis atau mendengar. suara je 

. Dimana sadja tampaklah tokoh 
raksasa dari RRT jang dilihat da 

'hlam bentuk2 jang berlainan oleh 
negara2 jang berada - didalam 
bajangannja. Antara negara? ini 

pendapat 
jang sama tentang apa jang harus 
diperbuat untuk memperbaiki ke 

.adaan umumaja dalam tahun '54. 
India menghendaki supaja negara : 

-Pnegara 
- I-blok-netra?” guna bertindak se 

Asia merupakan -suatu 

bagai penjangga dalam mentjegah 
dunia  mendjadi 

dua blok kekuatan jg berlawanan.   
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  3 aa, 

Indonesia mendesak supaja. .ne- 
gara2 Barat membuka pintu2-nja 

  

    

   

  

    
   

    
      
    

         

     
   
       

      

   
   

      

    
     

       

    

   
   

    

£ Berachirnja Pang 
kin. Berak 

Spekulasi? J 
OPKENSa PASUk Ho 

dj: Pap Pangean 

   

    

Djuga di New York kini'ang sa 
ngat memperhatikan suatu al jang 
memang mungkin  terdjadi bahwa 

offensif Kietminkh di Lao Tengah 
. Yu mungkin merupakan sru “per- : dahuluan bagi penawaran rdamai- 

n berdasarkan ' suatu Inde China 
. jang terbagi dua, demikian harian 

3 »New York Times” meneria beri- 
ta Part Soigohe” 3 
Orang? jang mempunjai dugaan 

demikian telah menundjuk orea se 
bagai tjontoh. Suatu perdarian ber 
dasarkan Indo. China jang dibelah dua. memang mungkin dap' di se- 
tudjut oleh Moskow dan Fting dji ka mereka sesungguhnja mighenda 
ki penjelesaian nasal Ine China, demikian berita dari Saigor jang di 

bs Pa oleh ,,New Yort.Times” 
tadi. : na 3 

     

  

  

  

     
»Dasar2” » 

Sebagai dasar b 
. demikian 'itu diseb 
ber2 tadi: 

Ts 

  

          

   

   
   
   
    

    
   
   
   

    
    
    
   

  

       

    

     
    

   
   

  

   

Ti perlengkapan2 pe | 
ukan2  Vietminh 

,sekarang mendjadi 

jatan sendjata di In 
gkin dapat ” menudju 

an mundur. pasukan2 
pembe T riang. 

kepada 

   

        

      

    

    

    

    

     
    

   
    

       

negara2 Viet-| 
     

“pendahuluan” dasi ser2 ba ru untuk mengadakan perletakan 

'bahkan oleh mereka bahwa RRT 

genting sehingga merasa perlu min 

. Iterangkan- oleh dutabesar : 
| Sarasin di 

'nja kedaerah- perbatasan jang tera 

otonomi | - 

Ida. hari Senen, 
a| Pemerintah 

daerah Atjeh bertentangan an 
at'apa jang ditulis oleh wartawan2 jg, 
.'menindjau daerah itu 

“dari Juar daerah. va ” 

“itu ditulis, bahwa rakjat Atjeh masih" 

| merasa tertekan 
9 belum djuga pulih.” 

Offensf Vietminh 
d Damai? 
Indo China Mung- 

iba Ditjabutnja Embargo 
Taadap RRT 

ini Merata Di Hongkong 
Chi Minh di Indo China adalah 

embargo perdagangan jang di 
“RRT saang ini akan ditjabut kembali, demiki 

NS it /(cuga aya jang 
Burut wartawan UP. Wurdt pend 

berwadjib di Hongkong me 
apat sumber2 tadi adalah 

suatu hal jang mungkinekali bahwa pihak ,.komunis” perpen- 
dirian bahwa -berachirnjaperang dingin” di Asia nanti akan 
menghasiikan: dihentikan: peng :wasan oleh PBB atas nengiri 
Pe aa ing 'strates dari negara2 Barat jang diperlukan 

Tri Inggris dan negara? lainnja mung 
kin akan memaksa Amerika untuk: 
menjetudjui dalam PBB .penijabutan 
kembali embargo perdagangan ba- 
han2 strategis terhadap” RRT, jaitu 
suatu tindakan jang diambil pada 
bulan Desember 1950 setelah pasu- 
kan2 RRT terdjun. dalam perang 

Korea. : 
RRT sedia berdagang 
dengan siapa sadja”. 

Sumber2 di Hongkong dalam 
pada itu mengakui bahwa penda 
bat2 mereka itu adalah kebanja 
kan spekulatif sadja, tetapi ditam 

P 

sudah pasti akan bersedia sekali 
untuk pada. kesempatan. pertama 
berdagang apa.sadja dengan siapa 
sadja, djika kesempatan itu ada. 
Demikian sumber2 tsb. jg dikutip 
oleh wartawan UP di. Hongkong 
pada hari Rebo. (Antara-UP) 

Thai anggap intervensi P. 
B.B. belum perlu. 

Sementara itu Muang Thai pada 
waktu ini tidak menganggap invasi 

komunis terhadap Laos sedemikian 

ta intervensi dari PBB, demikian di: 

: Muang 
Thai untuk A.S., Pote 
Washington pada hari Rebo. Di ka 
takan bahwa Thai jang kira2 10 bu 
lan il. dengan keras mendesak. supa 
ia PBB mengambil tindakan, ketika 
pasukan2  Vietminh memukul. Laos, 
kini telah mengerahkan  pasukan2g, 

  

tiam oleh kaum komunis itu, demis 
kian Sarasin. ,,Kelau  mtereka menja 

rang, kami akan menjambut mere: 

ka”, “demikian ditambahkannja. 

GUBERNUR Kepala Daerah Su 
matra Utara, Mr. Moh. Amin mes 

ngatakan kepada pers di Medan pas 
bahwa keterangan2 

tentang keamanan 
dengan, 

Oreh wartawan? 

sedang keamanan 
Dalam hal ini 

Gubernur' Amin menegaskan, bahs 

  

selama ' 4 pekan, waktu tiba di 
rkan, maksud kundjungan tersebut ia Iah untuk melihat kemungkinan2 

1 - 3 

Asia Di Tahun 1954 

Tembak Menembak Belum Akan Ber:! 
Ibenti— Gambaran J 

mbakan2 meriam tidak djauh da 
gantian tahun ini 

te-|atu gambaran jang bermatjam2 :etapi jang umumnja a 
ram mengenai harapan2 perdamaian (untuk tahun 1954. Demiki 

2|an tulis wartawan UP di Tokio pada hari Kemis. Menurut. kete- 
.|rangan2 jang dikumpulkan oleh United Press, tidak satupun dian 
i-|tara nes2r22 tadi meramalkan bahwa 
- nembak akan berhenti di Asia. 

  

Misi Asmaun 
PS 2 

   

    

   

    

       

   

  

  

jang teridiri 6 orang dibawah pim- | 
ditengah2), jang. baru2 -ini mengun- 

Hongkong sehabis kundijtts 

dibukanja hubungan dagang antara | 
engan R.R.T. Pa Ah 

g Muram Mengenai 
Ditahun Ini 

sedang berperang melawan ko 4 

.memberikan su 
ik mu 

pada tahun 1954 tembak-me 

(Hingga Meh 

Vdalam djangka 3 tahun sedjak Ne- 

     

  

ng 

pakai 
Irintaban— 

  

   

   
| Utjapan fahun Bar 

    

  

   

negara kita. 

Pada waktu kita memasuki ta" 
hun jang baru ini Menteri Pene 
rangjn menjatakan pengharapan 1 
inja, agar kegiatan politik dida 
lam negeri kita lebih: mendatang | 
kan manfaat. daripada jang su 

iri Penerangan mengutjapkan sela 
mat tabun baru. en 

2 an Kedjelikan2. 
"Denoon menjatakan bahwa: tidak | 

mendjadi  maksudnja untuk mem- 
perbagus atau memperdjelek keada- 
an jang-telah silam, dalam, uraian- 
nja untuk  menundjukkan — kegdaan 
sebenarnja Menteri Penerangan mu 
la2 mengemukakan  tjatatan2“ ten- 
tang djeleknja - keadaan diwaktu jg 
lampau itu. Dikemukakannia bhw 

gara Kesatuan, jaitu sedjak, Agustus 
1950 sampai . Agustus 1953, negara: 
Indonesia telah melahirkan 4. kabi- 

4 net. Kabinet: Natsir-Hamengku Bu 
wono hanja. dapat bekerdia 7 bu 
lan, kabinet Sukiman—Suwirjo 16:   

kearah Tiongkok. Demikian tulis 
UP. F 3 

Pe Jang nga netral 
Negara “demi negara dimana te- 

'lah diminta tindjauan2 untuk tahun 
11954 memberi pandangan2- sebagai 

: berikut: : 
India -— Pembesar2- pemerintah 

! India mengemukakan kembali kepa 

ida pernjataan perdana menteri Neh- 
ru. pada achir bulan Desember. ini, 

bulan: “kabinet Wilopo—Prawoto 13 
bulan, dan kemukakan  pertanjaan, 
sampai kapankah kabinet Ali Sas: 
troamidjojo jang sekarang akan ber 
umur? S3 Keran 

Ditegaskan oleh. Menteri Penera- 
ngan, bahwa kabinet2 jang lalu itu 
benar2 berumur pendek, dan: rak- 

jat mendapat kesan bahwa: kabinet2 
tsb adalah “,,kabinet2 - seumur dja- 

    
   

  

    | Pada Kesadaran 
NGAN Dr. Lumban Tobing dalam pi 
tahun baru 1954 dimuka tjorong radio 

: pan nd 
g danterpenting jang ketinggalan. Me 

-sebab dari jang tersebut terachir 

ilang. hilang 
m pesatnja perdjalanan dan 
didahant "hengharzain luar negeri terhadap 

'Yurusan2 pokok. Sebab" itu Menteri 

dah2. Atas. nama pemerintah Rel 
publik Indonesia achirnja- Mente fja 

ber2nja 

“Gja-| mengambil langkah2-nja. Disebut ' 
gung”, maka jang dapat dilaksana-| gj 

dalam mana ia memberi desakan la Kannja adalah hanja . ,.rentiana ke-| 
gi untuk pembentukan suatu ,,blok bun djagung”. Di katakan oleh Men: 
netra?” dan memberi peringatan ter "eri bahwa masjarakat kita pada te hadap usaha2 untuk mengikat Pa- hun2. jang lalu mempunjai produk 

   

    

  

  

  

  

       

    

Perbaikan2 Peme- 
rang Kita Kembali 
Diri Japg Benar . 
“ Menteri L. Tobing 

Jatakan, bahwa disamping kema | 
gsa Indonesia selama ini, ma | 

  

   

  

ih-Jebihan, chusus ebil , mengenai 
a dengan demikian ba njak wak 

hilang dan mengakibatkan keru 
perbaikan pe 

: Pres. Peran- 

1jis Je Baru 
Rene: Coty, jang dalam hasil pemi- 
lihan Presiden Perantjis terachir ini 
pada tgl. 23 Desember j.l., telah di- 
pilih mendjadi Presiden baru ' repu- 
blik . Berantjiss Rene Coty adalah 
tjalon. dari partay Republik dan da- 
lam: pemilihan terachir tersebus me- 
ngalahkan lawannja “4jalon dari par- 
tai Sosialis, Marcel E, Naegeiosm de- 
ngan suara 4/7 lawan 329. Dewasa 

ini Rene Coty berusia 71 taliun. 

berseru kepada seluruh Rakjat Indo 
nesia untuk kembali pada kesadaran 
idiri jang benar, ialah jang berpang- 
"kal pada kepentingan seluruh Bang- 
sa Indonesia dan pada keselamatan 

| Negara Kebangsaan Indonesia. 

Menteri gambarkan keadaan 
ng suram didalam negeri pada 

tahun jang lalu, dengan menje 
but a.l. pertadjjman iklim anta 
ra partai2 politiks  merosotnja 
perekonomian rakjat dan naik 
nja kesukaran dalam  perghidu 
pan biasa sehari-hari, sikap dida 
erah2 jang agaknja merenggang 
|kan diri dari pusats: pertambahan 
lokalisasi dari gangguan — keama 
'nan pada badan Negara, jaitu 
dengan timbulnja pemberontakan 
Daud Beureueh di Atjeh: keada | 
an keuangan negara jang sum 

menundjukkan - kesuru 
tan2. Suara dari luar negeripun 
tak memberikan  kenjataan jang 
menggembirakan. Setelah mula2 
pihak Juar negeri bersikap tjuri 
ga dan sak-wasangka, kesudahan 
nja, mereka mengambil sikap 
jang bersifat menungggu, gere 
serveerd. : 

Usaha2 dan hasil2 
baik. sg 

| Menteri katakan, pemerintah 
sungguh2 insjaf atas keadaan2 jg d« C 6 
dihadapinja itu dan dengan keja Si harus diadakan “dan harus di am 
kinan atas program politiknja bil tindakan2 untuk.  menjelesaikan 

i $ yut “persengketaan.- internasional dengan 
-djalan perundingan. (AFP). 

  

Perdamaian Tak 

BiaDipaksakan 
Pesan Tahua Baru Sek 

| djen PBB 

“ DALAM pesan Tahun Baru jang 
diutjapkan di New York pada mu- 
lan Kemis, sekretaris  djenderal 
PBB “Dag Hammarskjoeld mengata- 
kan, bahwa perdamaian tidak dapat 

“dipaksakan pada “dunia oleh. suatu 
organisasi internasional. Tetapi di 

tambahkannja, -bahwa organisasi se- 
matjam itu dapat membuat - dasar2 
bagi suatu perdamaian - jang: abadi 
dengan usaha2nja untuk memper- 
baiki  sjarat2 “ekonomi dan sosial. 

jang Hammarskjoeld, jang berbitjara “di 
| cymuka tjiorong Radio PBB, mengata 

kan, bahwa untuk memadjukan per 
Wamaian, djaminan2. terhadap  agre- 

  
h Menteri, bahwa pada partai? 

  

rah2 “didalam. batas kemungkinar 
waktu dan keuangennja. 
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"Ikan dibeberapa tempat sebelumnja, 

“kista 

|bahwa-masuknja RRT sebagai ang- 
#gota PBB akan merupakan : 

jang menguntungkan kearah  perda-| 

dipihak blok Barat dengan terlalu 
djala 
bila nanti tidak ada negara lagi jg' 
tidak terikat kepada blok. Kekuatan 
ini atau blok kektatan itu, kata 
Nehru, maka dunia benar2 telah 

arti bahwa peperangan akan mende 
kar, dan bahwa perang akan petjah. 
Demikian  Nehru. ' Ia menamakan 
bantuan militer Amerika kepada Pa 
kistan sebagai ,.suatu pelanggaran 
didalam  wilajah perdamaian . di 
Asia”. : 

Indonesia — Menteri luar .negeri 
Indonesia menjatakan bahwa masa- 
lah perdamaian di Asia dapat di se- 
lesaikan dikota Berlin jang djauh! 
tu, dimana pertemuan 4-Besar akan 
diadakan. Djurubitjara kementerian 
luar negeri Indonesia  menjatakan 

faktor 

maian di Asia”: 

Jang terantjam. 
Muang Thai — Negeri ini jang| 

sekarang hanja dipisahkan oleh se- 
buah sungai dari pertempuran di. In 
do China, dan jang telah menem- 
patkan daerah perbatasannja dalam 
keadaan bersiap2, melalui djuribi- 
tiaranja djenderal major Momluang 
Karb Kunjara menjatakan “bahwa | 
.kemungkinan2 . akan perdamaian 
tidaklah mungkin diramalkan.” Di 

perdjandjian2 militer. ,,Apa- »alam melahirkan kabinet2”- 

tivite?” jang -agaknja besar. 

Waktu jang berharga hilang dan 
hangus. Dan dengan demikian ke- 
tinggalanlah hal2 jang lebih berarti 
dari djagung, kata Menteri. Dari 

terbagi dengan sempurna. Ini ber- hal2 jang lebih berarti dari djagung 
jang ketinggalan itu disebutnja: pe- 
milihan umum jang telah diharap- 
harapkan itu dan jang merupakan 
satu2nja djalan guna memberikan 
kepuasan politik:  penjempurnaan 
sistim . pemerintahan daerah2 oto- 
noom jang lebih memuaskan kehen 
dak dan aspirasi daerah2: penjem- 
purnaan dari penjelesaian akibat? 
perdjoangan ' kemerdekaan, menge- 
nai urusan sendjata2 jang telah ber 
ada pada tangan rakjat terserak di 
segala sudut dan ploksok, serta uru 
san2 bekas pedjuang kemerdekaan: 
perobahan sifat perekonomian jang 
Jama mendjadi ekonomi nasional. 

| Dikatakan oleh Menteri, bahwa 
apa jang disebutnja itu hanja sedi-: 
kit, tetapi tjukup untuk memberikan 
kesan betapa besarnja kerugian2 jg 
diakibatkan, sebab selama ini kita 
tidak dapat memperbuat apa jang 
harus. diperkuat. Maka timbullah 
matjam2 reaksi pada .masjarakat ki 
ta selama tahun2 jang lalu, semua 

dilahirkan dari djiwa jang kurang 
atau tidak puas, dan jang tisp kali 
ada gerak, tiap kali mendjadi lebih 
besar. Kata Menteri, kita mendjadi 

  

    
dalam progressie menudju kesem 
Durnaan, tetapi dalam pada “itu 
harus didjaga agar djangan men 
djadi permusuhan dan desintegra 
si jang destruktif. ' Hendaknjalah- 
dipupuk 'sikap toleransi atas da- 
sar pengertian timbal-balik jang 
baik. 7 

Djuga dikatakan oleh Menteri, 
undangan jang sungguh2 disam- 
paikan kepada pers, agar men- 
djauhkan-segala tendensi memper 
tadjam. keadaan dan suasana. Me 
ngenai perekonomian dikatakan: 
Dimana pasaran dunia jang lama 
tak tjukup memberikan lapangan 
lagi pada perdjalanan  perekono 
mian kita, maka adalah kewadji 
ban pemerintah, dengan tetap se 
tia pada dasar politik luar nege 
ri jang kita “anut, merintis dja 
lan pada pasaran2 jang baru di 
tempat2 jang lain. 

Mengenai daerah: Dengan sekuat | 
tenaga pemerintah melakukan usa- 

Mengenai gangguan - keamanan: 

satu2nja mungkin, ialah: melakukar 
tindakan2 jang tegas seperti jang sc 
patutnja dilakukan terhadap musuh? 
negara. : 

-Achirnja dikatakan, kejakinan pe- 
merintah tetap teguh, bahwa di te- 
ngah2 rakjat Indonesia ada tjukup 
kesediaan untuk menjedari diri, se- 
hingga tetap terdapat tjukup tenaga? 
jang konstruktif, pada itu di tam- 
bah agi potensi kekajaan alam In- 
donesia jang tetap besar dan potensi 

kemauan bekerdja untuk  memba- 
ngun kekajaan itu. Maka oleh se- 
bab itu, disamping keberanian me- 
njebut suram apa2 jang benar su- 
yam, kata Menteri, pemerintah ti- 
dak lupa melihat segi jang lebih te- 
rang itu. Sebagai hasil2 jang baik 
al. disebutnja kemadjuan2 jang ter 
tjapai dalam pembasmian  ganggu- 
an2 'keamanan, perbaikan hubungar 
dengan Djepang, kenaikan harga kz 
ret rakjat, perintisan djalan dagang 
dengan RRT. Demikian Menteri Pe 
nerangan. 6   ha2nja menemui -aspirasi2 dari dae- 

  

Awas Machluk Adjaib! 

Terhadapnja diambil pendirian jang | 

sedemikian rupa tertimbun oleh uru katakannja bahwa ,segala sesuatu san2 secundair, sehingga tak. mem- 

Munfjol Di Malaya- Setengah Monjet 

terhadap perdamaian umum di Asia, 

colm MacDonald. 

Ibas untuk mengadakan infiltrasi Ie- 

|jaannja bahwa peperangan rimba 

“ serdadu2 Kuomintang jg berada 

di-| 

jang berasal 

tergantung apakah pihak Komunis 

menghendaki perdamaian.” Ia..me- 
njatakan pendapatnja bahwa pasu- 
kan2 Ho Chi Minh tidak akan mem 
bawa peperangan ke Muang Thai. 

Malaya — ,Indo China masih te 
tap merupakan 'antjaman terbesar: 

demikian kata Komisaris Djenderal 
Inggris untuk Asia. Tenggara Mal- 

Seorang pembe- 
sar militer Inggris berpendapat bhw 
suatu perdamaian jang merupakan 
hasil - perundingan di Indo ' China 
sakan lebih merupakan bentjana da 
ri pada. garis demarkasi semula di 
sepandjang garis lintang 38? di Ko- 
rea, karena pihak Komunis akan be 

bih djauh, politis dan mungkin mili 
ter, kearah barat dan keselatan.” 

Birma — Kementerian pepera- 
ngan Birma menjatakan kepertja 

dengan. ,,gerombolan2 bersendja- 
ta jang dibantu oleh pihak Komu 
nis” akan berachir dengan keme 
|nangan pasukan2 pemerintah se 
belum achir tahun 1954. Akan 
tetapi dikatakannja bahwa kaum 
pemberontak sukubangsa Karen 
“di Birma Utara kini masih diberi 
perlengkapan “alat2 sendjata oleh 

didaerah2 dekat perbatasan RRT. 
Be Jang mau perang. : 

“Korea (Selatan) — Presiden Ko- 
rea Selatan. Syngman Rhee jang su 

    
wa keterangan itu memang benar. 
Sampai waktu ini Daerah Atjeh Be- 
sar termasuk dalam daerah jang ke- 
(amanannja masih terganggu. 

. Tetapi usaha dalam memulihkan 
keamanan telah dapat kemuujuan, 
'antara lain | dengan  dihapuskanuja 
bantuan militer pada Atjeh Seiatan 
|Barat dan Atjeh Timur, dengan ada- 
nja penjerahan diri oleh beberapa 
'gerombolan jang boleh dianggap 
mendjadi pemimpin dan  diperpen- 
dekkannja djam malam, 

te 

  

    

punjai waktu lagi untuk melakukan 

  

dah tidak sabar lagi untuk mengada 
kan tindakan guna mempersatukan 
negerinja, dalam “statementnja utk. 
Tahun Baru mendesak kepada nega 
ra2 sekutu Korea Selatan .supaja 
»berhenti berbitjara dan mulai ber- 
tempur.” Rhee dalam pada 'itu me- 
ngadjak  sekutu2nja supaja  bersa- 
ma2' mulai ,,peperangan. besar jang 

| terachir untuk memusnakan' kekua- 
menghan- | tan2 komunis: jang ingin 

tjurkan dunia merdeka.” 
Taiwan — Wartawan UP Miller: 

mewartakan bahwa dalam pemerinz 
tahan Chiang Kai Shek dari atas 
sampai kebawah terdapat  kejakinan 

|bulat bahwa Tiongkok Nasionalis, 
apabila mau langsung hidup, ,,ha- 
rus .menjerang pihak RRT di dara- 
tan Tiongkok”. Sumber2  tinegi pe- 
merintah di Taipeh menjatakan ke- 
jakinan mereka pula bahwa ,,kaum 
Komunis akan meneruskan 'usaha2 
mereka untuk. menguasai Asia Teng 
gara dengan djalan kekerasan,” Ti 
dak. seorangpun diantara djurubitja- 
ra2 jang dikutip tadi menamakan ta 
waran . perdamaian dari “Ho Chi 
Minh di Indo China sebagai. suatu 
langkah kearah perdamaian “di dae- 
rah Asia jang terbagi2 itu, demiki- 
dn al. menurut keterangan2 tentang 
tindjauan tahun 1954 jang di kum- 
pulkan oleh kantor-pusat United 
Press di Tokyo Agar, 

Suasana Di Atjeh Masih Tertekan 
Selandjutrija Gubernur Amin me- 

njatakan bahwa oleh Pemerintah Pu- 

sat telah dikabulkan permintaannya 

sebanjak 20 djuta rupiah untuk pem 
bangunan beberapa objek jang tidak 
termasuk dalam anggaran biasa chu- 
sus untuk daerah Atjeh. Objek apa 
jang akan dibangunkan itu akan ui 
tetapkan oleh Gubernur. 
dari 20 'djuta rupiah itu telah dite- 
rima oleh Gubernur ketika ada 

Djakarta, 
ar Bhake yankas takn bnn basa 

mbada Kamdaa 

Sebagian 

di 

selebihnja akan diterima 

    

   

  

  

mewa, dalam mana dikatakan 
jl. dari rimba raja Malaya Uta 
mereka setengah manusia seteng 
(ekor?) perempuan (betina?). dan 
Wakil direktur Radio Malaya, To 
fadi dari suatu 
Trolak. di. Perak, 
menanjai orang 
kepala sendiri, i 
ret, seorang anak bangsa Melaju. 
tjotjok satu sama lain, 

  
| 

! menerangkan. 

“Machluk2 tadi tidak dikenal 
Oleh dunia ilmu pengetahuan, ka 
ta Beamish, tapi saja tamu de- 
ngan positif bahwa mereka ada.. 
Rimba Trolak ini. pandjangnja 
150 "mil, dari. pegunungan terben 
tang kelaut, dan hanja han 
jang tahu apa isinja. Saja jakin, 
“bahwa ini adalah salah satu pene 
muan jang terpenting bagi antro 
pologi sedjak bertahun2.  ' 

Djangkung, berbulu pan 
djang, bergigi pandjang, 

Orang2 jg telah melihat mach 
luk-machluk tadi menerangkan, 
bahwa machluk2 tadi djangkung 
dan tegap badannja serta berbulu 
pandjang. Rambut kepala mereka. 
pandjang pula, jaitu sampai ping 
gang mereka. . Semuanja bergigi 
seperti andjings apabila mulut ter 
tutup, gigi2-nja masih kelihatan. 

dalam tahun 1954. Atas pertanjaan 
diterangkan, bahwa tentara akan di- 
tempatkan didaerah2 ' jang membu- 

tuhkannja. Tentang berita bahwa, di 
Atjeh kaum feodaal diberikan pim- 
pinan pemerintahan, ' diterangkan 
oleh Gubernur bahwa menurut pen-. 
dapatnja feodaal itu hanja sistim sa- 
dja. Orangnja feodaal tapi sistimnja | 

Setengah Manusia - Bisa Tertawa 
| Dau Meraogkul Orang 

RADIO MALAYA malam Dju 

perkebunan karet jang letaknja dipinggir 

2 jang telah meli 
ialah: seorang ko 

' 

Djum'at mengadakan siaran isti 
bahwa - ketika tgl. 25 Desember 
ra telah keluar 3 machluk adjaib. 
ah - monjet,- jang se,,orang” 
jang 2 lagi laki2 (djantan ?). 

ny Beamish, jg memimpin siaran 
riniba 

kepada. Reuter bahwa 'ia telah 
hat machluk2 tadi dengan mata 
pral, pagar desa, 2 penjadap ka 
Gambaran mereka semuanja 

Baik jang laki3 maupun jang 
perempuan berkumis dan berbau 
seperti binatang. Saksi pertama 
adalah seorang gadis Tionghoa jg 
bekerdja sebagai penjadap karet: 
ketika ia lihat ketiga  machluk 
tadi dipinggir rimba, ia terkedjut 
lalu larikan diri kedesa sambil 
berdjerit2.  Achirnja ia mentjeri 
terakan apa jang dilihatnja kepa 
da administratur perkebunan tadi, 
Sam Browne, jang kemudian me 
njuruh beberapa anggota. pagar 

. desa. berpatroli. 

Seorang kopral bernama Wa- 
hib, jang sebelumnja telah mem 
"perlihatkan keberanian dan keta 
bahan dalam pertempuran” mela 
wan gerilja, lihat 3 machluk tadi 
sedang mentjabuti singkong “ dgn 
tangan, dipinggir. sebuah sungai. 
Maehluk2 tadi lihat Wahib lalu 
terdjun kedalam sungai dan ber 
sembunji dibawah daun2-an , : Pa hon jang Mendjulur keatas air. 
Ke-esokan harinja, seorang anak 
bangsa Melaju jang sedang ber 
main2 dekat sungai lihat machluk 
machluk tadi, sedang berenang- 
renang dalam air sungai. Anak 
tadi berdjerit2 pulang kekam- 
pung. 

Orang @rangkul mach- 
luk adjaib.   untuk kepentingan rakjat dan orang 

itu dapat dipakai. Pengangkatan ka- 
um feodaal hanja untuk sementara 
waktu sadja, demikian Amin, (Pia), 

  

Ketika tg. 27 Desember, se- 
Orang penjadap karet laki2 bang 

(Biajai Pemuda Utk 

(Oleh : 

sore jl. Ketua Umum P.N.I. Sidi 
pula dalam rapat umum P.N.I. 

Selain Sidik nampak hadlir pula 
djo Wirjopranoto Duta Besar R, 
wan Partai P.N.L., Sarino dan 

ta d.Ll, Sesudah kata pengantar 
Sukardjo Wirjopranoto, Winoto 
karto. 

Pedato Sidik. Djojosukarto 
Dalam garis besarnja . pedaro Si- 

dik Djojosukarto. tidak berbeda  de- 
ngan pedato2nja jang telah dilantjar- 

seperti “di Sragen, Ngawi, Madiun 
dll, jalah sebagian ditudjukan kepa- 
da pihak opposisi dan sebagian un- 
tuk mendjelaskan Marhaenisme jang 
mendjadi azas Pantai Nasional Indo- 
nesia. — Ia" katakan bahwa didalam 
negara demokrasi memang sudah se- 
lajaknja negara demokrasi memang 
sudah selajaknja ada opposisi, bah- 
kan harus -ada karena dengan ada- 

inja opposisi itu segala. tindakan pe- 
“merintah “ada jang mengawasi dan 
mengontrol: agar djangan melentjeng 
dari garis2 jang “ditentukan. Akan 
tetapi .kesemuanja itu harus melalui 
Saluran2 jang telah ditentukan 
lam. peraturan2 (spelregels)  demo- 
krasi parlementer: Sidik katakan 
bahwa pihak opposisi dewasa ini se- 
telah: mengalami ' kekalahan “ dalam 
parlemen, telah mempergunakan 'sia- 
sat lain dengan usaha2 diluar parle- 
men, jang patut: disesalkan: Dikata- 
kan bahwa pihak opposisi tidak se- 
gan2 membeajai pemuda2. jang mau 
mereka" peralat “untuk mendjalankan 
kekatjauan2, bahkan kalau perlu un- 
tuk mendjalankan terror. 
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Oli 

Suasana panas. 
Untung pula bahwa masih tju- 

kup banjak pemuda2 jang tidak 
mau dipakai sebagai alat, dan in- 
:jaf bahwa tugas mereka  jalah 
menjelesaikin — revoiusi nasional 
"mek gan “pembangunan. 

erivei situasi politik dalam 
negeri" sekarang ini dikatakan, 
sahwa keadaannja sekarang ada- 
lah panas, karena adanja golong- 
an tertentu jang. sedjak ditjapai- 
aja kemerdekaan telah berusaha 
untuk. mengrakoti kemerdekaan 
xita itu. Mereka itu telah membi- 
kin peristiwa2 jang tragis (menje- 
dihkan) seperti Linggardjati' dan 
Renville. Dan sekarang inipun 
mereka terus mau mengrikiti: ke- 
merdekaan jang telah kita tjapai 
tu dengan mendjalankan politik 
purbasangka, politik apriorie, utk 
menimbulkan perpetjahan dianta- 
ra kita sama kita. Hal itu mereka 
lakukan, karena mereka tahu bah 
wa diambang pintu kemerdekaan 
kita telah siap berderet2 imperia- 
lis-imperialis asing jang mau men 
djadjah kita kembali dan ,,impe- 
rialis-imperialis nasional” 

Politik ,,merangku?” 
Lebih landjut Sidik katakan, 

bahwa usaha pihak opposisi se- 
karang ini hanjalah semata2 utk 
menggulingkan kabinet dengan 
tiap kali melantjarkan berbagai 
matjam mosi. Dikatakan, bahwa 
Pemerintah sekarang ini tidak 
gentar untuk menghadapi oppo- 
sisi. Kekuatan P:N.I. itu adalah 

   

  

   

   

  

polifik purbasangka dan politik 
apriori, tetapi jang didjalankan 
P.N.I, adalah politik menarik dan 
merangkul. P.N.I. bersedia beker 
dja bersama dengan semua golo- 
ngan, dari jang ' extreem kanan 
sampai. jang exfreem kiri sekali- 
pun, untuk menjelesaikan revolu- 
Si nasional. & 

Djika revolusi nasional sudah 
selesai, maka P.N.I. akan meng- 
adakan ,,herschikking” . dengan 
golongan2 manakah P.N.I. akan 

  

ajong-konjong ia merasa dipeluk 
dari belakang, pelukan lengan jg 
Juar biasa kuatnja. Sang penjadap 
luar biasa terkedjut. Lalu mene- 
ngok. Dan apa jang dilihatnja? 

Muka machluk adjaib jg wani 
ta (betina?), giginja runtjing dan 
pandjang, 2 machluk laki2 me 
njertainjas mereka berbau seperti 
binatang. 

Sang penjadap melompat lari, 
badjunja kojak2, achirnja djatuh 
tergelintjir kedalam paja. Ketika 
ia menengok sebentar, sambil lari, 
ia lihat machluk2 tadi sedang ter 
tawa gelak2. 

Para achli di Singapura dan 
Kuala Lumpur malam Djum'at 
ini sedang memikir-mikir mach- 
lak apa gerangan jang telah meng 
gemparkan penduduk pinggir rim 
ba Trolak tadi. Tapi seorangpun 
diantara mereka tak ada jg bisa 
beri djawaban. 

Di Malaya ada dongeng2 kuna, ' 
jg mentjeriterakan tentang orang2 
penduduk asli (aborigines) jang 
berbulu pandjang, jg dulu hidup 
dihutan2, tapi orang2 bangsa 
Eropa belum ada jang pernah 
melihat mereka. 

Kisah saksi2..tadi hanja ada 
satu sadja. perbedaannja, jaita 
setengah diantara mereka menga 
takan bahwa machluk2 tadi pakai 
tjawat dari kulit pohon, tapi sete 
ngah   sa India sedang berdiri membong 

kok dibawah pohon karet. Seko- 
binatang. Lain2-nja tjotjok. 

j (Antara) 4    

Suasana Politik 
(Memang Hangat 
Ada Golongan Oposisi Jg Tak Segan? 

Wartawan Kita) 

DALAM RANGKAIAN kundjangannja 

ri Solo, jang mendapat kundjung 
kota tetapi banjak pula pengund 

sing2 Ketua dan Wakil Ketua Dewan Propinsi 
ngah, Karkono Ketua Dewan Propinsi 

karena P.N.I.tidak mendjalankan , 

lagi mengatakan dari kulit' 

Lakukan Terror?   
P.N.I. Lakukan Politik »Merangkuls 
Segala Aliran: Kata Sidik Di olo 

1 

kedaerah2, Selasa 
k Djojosukarto telah berbitjara 
digedusg Wajang Orang Sriweda 
an besar tidak sadja dari' dalam 
jung2 dari luar kota Surakarta. 
dalam rapat tersebut Mr, Sukar- 
I. di Italia, 
Hadisubeno . Sosrowerdojo ': mas 

P.N.I. Djawa Te- 
Daerah Istimewa  Jogjakar- 

dari Sariono, berbitjara bertarut2 
dan paling achir Sidik Djojosu- 

mengadakan kerdjasama. Sidik 
mengadjak semua golongan utk” 
bersama-sama menjelesaikan re: 

selesai itu, karena baik jang duduk 
dalam pemerintahan mauoun jg 
ada dipihak opposisi mempunjai 
tugas jang sama terhadap: nusa 
dan bangsa. : 

Dalam menguraikan ,,Marhaen- 
isme” jang mendjadi azas P.N.I. 
Sidik Djojosukarto telah menjing 

riteit di Indonesia. Dikatakan, 
bahwa timbulnja golongan jang 
disebut ,,m'roriteit” di Indonesia 
adalah tidak sewadjarnja — dan 
tidak didjumpai dinegeri2 Jain — 
akan tetapi sengadja ditimbulkan 
oleh Pemerintah kolonjaal Belan- 
da untuk: dipakar: sebagai. peran- 
tara untuk mendjalankan politik 
petjah-lahnja. 

Antara ,,minoriteif? dan 
» Asli”, 

Golongan minoriteit itu ditempat- 
kan diatas kita, sebagai pembantu 
melaksanakan politik koloniaalnja, 
karena negara Belanda adalah ne- 
gara jang ketjil. Setelah Belanda ti- 
dak lagi 'ditanah-air kita, maka sela- 
jaknjalah bahwa keadaan jang di- 
buat2 dan tidak sewadjarnja itu ha- 
rus lenjap. Golongan jang disebut 
»aseli” dan golongan jang dikatakan 
.Ininoriteit” harus mendjadi satu. 
Tjaranja haruslah dengan memakai 

systeem even en nemen”. Oleh 
P.N.I, telah di instruksikan pula ke- 
pala Menteri Iskak Tjokrohadisurjo 
(Menteri Perekonomian, untuk sedi- 
kit demi sedikit mendjalankan lang- 
kah2 'menudju terlaksananja pereko- 
nomian nasional, karesa hingga se- 
karang ini masih berlaku politik 
ekonomi koloniaal. Dalam menudju 
kearah tertjapainja ekonorti-nasional 
itu Sidik menjerukan supaja didja- 
lankan pula systeem ,,geyen em ne- 
men” itu diantara jang disebut ,,ase- 
11” dan .,minoriteit”. Djangan ada : 
golongan . jang 'ingim tetap diatas, 
Gan tidak menghendaki kemadjuan 
golongan lain: Karena kalau kehen- 
Gak sematjam itu diteruskan, Sidik 
kuatir akan timbul - akibat? jang 
membahajakan dikemudian hari. De- 
mikian a.l. Sidik Djojosukarto. 

Pedato Mr. Sukardjo Wir 
jopranoto. 

Mr. Sukardjo Wirjopranoto jang 
berbitjara sebelum Sidik telah mem. 
bentangkan tentang politik luar ne- 
geri R.I., jang politik bebas jang ber- 
arti tidak mau mengeblok dan tidak 
mau mendjadi ekor dari negara ma-: 
napun djuga, baik negara kapitalis 
maupun negara komunis, Barang 
siapa mendjadi ekor berarti tidak 

lakan merdeka lagi dalam menjusun 
'yumah-tangganja sendiri. 

Sukardjo menjatakan kejakinannja, 
ibahwa pasti akan timbul perang -di- 
antara kita sama kita, manakala pe- 

j merintah memutuskan untuk menge- 
iblok pada salah suatu pihak. Adalah: 
“tidak pada tempatnja, unttik menje- 
'rahkan rakjat Indonesia jang tetak, 
berdjoang mati-matian . untuk mem- 
peroleh kemerdekaannja itu kepada 
salah suatu blok, demikian a.l. Su: 
kardjo Wirjopranoto. 

Pedato Winoto. 
Winoto katakan, bahwa baik du- 

duk maupun tidak dalam Kabinet, 
bagi P.N.I. adalah sama beratnja. 
P.N.I. perrah pula duduk sebagai 
opposisi, pertama kali. waktu KNIP 
Pleno di Malang dalam menentukan 
menerima dan tidaknja Perdjandjian 
Linggardjati, dan keduanja” waktu 
Kabinet Natsir. i 

Dikatakan, bahwa P.NI. telah 
menderita kekalahan” pada? KNip 
Pleno di Malang itu: Tetapi dalam 

mendjalankan opposisinja “PIN. te- 
tap mendjalankan peraturan?” demo- 
krasi parlementer, | dan: tidak ada 
seorangpun anggauta P.N.I. jang: te- 
rus masuk hutan2 untuk mendjalan- 
kan pembakaran2 rumah penduduk, 
membunuh rakjat dan mengguling- 
kan kereta-api. M5 
Demikian a.l. Winoto, . 

' 

  

Opsir Pakistan 
Kawin Dgn Gadis 

Indonesia   Rebo petang telah berlangsung 
perkawinan setjara Islam antara Mp. 
Syed Mahmud Ahmed, opsir Angka 
tah, Udara Pakistan, dengan gadis 
Indonesia C. Burke Palar (Menado) 

. bertempat di kedutaan Pakistan, Pa 
| da upatjara perkawinan tsb hadir 
He Besar Pakistan sendiri, pemim 
pin Umum. Masjumi Moh, Natsir 
dan para terkemuka lainnja, Menu 
rut keterangan, pertemuan pertama 
antara djuru terbang “ Pakistan tsb 
dengan Miss C. Burke Palar terdjas 
di di Bali, waktu opsir Pakistan tsb 
membawa rombongan hockey “Pakis 
tag ke Austrulia beberapa waktu ig 
alu. 

   
   

  

   

  

   

     
    
    
   

   

  

Winoto anggauta De-: 

volusi nasional kita jang belam“ 

gung2 pula soal golongan mino- .3 
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— — — — Mendjadi 

selalu menengok ke-belakang: meneradju segala kedjadian ditahun jang 
telah selam. Agar dengan demikian kita mendapat bahan perban- 

jang bisa kita gunakan sebagai petundjuk2 untuk langkah kita 

ang mendatang : 
Bila kebiasaan tadi kita lakukan djuga dalam saat 

  

£ 7. | —. —. 

. selamnja. 
| gambaran jang akan kita lihat tidak akan banjak djauh berbedanja dari 
segala gambaran-gambaran keadaan di Indonesia ini ditahun? sedjak pe- | mulihan kedaulatan kita di tahun 1949. Tiap tahunnja akan menundjuk- 
kan lebih banjak sifat ,,down”-nja dari pada ,,up”-nja. Tiap tahun hampir 
selalu memperlihatkan adanja krisis-kabinet: gangguan keamanan: kesuli- 
tan-kesulitan dalam soalxperburuhan dsb. Sedang sebagai kebalikannja, 

| dalah soal-soal pembangunan dsb., hampir tidak seberapa. 
— — — — — Djuga tahun jang selam, tahun 1953: hampir se- 

ipa sadja gambarannja dengan tahun-tahun lain-lainnja. Djadi apa guna- 
a kita menengok ke belakang? Tidak akan banjak hal-hal jang akan 
mperkaja kita, jang bisa kita pakai sebagai bingkisan pesangon untuk 

hun jang datang ini! ey : $ 
— — — — Jang perlu sekarang ini: terus melihat kedepan! Dan 

ertekad: to make the best of it. Mengerdjakan sebaik-baiknja apa jang 
an mendatang pada kita. Sifat ,,besluiteloos-heid”, sifat tidak ber- 
'tegasan, tidak mempunjai tekad, harus kita buang djauh-djauh. Hanja 

dengan kerdja sebaik-baiknja kita akan dapat mengharapkan tahun jang 
Kanan. ini, akan membawa - kebahagiaan dan kesedjahteraan bagi 
kita sekalian! 
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NAMA DJALAN. 

TAS KULIT SIAPA ? 

Belum lama berselang oleh polisi 
Kudus telah disita sebuah tas kulit 
berwarna tjoklat dari seorang berna 
ma K., tas mana katanja ia beli di 
pasar prombengan Kudus. Setelah di 
usut ternjata, bhw. tas tersebut ber- 
asal tjopetan jang dilakukan oleh se 
orang bernama Rabin alias Rabijo. 
Tas tersebut ia tjopet dari sebuah ger 
bong kereta api jang sedang berhenti 
di setasiun Tawang (Semarang) dim 
bulan Oktober kira2 djam 14.00. Di- 
dalamnja terdapat 3 tjelana pandjang 
dan 1 kemedja pendek. Kini Rabin 
sudah ditahan jang berwadjib sedang 

tas kulit tadi kini disimpan dimarkas 
seksi I polisi Semarang. Siapa jg. me- 
rasa kehilangan, dapat melihainja di 

Semarang akan diganti. 
Djuga nama djalan2 dim bi- 

langan Purwodinatan akan digan- 
it, kabarnja dengan nama2 bu- 
xung. 

Sir-pong accoord banget,  tju- 
ma kalau boleh mau usul sedikit! 
'Misalnja Sir-pong minta dengan 
sangat, supaja nama djalan Purwo 
|dinatan Utara, tempat “markas 
|besar” Sir-pong ini diganti de- 
|agan nama ”Djalan Merpati”. 
(Ini sesuai dengan pedoman dan 
|tudjuan ,,Suara Merdeka” jang 
(selalu mengabdi - dan mengarah 
pada perdamaian. Perdamaian jg. 
sedjati, bukan ,,perdamaian” jang 
|tjuma dipakai kedok untuk me- 

sana. ansaek lain golongan. Kan ja 
2 : , «. Itjotjok, sebab katanja burun INKEEKKERRRKKRA Z Pu 18 , NNNNNNANASS merpati itu simbolnja perdama-. 

ian. 

Ada lagi usul, supaja nanti dja 
lan Purwodinatan Barat II, tidak 

Djangka Waktu Pe- 
nukaran Uang Lama 

kebiasaan tiap kita mengindjak tahun baru, | 

tahun 1953 ini dan kita "menengok ke belakang: sebenarnja | 

| saudara2 penduduk 

Sebentar lagi nama djalan2 di 

  

    

Ni plak 
seluruh Dja- 

Wa-Tengah, 3, : 
Dengan pukulan djam  duabelas 

kali pada tanggal 31 Desember te- 
ngah malam, beralih-lah tahun 1953 | 
mendjadi 1 Djanuari 1954, Pada de- 
tik itu ada baiknja, djika Saudara2 
sekalian dengan saja, merenung se- 
bentar, dan sambil mengarahkan 
mata ketahun jang lampau, memper 
teguh tekad dan kemauan kita- da- 
lam mendjalani tahun jang akan da- 

  

|tang. : 

Tahun jang lalu berisi sementara 
kedjadian2 jang menggemparkan ha 
ti kita, hal mana sudah barang ten- 
tu harus dilalui oleh suatu Bangsa 
jang sedang berdjalan kearah kema 
djuan dan ingin mentjiptakan keada 
an2 didalam Negaranja, sesuai dgn. 
kedudukannja sebagai Bangsa jang | 

saja sebut tadi dapat ,,di-reduceer” 
sebagai pembedaan pandangan anta- 

Ira kita dengan kita, jang dapat di 

  

ingat kepada utjapan J.M. Perdana 
Menteri kita beberapa hari jang la- 
lu, jang men-citeer peribahasa Pe- 
rantjis ,,du choc des opinions jail- 

lit la verit€”, artinja: dengan tubru- 
kan pendapatlah timbul kebenaran. 

Lepas dari ,.tubrukan Ten 

merdeka, Semuanja mparan jg | 

pandang sebagai suatu sjarat mutlak| 
untuk mentjapai kebenaran. Saja ter 

(diri: 

pat” jang saja.sebut diatas, kita 

da sidang terachir dalam 1953, 
dimuka. DPRDS Djawa Tengah, 
maka kita telah “berhasil mendja 
lankan pembangunan, jang. meng 
gambarkan bahwa dibanding dgn 
itahun 1952, kita telah madju se 
'langkaH. Ini diakibatkan oleh pe 
ajerahan? tugas dari Pemerintah 

usat ke Daerah Propinsi dida- 
lam tahun ini, jang meliputi pe 
injelenggaraan perlengkapan dan 
Ibangunan sekolah rakjat dan 
urusan Pekerdjaan Umum, disam 
|ping kita mempelihara dan me 
ngembangkan tugas2/ jg sebelum: 
'ttahun 1953 diserahkan kepada 
Propinsi. Gedung2 sekolah berdi 
(ri, djalan2 diperbaiki, pertanian di 

tambah, perikanan darat  diper- 
In diembatan2  dibahghg eter 
nakan diperluas (djuga dgn tjara2 
wetenschappelijk, dengan ,.kunsi- 
matige inseminatie”) dan lain se 
bagainja. . 5 Pas 
|. Kesemuanja itu, sementara bo 
leh menggembirakan kita, asalkan 
sadja djangan sampai kita lupa 
untuk bertanja kepada diri sen- 

Apakah semua itu sudah 
menggambarkan suatu ,,maxima- 

  

Pesan Tahun Baru B 
OX Pembangunan. da2, jang satu lebih djauh melang- 

Seperti saja telah utarakan pa kah“dari jang lain, namun kesemua- 

i nja menundjukkan 
melangkah, hanja. sadja 
jang dihadapi adalah beraneka war 

at sehingga produksi ber | 
(angga kita (India Pakistan, Burma, 

  

1 

cala 
udyono, Gubernur 

lah Rp 41.000.000,— untuk seluruh 

Propinsi. Dengan bantuan tsb da- 
lam tahun 1953 telah dibuka kem- 
bali 1616 bank desa dan 727 lum- 
bung desa, sehingga pada achir 
1953 di Djawa Tengah ada 2200 

adaan daerah, keadaan tanah, ik- bank desa dan 1011 lumbung desa, 

lim, dan ketjerdasan rakjat setem- dengan djumlah uang dalam per- 

pat. jedaran sebanjak Rp 45.200.000,—. 

| Materie dan djiwa. | Disamping itu kita djuga meli 
Pembangunan materie dan djiwa aa adanja anna :” Ge aus 

kita telah selenggara  bersama2, ah jang, 1 3 sera si tan aa 

membangun diembatan dan lain se- cooperatief Ya Pa bm 

bagainja (materie), membangun dji- sendiri. Disamping itu kita djuga 

wa disekolah2 (pengetahuan) dan di| melihat adanja bantuan jang di- 
mesdjid atau gredja (rochani). Ma- berikan oleh Kantor Gerakan 

terie dan djiwa kita bangun bersa-| Yani, hingga dipelbagai tempat 

ma-sama, dengan tidak meng-kalah- berdirilah bank2 pertanian. 

kan jang satu kepada jang lain. Usa Didalam usaha memperbaiki 

ha membangun di Negeri kita, baik | keadaan ekonomi masjarakat, ma 

materie maupun djiwa, adalah le-|ka oleh daerah2 otonoom, baik 

bih berat daripada di Negara2 Te-' oleh propinsi maupun oleh kabu 
paten telah dibentuk bank-bank 
pasar, jang memungkinkan para 
pedagang ketjil dapat memperoleh 
crediet dengan djalan jg mudah. 

Balans tahun 1953. 
Apa jang dikerdjakan didalam ta 

hun jang lalu dalam lapangan pem- 
bangunan, bukanlah sedikit, akan 
tetapi rakjat kita belumlah mentja- 

kemauan untuk 
kesulitan2 

na, serta berbeda-beda menurut ke- 

Philippina) jang setjara  ,,geruisch- 
loos” menerima kemerdekaannja da 
ri bekas pendjadjahnja. Negara “kita 
dua kali mengalami clash, jang te- 
lah mengakibatkan runtuhnja  ge- 
dung2, djembatan2 dan lain sebagai- 

nja. Disamping membangun jang ru' 
sak, kita pun harus membangun la- 
pangan2 lain, jang menudju ke per- 

| sampai 

finggian nilai taraf hidup Bangsa. 
Mengenai djiwa, kita harus   pai nilai tingkat hidup jang dapat 

disebut memuaskan. Disamping ada 
pembangu- 

Pe Tag g je” i kita semua? 
dapat menjaksikan pembangunan | Ie “prestatie”' “dari “ta, 
didaerah2 maupun dikota2, dima Dengan pertanjaan sedemikian 

: $ kita seolah-olah dibawa ' kepada 
na autoacfiviteit rakjat kita men- 
djadi factor jang pertama. Auto- (Pandangan jang .,nuchter” terha 
activiteit sedemikian harus kita |9ap apa sadja jang telah kita 
pudji, dan selain — memudjikan- tjapai, serta dengan tekad jang 

lebih kuat, kita menghadapi pem 

iengia hara 5 menang bangunan pada tahun jang akan 
kearah jang benar. Dimana letak 
nja arah jang benar itu, selain kita 
telah mempunjai dasar ,.Pantja 
Sila”, dan hukum? dan Peraturan 
Negara jang sedang berlaku, ma 
ka pada Pemilihan Umum jang 
akan datang ,,arah kebenaran” jg 

sampai dinamakan ”Djalan Beo”. |Saja maksud tadi, akan lebih 
Sebab ini bisa bikin banjak re- | njata lagi. 

Mengenai djangka waktu pena- |kan2 wartawan pada mentjak- Keamanan. 
mentjak kaja 
djenggot. 

Maklum, didjalan Purwodina- 
tan Barat itu terletak banjak kan 
tor surat kabar seperti Kuang Po, 
Tanah Air, Locomotief dan Wani 
ta Nasional. Kan ja berabe kalau 
rekan2 itu tjuma dikatakan pan- 

'Idai .,membeo”, alias. tjerewet ti- 
dak Karuan Li... 

Pun hendaknja djangan sampai 
djalan2 dimana  banjak kantor 
dagangnja jang besar? di Purwo- 
dinatan itu, diganti dengan nama 
-sDJALAN KAKATUA”. Sebab 

rikan uang lama Rp. 0,50, 
Rp. 1,— dan Rp. 2,50 dapat di- 
djelaskan sekali lagi sbb.: Keti- 
ga matjam uang jang dimaksud- 
kan itu mulai tgl. 1 Djanuari '54 
berhenti dari peredaran. Adapun 
kesempatan menukarkannja pada 
Kas Negeri dan PTT adalah sam 
pai ultimo Djuni 1954. 

orang kebakaran 

KEKE KEKE RERE KEKE 

PEMBUNUHAN Di GADJAH 
DEMAK. . 

Bahwasanja sementara pembangu- 
nan terhalang oleh gangguan2 kea- 
manan, kita telah maklum. Namun, 
dibanding dengan tahun 1952, ma- 
ka dapat dikata bahwa kita selama 
tahun ini telah mentjapai perbaikan, 
malahan keamanan di Djawa-Te- 
ngah ini adalah salah satu jang ter- 

jat, baik berupa OPR maupun beru- 
pa penduduk biasa, jang telah me- 

baik. Ini adalah berkat bantuan rak) 

datang. : 
Teristimewa saja  pudjikan 

usaha pembangunan 
oleh rakjat desa, baik me 
ngenai bendungan2 dan tanggul2 
desa, maupun perbaikan saluran2 
'air, terrasseering tanah miring 
dan lain sebagainja, dgn tidak 
selalu ada bantuan keuangan 
dari pihak atasannja, dan menda 
sarkan segala sesuatu kepada 
»gotong rojong”. Pun saja pudji 
kan ,vindingrijkheid” rakjat kita 
didesa2 utk. mentjiptakan 
huisindustrie dengan alat2 
jang serba sederhana dan kapital 
jang serba-kurang. 

Objecten “besar. 

Kita harus akui kenjataan bahwa 
Pemerintah Pusat mengarahkan se-   njokong tindakan apparatuur Nega- 

ra dialam usaha mengamankan Dac- 
rah. Kerdjasama jang rapi dan tin- 

berputar 180 deradjat dari keada nia credietzijde berupa 
04 “iwa .didiadjah” nan pertanian, pembangunan peter 

eta dna Ban Ga (makan (Baturaden dapat  dibangga- 

alihan ini adalah suatu perali- ikan), pembangunan pelajaran (Seko 
Mena jang SarEit jang sering |lah Pelajaran baru dibuka di Sema- 

kali menundjukkan excessen. |rang)," "pembangunan... djembatan2, 
Untuk sebagian besar maka ex- PRenGean aa Pe Kanga maupun da : 'rat dan laut, dan sebagainja itu, ki 
cessen tadi berakar kepada ku- 4, pun harus menjebut beberapa 
rang pengertian, untuk se hal2 jang menggambarkan debet- 
bagian . lain kepada belum -ijde berupa sementara laporan2 ke 

sempurnanja berkem-l|amanan jang kurang menjenangkan, 

Ibangnja kehendak baikypentjurian2 hutan, perusahaan? on- 
derneming, pembakaran rumah, gu- 
gurnja anggota tentara, pegawai dan 

rakjat dan lain sebagainja. 
Didalam mempertimbangkan  de- 

bet — dan crediet-zijde, kita rela- 
tief puaskah, atau relatief ketjewa- 
kah, atau stationnair-kah djika dihu- 
bungkan dengan achir tahun 1952? 

taian” dan ,,kedaerahan” dan lain Ukuran apakah jang harus kita gu- 

sebagainja harus lenjap. ,,Bhinne- Lpakgn untuk mendjawab pertanjaan 
ka Tunggal Ika” menjatakan ada VC... AN : 
nja ,,eenheid in de  verscheiden- ! Disini patut kiranja La ben 
heid” ,,kesatuan dalam per tangkan beberapa faham “atau fil 
bedaan aneka warna”, jang safah jang dapat digunakan seba 
setjara harmonisch bertum |(3i pengukur. Menurut penjelidi 
Dbh: 3 satu dan jang lain tak kan para sardjana, vide utjapan 

(.goede wil”). Baik pengerti- 
an, maupun kehendak! 
baik, haruslah kita pupuk ber | 
sama-sama, dengan mengguna- 
kan ukuran Negara dan Bangsa 
sebagai ,,toetsteen” jg pertama. | 
Ini tidak berarti bahwa ukuran 
»golongan”, ,,kejakinan”, ,,kepar         Perdana Menteri kita sebagai la- 

  

— 2 Orang tertangkap. 

Dari kalangan resmi di Sema- 
rang didapat kabar, bahwa pada 
tgl. intal 6 

   

  

a djam 19.00 seorang berna- 
ma S. hendak mengambil kemba- 
li bekas isterinja jang sudah di- 

| tjeraikan, timbullah suatu per- 
tjektjokkan sei 

   

    

    

S. Kedjadia kian itu telah 
“diketahui oleh 2 saudaranja - Siti 
A (bekas isteri itu), bernama M. 
dan S. Dua orang tsb. dalam ke- 

« 2 .jang berachir | 
'dipukulnja bekas isteri tadi oleh 

nanti disangka tjuma tempat tu- 
kang-tukang tjatut besar...... 

&     
“5 Jiang disalurkan 

| Y. ing” jang tertentu. Tidak kurang an sedem ikianlah dibutuhkan kebi: 
basimenia “dari pada tindakan re- 

  

ATJARA KOMPETISI PSIS 

Atjara kompetisi PSIS dalam pe- 
kan minggu ini sbb: Hari Saptu Ro- 
meo — Garnizoen I, Stadion: SSS 2 
— TCS 2, Pandanaran: Tjahaja Semg 
2 — Union 3, Seteran: Polisi 3 — 
Romeo 3, Kalisari. Minggu sore: La 

ra, Pamong Pradja, Polisi, Djaksa, untuk para 

Djawatan2 Mentaal, Sociale 

Materiele Diensten, telah dapat me- jang langsung mengenai hidup rak- 

ngurangi kekuatan pengganggu “kea-' jat didesa belum sen : 

'manan, dengan menggunakan ,plan- 10090 diperhatikan. Didalam keada 

diaksanaan autonoom, baik di, Pro- 

tindakan preventief,” pinsi. maupun? “Kabupaten2, untuk 
melalui djawatan2 membentuk tjara bekerdja dan pera 

kedalam masjarakat. “Usaha preven- turan2 sendiri, dengan tidak melang 

tief tsb meliputi: lapangan econo- gar kedaulatan Pusat. Dalam hal ini 

| misch, sociaal dan mentaal. 

CHIU CHING DJAKARTA 
. DAN CHUNG LIH SU- 

| RABAJA, AKAN KE 
t SEMARANG. 

Atas usaha Chung Hua Lan Chiu 
Tsung Hui Semg., team2 basket Chiu 

| pressief,: ialah,   
t 
# 
3 
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tihan XI PSIS, di Stadion: Union 2 
— Romeo 2, Seteran: Poris 2 — Po 
lisi2, Pandanaran: Garnizoen 5 — 

TCS.3, Kalisari. 

   

      

   

   

  

   

cadaan dar: 

FA: jang dipukul 
rupa sehingga dengan 

S. lalu meninggal 
: tadi dengan sege- ANGKATAN SUKARELA 

a lalu diangkut ke rumah sakit | PEMBERANTASAN BUTA 
2 Demak, Bukan 2 orang ta | HURUF. 

jang melakukan penganiajaan 5 2 
ditangkap oleh Polisi Ta kar di Untuk menghadapi Pemilihan 

Umum terutama dan untuk me- 
ngurangi djumlah masjarakat, ig 
buta huruf, maka IPPI tjabang 
Kota Besar Semarang membentuk 

| tahan untuk diusut selandjutnja. 

BEBERAPA ANGGAUTA PAR- 
2G | IT INGGERIS KE 

Ai NES 2 - 

INDONESIA. san Buta Huruf” dan menjerukan 
ikepada segenap pemuda pela- 
djar, baik puteri maupun putera 
dari Sekolah Landjutan Pertama 
Atas di Semarang untuk menjata- 
kan diri kepada Angkatan Suka- 
rela P.B.H. (Djl. Bulu No. 37): 
Setelah mendaftarkan, mereka 

tadi akan diikuti HN ce akan dapat panggilan. Para ang 

paman Bi ng “bakmi 3 Dm 'gauta akan dididik ,,tjara2 meng 

Negeri “dan beb adjarnja” oleh Djwt. Pendidikan 
2 perapa anggauta : s 

Jemen Ii esia. sm Masjarakat setefnpat selama tiga 

Be aa hari dim tempo tiap hari 2 djam men u al. Tjandi Borobu a j 

dan Ba naga Teu jang dapat dilakukan diluar djam 

U mereka akan menu. Sekolah. Tempat peladjaran akan 

Sampai beberapa la- diberikan dilingkungan kelurahan 
HI atau ketjamatan” Selandjutnja di 

rentjanakan tiap minggu menga- 
djar 2 atau 3 kali dari 1y2 atau 
2 djam diluar djam sekolahan. 

PEMBANTU RUMAH - TANG- 

Dari kalangan jang mengeta- 
hui di Semarang didapat kabar, 
bahwa dalam bulan  Djanuari 
1954 didung ti kedatangannja 10 
anggauta Parlement Inggeris jang 
akan ke Indonesia. Dalam yeah 
djauannja di Indonesia, anggauta2 | 

  

     
   
ma mereka akan mengadakan pe 
nindjauan di Indonesia belum di 
dapat kabar. 

(AS APOTHEEK. 
t ini Apotheek Koo Hwie 

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

  

   
   

   

Seorang wanita jang mengaku na- 
manja Kanipah baru 2 hari paling 4 

RO! IS TEI PAS, belakang ini telah diterima sebagai 

Sebuah bis Ne ata pembantu rumah tangga Toko ,,Aro 
vah” di Kauman Semarang. Tetapi 

nan emda har DR “pada hari Selasa jbl. Kanipan bet- 

bo antara diar Naa hari - 'hasil meninggalkan rumah tangganja 

PENAN ON NGh PEN Sang madjikan dengan menggondol 
ngan sekonjong2 sebuah rodanja i barang2 miliknja sdr. Safri seharga 

an ketika sampai di Dil. : 

sebelah kanan belakang terlepas “s1 Na aan Nu teriepaS Rp. 3.500-—. Perbuatan tersebut 
dari asnja, Roda itu kemudian dapat dilakukan pada waktu saudara 
menggelintjir sendirian, dan sete- 

| 

    

   

  

Jah »Imenavrak seorang jang Se- Isuki kamarnja madjikan, sekalipun 
. Uang berdjalan kaki, kemudian |terkuntji. Dengan menumpang sebu- 

roda masuk kedalam sebuah ru- Jah betjak jang diketahui Jain orang, 
mah dipinggir djalan tersebut. jtetapi tidak tersangka ' membawa 
Orang tadi mendapat luka2 ri- |barang2 tjurian, Kanipah berhasil 

ngan. Untungnja bis tersebut ti- fmenghilang. Kini kedjahatan terse- 
i ketjelakaan dan |but dilaporkan kepada fihak - jang 

   

| sAngkatan Sukarela Pemberanta-, perlu 

GA JANG TJURANG. 4 

tadi berpergian. Ia berhasil mema-/ 

hing Djakarta dan Chung Lih Su- 
rabaja akan kundjungi Semarang de 
ngan regu?nja wanita dan laki2. Se 
lama tgl. 13 s/d 16 Djanuari jad. me 
reka akan mengadakan pertandingan2 
jang atjaranja kini , masih didalam 
rantjangan. : 

PENIPUAN LITJIN 
Rp. 3500,— lenjap. 

'' Dari kalangan jang mengetahui 
didapat kabar, bahwa : 

bo siang jbl. dimuka gedung Bios- 
koop ,.Orion” Aloon-Aloon  Sema- 
rang terdjadi perkara penipuan jg. 

mendapat perhatian chalajak 
'ramai. Pada saat tadi, datanglah de- 
'ngan mobil seorang Tionghoa nama 
(Wong Chin Ching dari Wonosobo. 
-Belum lama ia berdiri didepan ge- 
dung tadi atau datanglah kemudian 
seorang bangsa Tionghoa dan se- 
orang bangsa Arab. Pada “Wong, 
orang Tionghoa itu berlaga menun- 
djukkan sebuah gelang rante emas 
dan menjatakan hendak beli barang 
tersebut "jang mendjadi miliknja 

| orang Arab: itu, tetapi uang untuk 
membeli barang tadi ketinggalan di 
rumah. Karena berputarnja lidah jg. 
tidak bertulang tadi, maka acnirnja 
.Wong sanggup mengeluarkan uang 

“tanggungan sebesar Rp. 3500.— dan 
kemudian ia menerima gelang emas 

.tsb: dengan tidak ragu2, mengingat 
pula bahwa gelang tersebut harga- 

inja' ditaksir lebih mahal dari uang 
jang dikeluarkan. Sesudah gelang 
itu diterimakan dan uang sedjumlah 
tersebut diatas diberik#n, kemudian 

i2 orang tadi lalu menghilang. Da- 
lam pada itu, Wong baru sangsi dan 
achirnja pergi ke pedagang emas 
untuk mengudji karaatnja gelang 
emas tersebut. Disini baru ketahu- 
an, bahwa gelang tersebut palsu. 
Dengan kerugian sebesar tadi, achir- 
nja Wong menudju ke kantor Polisi 
untuk melaporkan  pengalamannja 
jang pahit itu. 

. HASIL PENARIKAN UNDIAN 
GRT SEKAJU. 

- Hasil penarikan undian barang 
GRT Sekaju sbb.: Mesin djahit ta- 
ngan no..3299, arlodji tangan perem- 
puan no. 4633, arlodji tangan laki 
no. 7769, '3 m. kain Woletta no. 
5663, sepasang sepatu no. 7392. No- 
mer2 selandjutnja dapat ditjotjokkan 
pada panitya undian barang GRT 

    

dapat diberhentikan dgn segera. “ berwadjib suntuk diusut selandjutnja. c ekaju, 
mara 5 5 siti ui 

1 . 

Kepada semua langganan dan handai tolan 

  

— 0 TT BELA MAT CAH UN 

i Perusahaan Sepatu Bata 

  

dengan djalan ini kami membilang diperba- 

njak terima kasih atas kepertjajaan jang 

kami terima dalam tahun jang Jalu dan 
mengutjapkan : 

BAN 

N.V. Djakarta   

pada hari Re- 

DJUARA TENNIS INDONESIA 
pa PI 

ra Indonesia di Malang pada hari S 
lasa berachir sbb: $ 
“Nj. Gan Siauw Khie — Nj. Tan 

Liep Tjiauw 8 — 6 untuk Nj. Tan, 

single putri th. 1953. 
Liem Joe Djien/Liep Tjiauw mela 

wan Latumeten/Katili : 6 — 4, 6 —| 

E “Ong Ping Liang/Kho Khiem Swan 
melawan Koo Hong Bing/Koo. Hong| 

:Bo berachir angka 2 — 6, 6 — 4, 
6 —3. : 

| Ong Bing Tiat/Lie Boen Swan me 
lawan. Soeparis/Lonosuprodjo  ber- 
achir 6 — 3, 7 — 5. 

“Ong Bing Tjat/Lie Boen Swan me 
lawan Liem Joe Djien/Tan Liep 

Liem Yoe Djien. Dengan .demikian 
barisan Tap Liep Tjiauw/Liem Yoe 
Djoen mendjadi djuara. 

Dua orang tsb ditambah nj. Tan 
Liep Tjiauw dapat menggondol lebih 
kurang 20 piala jang diantaranja ter 
dapat piala abadi dari Presiden S»e 
karno. (Ant). 

«UNION SEMARANG DAPAT 
KEMENANGAN2 DI SURA- 

BAJA DAN MALANG. 
Te 

5 

berkundjung ke Surabaia dan 

gai pertandingan 
Dalam.menghadapi regu Tiong- 
hoa Surabaja, regu Union jang 
terdiri dari pemain2 wanita dan 
laki2 dapat mendjatuhkan mu- 
suhnja dengan angka 5—4. Me- 

Bulutangkis. 

pat kemenangan 5—4. Pada tgl. 
25 Desember, Union meneruskan 
perdjalanannja ke Malang dan da 
lam menghadapi regu Sheng Huo 
Malang, kembali Union mendja- 
tuhkan  lawannja dengan angka 
6—3. Dalam pertandingan anta- 
ra Union dan PBSI Malang, regu 
Union menang lagi dengan ang- 
ka 7—2. Dengan angka2 tadi, 
maka regu Bulutangkis Union 

Djawa Timur. Pemain2 Union 
terdiri dari Nn. Ong Hong Nio, 
Ien Hiang, Tan King Gwan, Tjan 
Soe Khay, Sie Ling An, BeTiauw 
Ing, Tan King Bo. - 

Sajang big-match ant. nj. Teng 
||Khoen Liong jang terkuat di Dja- 

wa Timur (INH S'baja) dan Ong 
Hong Nio djuara Indonesia tidak 
dapat dilangsungkan, karena kese 
hatannja Ong terganggu ketika 
berada di Surabaja. Selama di 
Djatim Ong Hong Nio belum per   # 5 3 s6 Haa 

  

nah djatuh, 

' Pertandingan tennis tersebut djua| 

dengan demikian ia mendjadi djuara' 

“Tjiauw berachir 6—1, 6—3 untuk | 

Pada tgl. 24 Desember jbl., re-/ 
gu2 Bulutangkis Union Semarang 

Malang uptuk melakukan ' pelba-! 

lawan TNH Surabaja, Union da- 

menundjukkan keunggulannja di 

     

   
    
     
     

   

memkngat ..gotong rojong” rak 
a, dan pembangunan didesa 
ah berdjalan? 

rojong Ba 2 talinja #kekua- 
desa. Disampingnja itu Peme- 

rintah telah-memberi bantuan ' utk. 
neirikan- kembali bank dan lum- 

ung desa (jang dihentikan selama 

- Sambutan 

« 

  

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 

Semarang 3 Djanuari 1954. 

Djam 07.10 Riang sedjenak: 67.34 
'Disco Varia: 08.15 Mewangi pagi 
oleh .,Tunas Melati”, 08.45: Seriosaj 
10.00 Njanjian Rubiah, 10.15 Hibu 

!tan Minggu pagi oleh Kel. Ketoprak 
Sri Widjaja: 12.30 Pekan Datang: 

112.50 Selingan: 13.15 Luciano. Tajo- 
li, 13.40 Kerontjong aseli: 14.00 li- 
ma serangkai: 17.05 taman kepandu 
an: 17.45 Suara bersama: 18.00 Tjah 
ja kemala: 18.15 Musik ballet, 18.30 
Peladjaran menjanji: 19.30 O.K. stu 
dio Djakarta: 20:05 Podjok Studio: 
20.30 Dari film: 21.30 Rajuan O.K. 
Irama Merdeka: 22.15 Pembatjaan 
buku oleh Pak Wido, 23.00 Tutup. 

Surakarta, 3 Djan. 1954: 5 
Djam 07.15 Imbauan pagi: 07.45 

drija: 10.00  Lagu2 langgam dan 
krontjong oleh O.K. Ksatrija, 10.45 
Tjiptaan  Strauss, 11.00 Wajang 
Orang  “Tjer: DURGADINI bag I: 
13.15 Dari Wanita untuk Wanita: 
17.05 Irama gembira oleh Dendang 

| Teruna, 
Mimbar Kesehatan, 
ngan Sederhana: “20.05 Beginilah 
(Tanah Airku: 20.15 Klenengan Seder 
“hana (landjutan) 20.45 Wedaran Ma 
'habarata, 21.20. Malam Manasuka 
loteh R.O.S. 22.15 Malam Manasuka 
(landjutan):- 23.00 Tutup. 

  
Jogjakarta 3 Djanuari 1954. 
Diam 07.10 Minggu gembira: 07. 

30 Suara “pagi: 09.15: Penjanji negro: 
09.30 Dari ruangan Discotheek kita: 
10:00 Hiburan hari Minggu Keto- 
prak oleh Kel. Kes' Djawa Studio: 
13.10 Siang ringan: 13.45 Puspa ra 
gam oleh O.K. Penghibur Hati: 
17.00, Taman Wasita: 17.45 Hiburan 
dikala mengaso, 18.30 Organ tung- 
gal: 18.40 Lagu2 Tionghoa: 19.15 
Langgam dan Krontjong oleh O.K. 
Bintang Timur, 19.40 Langgam dan 
Krontjong (landjutan), 20.05 Siteran 
Malam: 21.30 Siteran Malam, (lan- 
djutan): 22.15 Bisikan malam oleh 
Keluarga Meraju, 23.00 Tutup. 

“pembaharuan 

Permainan orgel: 08.30 Taman In- 

17.15 Rajuan Putri, 18.15 

19.15 Klene-t 

  

bagian besar perhatiannja kepada | bertentangan. 5 5 - £ £ 

.objecten besar” berupa pembuka-| |” Desa shg. factor terpenting (ah "maka Skibat mula) Idireeto, 
an hutan2 di Seberang, bembelkan | :Timbul tenggelamnja Negara kita, en ari Ban 2 ba ai 

dakan saling mengisi antara Tenta- tractoren, membuka lapangan hidup bukan terletak dikota2, tetapi di de 7 “Tk Pare pada revotusi ia 

ex-pedjoang, dan Jain sa2.' Ini sudah sesuai dengan kedu- Pa en ge Pe eBan Ol 

dan sebagainja, sehingga hal2 jang ketjil2 dukan Negara kita sebagai Negara Bean Kl Nanas ai Bea 
agrdyisch. Dimuka - saja sing-. $ 

rna dapat pn anaan, pia Sing “dalam pokoknja adalah sama. 
' Djadinja kekatjauan, rebut-rebu- 

Didalam go-,tan. pengaruh, pentjulikan2, ada 
'nja spemantjing dalam air keruh 
dan sebagainja itu, sepintas lalu 
dapat dianggap sebagai” suatu 
'Notwendigkeit”,. suatu . masalah 
jang tak dapat di-elakkan. Ini 

kita melihat kemadjuan jang barber Nan clash) “engga uang sedjum- tidak perlu membikin kita geli 

| Tahun Baru Sebagai 
'Langkah- Pembaharuan 

Panglima Bachrun Men- 
djelang 1954 

1 TIAP-TIAP KALI KITA MENGINDJAK tahun baru, tiap2 
| kali itu pula kita terbajang segala tingkah 
akan perbuatan2 kita jang didalam tahun lampau telah kita Jaku 

. kan. Dan tiap2 kali kita mengindjak tahun baru, 
| itu pula kita merasa mengalami suatu saat 

| Memang, seperti djuga masa depan jang selalu kita pandang 
akan membawa harapan, kepada tahun baru pun senantiasa 
kita harapkan akan membawa suasana jang baru pula. 

laku serta terkenang 

tiap-tiap kali 
pembaharuan. 

Demikianlah, maka setiap kita 
“mendjelang tahun baru, rasanja se- 
perti kita sedang meninggalkan ga- 

ris ,,Start” jang dengan penuh sema 
ngat serta - harapan kita berlomba- 
lomba menudju ke garis ,,Finish”. 

Tetapi, meskipun tiap2 tahun ba- 

ru dapat memberi semangat dan ha 
rapan kepada kita sekalian, namun 
sekali-kali kita tidak boleh. lantas 
mendjadi silau atau mendjadi buta 
kenjataan karenanja. 

Sebab, sekalipun kita 'mempunjai 
harapan jang tjukup mengandung da 

sar2 kuat, djika kita sendiri tidak 
ikut serta membanting tulang beru- 
saha memenuhi segala sjarat2nja, 
nistjaja tahun baru jang kita hadapi 
ini tentu hanja akan memberi ha- 
Ona jang kosong mlompong bela- 

a. 

, Hendaknja kita semua seluruh 
rakjat Indonesia dari segala ting 
katan dan golongan dapat meng 
gunakan tahun baru pada dewasa 
ini sebagai suatu langkah 

untuk me- 
njempurnakan apa jang mendjadi 
tugas-kita masing2 dalam usaha 
bersama mentjiptakan suatu ma 
sjarakat jang sedjahtera didalam 
Negara jang kokoh sentausa. 

Insja Allah tahun baru akan 
dapat menambah semangat baru 
pula. 

Semarang, 31 Desember 1953. 
Terr. IV/Div. Diponegoro 

Panglima: 
—. (MOCH. BACHRUN) 
Let. Kol. Inf. Regno. 10828. 

  

S.R. MASEHI DJIOMBLANG 
PINDAH, 

Dikabarkan bahwa S.R. Masehi 
Djomblang dengan Taman Kanak2- 
nja akan pindah ke gedungnja jang 
baru didjalan Sidodadi Timur pada 
tanggal 4 Djanuari 1954. Harap pa- 
ra orang tua dan murid mendapat 
tahu. » 

“ ULANG TAHUN KE II. 
Dikabarkan, bahwa Perhimpunan 

Pentjak P.H. Semarang pada nanti 

hari Saptu malam tgl. 2/3 Djanuari 
1954 akan mengadakan 
Ulang Tahun ke II, bertempat di ru 
mahnja sdr, Sastrosudiro, Gg. Kol- 
mus Semg. Peringatan akan diramai 
kan dengan krontjong orkes dan da- 
gelan, 

.ngadja atau 

  

Djawa Tengah 
sah, dipihak lain kitapun djangan 

lalai. . Sebab  prosesnja 
.Kinderkrankheiten” (penjakit 
anak2) ini, kalau kita tidak awas, 
bisa mendjadi pandjang, lagi pula 
bisa merusakkan ,,tubuh negara” 
sekali ia  dihinggapi 
berat.” 

mempergunakan alat2 kemadjuan 
pengetahuan, beserta pengalaman 
lain2 bangsa, maka proses tadi 

dekkan temponja, laksana ,,ver- 
snellingstempo” jang difjzyai de 
ngan penicilline, dimana dulu 
oleh salvarsan dibutnhkan tempo 
jang lebih lama untuk mengobati 
penjakit jang tertentu. 

Didalam 1genindjau balans tadi 
kita mendjumpai dua lingkaran 
nimang (vicieuse cirkels), jang se 
betulnja adalah satu: 

a. keamanan terganggu karena rakjat 
dan pendapatan rakjat berkurang: ku 
rangnja produksi menambah  gang- 

guan keamanan. 
b.- banjak orang jang mentiemooh- 

ga kapital asing tak perlu lagi? 
Bagaimanakah obatnja? 

tjara bagaimanakah kita dapat mene 
robos kedua lingkaran itu? Sebagai- 
mana kita telah dapat menerobos 

.lingkaran' nimang — pendjadjahan”, 
dengan modal BERSATU — kekua 
tan kita dulu adalah mempower —, 
bertekad bulat dan waspada (kita 

dulu dalam berperang kemerdekaan 
mempertimbangkan politik bangsa2 

diluar negeri), maka sesudah perang 
kemerdekaan, djuga kita kembali ke 

pada sendjata itu lagi, dengan tudju 

an tekad lain. 
Dulu kita bersembojan: memang 

merdekaan. Sekarang kita bersembo 
jan: memperkuat negara dan bangsa 
dalam segala lapangan dulu, dengan 

.penjakit | 

Tetapi djika kita waspada dan ! 

dapat kita pertjepat dan memen- | KI 
saja sebut t4 

kan kapital asing, tetapi apakah kita tugas moreca4 

dapat mentjiptakan factoren, sehing- tenaga dan nn 

Dengan | 

118 djuta 
' ngah ini, " bakat dan ke 

perang dulu, sehingga tertjapai ke- mampuan 1 

    
mentjiptakankk aan jang mendekat 
kan nilai batgskita ke ukuran in- 
ternational. 1 mentjapai itu kita 
memerlukan Keran lahir dan ba 
tin rasa persatujang tak kundjung 
padam. 

Baiklah ini A tjamkan untuk 
tahun jang a| datang. 

Chusus mknai pemilihan 
.umum, jang 4 diselenggarak: 
dalam Sak Sertakan 
perlu saja 

kita semua Inja persatuan ig 
Dengan berpe- 

gangan kepaBhinneka Tung- 
gal Ika”, ed in de verschei- 
denheid”, kitaligus mentjapai 
suatu tekadtuk berlomba- 

£ akan datang, 
ig kepada 

'lomba dalamnan persaudara 
'an didalam @ Kenasionalan, 

Hendak rak an untuk melet 

jat didalam rintahan. Mana | 
ikala hal ikan, maka » 
| bangsa kita terpetjah- Ka 

belah, sehinjat jang di-ida 
idamkan leb dari p 
penjakit se1(Untu 
lakkan hal (sedem 
ka rakjat Ita “mem 

ur Va 

up tahun” 1953, 
utselamat tahun 
ba 

Dengan Kkatnja 1 Djanua 

ri 1954, maada seluruh pen 

| duduk Djaagah pada umum 
! 

| 
! 

nja, dan S42 kita dari golo 

ngan Masela chususnja, saja 

lutjapkan $t Tahun Baru, 

dan marilah do'akan lindu- 

ngan Jang a Esa terhadap 

negara kitahun-tahun jang 

akan datanjan marilah kita, 

duk Djawa-Te- 

2, berusaha, utk. 
Republik mendjauhkaegara 2 
matjam Indonesia gelbagai 

kesulitan. 
aa.   

  

  

Walikota 
DGN TIDAK terasa, lagi satu 

tahun akan segera lampau. Segera 
kita akan mengindjak tahun '54. 
Demikianlah apabila kita sehari- 
hari sibuk menunaikan darma- 
bakti kita kepada Negara kita jg 
sangat kita tjintai ini. 

Seperti pada- tiap2 tutup tahun 
marilah kita sekarang berhenti se 
djenak,dan, menengok kebelakang 
'untuk “mengetahui -buah- “usaha 
kita selama satu tahun jg segera 
akan lampau “ini. Kesimpulannja: 
Tidak banjak jang telah dapat 
kita laksanakan dari segala sesua 
tu jang kita rentjanakan, ialah 
mengisi kemerdekaan kita sesuai 
dengan dasar Negara kita ,,Pan- 
tjasila”. Didalam lapangan pem 
bangunan hasil jang kita tjapai 
selama satu tahun itu adalah sa 
ngat menjedihkan, ini perlu dike 
tahui oleh para pemimpin kita. 

Kesalahan siapakah jang demiki- 
an itu? Pertanjaan ini harus di dja- 
wab: Kesalahan kita sendiri, akan 
tetapi chususnja kesalahan kebanja- 
kan dari orang2 jang mengaku diri- 

nja pemimpin jang meskipun mung- 
kin sudah seribu. kali diperingatkan 
atau diandjurkan toch belum suka 
melakukan correctie terhadap diri 
sendiri dan menjesuaikan diri dgn. 
dasar Negara kita, sehingga di se- 

tidak mereka sangat 

merugikan perdjoangan kita pada 
umumnja dan pembangunan jang se 

dang kita laksanakan pada chusus- 
nja. Pula sifat mementingkan diri 

' sendiri masih harus disikat dari dji- 
wa banjak  pemimpin-pemimpin. 

Kekatiavan dan ketidak-ama- 
nan jang masih terdapat di semen 
tara daerah negara kita ini ber 
sumber pada pemimpin2 gadu- 
ngan jang ,,mata duwiten” itu 
jang terpikat oleh ,,kerinfjing 
duwit” tak segan-segan memberi 
bantuan kepada Negara2 tertentu 
jang tak sajang menghambur-ham 
burkan uangnja disini untuk me- 
metjah-belah kita dan mengadu- 
dombakan kita sama kita. 
Siapakah jang dirugikan oleh pe- 

mimpin-pemimpin jang demikian 
itu? Kita sekalian, rakjat djelata chu 
susnja jang hingga kini belum atau 
belum banjak dapat turut menge- 
njam kenikmatan barang sesuatu se 

bagai buah kemerdekaan jang telah 
kita tjapai ini. Maka apabila di da- 
lam keadaan Negara kita ini tidak 
lekas ada perobahan kearah perbai- 
kan lebih2 kalau keadaan mendjadi 
lebih buruk sungguh “ kami kuatir- 
kan nasib para pemimpin-gadungan 
itu kalau nanti revolusie-sosial mele 
tus. Ingatlah bahwa sendjata dapat 
memakan tuan. Djangan nanti me- 
njalahkan rakjat, sebab kesalahan 
ada pada para pemimpin, jang tidak 
djudjur tadi. 

Karena adanja banjak . pemimpin 

jang tidak djudjur itu maka didalam 
tahun 1953 ini pertentangan2 poli- 
tik memuntjak dan kesukaran2 jang 
dihadapi oleh Pemerintah sekarang   

| me 

Peringatan : 

    

           

ini kabinet Ali Sastroamidjojo agak 
hebat dan orang jang tak mem 

punjai kepertjajaan ' Nasional jang 
“teguh, tentunja menguatirkan nasib 
Pemerintah dan Negara kita. Meski 
pun demikian keadaannja ,tak perlu 

kita berketjil hati, karena sebelum- 

nja, kita sekalian toch sudah pernah 
mengalami kesukaran-kesukaran dan 
kegelapan2 jang melebihi hebatnja 
(keadaan sekarang ini, ialah tatkala 
| kita dipaksa menghadapi Belanda di 
dalam clash pertama dan kedua dan 
tak dilupakan. — Madiun - affaire 
pemberontakan RMS, dan baru-baru 
ini di Atjeh. 

Waktu itu harapan untuk dapat 
mengatasi kesukaran2 itu adalah 
tipis sekali akan tetapi buktinja 
kesuaran2 itu dapat kita atasi se- 
mua, Kalau kita mengingat hal 

  

DjauhkanPerselihan& 
Salah Faham Anta Kita 
Sambutan Th 1954 Oleh : idisubenos y 

Semart 
itu, maka jtidak mau kita 

harus"pertkepada Tuhan Ig. 

Maha Esa,tjaja didalam art: 

kata jg setnja, tidak seperti 

    

kepertjajaaartosoewirjo 

  

ikin jang dian 

'oleh- perbumerbuatan ” g#ombC 

"Ian ..D.I. Koewirjo” jang tidak 
' mengenal penanusiaan dan tidak 

| penganiajaapembakaran rumah 

'rakjat dan punuhan : 

|sar-besaran, mua .itu merupakan 

' perbuatan 

ibah dasar ara kita Pantjasila” 

ijang adanjaah disetudjui dan di 

dgn 
»D.L-nja” da Tuhan. 
Menurut kinan kami Karto- 

soewirjo itukan tidak  pertjaja 

'kepada TukKami mendjadi ja- 
itu disebabkan 

atan: gecombo- 

segan-segan akukan perampokan. 
71 

setjara be- 

melanggar hukum 

Tuhan. Ditah lagi dengan ke- 

hendak Karewirjo untuk mero- 

djundjung ti oleh segala aliran 

jang terdapti Negara kita, baik 

aliran nasio maupun aliran aga- 

ma dan sos Belum tentu kalau 

dasar Negakita ,,Pantjasila” itu 

diganti den/ dasar lain, keadaan 

Negara danngsa kita lalu mendja 

di lebih ba! 5 
Berhubun!engan jang telah ka- 

mi uraikan jatas tadi baiklah kira 

nja apabilanbutan kami ini kami 

achiri dengseruan semoga bangsa 

Indonesia la peralihan tahun 

1953 ke tak 1954 ini: 
I. suka sig mema'afkan kesala- 

han2,  kecafan2,  kekurangan2, 

pendek sega dosa” jang kita per- 

buat di dal tahun jang segera 

akan silam |, agar mulai 1 Dja- 

nuari 1954 ja dapat memulai dgn 
halaman ba jang masih bersih. 

II. ingat, ahwa revolusi-nasional 

kita jang bim selesai ini lain si- 
fatnja dari ida Revolusi Perantjis 

Tiongkok at Sovjet. Apabila revo- 

lusi Perantji Tiongkok atau Sovjet 
itu gagal, hgsa Perantjis Tiong- 
kok atau bgsa Rus masih tetap 
mendjadi basa merdeka. Lain hal 
nja dengantevolusi-nasional kita. 
Apabila revusi-nasional kita, jang 
nota bene'delum selesai ini, gagal, 

kita, baik dnomis maupun politis 
akan terdjaah lagi. Tjamkanlah be 
nar2 kemurkinan jang seram ini. 
Berhubung lengan itu mudah2an 
bangsa kitasenantiasa tetap awas 
dan waspad, dan djangan mudah 
terpikat olet kerintjingnja duwit. 

INI. 'ingt, bahwa  Negara2 
asing samaberderet-deret didepan 
loket Indogsia, menunggu kesem 
patan baik untuk berebut men 
djadjah Intonesia jang kaja-raja 
ini. ' 

IV. suki mendjauhkan perse- 
lisihan dan kesalah-fahaman anta 
ra kita sana "kita dan - kembali 
pada djiwalth. 1945 demi kepen 
tingan Negara kita. 

V. sukal 'mendo'a-kan agar 
Tuhan senahtiasa melindungi dan 
Na kekuatan kepada 
Presiden arno jg kita tjintai 
dan Kabinet Ali'Wongso-Arifin 
supaja sebagai Djurumudi ,,pera 
hu Indonesia” didalam taufan jg 
hebat jang sedang mengamuk ini 
dgn selamat dapat mengemudikan . 
perahunja kepelabuhan jg aman 
dan tenteram. 

Achirnja "perkataan kami ini 
kami tudjukan chusus kepada pen 
duduk daerah Kota Besar Sema 
rang. , 

Saudara-saddhnae- “Yang tan 
penduduk Kota Besar Senh 1 
sekalian. Marilah pada pera 
tahun 1953 ke tahun 1954 X 
kita saling 'mema'afkan sega 
dosa dan kesalahan kita, baik 
disengadja maupun tidak. Hara- 
pan kami ialah: semoga Tuhan” 
Jang Maha Esa didalam th. 1954 
jang akan datang ini mengaruniai 
kita sekalian kesehatan, hidup jg   aman, tenteram dan makmur, 
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MN UPT AGAR 7G" 

    

    

  

  

      
    

   
   

“abah merajakan Hari Natal, pa-f 
da tgl. 25 dan 26 Des. malam j.l.f 

“oleh Lembaga Katholik Surakarta |f 
telah diselenggarakan pertundjukan 3 
Sandiwara dengan mengambit tjeri- 
tera Chang Fu Tang, dibawah pim- 
pinan Wignjosumarsono. ' 1 
Disamping itu pada tgl» 27 Tun , 

malamnja telah diselenggarakan Ma-| 
lam Konsert, jang dimainkan oleh 

| 120 siswa dari Seminarium Minus | 

k 

| 

   
   

di Mertojudan Magelang, dibawah !F 
Lem aga. Rama Fr. Smits v. Waes- Ha 
berghe S 3 #| 

Dalam malam. konsert tsb. “tebet 
diperdengarkan lagu? klasik, baik 
vocaal maupun insrumentaal, guba- 
han komponis2 kenamaan seperti 
JS Bach, G.F. Handel, “Fr. Gruber, || 
W.A. Mozart/ Richard Wagner, F 

“ Strausz dil. , 
Baik pertundjukan Sandiwara mau 

  

      

— SI GRUNDEL — 

—
 

ken Selamat Tahun Baru: se- 
lamatlah Tuan dan djuga Se- 
lamatlah saja sendiri...... 

  

        

  

  

Menghaturkan Selamat Tahun Baru 1 Djanuari 1954 pada : Fa. poci" , 3 Fa.,Radjaw ali-N Ag. ,Himalaja" 
segenap para langganan dan andai taulan. 3 

Fratern ity Cp 

WINE F ACTORY 
DJALAN PANDEANLAMPER 67, Telp. 201., 

SEMARANG — INDONESIA. 

(Import 
Kantor Pusat SEMARANG : 

    SELAM 
  

BE LECTRON” 
(3 “SALES & SERVICE 

Seteran (Duwet) 39 — an 

P.£ 1-1-1954: 

  

  
  pun Malam Konsert tersebut  di-| 

mainkan digedung Sasonosuko Los “ | Abu 
|) KUDUS 23 aa SELESAI DIKERDJAKAN. 

o
n
a
n
i
 

njelesaikan   BELUM DAPAT DI- . 
TETAPKAN 

Sebagaimana telah Sei ngikain ha: sampai 
ri Selasa tgl. 29-12 semestinja reak- Ketjamatan Tjilatjap. 
si2 dalam DPR Kudus akan merun Untuk keperluan tersebut, 
dingkan soal personalia 
DPD, jang komposisinja telah ditja- 
pai dengan baik. Karena  Karmain 
c.s. memberitahukan, bahwa pada 

C Yg “bari tsb eka sedang menghadap 
. Kaho Dalan Tengah mengenai 

t tidak kenlintenda dengan adanja pe- 
netapan Panitya Pemilihan Kabupa- , 
ten, maka sidang. hari tsb diundur ' 
bebe hari Lang u | 

si | HARGA MAS DI SMG. 
T - PENARIKAN UNDIAN 

DITUND. : 

ja sebanjak Rp. 550.000.— ' 

D
a
n
g
”
 

maka tanah 

didaerah tsb akan lebih baik. 

  

Semarang: 31 Desember. 

22 karat: Rp. 39,— ka penarikan undian barang jang di "heli Ra 36m 
keluarkan oleh Jgjasan Pedjoang 37, — 
R.I. terpaksa diundur hingga paling 

  

aed ANANMINUNA lambat tgl. 31 Djanuari 1954. 
BE LE ma NT 

Lp T. Pelajaran Nasional Indonesia $ 

| Perwakilan Semarang ' 
P.F.,1-1-1954. 
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Nehatak kan Banyak Perah Kasih 

| Kepada sekalian familie dan sobat andai jang telah per- W 
Pkaaa datang Maysong, Sangtjong, kirim krans, berikan $ 

tuan berupa tenaga/fikiran d.l.I. perhatian diwaktu me- # 
ggal dan dikuburnja suami, Papa, Papa-mertua dan Eng- 8 

ng yA pa tgl. 29 Desember 1953. 

| Yan Tjhong Lioe 
f ! Hormat kita, : 

aa Njanja TAN TJHONG LIOE . 
dengan keluarga. 

        

    

    

  

  

  

      
      

  

      

  

   

   

  

/ Telah Bertunangan: 

Niek Hardjo Oetomo 
dengan 

KTNA 
Kintelan Baru 10 

: AAA LN 

KNEKAEN AKA 

Ford Prefect th. 1948: 

Semarang : 27-12 -?53 

L
I
N
A
 

z sa en 
“3 Preman, keadaan memuaskan: Mesin baru revisie. 

aa Mulai tg. 4-1-'54 dapat dilihat di Pendrikan Lor No. 74 
. mulai djam 2 siang. 

Utjapan Terima Kasih, 
js Dengan ini kami menghaturkan beribu-ribu terimakasih 

atas segala sumbangan, pemberian tanda-mata, karangan2 

bunga, serta perhatian jang telah ditjurahkan pada waktu 
perkawinan anak kami: 

Ke ANA 

R. ADJ. Ni SRI SAJEKTI 
Semoga Tuhan membala s segala amal kebaikan jang telah 

Z dilimpahkan. 

    

Hormat kami : 
MOCH. SAPARI sekeluarga.     

  

3 

“Sen 

LA Te LL Be 

N. V. »TJIOE” 
pir, TJIOE KHOEN GIOK. 

JOGIAKARTA - SEMARANG. 

  

P.f. 1 Djanuari 1954. 
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k Thea Peng Koey 
:t Advertenties 'Colporteur ,,Suara Merdeka”) 

HAL Ra ia KRAKATAU IV/28 - Semarang 

Pe Lo A1 195 3 f « 

LA AL AL AM AL AL LE TM AL AL AL LL 
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ARCO” 
Djakarta 
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massa TA 

  

Semarang 

2 “iinlpa ian Bolaniat Tatu Waru'1- 1 1954 

: |. pada segenap para langganan. - 

ba nlea er SN NUN En un 
          

Djawatan Pengairan telah: me- 
pembikinan saluran 

penghubung dari desa Kuripan 
didesa2 dalam  wilajah 

Pe- 
anggauta2 smerintah telah mengeluarkan bia 

dan 
dengan selesainja pekerdjaan ini, 

seluas & 2000. Ha 
akan dapat menerima pembagian 
air jang tjukup, hingga pertanian 

OI 

NI .! 24 karat: djual Rp. 39,50, beli Karena belum terdjual habis, ma d bat ja, 
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an AN AA Aa Vena Mn Ta 

PMeoghaturlan Selamat Tahun Baru 1 Djanuari 1954 pada sege- 

inap para langganan. 

Pabrik Rokok » ENG pyoE» 
Nenen 4 —3 Semar ang. 

SN AA Ne MAA Ia SIN 

Y Mitinmpsiban Selamat Tahun Baru 1954. 
Perusahsan Dagang : Import — Export 

N. V. PERDASS: 
Purwodinatan Tengah 26 Semara ng. 
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28 Te lal Sa en Ka ka ON MALAM AL 
LINA ERA AK EK E KEAKSAS 

Tailor & Chemisse Wasserij 

TONG FANG 
Gang Pinggir 26 Semarang. 

  

P.f..1-1-1954. 
NNNeNnagnaennneeneaan 

3 SNN 
NEK S 

  

Kan 

    

KAPERTJAJAAN dalam tahun 1953 berarti djuga 
KAPERTJAJAAN dalam tahun 1954. 

Kepada semua relaties jang dengan djalan ini kami 
menghaturkan Selamat Tah un Baru 1954. 

BULU 2 
SEMARANG 
Telp. 1232. Te. 

  

   
     
    

    

  

(KEK 

  

(SARANKAN AAA SBN NAN Pn 

Menghaturkan Selamat Tahun 

pada segenap para langganan. 

Toko Mas Tjap: 

2SEMAR« 
— Kranggan Wetan No. 31 — Semarang. 

Basa 1 Djanuari 1954 

  

  

    

Belang Kek oa Pindah 
Besok pada hari REBO tgl. 6 JANUARI 1954: djam 9.30 pagi 
di Djl. SULTANAGUNGAN No. 12 MAGELANG 

perabot rumah tangga sekomplitnja kepunjaan Tuan Mr, R. SIS- 
WADI Kepala Pengadilan Negeri di Djember. 
Barang-barang mana antara lain, medja salon zitje, almari Katja 
pakaian, tempat tidur komplit, medja makan, Radio Salon dan 
banjak lagi (terlalu sukar untuk disebut satu persatu). 
Barang2 tsb..diatas dapat dilihat pada hari Selasa tg. 5-1 - 1954 
djam 6 sampai djam 5 sore, atawa lelang sebelum dimulai. 

P. U. BALAI LELANG ASIA 

Hardjoprawiro 
ri aa Maa - 2 3 Pa 
MN AA ana 
Menghaturkan Selamat Tahun Baru 1954. 

Agenjji SINGER 

ABDOLLAH 
Petolongan No. 4 — Semarang. 

NEK NN 
Penipuan “aga "AL LA AA DIN NN 

(Tailor & Photo Service 
Uu LAIKA” DJL. MATARAM 016A 

(Perempatan Sompok) 
. SEMARANG 

“ Mengerdjakan pakaian dengan ukuran 
“ Pemborongan pakaian confectie besar dan ketiil 
“ Memotret diluar dan segala matjam pekerdjaan foto. 

( Untuk Instansi2 Pemerintah & Tentara, rabat baik. 

ABE. 1151954 3 
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“eos "Meter IMP. Coy 
Purwodinatan Timur 30 — Sema rang. 

Pit dd 1954. 
  

KARNA 

    

  

Menghaturkan 

Selamat Tahun Baru 1-1-1954 

| R.A. Koento 
Taman Sompok 6 Semarang. 

Menjambut hari Raja 
3 1 Januari 1954 

TOKO BUKU 

»ORIENT” 
| Kauman No: 2 — SEMARANG.   vr . KAKEK 

      

  

Tan Peng Tan Wie Liang | MEMBERI SELAMAT 

  

Tihiang 4 TAHUN BARU 19£5xl 

Djl. G. PawonjDil. G. Pawonj semua lengganan dan Haridai tau- 
No. 10 No. 9 lan. Merdeka 
SEMARANG Rumah makan : 

Berdagang KU-IPenjamak Kulit, | 
LIT SAPI, KER-|Bikin Glace dan 
BO, KAMBING, Kulit Zool Sapi 
GIBAS, ULAR dan Kerbo. : 

dan NYAMBIK. (pg 1-1-1954. 

SLAMET” 
Alun2 Timur no. 169 

Semarang. 

  

Parera   
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Il Purwodinatan V/30 Tilp. 1734. Dji. Tanah Tinggi 41 Djl. Radjawali 12 

Purwodinatan Barat II Tip. 859. Telp. Gb. 1476 Telp. 3169 U/9875 U 
$ Rumah : Semarang Telp. 663. 

'Tjandi Telp. 44. 

BERSAMA INI MENGUTJAPKAN KEPADA SEMUA LANGGANAN2NJA 

Penerbitan Pertjetakan 
Tjabang DJAKARTA : Tjabang SURABAJA : 

  

A T TAHUN BARU   
  swowaas 

| Menjampaikan sin Tahun baru 1954 pada segenap 
para langganan sekalian. 

s.Man 
“Djalan Purwodinatan “ 50 Telp. No. ma 684 

  

  

PELE II INN | 

N ng 

an ik" 

at
i 

Semarang 

  

  

BI IT 
NN Le GOAN (ON LEK O 

  

ds HI 108 Telp. 751 SEMARANG 
Kantor Pusat Djakarta, Tjabang Surabaja dan. Palembang. 
Perusahaan bekakas Rumah tangga dari STAAL BUIS dan 
Kaju. 

Pf, I-liloa,     
  

Inspeksi Lalu Lintas Djalan 

  

  Djawa Tengah 

Mengutjapkan selamat Tahun Baru 1954 kepada segenap 

Pengusaha Angkutan Orang/Barang, Kantor2 Pengangku- 

tan, Instansi Pemerintah/Partikulir dan kepada semua jang 

mempunjai sangkut paut dengan Inspeksi. 

  

- 

smu: 
| MENGUTJAP SELAMAT TAHUN BARU 1954 

PENGURUS G. K. B. II. 
(GABUNGAN KOPERASI BATIK INDONESIA) 

Dj. Pinangsia II No. 9-11-13 Djakarta-Kota 
PENERANGAN MADJALAH ,,BATIK” 
Dj. Pinangsia II/9-11-13 Red. / Adm. 

| Djakarta-Kota Dj. Gadjah Mada 7 M - Djakarta 

KANTOR2 TJABANG G.K.B.L.   3. 
4 ' Cotumbia Motors Cot 

Akan kami adakan pendjualan lelang di depan Umum barang2 « 1 

Pe 

DJAKARTA 3. SEMARANG 
Dj. Pinangsia II/9-11-13 Purwodinatan Tengah 18 

. TJIREBON 4. SURABAJA 
Dj. Pekalangan 68 Patjinan Kulon 29 
sr 20. MOPERASI- BATIK PRIMAIR dapa 

1 MENU 1 MAYA MAN 

Ltd. 

    

“Purwodinatan Timur 28 — Semarang. 

Pt i- 1 - 1954. 

  

Tiabang Semarang Seteran dot 5. | 
P.f. 1-1- 1954. bi 
  

  

Ban PINGGIR NS2 
“Dpip1-1051 
Pe Ne ee PN 

“SEMARANG 

LUNA STORES i / 
/ / 

: 1 Bodjong 39 — Tilp. 1218 dan Tjabangnja di Pasar Djohar / 
Fa 66/68 SEMARANG. ) 

: ( 7 P.f. 1-1-1954. 
Ba NU Sa Sea Ni PE AS Pa AT 
  

N. V. Perusahaan Dagang ,,JEN SING” 

SANDAL 

BIRUANG YS 
Purwodinatan '— V/34—36 — Telp. No. 2207 — Semarang. 

P.f. 1-1- 1954. 

  
D3 Ta LS IL ML LL SL LN NA AA TA TE TK 

PENDAPATAN BARU   
  

Dalam 1 Djam Muda Kembali 
ae (Black Hair Oil) 

Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin 
kuat rambutnja dalam 1 djam rambut Putih mendjadi Item 
bagus, tidak Gatel tidak djatu. lama-lama mendjadi keriting 
Me mpaa pakai 10076 Garansi tidak luntur harga 1 Botol 
Rp... 25.— 

HORMON Cream. Spesial Obat untuk Wanita, supaja 
Buah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50.— p. Doos. 
MOONLIGHT Cream. Spesial buat hilangkan item2 
Djerawat, Kukul kekolotan panu2 dan Muka bikin Tjantik, 
Lah Pe boleh pakai MOONLIGHT Cream harga 
Rp. 15.— 

RADIUM OIL. Obat Luar sanggup mengasih kesena- 
ngan dan kepuasan. dalam perhubungan SEXUEEL antara 
Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20.-— Per botol (Persediaan 
terbatas). Porto tambah Rp. 2,50. 
Manufactured by : 

PENWAR MEDICAL HALL, 
Bisa dapat beli pada : 

World Famous Tabib Facbrudin 
14 Sawah Besar Djakarta Phone 3804 Gambir. 

Singapore,   
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Bisa dapat beli pada Agent di Surabaja: B. PIAR Toko 
kain2 — Pasar Tundjungan Stand 81—82 Telp. S. 4207, 
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Kepada Djawatan2, Bank2, para 

refatie dagang serta' langganan, 

kami. aturkan SELAMAT  TA- 

HUN BARU 1 JANUARI 1954. 

  

Bingkisan, berisi 

& bid Tjoklat. Watel TJAP 

GONG Walelchocolade 
atau 

bidji Tjoklat Watel TJAP 

GONG Waltelchocolade 
dan 

bidji Tjoklat Nougat TJAP 

MATA Nougatchocolade 

Rp 250 

GONG (6 go ADE 

10 Wafel checolade 

“4
 

“Toko Paris" 
Djurnatan 2 — Semarang. 

va
 

  

  

    
  SELAI Na ANU R 

ON lh BIMA LN 5 Tioklat CERES, lezat, 

AT TN ETS 

sehat   Ta
 
N
N
 
a
a
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$ dan murah 

e N.V. Reiss & Co. 

eno Na PUROL 
Dirumah obat Toko?   

  

  

  

  

Menghaturkan Selamat Tahun Baru 1 Djanuari 1954. 

AHLI DJAIT 

»SRAHAJU"   Kauman 48 — Semarang.     aa ra nara 

JAR 

ALAMAT JANG DAPAT DIPERTJAJA : 

»POO LIEM” 
P.f. 1 Djanuari 1954. - 

AA KAM 
Tn SL LP LT TA LL LI TT TE TE TE AA TK 

N. V. BANJUMAS TRADING 
CORPORATION “ 

|Djl. Randusari No.23 — Sem ang tp, : 448 
F3 1 Pe Ba 

Gam ARI Mma: 

Menghaturkan Selamat “Tahun Baru 1954 
pada segenap para langganan. 
AUTO-ONDERDELEN 
ACCESSOIRES - BANDEN & OLIEN 
ACCU SERVICE & ALAT2 LISTRIK 

TOK O 

Aneka Maart 
Djl. Seteran 1, Telf. 1255 — Djl. Mataram 113 Telf. 22081 

SEMARANG. 
EK 

Menurut keputusan jg berwadjib, mulai tg. 1-1-1954 kami di- 
berhentikan dgn hormat dari djabatan dgn. hak pensiun, dan se 

    

Bengkel Las 
Dj. Mataram 485 Semarang. 

T
A
U
 

J
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landjutnja akan pindah dari Saia tiga. Dengan djalan ini kami 
sekeluarga mohon diri. 
Kepada fihak atasan, teman? se djawat “dan ' saudara2 “sekalian 

kasih 

Semua 
kami utjapkan banjak2 terima 
kerdja-sama jg. sebaik-baiknja. 
rap dimaafkannja. 

atas segala bantuan dan 
kesalahan/kechilafan ha- 

Salatiga, 31 Desember 1953. 
NGADIO REKSOWIDJOJO 
Kapt. Kesehatan Stb. 17225 
Dj. Rumah Sakit Bl. G. 10 

  

MODEMAGAZUN ja TA ILOR — MODISTE 

Toko SRIKANDI 
Bo djong 66A Telp. 764. Semarang, 

1-1-1954. 6 P.f. 

  

      

Radja Dari Semua 3 
Obat Kuat jaitu: VIRANOL 

VIRANOL EXIRA STRONG tanggung sembuhkan segala matjam pe- 

njakit, seperti: Buah Ringgang, Diantung, Urat Sjaraf Otak (BRAIN), 
Lemah Badan, Lemah Sjahwat: (IMPOTENTIE SEXUEL ZWAKTE) 
ini Pil menambah darah, sungsum dan manik. Baik buat orang jang be- 
kergja di Kantor. Alasan penjakit badan lekas tjape, makanan tidak han- 

tjar, sering marah-marah, kepala pusing, entjok, linu-linu, muka putjet, 
kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran 

(zenuw), tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut-takut, sakit pinggang, 
djantung berdebar-debar, buat: itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 
10046 berhasil. Harga 1 ' Botol RATIO 25 

Djuga ada sedia lain-lain Obat jang mandjur. 
Pil Gumbira Istimewa buat Jaklakr Do en EGA Kn 
Pil Viramin buat peremuan jang dapat penjakit keputihan"... TEA yaa 
Mujak Tangkur- adjaib-buat Jaki-laki |... ii ihann aa Hat 
Sajep tjantik hilangkan hitaman dimuka, Panu, Kukul, djerawat 

ati KEKONOTAN YEN BRV TUNTAS RA Reps PO KE Ag kah 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ......... 3. 10.— 
Obab bikin Indones nba Ma aa Kn s3 10.— 
Minjak Gatal Rp or Saif Cree Kn Be ». 10.— 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk Sapi 
Pil Rexona untuk hamil dan tjotjokan bulanan 
Obat kentjaris mam“ engee AAA aU ae UR otak 
Obat sakit Entjok dan Linu-linu 
Obat kenfjing nanah, Gerah ae Ra RR Kakan Anh Pan 

Obat dikirim sesudah terima wang, tambah ongkos kirim 1094. 
TABIB MAWN Tamblong 40 ——— Bandung, 

Obat-obat bisa didapat beli disemua “Toko-toko Obat TIONGHOA di- 
seluruh Indonesia, , 

AGEN - AGEN : 

Universal Siores, Bodjong 6B, Semarang: Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe- 
kodjan 101, Semarangs Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- 
marang, Toko Obat. Shan ghai, Pasar Djohar 42, Semarang: Toko Happy, 
Pb aa 15, Kudus, Toko Baldjun, Djl. Kepatihan ne. 105. Peka- 
longan, Zindabad House, Nonongan No. 77, Solo: Toko Solo, DjL. So: 
srowidjajan No. 5, Jogjakarta Toko Junior, Djl. Malioboro 93, “Togja- 
karta: Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek 
An Fong, Petjinan 81, Jogja: Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, 
Jogja: Toko Obat Eng 'Njan Ho, Petjinan 75,. Jogja: Toko Obat Hok An, 
Djl. Raja 114, Magelang: Toko Obat Berlin, Djl. Pesuketan 77, Tiirebon: 
Tuko Obat Eng Ho Tong, Djl.. Pesuketan 91, Tjirebon: Toko Obat 
Thian Tek Tong, Dji. Karanggetas 217, Tjirebon: Toko Obat Tay Tjoen 
Hoo, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan, Toko Obat Thian Ho Tong, 
Dil, Pesuketan. 60, Tjirebon, 

      

  

  

    

    

    

   

    

   
   

   

   
   

    

    
     

    



      

    
     

     

  

inggal 2 DJANUARI 1954. 

chegue/girobiljet dari 

: @nganta-onggaNa. Tn lainnja. i 

. Mengumumkan ikut na Gebagai ahggauta dalam persetudjuart CLEARING mulai 

Naa dengan itu, maka mulai tanggal 2 Djanuari 1954 semua tagihan 
“BANK NEGARA INDONESIA Djakarta dapat disalurkan maa 

BANK NEGARA: INDONESIA 

-tagihan per    
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cenH.AMAROEF . MN : KOEDOES. TELP,4I. 

at Tahun Baru 1954 S0 ala 
Kpd. Segenap. Pengisap dan Para Tg He 

   
Tjabang : 

  

Menghaturkan Slamet Taun Baru 1-1-1954 

Juwelier Horloger 

Semarang- 
| TA HORLOGER “Siores Tailors 

. Bodjong 23a Tilp, 1513 
Dj. Solo 138 Tilp. 117 Sal. 

SALATIGA. 

      

   

  

      
   

  
  

eh Sporting “au. 
SETERAN 45 — SEMARANG. 

ke Sdn 1954. 

  

  

  

  

         

    

   

  

  

  

MESIN PEMBUAT PAPER- CLPS 
DENGAN MOTOR DARI 14 P.K.    
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“Chlorophy!! 3     
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Dijalan Darat 

  

un 4 ap 99 

' Paberik Sabun KWONG TN H0 
     

ID Arta Ing   
  

  

  

  

    
    

  

TA EAN SN MANA 
| Menghaturkan : z' 

(PLANET TAHUN BARU 1951 
Direksi dan. Pegawai 

ni KA NENAN 

Tam una CINEMAS .. 
LUX 
5.007:009.00 - 

- 
- z 
     

  

INI MALAM PENGHABISAN bi: 17 tah.) 

: ANNA MAGNANI — ROSSANO BRAZZI 
$ $ GERALDINE BROOKS 

3 5 sV Oo L €C A N Os Island of Passions! 
Tg, | Rauw and Violent! 

perbinbaa jang berkobar di Pulau Gunygng Berapi! - Gempar! 

BESOK MALAM PREMTERE 1 Djanuari 1954  (u. 17 tah.) 
ONEY — PEGGY RYAN — DICK HAYMES 

L ASHORE" Soge 3 Technicolor 
AA chase — The Blues — Musical! Gobs of Songs! 

Tilaric Romantic adventure in Catalina Island! 
! ena Lagu2 dan Njanjian menggembirakan. 

    

    

    

   

   

  

    

Gie 13 SAY 

GRAND 
5.00-7.00-9.00 

  

PEMBARENG | 

Ak sab2.30pa0” ee $ Penghabisan 

Film Tae” 
SEL Darga at aa 

Memikat! Gem- 

par. dat ur 
Mengharukan, Ta 

  

    

  

2 
memnannaa 

kn INI MALAM PREMIERE (u: 17 tah.) 
so07.005.t0 SITI HANAM - ROHAYA - H. AMIN -OSMAN 

3 “ata film Malaya baru jg. menarik 

Bi , RBAHAGIA DI SINGAPORE” 
: $ Djenaka dan menggembirakan! 

dengan njanjian2 dan tari2an jang merdu! 

ng, Nana HAL — Ae. — 9.30 

      

   
  

INI MALAM PREMIERE (u. 13 tah.) 
: ON ak Tn Pn 2 jang memikat 

  

  

“58 main #byist 12 ena malam 

  

  

  

   

   

  

MNNNANNNAN ANE 

8 | Keluarga TIGAS 
Kr. Tempel No. 5 Tilp. 1352 

Semarang     
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PAN P'A.S 

dalah zat 

     &. 
Pa j Tar 

: » 9 
katata en « 2 

an BetOTON arora Nona 3 .x « 4 Bodjong 58 “Tilp, 1514 Semarang . MAAN 3 Sei S S 3 sy KI “ s 3 Oa HIetloota ah 23 “der ce re. 8.8 
5 Watu Wrerato” Le oo See AL Latino LI Ot 2g 

3 G Ka 0 UU orasi 2. Att ML Tora alel “atata Tata ON 0 MODE MAGAZUN. r RA KA Tani RE NA KA #8 DA Ka aan Ia Te" Na aa Oa aah Segagaga 3 anne” “Selera po 

obat Nu chlorophyll jang hidjan 

memelihara kesehatan-mualat 
dengan sempurna. 

  

Bodjong 36 . 
daun jang menja Ph i ” : “ jav ar ale Stud a' 29 Sp 1329 Dapat: enakan sebutan padi: $ . ' babkan Ban jang P. £ I—I—1954 Pem arang. Jannina Tn | Berkat penjelidi para ahli : " 

itahun, 
$ 2 $ 2 

Pa dan Fuboratorium tasol setjara tera 
im d- | NN 

h sil mewudju 
| i, berha |Kepada para langganan dam -pe- is ,. kam dengan Menghaturkan Selamat Tahi un Baru Id 195 (| raat angan In Kami patas | kan aba geo Sen 

| 
hy ki Per. Wenter ,,Kalkun” ichlorop £ dipergu- membahajakan . Kepada tegap para langg anan: | Sewing Pa anaran Hu merangi kamar | Telp. 1718. pakan untuk Pe : 

| NN LA NAMA mulut. 

l 

“ Mentasol 
SE'G A.R: 

     

  

    

Napas segar sepandjang hari! 
Chlorophyll meniadakan sama sekali 
sebab? bau mulut, Memakai: Men- 

pas dari pagi sampai malam, Chlo- 
rophyll jang terdapat dalam Mentasol 
ini, menghilangkan zat? asam jang 

rophyil memperkuat gusi dan mem- 
perbesar daja melawan inpeksi. 
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mentjegah 
kebusukan gigi 
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sehat dan kuat   
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tur, menjegarkan na- 

email-gigi, pula me: 
jang merusak. Chlo- ' 
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  Itam MEME 

    

    

Menghaturkan Selamat Tahun Baru 1954 
pada segenap para Langganan dan pemakai ' 

ALAT-ALAT TULIS ———x 

MAMA Mm 
Me PE aa ar 

  

Menjampaikan Selamat Tahun Baru 1954 
Pada Segenap Para Langganan dan 

Andai Taulan 
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WAR Pada 
memudjikan 
ini selamat 
1954 

  

Purwodinata   

peralihan 

N.V.”,G.C.T.Van Dorp & Go 

SEMARANG 

    

    

   
    

   
   

tahun i 
para pembatja baka 

dan berbahagia tahun 

n 1/3 Bodjong 21”   
  

Ini malam 

Premiere 

REX 
STA 
(47th) 

Si-Do Do 

muntjul 

pula dim. 

. kota 

PARIS jg. 

indah per- 

mai! Ro- 

mantiek jg 

bergelora ! 

Lagu2 jg. 

mengikat 

hati. as! 

Ta Ini malam doa! SPECIAL x At | Met tropoje 5-1 92th) 
UNTUK ona Ronald Reagan — Rhonda Fleming 
TAHUN Musical Danny Chang :— Nigel Bruce” ' 

BARU!!! HONGKONG" 

LoRion 

    

      
       

   
   

        

  

  

     

  

Ini malam d.mb, 
57.943 th). 

Susan Hayward-— Robert Mitchum: 

    

| WHITE WITCH DOCTOR" 
20 th Century: Fox' Technicolor. "5      
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      «INI MALAM PREMIERE 
DJAGALAN 5.- 7.- 9.- (Seg. umur) 

Film Tiongkok TERBESAR keluar- 
an The Great Wall dgn: memakan 

berdjutaan dollars! 

Shia Mong - Sik Hwi - Pheng Hwan 

,NIEH HAY HUA" (A Tom Lily) 
Tjerita djaman keradjaan Soong. 

  

   
       
   
     

     

  

   

  

  

SELAMAT TAHUN BARU 1954    
     Direksi & Pegawai 

SREXM— ,ORION” 

»METROPOLE” & ,,DJAGALAN” 

THEATRES, SEMARANG. 

     
      

    

  
  

    

  
    

  
  

  
  

  
  

    

      

         

    
     

    

  

Ellias 
TAILOR & SHOEMAKER 
Djl:. Demak 22 — Semarang 

Menjambut hari 1 Januari 1954. 
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Menghaturkan selamet pada Se- 
kalian Saudara dan Tuan2 di 

Hari tahun baru 1 Djanuari 1954 

Direksi 
Hotel : 

»Djanka" 

meme 

Sekolah Mode- Borduur 

»sB Oo Tan" 
Dj.” Maluku 27 - Semarang 
Pem. - THE KONG HWAN ' 
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