
  

      

  

     
      

| 'Nasib Birma 

  

   

   

   

  

      
   
   

   

   

   
dalam beberapa pers baru soal 

“ini, maka atas pertanjaan | nal, da 

1g dewasa ini berada di Solo, | 
angkan sebagai berikut:      

    

       

bi “ 
    Birma, karen 

2 selainnja menghadapi 
  

. dapat - 

kat kemauan 
a djawatan2 tsb. (pegawai2) pihak pemerintah Birma. € ter k- oleh siasat golo- Ka oleh siasat golo 

mintang ditapal batas B 
lah mereka kira2 12.000 « 

  

Adapun dita golongan kepulisian 
-Togia/ Kudus — tidak terdiebak 

—. oleh opposisi, saja mengutjap sjokur 
—.. akhamdulilah, karena memang de- 

| mikian itulah jang saja kehendaki, 
“karena djawatan2 tsb (pegawai), | 

sipil, militer, pulisi, adalah alat ne ' 
- gan: Tana, meoarosoja hanja bertin- 
2. dak sesuai dengan tugasnja. « Lebih 

" djelas lagi, mereka itu harus tidak 
boleh diperkuda oleh golongan dan 

“aliran apapun djuga, karena djika 
. demikian maka barang tentu akan 
| mentjetus tindakan? jang sangat me 

“ srugikan negara dan rakjat. Dasar 
- ufjapan saja tsb karena mengingat P x ' 

| bahwa ternjata perdjuangan golo- (Saja ingat, bahwa Dr. Abu Hani 
ngan opposisi didalam parlemen be- fah, wakil Indonesia menghadiri 
Takangan ini setelah menderita keka| perdebatan dalam PBB: tentang 

: maka golongan opposisi tsb ! agressi Kuomintang). 
usaha melantjarkan kehen-| Selandjutnja kuasa-usaha 

  

pendjahat2 selama tiga tahun. 

   
    

    
    

    

   

pada PBB pada awal 1953. Dan 
saja berterima kasih sekali atas 
sokongan Indonesia jang turut me 
ngadukan agressi Kuomintang itu 
kata U Mya Sein. Saja tahu, Bir 
.ma berterima kasih kepada Indo 
| nesia, bukan sadia kepada Ka 
mahannja, tetapi djuga kepada 
pengertiannja tentang demokrasi. 

    

        
     
  

   

  

    

     

       

    

    

    
   

  

   

    

       

     

     

     

   

    

     

    

            

    
    

   

  

    

     

    

     

    

     

        

   

   
       

       

     

   

    

   

      
   
   

: 

. golongan opposisi djuga soal aggressi K Oomintan melantjarkan  kehendaknja Birma tidok disarlakukan 
awatan? pemerintahan, baik terhadap perang di Korea. 

Maupun militer termasuk kepu | pa Kuomintang berani 
in negara, seperti jang kami te-| 3 

di Sragen tgl. 20 jbl, Su- Sein meniebut sata periba- 
barangtentu mereka Jang insjaf hasa Birma, jang maksudnja sama 
kedudukannja sebagai alat ne dengan pepatah Indonesia: Djika du 

(tidak akan mentjemarkan die (rian bergelut dengan mentimun. ma 
ka me 

U: Mya Sei 

  golongan onna- ntimun djuga jang akan luka2. 
dik “Diojosoekarto. IPada- v up Op nga Token 

      
    

2 : | NuriangAsia Tenggara telah 'meluk 
| Jukai gmentimun.... 6 

Achirnja 'U Mya Sein mengata-      
b, “baiklah kita #sadjiKan 1: bb." kan, bahwa masafah.ini bukan sadja 
Dian apa ena Pi #Sek satir bdtp “adiian babi Biang tedipi 
en teh. 90-12253 sdr. Si Djoje- djugg satu tjobaan bagi “if 
ekarto Ketua Umum PNI mere! tan. Bangsa?, (Antara). 
kan, bahwa tindakan golongan , : - 

ppposisi sekarang adalah. tindakan ' “Atas. permintaan duta Swedia di 
sabotage dan sudah menjelundup Rusia, Rolf Sohlman, maka perda- 
dalam djawatan2 pemerintah, baik na menteri Sovjet Georgi Malenkov 
sipil maupun militer, djuga dalam telah memberikan “ tandatangannja 
kalangan kepulisian negara. Karena untuk kepentingan kampanje mem- 
itu kita haruslah awas. (Sd.). basmi penjakit lumpuh. 

Perserika- 
-.. 

  

  

| tara Presiden Dan 
ae AA La Ne un $ k 

“Menteri Pertahanan 
Penjelesaian 17 Oktober Diserahkan 

Pemerentah Utk Diselesaikan 
Melalui Saluran2 Hukum 

P SEBAGAI PENUTUP dari ada fangkaian pertemuan2 reuni 
Angkatan Darat jang diadakan 3 kali sedjak hari Kemis j.l., Pre 

| siden/Panglima Tertinggi telah mendjamu bara perwira mene 
| ngah dalam suatu resepsi jang dilangsungkan di Istana Djunvat | malam. Kalangan2 jang mengikufi pertemuan reuni Angkatan Da 
| rat jang dilangsungkan dengan Presiden/Panglima Tertinggi di 
| Istana pada hari Kemis jang lalu menerangkan kep: » Antara”, 

| bahwa pertemuan fsb. merupakan ,finishing touch” untuk memu 

|. Ehkan keutuhan dalam Angkatan Perang, chususnia Angkatan Da 
|. rat, jang sedjak beberapa waktu ini berada didalam ketegangan. 

Pertemuan jang telah dilangsungkan berdjalan sesuai dengan ren 
fjana jang turut diketahui pula oleh Menteri Pertahanan. 

pula soal penjelesaian 17 Oktober, 
Tentang soal: ini diketahui,” bahwa 
peristiwa 17 Oktober diserahkan. ke 
pada Pemerintah untuk diselesaikan 
melalui saluran hukum. Pengangka: 
tan 3 perwira menengah jang telah 
menimbulkan keberatan2 telah di 
tindiau, tapi achirnja keputusan Pe- 

merinfah itu tidak akan mengalami 
berubahan, sedang pedjabat KSAD 
akan “tetap menduduki djabatannja. 

Didalam pertemuan reuni itu sama 
sekali tidak dibitjarakan — mengenai 
mutasi para panglima, akan tetapi 

: Ana Tal kemungkinannja sama sekali tertu- 
ah ber achir. Tentang adanja tup Dam kalau dianggap perlu, ma 

ketegangan dikalangan Angkatan kg mutasi itu didjalankan diuga atas 
Darat diterangkan, bahwa kesan dasar pertimbangan routine. 

jang. didapat ialah, kalaupun, Mag | Presiden/Panglima — Tertinggi da- 
Bapa At 2, ema da tetep |lam reuni 'itu telah 'memberikati na 
6 tr Pn hat2 ja cnja menghen 

|. sampai meresap kebawah. sehat2 jang pada pokoknja meng 

Oleh karena itu, maka tidak 
dapat dikatakan adanja sesuatu 
konflik antara Presiden/ Panglima 
Tertinggi dengan Menteri Perta- 
hanan sebagaimana jang dikemu- 
kakan oleh sementara kalangan. 
Demikian menurut keterangan ka 
langan jang mengikuti pertemuan 
reuni itu. 
Dinjatakan seterusnja, ” bahwa 

“pertemuan reuni itu telah memba 
wa hasil jang memuaskan dan 
dianggap semua perselisihan jang 

a dikalangan Angkatan Darat 

  

: 'daki agar didjaga disiplin dan ke- 
| Menurut keterangan, didalam per MA San AP Perang dan 
temuan2 reuni “itu telah disinggung. chususnja Angkatan Darat. 

ni T NAMA TOR Nasehat2 Presiden. 

3 Bentatk pertemuan jang dilang- 

jtk Mesir? 
““ sungkan pada hari Kemis jl. di Ista 

na, dapat dikabarkan, bahwa perte 

pa Militer Dan 
Tee eno) 

Jang pertama diadakan & 2 antara 
000 Ekonomi Presiden/Panglima — Tertinggi, d, 

ni konom KSAD dan para panglima territo- 
rium dan dihadiri djuga oleh P.M. 

“Ali Sastroamidjojo dan kedua wakil 
P.M. Mr. Wongsonegoro dan. Zai- 
oul Arifin. , 

Pertemuan jang kedua, jang djuga 
dihadiri Menteri Pertahanan, diada- 
kan selain dengan panglima2, djuga 
dihadiri oleh komandan2  resimen, 
wakil KSAD, kedua assisten. KSAD 

€ dan kepala2 seksi SUAD. 
|| Pertemuan jang ketiga. dilangsung 

MBAD jang merupakan, kon 

RAPA HARI jg lalu di 
dismumkan berita jg me- 
n bahwa Amerika hendak 

    

   

    

    
    

  

   
    
    
     
     

     

    lima2 territorium dengan  koman- 
Yan2 resimen. (Antara). 4 

    

BERHUBUNG DENGAN pada hari Senen ini, genap 

imbangunan sehabis perang, n 
(masalah mempersatukan dan memperkuat gerakan2 jang 

23 & p —— - ver dp 1 

F Disamping itu Birma dan Indone- 
“sia djuga senasib, kata Kuasa-usaha 

negeri kita keduanja 
“musuh dari 

luar, djuga harus membasmi penga 
tjau2 didalam negeri, jang keduanja 

ji merupakan antjaman jang sama ber 
i. Dahaja. Tetapi kini untunglah Birma 

mematahkan — perlawanan 
kaum pengatjau itu' dari dalam, ber 

rakjat dan aksi dari) 

gi antjaman dari sisa pasukan2 Kuo 
irma. Djum 

000 orang, jang 
menggagahi bumi Birma, “mengatjau 
didesa2 Birma dan kerdjasama dgn, 

Agressi ini telah diadukan ke 

Sand a Birma 
beralih ada diluar parlemen, menjatakan keheranannja - mengapa 

terhadap 
sebagai 
Menga- 

menentang 
ipiagam PBB? Dalam hubungan ini 

waktu ini, kata tab #meluikat | 

ai 

   

   
ap en: A6 

a 
tjorong RRI untuk menjampaikan 

   
   

  

LIAN dj tahun Birma merdeka, maka U Mya Sein, Kuasa-u “di Jogi . Indonesia, berpidato didepan 4 Na Aa Da 
: : ADA, (pernjataan terima kasihnja kepada tiap orang Indonesia. U Mya 

3 ln Sein menjatakan, bahwa pada ' waktu ini masib aah 
at umum di Ga an gi sama dengan nasib negeri2 Asia 
. reaksi seperti Indonesia, India, Pakistan dll. Semuar 

pembangunan 

  

Resep Dulles 
Terbaru 

|Utk Melawan Kominis 
ime : Lingkungan Lapa- 

ngan2 Terbang 

DALAM MINGGU jang ter 
Hampir habis pengatjau datang Ja @Chir dari tahun 1953 John Foster Nasa pabukung Kun Dulles, menteri luar negeri Ame" 

memperkembangkan | rikan telah 
setjara luas teorinja tentang tjara 
jang lebih effektif untuk melawan 
omunisme. D 

   

Hensley dari Washington. Menu- 
rut Hensley konsepsi Dulles ini 

. menolak fikiran untuk menempat 
kan djumlah2 pasukan2 darat 
Amerika jang besar di tempat2 
pertahanan jang tetap digaris ke 
liling komunis jang pandjang. Se 
bagai gantinja ia mengandjurkan 
dibangunkannja pangkalan2 uda- 
ra jang apn untuk dapat di 
gunakan dengan tjepat, 

Lebih Jandjut Hensley  mengata- 
kan bahwa teori Dulles ini kini te- 

lagi dengan diumumkannja oleh pre 

divisi dari Korea dalam bulan De- 

itu mengandjurkan agar Sovjet Uni, 
negara2 blok Eropa Timur dan RRT 
dilingkari oleh pangkalan2 udara jg 
kuat, jang maksudnja “ialah agar 
bomber2 strategis dapat melakukan 
serangan2 jang djauh didjantung in- 
dustri Sovjet. Sesuai 
itu, maka kalangan2 diplomatik me 
nundjukkan bahwa Amerika berang 
isur-angsur bermaksud untuk mengu 

rangi panikan daratnja di Eropa 
tapi akan memperkuat pangkalan? 

   

Stewart Hensley. (Antara). 
“ 

  

Buktikan 
Pula 

Djawaban Washington 
Atas Niat Damai 

Malenkov   
Tak Ada Konflik An- 

| Malenkov 

.muan itu diadakan tiga kali bertu- 

« 

KEMENTERIAN luar negeri 
Amerika Serikat hari Djum'at te 
lah mengemukakan bahwa P. M. 
Sovjet Uni, Georgi Malenkov, 
harus membuktikan dengan per 

| buatan2, bahwa Sovjet Uni sung: 
guh2 berhasrat perdamaian, seba: 
gaimana dinjatakan oleh Malen- 
kov dalam tanja-djawab dengan: 
wartawan Kingsbury Smith (war 
tawan ini djuga sering2 menulis 
di ,,Suara Merdeka”. — Red.), 
seorang bangsa Amerika. 

Dalam tanja-djawab 
Malenkov al. mengemukakan  has- 
rat supaja hubungan antara Ameri- 

ka dan Sovjet mendjadi lebih baik. 
Djurubitjara kem. Iaar negeri Ame- 
rika mengatakan, bahwa  negerinja 
menjambut dengan gembira pernja- 
taan Malenkov jang bersifat damai 

berapa tempat didunia dimana So- 
jet Uni bisa mulai memperlihatkan 
bukti2 kesungguhan hatinja. 

Konperensi 4 Besar, 
Korea & Indotiina. 

Djurubitjara tadi mengatakan 
bahwa konperensi 4-Besar di Ber 
lin jad. akan merupakan kelong 
garan untuk mempersatukan Djer 
man dan membebaskan Austria. 
Kalau pemerintah Sovjet. mau, 
maka ia, dapat: memungkinkan di 
laksanakannja konperensi politik 
mengenai Korea dan djuga bisa 
mengachiri agressi terhadap nega 
ra2 Indotjina jg merdeka,” kata 
djurubitjara tadi. 

Reaksinja di Washington 
tak sebesar terhadap Stalin 

Berita AFP dari Washington me- 
ngatakan, bahwa interview dengan 

tadi disambutnjia di-ibu 
kota. Amerika Serikat tidak seha- 
ngat interview dengan mendiang Jo- 
sef Stalin kira2 2 tahun jl. Hal ini 
diartikan sebagai suatu 
bahwa sebuah pernjataan dari kepa 
la pemerintah Sovjet Uni sekarang, 
tidak menimbulkan akibat2 psycho- 

logis jang sama seperti ketika za- 
man Stalin, walaupun - ketegangan 
internasional masih “tetap ada. 

Seperti diketahui, djuga tanja dja 
wab dengan Stalin diadakan oleh 
wartawan Kingsbury Smith pula.   

| melarang pemakaian 

nsi antara pd. KSAD dan pang 

PERDANA MENTERI Soviet Uni 
Georgi Malenkov telah menjambut 
tahun baru 1954 dengan menjatakan 
bahwa menurut pendapatnja ..tidak- 
lah ada rintangan2 jang  objektip 
untuk, memperbaiki hubungan2 an- 
tara Soviet Uni dan Amerika. Seri- 
kat”. Malenkov menjerukan pula su- 
paja diadakan usaha2 lagi untuk 

bom2 atom 
dan hydrogen serta sendjata2 pem- 

bunuh besar2an lainnja. Demikian 
menurut berita Tass jang disiarkan 

  

€konomi nasio | 

Demikian diwarta- | 
kan oleh wartawan UP Stewart ) 

lah dilaksanakan dengan lebih luas| 

Siden Eisenhower untuk menarik 2|” 

sember jl. Selandjutnja teori Dullesf 

dengan teori, ta dan kawan-kawannja 

Demikian. menurut wartawan “UP. 

tertulis tadi 

itu, dan dikatakannja bahwa ada be! 

petundjuk 

(Antara). : 

tan Tenjenf o 
Indonesia | 

: na Dan Indonesia Pada 
Waktu Ini Banjak Persamaan | 

    

    

    

    

    

    

   

Wa ia 

80.000 M: 
   

Hudjen 

bagainja pagi hari Saptu jl. meng 
Isi jang diselenggarakan oleh Pani   ikat Islam Indonesia Makassar. 
rintah pusat supaja mengz 

rapat umum Permai di 
(Sa.w., Onran dan agama 

k itor gul 2 

dan perdjalanan demonstrasi jang 
sepandjang djalan menudju Tu- 
han Allah dengan mengutjapkan 
.Allahu Akbar!” 3 

Setiba dikantor gubernur Sula 
| wesi, tiga orang dari perutusan 
demonstrasi jakni Jusuf - Samah, 
Kijai Hadji Mob. Ramli dan Sja- 
rif Saleh menemui acting guber 
nur propinsi Sulawesi, Winarno 
Danuatmodjo jg sudah bersedia 
untuk menerima mereka. Kepada 
'acting gubernur Winarno oleh 
Jusuf Samah atas nama 33 par- 
tai/organisasi Islam. di Makassar 
jang bergabung dalam  Panitya 
Pembela Islam serta mengerahkan 
demonstrasi itu menjerahkan per 
njataan inti-sarinja sbg. berikut: 
Memprotes keras penghinaan dan 

fitnahan jang telah dilantjarkan M. 
'Kartawinata dan  kawan-kawannia 
terhadap kesutjian agama Islam dan 
kaum muslimin beserta nabi dan ki 
tab Sutji beserta Pemimpin2nja. 

a. Supaja memutuskan terhadap 
M. Kartawinata dan kawan?nja se- 
gera diambil tindakan? hukum. 
“b. Djika sekiranja terhadap peng 

hinaan dan pitenahan sematiam ana 
jang telah dilantjarkan oleh M. 
Kartawinata dan kawan?nja dsb. 
oleh pemerintah tidak sanggup dise- 
.lesaikan dengan segera, maka kepa- 
Ida menteri2 jang mewakili ummat 
Islam, supaja menarik diri dari Ka- 
binet Ali/Woneso, demi untuk ke- 
pentingan rakjat terbanjak dan 

Ikaum muslimin chususnja dan nega 
ra dan bangsa Indonesia. 

Pernjataan tertanggal 2 Djanuari 
1954 ditanda tangani 33 partai/orga 
nisasi Islam “antarenja P.SLLL. .Ma- 
sjumi dan Nahdlatul Ulama. 

Acting gubernur Winarno dalam 
menjambut pernjataan dalam sam- 

pul tertutup itu mengutjapkan teri- 
ma kasihnja pada delegasi dan ber- 
djandji akan menjampaikan dengan 

rintah pusat. : 

kerdja maka acting gubernur Winar 
no menudju para demonstrasi jang 
sementara menunggu dihalaman kan 
tor. Acting gubernur dalam sambu- 

tannja antara lain menjatakan ke- 
pertjajaannja, bahwa pemerintah pu 
sat senantiasa menempatkan agama 
itu-pada tempat jang sewadjarnja 
dan semula2nja, seterusnja dinjata- 
kan pernjataan para demonstran itu 
'akan disampaikan pada pemerintah 

  Selesai penjambutan dalam bilik $ 

Juatu pawai sebagai protes rakjat India terhadap desas-desus perdjandjian 
militer dari Amerika Serikat dan Pakistan melalui gerbang Amnieri di 
New Delhi. Sedjax adanja kabar-kabar tentang perdjandjian militer, di 

seluruh India telah diadakan pelbagai demonstrasi jang menentangnja. 

    

   

segera pernjataan itu kepada peme-|. 

  
pusat. Achirnja Winarno. mengharap | 
para demonstran masing2 pulang ke | 
tempatnja. t 
-Setelah Jusuf Samah 

tua panitya mengutjapkan kata2 te- 
rima kasih pada acting gubernur Wi 
Inarno maka Kijai Hadii Moh. Ram- 

li membatjakan , doa bagi para sju- 

  

| 

    

    

  

       

        

     

  

      

           

    
      
     

  

     
      

      
      
      

    

Muslimin Makassar 
Protes Penghinaan Igama 

Berintik-Rintik Penuh Gema 
Seruan ,Allahu Akbar” 

KIRA-KIRA 80.009 orang umat Islam anfaranja terdiri dari 
Ipemuda-pemudi peladjar Islam, Ulama2, kaum pekerdja dan se 

C Naa E Sakbii bahagian dalam denonstra 
Pembela Islam: Makassar di 

   
   

   
   

   
     
   

  

bawah pimpinan Mohammad Jusuf Samah atas nama Partai Seri 
Maksudnja ialah menuntut peme 
indakan terhadap M. Kartawina 

dengan utjapan2-nja “dalam 
1g menghina nabi Muhammad 
a umumnja. Pada demonstrasi 

aya Djalan Lajang 5. menudju 

     

  

“Tunak 
Larangan Eksport Ka- 
ret Ke Negara2 Blok 
Russia: Karet Mutu 
Rendah Boleh 

Di-Eksport 

LARANGAN eksport karet jg 
diadakan oleh negara2 Barat ke 
negara2 blok Rusia akan diperlu 
nak, demikian diterangkan hari 
Sabtu oleh kalangan jg berkuasa 
di London. Larangan jang diper 
lunak ini untuk sementara hanja 
mengenai eksport karet mutu ren 
dah jang oleh para ahli Barat di 
anggap tidak berguna bagi usaha 
peperangan negara2 Komunis, Pe 
“yundingan tentang seal tsb. kini 
sedang dilakukan antara wakil2 
negara2 NATO dan negara2 jang 
ikut berperang di Korea. Perundi 
ngan ini dilakukan di Paris, demi 
kian ditambahkan oleh kalangan 
tadi. 2 

E Kabarnja para wakil tadi sudah 
mentjapai persetudjuan dalam soal 

tsb. Seperti diketahui, 2 bulan jang 
lalu Inggris telah menghapuskan Ia 
rangan eksport kendaraan motor ke 
tiil-ke negara2 blok Rusia.  Tinda- 
|kan Inggris ini telah disetudjui dju- 
ga oleh para wakil tadi jang di wak 
tu2 jang tertentu menindjau kemba 
li daftar barang2 jang tidak boleh 
di eksport ke negara2 blok Rusia. 
Menurut kalangan tadi diperlunak- 
nja larangan eksport karet itu teruta 

ma disebabkan oleh kesulitan? Lan-! 
ka dan Malaya jang keduanja sa- 
ngat menderita sebagai akibat lara- 
ngan eksport karet tsb. 

Tiada larangan 10072 
atas eksport karet. 

Berapa besar djumlah karet j 
boleh didjual kepada negara2 blo 
Rusia sebagai akibat diperlunak- 
nja larangan itu, untuk sementara 
ini masih belum dapat diberita- 
kan. Tetapi dewasa ini memang 
tiada larangan 10096 atas “eksport 
karet ke negara2 blok Sovjet. 
Eksport ini dibatasi untuk. men 
tjegah negara2 itu ' memyvroleh 
karet dalam djumlah2 besar jang 
sangat melebihi kebutuhan2 sipil 
nja.. (Antara) 

  

hada (pedjoang2 jang sudah gugur 
sebagai ke- dalam menunaikan kewadjibannia). (demokrasi ini digunakan 

Para demonstrasi meningalkan ha 
laman gubernur menudju. mesdjid 
Raya dimana mereka bubar dengan 
tertib. (Aneta). 

angan ( 

tjaraSrampangan|,iv.tant'| 
(Hingga Akaa Memburukkan Keadaan 
“Jg Hendak Diatasi Den Tjara Demo- 

: 'ikrasi 
Pesan Tahun Baru Presiden Sukarno 

. fakan baik sekali 
Ipembitjaraan2: “jang mungkin" sekati 

  

jang memberi kejakinan 

“Sukarno, dengan 

selisihan2   Sesudah itu baik Mr. Sartono se- 
bagai ketua Parlemen, maupun Pre- 

siden Sukarno sebagai Kepala Nega- 
ra, menundjukkan adanja pertikaian 
antara banjak paham di Indonesia 
dan djika Mr. Sartono mengandjur- 
kan supaja masing2 didalam ikatar 
kebidjaksanaan bersama — hendaknja 
memberikan batinia agar dapat di- 
lantjarkan pertjaturan hidup  nasio- 

nal dan internasional dalam suasa- 
na persahabatan dan perdamaian 
Presiden memperingatkan kepada se 
luruh rakjat Indonesia akan besar- 
nja bahaja bagi Negara Indonesiz 
diika alat demokrasi digunakan de- 
ngan salah.. Patut ditjatat, bahw: 
Dutabesar Pilipina Sebastian dalam 
resepsi tsb. berbitjara atas nama se- 
luruh. korps diplomatik jang ada di 
Indonesia dan umumnja hadlir pula 
dalam resepsi tsb. Karena keseha- 
tannja tidak mengizinkan, Waki! 
Presiden Moh. Hatta tidak hadlir 
:dalam pertemuan itu. 

! 

   Pedato. 

Benar, tahun ini, jang mulai de- 
ngan suasana jang gelap, telah me- 
lihat pula keredaan jang progressif 
dalam kegentingan internasional, de- 
mikian Presiuen. Debat2 dan pida- 
to2 dalam dewan2 dunia adalah sc- 
demikian, hingga memberi harapan. 
bahwa suasana dimasa dekat in! 

untuk melakukan 

membawa pengertian jang lebih baik 
'jantara blok2 jang bertentangan. 

Kami di Indonesia, kata Presiden 
selandjutnja, dengan mendasarkan 

pendirian kami atas politik luar ne- 
geri jang aktif dan bebas, telah ber- 
usaha untuk menjingkiri kegentingan 
dan pertentangan jang ada. Dengan 
rasa persahabatan terhadap semua 
dan tidak dengan mengandung rasa 
kebentjian kepada siapa sadja, kami 
dengan turut serta dalam tindakan2 
bangsa2 Asia dan Afrika jang se- 

'pendirian. telah berusaha menemu- 
:kan persetisihan2 dan menundjukkan 
idjalan kearah kerdja-sama — jang 
ikonstruktif untuk kepentingan  ber- 
' sama. 

Dikatakan selandjutnja, — bahwa 
ja pendamaian ini tidak selama- 

  
nja membawa hasil baik, tetapi Pre- 
siden jakin, bahwa kedjudjuran mak- 

“sud ini kini sudah diketahui umum. 
Diharapkannja, bahwa keadaan eko- 
nomi jang lebih baik dalam tahun 

:jang baru ini akan memungkinkan 

Indonesia untuk mengelakkan kege- 
.Jisahan ekonomi dan instabilitet po- 
litik, sebab keduanja itu memang ti: 

:dak dapat dipisahkan. 

| Atas nama Pemerintah  Presider 
'mengutjapkan terima kasih kepada 

korps diplomatik dan konsuler sert: 
wakil2 badan2 PBB dan wakil2 lain 
nja, atas pengertian jang mereka 
tundjukkan terhadap soal2 jang di- 
hadapi Indonesia, dan atas bantuan? 
jang telah diterima oleh . Indonesi: 

melalui “wakil2 “itu. Selandjutnja 
i mengharapkan supaja perhubungan 

inegara2 mereka itu dengan Indone- 

sia akan makin kekal. 

Petuah Presiden. 

Seterusnja Presiden membenarkan 
adjakan Ketua Parlemen untuk  se- 

“saat kembali kepada pokok segala- 
|galanja dan bermohon — kepada Tu- 
han Jang Maha Bidjaksana itu, dan 
Presiden ' menundjukkan. bahajanja, 
djika pertikaian. paham jang dikemu- 
kakan oleh Ketua Parlemen itu ma- 
kin meruntjing. — Dikuatirkan oleh 
Presiden, bahwa aktivitet  partai2 
dan golongan2 — dalam menghadapi 
pemilihan umum nanti, pemilihan 

umum jang sesungguhnja berarti pe- 
laksanaan demokrasi, — akan dilaku- 

kan sedemikian -rupa, sehingga mem 
bahajakan tudjuannja itu sendiri. 

Demokrasi adalah suatn alat un- 
tuk mentjapai suatu tudjuan kebahu- 
tiaan semua, suatu alat untuk. ber- 

sama-sama menghadapi soal2 bersa: 
|raa, untuk melepaskan diri dari ke 
Lemkapang dan mentjapai tjira-tiitanja. 
“Presiden memperingatkan kepada se- 
luruh rakjat, djangan sampai alat 

dGemikian 
rupa, sehingga akibstnja lebih buruk 
Waripada penjakit jang hendak di- 
atasi dengan alat demokrasi itu sen- 
diri. (Antara). 

Pun Jakin USA-Rusia Bisa Rakun 
Pernjataan2 Malenkov itu ialah 

djawaban terhadap pertanjaan? jang 

dikawatkan oleh wartawan kantor- 

berita Amerika ,,International News 

Service” di Paris, Kingsbury Smith. 
Dalam interviewnja jang pertama 
sediak ia menggantikan Stalin, Ma- 
lenkov menjatakan harapannja pula 
bahwa rakjat Amerika akan hidup 
babagia dan damai. ,,Dengan sepe- 
nuh hati saja mengharapkan bahwa 

rakjat Amerika akan hidup dalam 

  

oleh Radio Moskou pada malam kebahagiaan dan perdamaian. Saja 
Djum'at ini, Oo barap -mudah2an. — rakjat Amerika 
   
   

  

  

akan berhasil dalam usahanja. mem- 
perkembangkan perhubungan2 persa- 
habatan dengan bangsa2 lainnja dan 
mendapat hasil2 jang baik — dalam 
soal mendiaga perdamaian terhadap 
segala usaha untuk melanggarnja”, 
demikian Malenkov. 

Ditanja apakah jang menurut pen- 
dapatnja merupakan langkah terpen- 
ting jang dapat diambil dalam tahun 
1954 untuk kepentingan perdamaian 
dunia, Malenkov mendjawab: ,,Lang: | 
kah demikian itu' ialah apabila di: | 
adakan suatu persetudjuan antara 

| negara2 berdasar kekuatan mana pi- 
hak2 jang bersangkutan dengin per- 
setudjuan/ tadi akan berdjandii  de- 
ngan, chidmat dan dengan tidak ber- 
sSjarat untuk tidak menggunakan ser- 
djata2 atom, hydrogen atau tjaya2 
Jainnja untuk MeMk kah pembunuh- 
an besar2an. Persetudjuan demikian 
itu dapat memudahkan  tertjapainja 
pengertian — mengenai — pelarangan 
mutlak sendjata2 atom, serta pem- 
bentukan pengawasan internasional 
|jang keras guna melaksanakan pela- 
rangan pemakaian tenaga atom uri- 
tuk maksud2 peperangan”, 

BAIK P. E. SEBASTIAN, Dutabesar Pilipina 
maupun Presiden Sukarno, dalam resepsi tahun-baru di Istana Mer 
deka hari Djumahat mengenai situasi 
tentang adanja kegentingan sua sana politik dalam 
jang baru silam ini, tetapi keduanja menundjukkan adanja tanda2 . atau harapan jang besar, bahwa 
jang baru ini akan membawa pengertian jang lebih baik antara 

blok-blok jang bertentangan. Dutabesar Sebastian mengenai Indo 
nesia menjatakan, bahwa djuga Indonesia 
ngan dalam usaha memetjahkan soal dunia itu, 

  

  
   

SE 
Petannaaa nama 

        

BODJON 
RADAR 

  

  

Itu 

di Indonesia, 

internasional menjatakan 
tahun 1953 

tahun 

memberikan sumba- 
sedang Presiden 

1 menerangkan politik luar negeri Indonesia jang 
bebas menjatakan, bahwa bersama dengan negara2 Asia dan Afri- 
ka jang serupa pendiriannja Indonesia berusaha menemukan 

serta menundjukkan djalan kearah 
konstruktif untuk kepentingan bersama. 

per- 
kerdja-sama jang 

rang RRT Tb Ini? 

DUTA BESAR Tiongkok Na 
sionalis di Kairo, Dr. Ho Feng- 
han, menerangkan belum lama 
sahwa pemerintahnja sekarang 
mempunjai tentara bersendjata 
lengkap sebesar setengah djuta 
wang: didalam tahun 1954 akan 
dimulai perebutan daratan Tiong 
kok. Duta Besar itu baru menga 
lakan rundingan dengan wakil 
serdana menteri Mesit, kolonel 
Nasser dam menteri luar negeri, 
Dr. Mahmoud- Fawzy, mengenai 
desas-desus bahwa Mesir bermak 
sud mengakui Peking. 

Namun  duta-besar tsb. me- 
ajangkal dan mengatakan ia tidak 
tahu-menahu tentang desas-desus 
sematjam “itu. Ia. menerangkan 
bhw. pengurangan sokongan Ame 
rika kepada Tjiang Kai Sjek ada 
lah akibat karena Dean Acheson 
dulu mendapat nasehat2 buruk 
dari ,orang2 jang kemudian di 
tuntut . karena  pengchianatan”. 
Amerika, demikian duta-besar itu 
melandjutkan, sekarang 'insjaf 
bahwa jg berdjalan di Tiongkok 
bukan reorganisasi agraria, tetapi 
revolusi. io komunis. (Antara) & 

  
| 

  

Chen Cherg 
Peringatkan: 
Djaga2 Kemungkinan 

PBB Akui RRT 

PERDANA MENTERI . Chen 
Cheng dari Taiwan hari Sabtu mera 
malkan bahwa di hari kemudian jg 
dekat tidak akan meletus — perang 
dunia, tetapi sekalipun begitu ia me 
njerukan rakjat Taiwan supaja meng 
adakan, persiapan. Di katakan, bhsw', 

rakjat Taiwan harus bersiap karena | 
keadaan internasional dapat berobah 
setjara tiba2. jang tidak baik bagi 
Taiwan. Dengan pernjataan itu Chen 

Cheng memaksudkan — kemungkinan 
diakuinja RRT oleh PBB. Kemung- 
kinan “ini dalam bulan2 terachir te- 
lah dikemukakan oleh kalangan2 di- 
plomatik di Taipeh. 

   

amen   

F e : 

Muntjual 
Perang Indo China 

| Petjah Djadi 3 Front 

PASUKAN?2 Perantjis bertem- 
pur dengan tangan dan bajonet 
dengan pasukan2 Ho Chi Minh 
di tiga front pada hari Kamis. 
Pertempuran sengit telah terdjadi 
dipantai tengah disebelah Selatan 
kota Hanoi jang strategis ini. dan 
laporan2 dari sana mewartakan 
Perantjis telah menewaskan 20 
orang pasukan2 Ho, dan sedjum- 
lah lebih dari itu ditawan. Pasu- 
kan2 ”Hantu” jendral Vo Ngu- 
yen Giap (dinamakan demikian 
karena mereka sekonjong-konjong 
dapat. menghilang dalam hutan, 
akan tetapi sekonjong-konjong te 
Jah muntjul kembali didekat kota 
Thakhek jang telah diwartakan. 
telah ditinggalkan oleh Perantjis. 

Sementara itu kepala staf kepoli-: 
sian Muang Thai, “Letn. Djenderal 
Chamrasromrun, jang: baru sadja 
kembali dari perdjalanan keliling ke 

| perbatasan Muang Thai-Laos, me- 

ingatakan hari Kemis di Bangkok, 
bahwa diantara. pasukan? Vietnam 
Ho. Chi Minh jang menduduki korea 
Thakhek ditepi sungai Mekons “di 
Laos, terdapat opsir2 tentara Ticng: 

kok. 4 

| Chamrasromrun tak hendak me 
ngatakan dari siapa mendapat kete- 
rangan tadi, tapi dikatakannjia oah- 
wa hanja kira2 70 serdadu Vietnam 

Ho dan Pathet Lao ada didalam ko- 
ta Thakhek, sedangkan sisanja ada 

diluar kota.  Dikatakannja “bahwa 
opsir2 Tiongkok tadi “djadi penase- 
hat2 tentara. Vietnam Ho. dan. bah- 
wa mereka pandai bahasa Thai. 
(Antara-UP). 

  

Keasulit Russia 
D Surabaia? 

DARI PIHAK jg mengetahui 
kita mendapot kabar, bahwa kepa 
da orang2 “jang berkebangsaan 

   
Rusia dikota Surabaja oleh jang 

an, apakah mireta. fu eahingini 
sdanja suatu konsulat Rusia di 
kota Surabaja.. Kabarnja djika 
djumlah jang menghendaki kon 
sulat itu tjukup banjaknja, maka 
akan dipertimbangkan akan dibo 
lehkan atau tidaknja dibuka sua- 
tu konsulat. Djumlah jang pasti 
dari adanja orang2 Rusia itu be 
lum didapat angka2-nja, “tetapi 
pasti tidak demikian banjak, se 
dang diantara mereka ini ada jg 
telah mendjadi warganegara Be- 
landa, atau tidak berwarga-negara 
sama sekali. (Antara) T 

Dewan Partai 
mengumumkan, 

Partai Republik” 
bahwa Sekretariat 

(Dewan Partai beralamat Djalan Pa- 
seban No. 6 paviliun. Menurut pen 
umuman itu ,,Partai Republik” ber 
diri sedjak 14 Agustus 1953. Sekreta 
ris Umumnja ialah Suharno dan Wa 
kil Pemimpin Umum J. B. Assa. 

”Glos Praey”: Tekanan USA 
Sebabkan Peranfjis Ab: 

  

an 
Adjakan Damai Ho Chi Minh 

SURATKABAR Polandia ,,G los Praey” (,,Snara Buruh”) hari 
Djum'at il. menuduh, bahwa hanja karena adanja tekanan. dari 
Amerika Serikat sadja, maka Perantjis tidak menerima b ik sa 
rav2 Ho Chi Minh untuk menjelesaikan perang Indotjiha 
djalan perundingan. 
Harian. tadi seterusnja 
pa itu akan menjerahkan Peran 
dan kaum. balas-dendam”, 5 

    

Fharikai Islam 

Sokong Ali- 

Wongso 

KONGRES Partai Politik Tha- 
rikat Islam se-Indonesia jang di 
langsungkan di Medan dari tgl. 
28 hingga 30 Desember jg baru 
lala telah menjatakan bersedia 
membantu pemerintahan Ali Sas 
troamidjojo, selama kabinet seka 
rang ini mementingkan kehendak 
rakjat terbanjak. Pernjataan tsb. 
jang merupakan salah satu dari 
keputusan2 jang diambil oleh 
kongres itu telah diumumkan pa 
da 30 djalan 31 Desember dalam 
satu resepsi penutup bertempat di 
Gedung Kesenian dikota Medan. 
Resepsi itu djuga dihadiri oleh 
Menteri Agania jang telah. tiba di 
Medan untuk itu pada tgl. 30 De 
sember. 

Keputusan2 jang telah diambil 
kongres tsb. jang berdjumlah 28 
matjam antara lain2 ialah: Me 
ngenai soal gangguan2 keamanan 
kongres menuntut agar pemerin 
tah menjelesaikannja dgn tjara 
psyehologisch, politis dan ekono- 
mis. Selandjutnja kongres - men 
desak kepada pemerintah supaja 
dihapuskannja Perdjandjian Uni 
Indonesia-Belanda. Dalam — pene 
tapan anggaran belandja negara. 
kongres mendesak pula adanja ke | pelabuhan2. stasiun 
seimbangan keuangan antara pu- | tempat2 

dan daerah. 
Selandjutnja — dituntut 

agar pemerintah 
tempat2 sembahjang 
pemberhentian kapal2 

sat 

pula, 
mngadakan 
di-tempat? 

terbang, 

engan 
Demikianlah menurut siaran” Radio Warsawa. 

mengatakan, bahwa projek Tentara Ero 
tjis kepada ,,kaum militaris Bonn 

Dikatakan bahwa usaha? Ame 
rika beraneka-ragam tjoraknja: 
menteri luar negeri A.S.  “Dulles 
achir2 ini mendesak lagi supaja 
Perantjis meratifikasi perdjandjyi- 
an tentara Eropa: siaran2 Ameri 
ka jang berpengaruh tampaknja 
bersependapat dengan  ,,seorang 
dienderal Inggris jang tak « mau 
dikena?”, jang mengatakan bahwa 
ia chawatir Perantjis tidak akan 
memietjahkan soal2 jang dihadapi 
nja, ketjuali apabila guillotine di 
pergunakan -lagi. 

Inilah  guillotinenja:  Wehr- 
macht (angkatan perang) Neo 
Nazi, jang oleh musuh2 Perantjis 
hendak ditempatkan atas kepala 
Perantjis.”   Imbangan antara djumlah  pasu- 
kan Perantjis dan Djerman Barate 
dalam tentara Eropa, #kan di sesuai 
kan dengan tjita2 Amerika. New 
York Times” mengatakan bahwa da 
lam prakteknja, - pemerintah Bonn 
telah mengoper pimpinan atas Eropa 
Barat dari tangan Perantiis. jaitu ke 
tika beberapa bulan jl. Adenauer di 
pilih djadi perdana menteri lagi, ds 
ngan suara terbanjak sekali. 
Tekanan Amerika ini terasa pula 

di Indochina: walaupun pasukan? 
Perantjis mengalami kekalahan bs- 
sar di Laos, pemerintah Perantjis 
tidak memperlihatkan sesuatu petun 
djuk akan sikap goodwillnja, untuk 
memetjahkan masalah Indochina 
Yara damai. Demikianlah 
Pracy”, (Antara). 

se 

.Glos 

  

dan pada 
pemberhentian . otobis2. 

Mengenai, perburuhan kongres 
mendes: pemerbitah agar Ofie 
slagreeht tahun 1941 diganti de- 
ngan undang2 jang menguntung 
kan bagi pihak buruh. (Antara) 
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| pada Residen Semarang dan 

P
N
 

    

“berupa bahan2- 
melakukan pekerdjaannja 
ja Mengan eaan beratk 

nimpin/pendjabat  pekerdjaan 
bekerdja untuk kepentingannja rak- eker 

t 
| Setjara singkat kemudian Residen | 
Milono menjatakan terima kasih atas | 
pekerdjaan jang sudah dilakukan Bu 

—. pati Sumardjito selama beliau me- 
ninggalkan korsinja. Dim. sambutan- 
nja Residen d/p kantor Gubernur Su 
'bekti dinjatakan selamat datang ke- 

Semarang dan" meng- 
..harap pengalamannja jang didapat 
“diliar negeri bermanfaat untuk ke- 
madjuannja Karesidenan Semarang. 

Beliau menjatakan djuga, bahwa Gu 
. bernur Budiono jang tidak hadlir da 
lam upatjara tersebut merasa puas 
“atas kewadjiban jang telah dilaku- 
kan oleh acting Residen, selama Re- 
siden Semarang keluar negeri. Upa- 
tjara timbang terima- tadi pun diper 
gunakan untuk mengadakan pertemu 
an perpisahan dengan pegawai? ne- 
geri Steinfort, K.D. Liem dan Sudi- 
bjo jang mulai tgl. 1 Djamuari 1954 
dipensioen. 
(Dalam pertemuan perpisahan tadi 

jang dihadliri pula oleh angg. SSK 

    

DN, Residen Milono menuturkan ke ' 
sannja mengenai perdjalannja di 
Amerika. Antara lain dikatakan ten 

. tang adanja disiplin para pegawai 
Pemerintah Amerika dan rasa tang 
gung djawab pegawai tadi kalau fi- 
hak pimpinan tidak menduduki kor 
sinja, Kemudian oleh fihaknja SSK 
DN, kepada 3 kawan pegawai jang 
hendak dipensioennja itu diserahi tan 

. da2 mata. Fi 
y 1 

—. KES. PORS — DAHLYA 
“Pada Djum'at sore jbl. dalam ia- 

pangan Garnizoen di Se se Sing. 
3 telah dilangsungkan pertandingan sc- 

pakbola antara Kes. PORS (diper- 
kut) lawan OLKO .,DAHLYA”. Da- 
Jam pertandingan itu kekuatan ke- 

  

| dua belah fihak ada seimbang dan 
dengan angka 

   

ndingan berachir 

TAMAN PUSTAKA 
2. RAKJAT/C. 

—. Mulai tg. 1 Djanuari 1954 pen 
daftaran anggauta baru untuk Ta 

Bp man Pustaka Rakjat/C di Bo- 
|. djong 116 (Gris) hanja diterima 

 pagi-hari, begitu pula pem- 
     

  

. bajaran uang iuran tuk sete- 
ngah tahun pertama 1954. Selai 

| dari pada itu, diminta-pula 

Ruangan-batjaan.— 

Bata BATIK SUEZ DILEBUR 
MENDJADI ,,KOPERASI BA- 

Dibawah pimpinan K.H.M. Nurja 
sin selaku Ketuanja tg. 30/12 Pool 

| Batik Suez melangsungkan konperen 
sinja di Semarang, jg. dihadliri oleh 

-25 anggauta jang mewakili 1.528 Pe 
ngusaha Batik di Djawa Tengah dan 
Djawa Timur jang terbesar terdapat 

didaerah2 Ponorogo, 
Pekalongan. 

Konperensi telah mengambil sua- 
tu keputusan melebur Pool Batik Su , 

. €z mendjadi ,,Kooperasi Batik Cen- 
Me untuk sementara berpusat 
di. 2. AU 
' Menurut keterangan Pool Batik 

ja berpusat di Ma- 
  

|. dang dalam gerakannja telah berha- 
23 sil merebut hak monopoli cambrics 

putih jang tadinja dikuasai oleh in 

-za oleh Mr. H. Tadjuddin Noor sela 
: ku penasehat dan M.B.A. Alamudi 
Direktur Pool Batik Suez. Dan oleh 
konperensi Mr. H. Tadjuddin Noor 
diserahi untuk menjusun anggaran 

- dasar dan apggaran tetangga. 

KA RENA BE MU daan IDZIN MENGEDARKAN 

. Agar dapat diketahui untuk di 
perhatikan “oleh 'chalaja! i 
mengenai permint 

dalam daerah tabesar Sema- 
rang, maka h ini kita tjan- 

   

   

   
   

      

lai tgl. 1 Djanuari 

E | Perwari 

n 1948 — 1949 

   

        

      

pera Surabaja -— Bandung: denga 

an ma an . : bah mulai diselenggarakan pada tanggal 

—. Taman Pustaka Rakjat/C melul 
—.& dibuka untuk kanak-kanak: bai 

—. bahagian Pemindjaman maupun 

Tulungagung, - 

Dalam konperensi tsb dihadliri dju 

— djib untuk menguasai 

SUARA PERWARI" PINDAH 
ita, bahs 

   

  

Ipenerbitannja ke Semarang. Pimpi- 
Inan Redaksi jang tadinja dipegang 

.loleh Nj. Dr. Bahder Djohan, digan- 

Ita” jang terbit di Solo antara tahun 
49. Menurut keterangan 
pengasuh jang sekarang 

aik isi maupun bentuknja akan di- 
ubah sedemikian rupa, sehingga dapat 
sesuai dengan perdjoangan masjara- 
kat wanita sekarang. 

. DJAWA TENGAH, 
Selama bulan Nopember j.l. per- 

airan pantai utara Djawa Tengah dan 
ilatjap menghasilkan ikan laut se- 
njak 1.742.510,3 kg, jang laku di 

djual dalam Balai2. Pelelangan dgn 
harga Rp. 4.052.783,50. Dibanding 
dengan hasil penangkapan ikan da- 
lam bulan Oktober bulan Nopember 
tsb. menemui kemunduran, disebab 
kan angin laut mulai kentjang. Da- 
lam bulan Oktober hasil penangka- 
pan banjaknja 1.881.043 kg. 

T. H. Il. W. MELUASKAN 
SAJAPNJA 

Tepat pada tgl. 1 Djanuari 1954 
tengah hari, Polikliniek Lan Tjwan 
Tiong Hoa I Wan dji. Stadion Smg. 
telah diresmikan dengan di saksikan 
oleh para undangan. Dengan dibuka 
nja polikliniek tadi jang meliputi a.l. 
ruang dokter gigi, ruang pemeriksa 
an orang sakit dan lain sebagainja, 
maka rumah sakit tadi kini agak me 
luas dan dapat mentjukupi kebutuh- 
an2nja. Dalam pidatonja setjara sing 
kat dan djelas, sdr. The Sien Tjo me 
riwajatkan-sedikit tentang berdirinja 
Lan Tjwan Tiong Hoa I Wan sela- 
ma 25 tahun dimana pada pokoknja 
perkumpulan tadi semula menguta- 
makan pendirian polikliniek ditengah 
tengah masjarakat Tionghoa. Selan- 
djutnja dituturkan pula tentang ha- 
sil2 jang telah didapat oleh rumah 
sakit tsb, demikian pula bantuan? jg 
senantiasa masih tetap mengalir da 

jri usaha perkumpulan2. Peresmian 
gedung polikliniek ini ditutup dengan 
perdjamuan jang sederhana. 

DJAKARTA — SURABAJA 
DUA DJAM. 

Berkat pembaharuan2 jang dewasa 
mulai terlaksana, maka Garuda Indo 
nesian Airways mulai permulaan ta 
hun depan ini dapat mengadakan per 
baikan2 jang penting dilapangan di- 
nas perhubungannja jang mengenai 

|Surabaja. Pertama-tama, kedua 'pesa 
jga Convair jang tiap2 hari melaku- 
kan perhubungan antara Djakarta 
dan Surabaja tidak akan lagi menda 
rat di:Semarang, jang berarti penghe 
matan sebanjak sedjam. “Mulai hari 

iDjum'at, tanggal 1 Djanuari pesawat 
.Convair pertama akan berangkat da 
'ri Surabaja pukul 06.50 pagi dan 
akan tiba di Djakarta: pada pukul 9. 

. Pesawat Convair kedua akan berang 

kat dari Surabaja pada pukul 5 sore 
'dan akan tiba di Djakarta pada pu 
'kul 7 petang. Dari Djakarta pesa- 
| wat itu akan berangkat pada pukul 

8 pagi dan tiba di Surabaja pada pu 
kul 10, sedang pada sore harinja be 
rangkat pukul 15.30 dan sampai di 

|Sarabaja pukul 17.15 petang: $4 
Lai, perbaikan, jang tidak kalah 

'peritingnja, adalah ' dipergunakannja 
Heron "untuk perhubungan :sehari-h: 
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ing 

(gah di,.Semarang... Perhubung ini 

2 Djanuari. Sampai sekarang perhu: 
U bungan pesawat Heron itu tiap2 ha pember 1953, tidak dapat diteri 

'ri akan berangkat pada pukul 06.30 
.pagi ke Semarang dan Bandung dan 
|dari Bandung ke Semarang dan Sura 
“baja pada pukul 13.10 siang hari. Se 
perti diketahui, pesawat Heron jang 
(bermotor empat itu dapat muat 13 
orang penumpang dan sedjumlah ke 

| il barang2. Dalam minggu depan 
GIA akan mengundang beberapa 
' pembesar untuk penerbangan dengan 
pesawat ini diatas Surabaja. Dan di- 
ibu kota propinsi Djawa-Timur itu 
senantiasa akan disediakan sebuah 
pesawat Heron sebagai tjadangan. 

KETJELAKAAN OTOBIS 
! DAMRI. 

Seorang meninggal dunia, 
1 luka2 berat 7 luka2 ri- 
ngan. 

Sebuah otobis DAMRI jang 
berdjalan antara Semarang—Rem 
bang, pada tg. 31/12 setibanja 
didjalanan Desa Geritan Ik. 3 km 
sebelah Barat Kota Pati dengan 
tiba2 menggelempang. 

Ketjilakaan tersebut terdjadi, 
sewaktu otobis tersebut menjing- 
kiri pengendara sepeda dimuka- 
nja jang berdjalan agak dite- 
'ngah2 djalanan. Akibat dari ke- 
tjelakaan tsb, seorang penumpang 
bangsa Tionghoa meninggal “du- 
ia seketika, seorang luka2 berat 

dan 7 orang luka2 ringan. Semua 
.korban diangkut kerumah sakit 
Pati. 
5 Berita tsb. tidak menerangkan, 
apakah otobis tsb. menderita ke- 

1 32 BAHU SA H ALMAR- 
HUM R.A.A. HADINEGORO. 
p “ Digugat ahli warisnja. 

Oleh Sudiono di Semarang ba- 

“rusakan atau tid 

  

jang ru2 ini telah disampaikan surat | 
permohonan kepada jang berwa- 

terhadap, 
sebidang sawah jang luasnja 32: 
bahu (21 ha) jang terletak didesa 
Sorogenen didaerah Kawedanan 
Kaliwungu Kendal. 

Menurut keterangan, sawah se 
'Se- luas itu tadinja milik dari R.ALA. 

  

  

   

   

ing untuk 
a Semarang 

idzin jang 
rat2 tersebut 

n dike- 
ikerdja- 

    

   

Tan LT 

   

   

1 mengedar- | 

S udjuan da-, 
| setempat. | 

Hadinegoro Bupati Kaliwungu di 
zaman Ik 175 abad jl, (waktu 
mana Kaliwungu . sebagai Kabu- 
paten. Red.) jang diserahkan ke- 

- pada Naib Masdjid Kaliwungu, 
dengan maksud, agar supaja ha- 
silnja untuk - memelihara ma- 
'kam2 ahli-warisnja jang ada di- 
“desa Proto Kulon dan Proto We- 
tan. k 

 Sudiono tsb. mengadjukan per- 
.mohonan sebagai atasnama Wa- 
ris dari pihak Bupati dan ma- 
kam2 jang bersangkutan, dise- 
babkan keadaan makam2 tsb. ter 
lantar. 

Seperti diketahui sawah tsb. ki 
ni masuk lingkungan dan milik 

| dari Djawatan Agama bagian Mas 
djid, jang menurut keterangan 
merupakan ,,barang wakaf”. 

Lebih djauh dikabarkan, bah- 
wa permohonan itu sekarang te- 
lah mendjadi urusan antara Ke- 

“Imenterian Dalam Negeri dan Ke 
| menterian Agama. Dan jang men 
djadi soal apakah sawah tsb. be- 
nar berasal dari almarhum R.A. 
A. Hadinegoro, dan tjara bagai- 
mana sawah itu diserahkan kepa- 
da Naib jang bersangkutan. 

  

a mulai bu- 
ari 1954 madjalah ,,Suara | 

» jalah madjalah resmi dari 
pusat Djakarta dipindahkan ( 

' dilti oleh Nj. Sutijah Surja Hadi jang | 
di- pernah memimpin madjalah ,,Wani- 

ha: 2. Mereka jang tidak” pern 
»' mendaftarkan dalam- musim ' ha- 

Duo 
KAN KEMBALI PABRIK 

Dari kalangan pemerintah daerah 
Jogja ,Antara” mendapat kabar, bah 
|wa usaha Smutzer pengusaha pabrik 
gula jang hendak membangunkan 
kembali pabrik gulanja di Gon 
Lipura kini menemui kegagalannja. 
Hal ini disebabkan karena tidak ter 
dapatnja persesuaian pendapat anta 
ra Smutzer dengan pihak pemilik ta- 

  

  

    

| UsamA 'SMUTZER BANGUN- 

I pertemuan di hotel Merdeka. 

                

   
| ULANG TAHUN KE-23. 

Untuk memperingati harj . ulang 
tahun ke 23  berdirinja - Indonesia 
Muda, pada hari Kemis malam tgl. 
31-12-1953 jl. Indonesia Muda Tja- 
bang Surakarta telah '— mengadakan 

. Dalam pertemuan peringatan tsb. 
berbitjara a.l. sdr.2 Sarjono Suteng- | 
gi, S. Dwidjo Siswanto dan Sarojo | 
' masing2 anggauta Indonesia - Muda 
lama jang tidak sedikit djasanja ter- 

  

         nah. Dalam pada itu menurut peme 
'rintah daerah izin untuk mengusaha 

fia bermaksud hendak melandjutkan 
usahanja ia harus minta izin lagi ke 

ikalangan pemerintah daerah, belum Hn kta ialah. agar dapat diada- 
dapat dipastikan apakah pemerintah 
daerah (DPD) sekarang akan mem- ngan tjal 1 

| lain2”tempat, sehingga dapat tersusun berikan idzin baru lagi kepada Smut 
zer sedang idzin jang dahulu adalah 
dikeluarkan oleh DPD lama jang ki, warga Indonesia muda diseluruh ta- 
ni telah bubar. Djuga hal pendirian : 
kembali paberik gula Gondanglipura | 
!tersebut banjak tergantung pada si- 
kap pihak petani mau tidaknja mere 
,ka menjewakan tanahnja.: Demikian | 
kalangan pemerintah daerah. Menu- 
rut gelagatnja pihak petani: sudah ti 
'dak mau lagi menjewakan tanahnja 
kepada paberik gula tersebut, mengi-j 
ngat akan sikap pihak Smutzer pada 
'waktu2 jang telah lampau — jang 
| menurut pihak petani itu — se-olah2 
jmunundjukkan keinginannja untuk 
memeras petani dengan mengguna- 
kan tjara2 jang merugikan petani da 

Ilam usahanja mendirikan kembali 
'paberik gula tersebut. Konsepsi jang 
|diadjukan oleh Smutzer itu menjebab 
“kan gagalnja usaha Smutzer 
mendirikan kembali  paberik gula 
tersebut. 13 

|   

Pendaftaran 
Tjalon Hadji 

| Beberapa Sjarat Dan: 
| Ketentuan : 

| BAGIAN Urusan Hadji Ke- 
“menterian Agama mengumum- 
kan, bahwa berhubung dengan ba 
njaknja /pertanjaan2/ pengaduan2 

“dari berbagai daerah jang pada 
umumnja disebabkan oleh adanja | 
kesulitan2, maka Bagian Urusan 
Hadji Kementerian Agama tsb. 
mentjantumkan beberapa ketentu 
an guna didjadikan dasar dan pe | 
doman bagi pelaksanaan pendaf 
taran dan sebagainja untuk mu- 
sim hadji tahun 1954 sbb.: 1. 
Orang2 jg pernah mendaftarkan 
untuk naik-hadji dalam tahun 
1950-1951-1952, tetapi tidak men. 
daftarkan dalam musim hadji: 
tahun 1953, maka jang berkepen. 

| tingan itu tidak #itasuk golo- 
ngan spelamar-lama”. | Ap 

1 | 
4 

- dji tahun 1953, ketjuali didaerah2 
jang dimaksud dalam  instruksi- 
' bersama No. 6/1953 tg. 14 No 

ma mendaftarkan untuk naik-ha- 
dji dalam tahun 1954 meskipun 

. guna me-muhrimi seorang wanita 
jang telah mendaftarkan dalam 
musim hadji tahun 1953. 5 

3. Seorang laki2 jang pernah men 
daftarkan untuk naik-hadji dalam 
tahun 1953, tetapi kalah dalam un- 
dian sehingga tidak dapat berang- 
kat dalam tahun 1953 itu, maka utk 
musim hadji tahun 1954 tidak di 
perkenarikan membawa isteri atau- 
pun mahramnja jang lain jang da- 
lam musim hadji tahun 1953 tidak 

mendaftarkan. « 1 
| 4. Seorang wanita, dapat pergi me 
nunaikan ibadat-hadjinja meskipun 
tidak bersama2 dengan muhrimnja, 
asal sadja wanita tsb dalam perdja- 
lanannja itu mempunjai seorang jg 
dapat di-ikuti dan dipertjajai, sesuai 
dengan isi daripada kitab Y' anatut- 
thalibien II halaman 284, jang mak 

“hadap perkumpulan itu. 
| Selain: meriwajatkan perdjoangan 

ikan kembali pabrik gula tsb kini te Indonesia Muda pada. diaman Be- 
lah habis batas.waktunja dan apabila | landa dulu jang penuh dengan rin- 

pada pemerintah. daerah. ' Menurut | kembali Indonesia Muda. Harapan 

KLATEN 
untuk | 

“4ngat sosial dikalangan masjarakat de 

      

tangan2, para pembitjara menjatakan 
kegembiraannia dapat  diaktivirnja 

kan konggres atau konperensi de- 
tjabang2 Indonesia Muda di 

  

“kembali adanja kesatuan diantara 

nah air. si 
Perlu diketahui bahwa Indonesia 

Muda Tjabang Surakarta kini telah 
mempunjai 6 bagian jaitu. sepakbo- 
la, tennis, berenang, bolakrandjang, 
bulutangkis dan pingpong.  Pengu- 
rus Indonesia Muda Tjabang Sura- 
karta terdiri dari: 

Ketua: Supijarto, wk. Ketua: Hu- 
dijanto, Sekertaris .I: Murjatmodjo, 

Sekertaris Il: Harsono dan Benda- 
hara? Sularno., Penasehat2: Sarjono, 
Sutenggi, S. Dwidjo dan Juslam Ba- 
dres. T : 

  

KURSUS SOSIAL UNTUK 
—. PARA DALANG. 

Hari Rebo di Klaten dilangsungkan 
upatjara penutupan Kursus Sosial jg 
diadakan oleh pihak jang berwadjib 
dikeresidenan Surakarta chusus bagi 
dalang2 selama dua hari. Kursus ter 
sebut diikuti oleh 78 dalang diantara 
inja 2 orang dalang wanita. Peladja- 
ran2 jang diberikan dalam kursus itu 
bermatjam2 tjaranja tapi dimaksud- 
kan untuk menanam djiwa dan sema 

ngan. melalui pedalangan. 
Penutupan kursus tersebut diserta 

praktek mendalang jang dilakukan 
oleh seorang dalang wanita. 

PEKALONGAN 
PENJUMPAHAN ANGG. 

PAN. PEMILIHAN. 
Dengan disaksikan oleh 

Djawatan sipil-militer, partai 
organisasi2, pada tgl. 28 Des. 1953 
malam di Balai Kota teiah diiang- 
sungkan penjumpahan para anggauta 

  

'kalongan. 
Perlu. diketahui 

ingat berdekatan dengan 
'kewedanan dan sebuah : 
'rakjat telah mendapat perhatian 

wakil2 If 

dang 

Panitya Pemilihan Kota Besar Pe-f- 

  

, Trag tek 

: Sarang : Relatjuran 
“ Berdekatan Dgn 

Sekolah Rakjat 

WALIKOTA Djakarta Raya 
Sudiro hari Rebo melakukan pe 
nindjauan 'terachir di kewedanan 
Tg. Priok dalam rangkaian penin 
djauan jang dilakukannja selama 
ini keseluruh kewedanan dalam 
kota Djakarta. Sesudah mengada 
Ikan pertemuan dengan  Wedana 
dam para Lurah, Walikota Sudiro 
dengan rombongannja telah me 
|lihat2 pula tempat2 penting di 
daerah itu. Hal jang dipandang 
|sangat menjolok mata dan perlu 
diambil tindakan? semestinja ja- 
hita adanja tempat pelatjuran di 
djalan Celebes, jang letaknja sa 

kantor 
sekolah 

Walikota pula. 

' Menurut Kepala Bagian Politik 
Biro Pemerintahan Umum Kotapra 
dja Djakarta Raya Alamsudin jang 
'ikut serta dengan rombongan Wali- 
kota ini, hal lain jang menarik pgr- 
hatian dan dianggap agak gandjil ia 
lah, bahwa di beberapa tempat, an- 
taranja dipasar Ma 'menoh (djalan 

Djember Priok), terhadap setiap pe 
dagang jang berdjualan disitu oleh 

"padjak (tempelan) 10 sen tiap 1 M2. 
Untuk menyelesaikan hal ini, menu- 
rut keterangan, Walikota Sudiro ber 
maksud mengadakan — pembitjaraan 
dengan pihak Direksi Pelabuhan. 
' Dapat diterangkan, bahwa daerah 
pelabuhan Tg. Priok jang terdiri da 
ri 2 kelurahan (kelurahan Tg. Priok 
dan Djembatan Tinggi) mempunjai 
penduduk Ik. 100.000 djiwa, sebagi- 

han dan kaum pekerdja biasa. 
k (Antara). 

pihak Direksi Pelabuhan dikenakan. 

dan Smith, dan   
nu Hadjarnja. 

X 

«. Major Imam  Sukarto terang- 
kan djuga tentang bantuan rak- 
jat dalam usaha pengamanan ini, 
sebaliknja  djuga sinjalir usaha 
golongan2 politik atau kalangan2 
tertentu untuk mempergunakan 
segala “kesempatan jang dapat 
memberikan kemungkinan? baru 
untuk menguatkan posisinja. Se- 
bagai hasil gerakan operasi Ten- 
tara dari bulan se Djanuari sampai 
dengan Nopember 1953 diterang 
'kannja, bahwa selama itu di Dja- 
wa Barat, Djawa Tengah dan In- 
donesia Timur dari pihak gerom- 

ibolan telah tewas, luka2, terta- 
wan “dan menjerah  sebanjak 
16.162 orang (dengan perintjian 
masing2 4.335, 870, 7.125 dan 

13.832 orang), dan dapat dirampas 
dari mereka 30 putjuk metr/ 
bren, 995 putjuk senapan/L.E., 
176 putjuk sten/P.M. dan 287 
putjuk pestol. 

Kerugian rakjat diketiga dae- 
rah itu selama itu besar djuga, 
jaitu 2.012 orang tewas, luka2, 
hilang dan ditahan (dengan pe- 
rintjian masing2 1.052, 580, 131 

mah jang dibakar. 
Kerugian Tentara 821 orang   san besar terdiri dari buruh pelabu-, tewas, luka2 atau hilang (dengan 

|perintjian masing2 419, 359 dan 
43 orang). 

  

adakan hari Kamis diistana, 

     
Siswomargono  anggauta 3 
'S..Masnukusumo anggauta (Pz 
Buruh), Sutijono anggauta (Sol 
Adnanmartowiredjo 'anggauta « 
sjumi) dan Nj. Siswowijono anggau- 
ta anggauta (Perwari). 

Selandjutnja diberitakan 
sebelum dimulai penjumpahan, wa-' 
kil dari P.R.N. meninggalkan ruang-: 
an sidang. Kemudian menjusul me- 
ninggalkan ruangan tsb. wakil S.S. 
K.D.N. F 

TEG 1 
sidang DPRDS KABUPATEN 

Sidang pleno D.P.R.D.S. Kabupa- 
ten Tegal jang diselenggarakan pa: 

-bahwa 

  

Ida tgl. 8 Desember 1953 dengan 17 
'atjara, diantaranja baru dapat me-! 
njelesaikan S5 atjara. Sidang telah 
dapat mengambil keputusan2: mene- 
'tapkan peraturan Daerah tentang 
padjak pemasangan reklame dalam 
daerah Kabupaten Tegal. 
“Disamping itu telah . mengambil 
keputusan pula akan mendjual po-   sudnja: ,,Boleh wanita, dengan tia- 

da wadjib, bepergian beserta seorang 
.jang dipertjajai untuk menunaikan 
:rukun Islam”. : 
| “S5. Prioritet untuk pegawai negeri 
'/otonom dan sebagainja, dalam mu 
sim hadji tahun 1954 akan di ha- 
'puskan. Berhubung dengan itu, ma- 

ka hak dan kewadjiban bagi golo- 
ngan termaksud, untuk tahun 1954 

# disamakan dengan pelamar- 
ib 

u 

iasa. 

  

PERAHU TERBAKAR. 

Hari Rebo antara djam 6 pagi 
jbl. tampak sebuah perahu barang 
telah terbakar di Pelabuhan Sema- 
rang belakang gudang HW I. Me- 
nurut keterangan, perahu itu kebe- 

(tulan sedang kosong, dan asal mu- 
lanja api belum dapat diketahui. 

polisian Pelabuhan. Perahu jg. ter- 

belum diketahui. 

LAK P.P. 19: 

Partai Katholik wilajah Djawa Te 
ngah jang berkonperensi di Sema- 

memutuskan menolak P.P. 19, meng 
hadapi pemilihan umum setjara ef- 
fectief, dan memilih pengurus dae- 
rah. Sebagai Kom. daerah dan wakil 

dan R. G. Duriat. Konperensi pun 

dalam parlemen berhubung dikemuka 
kannja mosi jang menuntut ditjabut 
'nja P.P. No. 35/1953 oleh fraksi itu. 

PEMERIKSAAN AIR SUSU 
Pemeriksaan air susu dalam KB. 

Semarang jang dilakukan oleh Diwt. 
Kehewanan selama bulan Djuli s/d 
Desember jbl., hasil kesimpulannja 
adalah sbb.: Amat baik: dari -peru- | 
sahaan susu Djatingaleh. Baik: dari 
perusahaan Siem Kian Nio, - Tan 
Ping Sien, Oei Djie Sien, Henrictte, 
Kwik Yong Tjay dan Liem. Tjukup: 
dari perusahaan Sumbing, Hoo 
Kwik, Moria, Leyting, Stella Ang, 
De Zegen, Mlaten Sidoredjo, Oei 
Teng Tjoe, Be Tiien  Kiang, Leger 
des Heils, Sindoro, Tan Ing Liang. 

Dan jang berkesimpulan: kurang ja-   lah dari perusahaan susu Srondol. 4 

. untuk bengkok desa. 

Pertolongan diberikan oleh Barisan : 
Pemadam Kebakaran dan fihak Ke-' 

PARTAI KATHOLIK MENO- 

rang dari tg. 28-12 antara lain telah . 

nia telah dipilih Dr. R. V. Sudjito ! 

mengambil resolusi jang menjatakan | 
Iberdiri dibelakang fraksi Katholik ' 

hon djati jang terletak dipinggir dja- 
lan Ketjamatan Djatinegara seba- 
njak 663 pohon kepada umum dan 'hal2 jang mengenai angkatan 

ihasilnja akan digunakan untuk mem 
beli dekplankan djembatan sebanjak 
Lk. 90 m. kibik dan selebihnja un- 

tuk. menutup kekurangan anggaran 
belandja Daerah Otonoom Kabupa- 

'ten Tagal tahun 1953 sebesar Rp. 
127.975.-— dan untuk pembangunan. 
lainnja. Sidang menjetudjui pula “dan 
mengesahkan pendjualan tanah jang 

| terletak di desa Prupug Ketjamatan 
| Margasari sebanjak 352,24864 ha. ke- 
ipada rakjat. Sebagian akan diguna- 
“kan untuk perumahan rakjat “dan 

: | 
Atjara  selandjutnja dilandjutkan 

pada tanggal 29 Desember 1953. | | 
TJILATJAP 
t 

: BAJI KEMBAR TIGA. 

mBok Sartijah isteri dari 

moerni penduduk grumbul Tjikon-: 

bakar itu milik SSPV dan kerugian Yang desa Tjidjati  Ketjamatan Tji- 
manggu distrik Madjenang baru2 ini: 

' telah melahirkan anak kembar tiga: 
' semuanja lelaki. : 

Hingga ditulisnja berita ini,” ibu 
“serta ketiga anaknja dalam keaduan- 
sehat. 2 
Oleh. P.P. setempat kini sedang di 

kepada Djawatan Kesehatan Daerah. 
Kabupaten, Fjilatjap: ... 1 

  

OBAT ITALIA UTK. P.M.I. 

Dari Palang Merah Indonesia tja' 
bang Semarang diperoleh kabar, bah- 
wa Markas Besar Palang Merah In-| 
donesia di Djakarta telah menerima ' 
kiriman obat2 terdiri dari obat2 pa 
tent dari pelbagai djenis jang sukar 
sekali diperoleh di Indonesia dari Ita 
lia. 

Kiriman obat2 ini katanja berhaga 

Dari kiriman ini P.M.I. Semarang 
telah menerima pula sebagian sehar- 
ga Rp. 20.500,—. 

KALENDER 1954. 

Telah kita terima kiriman2 kalen- 
der 1954, dari Super Radio Compa- 

    

      

   
    
     

  

: bahwa anggauta | 
Panitya Pemilihan Kota Besar Peka- 
Jongan jang disu ada malam 
itu “ialah: PA 
Hadji ketua Ng.” 

PR. 

iYalah2 jang timuu! sebagai 

San: Ke 
“oleh P.I.-Aneta, dalam pertemuan itu 

“djangan sampai 
“dalam “gelombang politik. 

“nolak permintaan berhenti 
: Djuga .telah didjelaskan apakah se- 
(babnja pada keputusan itu djuga di- 

  ny N.V., Seteran 5 Semarang seba- 
njak 4 buah, dan dari perusahaan 
Diamu Njonjah Meneer Semarang 2 
buah. Terima kasih atas kiriman2 itu. 

2 sekitar sReunie” 

1. Pertemuan2 dan rafat2. 
. hari Kemis itu, “mulai pagi 

pai: malam - telah: diadakan 
tiga-kali rapat berturut-turut, oleh 
parg,.perwira2 jang diundang datang 
Gariydaerah2. . 
. Pertama kali pada pagi harinja 
mulai. pukul sembilan pagi telah di- 
ladakan rapat diistana Merdeka an- 
tara panglima tertinggi presiden Soe- 
karno, pemerintah dan KSAD serta ' 
panglima? “dari ketudjuh territoria. 
Pemerintah pada pertemuan itu di- | 
Wakili oleh perdana menteri Ali Sas- 

.troamidjojo, wakil P.M. I, mr. Wong 
sonegoro dan wakil P.M. II, Zainul 
Arifin. Menteri pertahanan mr. Iwa 
Kusumasumantri,. jang menurut ren- 
tjana harus turut hadlir, tidak hadlir 
pada rapat itu. Rapat itu jang se- 
mula direntjanakan akan dilangsung- 
kan mulai pukul 08.00 pagi, baru 
dimulai pukul 09.00. Menurut kete- 

srangan2 tidak hadlirnja menteri per- 
.tahanan itu, ialah suatu kebidjaksa- 
naannja dan ini telah disetudjui oleh 
presiden dan perdana menteri. Ka- 
barnja mr. Iwa Kusumasumantri ber- 
pendapat, bahwa adalah kurang bi- 
djaksana dari padanja djikalau ia 
menghadliri rapat, dimana jang akan 
diperdebatkan, ialah beleidnja dalam 

uarat. 
Dalam pertemuan itu, jang ber- 

langsung lebih dari dua djam lama- 
“nja, telah diadakan discus tersu- 
ika mengenai soal2 sekitar angkatan 
darat. Diantaranja jang mengenai 
pengangkatan2 dari. wakil KSAD, 
dan kedua asisten KSAD, serta mas- 

akibat 
daripadanja. 

Pertemuan kedua. 
| Sesudah pertemuan itu selesai, ma- 
ka kemudian diistana Negara diada- 
kan lagi rapat. Dalam rapat ini se- 
lainnja perdana menteri, kedua wa- 
kil P.M., KSAD dan ketudjuh pang- 
lima2, djuga hadlir komandan2 resi- 
men, komandan2 KMKB, komandan 
CPM, wakil KSAD serta kedua asis- 
tcn KSAD dan kepala2 seksi dari 
SUAD. - Djuga menteri: pertahanan 
hadliir.. 

Menurut keterangan2 - jang diper- 

panglima tertinggi menjerukan  ke- 

kan corpsgeest dan mendjaga diri 
turut terseret-seret 

Karena 
djikalau demikian,” maka. angkatan 
darat akan terpetjah-belah menurut 

1 haluan: politik masing2. 

mintakan bantuan berupa bijvoeding "Presiden “.diuga telah, memberikan 
pendjelasan 3 mengenai keputusan 
panglima tertinggi/presiden jang me- 

KSAD. 

bubuhi contraseign daripada perdana 
: #menteri Ali Sastroamidjojo dan men- 

teri pertahanan Iwa 'Kusumasuman- 
tri. : 

Dengan contraseign itu maka ke- 
putusan panglima tertinggi itu djuga 
didukung oleh seluruh kabinet. 

Pertemuan ketiga. 

« Sesudah itu pada siang  harinja 
mulai pukul: 14.30 dengan bertem- 
pat di MBAD diadakan pula rapat 
lagi. Kali ini hanja perwira2 mene- 
ngah itu sad'a dengan KSAD. Da- 
lam rapat ini, jang berlangsung sam- 
pai lewat maghrib, KSAD  kolonel 
Bambang Sugeng telah memberikan 
uraian2. 3 

Djuga beberapa panglima? telah 
memberikan keterangan2 dan mem- 
bentangkan pendapat2nja mengenai 
Ka jang timbul dalam angkatan 
rat, 

pada perwira2 itu supaja mengokoh-. 

Banjak Salah Faham 
Dim AD Kini Lenjap 

KSAD Diberi Keleluasaan Utk Menem- 

patkan Ketiga Wk. Kepala KSAD 
Jang Baru Dilantik 

Reunie Perwira2 Menengah AD Membawa Hasil Baik 

»REUNIE” PERWIRA menengah angkatan darat jang di- 
: menurut keterangan2 jang diperoleh 

P. 1. Aneta dari kalangan militer tinggi telah membawa hasil jang 
memuaskan. Setelah ,,Reunie” itu selesai, jang dihadiri oleh 56 
perwira2 menengah, tidak seorangpun bersedia memberikan kete- 

' rangan2 kepada pers. Menurut keterangan2 atas permintaan pang- 
ima tertinggi/presiden, dan disetudjui pula oleh perwira2 terse- 

t, telah diputuskan untuk tidak memberikan keterangan2 dan 
: itu. Demikian pula tidak dapat di- 
keterangan dari menteri2, jang hadir. ya 3 

"Dalam" rapat -itu menurut ketera- 
(iban jang diperoleh PiI--Aneta, te- 
“lah timbul perdebatan2. Tetapi per- 

4 

debatan2' itu telah berachir dengan 
baik “dar telah membawa “ suasana 
Pan $ se 
! Banjak kesalah-fahamah — jang 
pada achir2 ini telah menimbulkan 
ketegangan2 — telah dapat dihi- 

. Iangkan. 5 

Pd. KSAD dapat keper- 
tjajaan. 

Selandjutnja didapat keterangan, 
bahwa pd. KSAD kolonel Bambang 
Sugeng, setelah mendengar pendjela- 
san2 dari panglima tertinggi dan pe- 
merintah, dan sesudah mendapat Ke- 
putusan panglima tertinggi, jang me- 
larang dia meletakkan djabatannja, 

bersedia mendjabat terus djabatan- 
nja. 

Adapun pengangkatan2 jang dila- 
kukan oleh pemerintah itu atas diri- 
nja overste Z. Lubis, overste Sapari 
dan overste Abimanju, “tetap tidak 
dirubah. 

Tetapi kepada KSAD diberikan 
keleluasaan untuk mendjalankan 
tugas dan kekuasaannja sebagai ke-. 
pala staf A.D?”.. 

Menurut kalangan2 jang mengeta- 
hui, ini berarti bahwa pd. KSAD 
diberi hak untuk menempatkan jang 
telah diangkat sebagai wakil KSAD, 
asisten I dan asisten II itu, dan pd. 
KSAD “dipertjajakan djuga untuk 
menjelesaikan soal2 jang masih ter- 
gantung dalam angkatan darat. 

Selandjutnja — didapat keterangan, 
bahwa para perwira menengah jang 
hadlir dalam Reunie itu telah mem- 
berikan kepertjajaannja kepada pd. 
KSAD. 
Menurut sumber2 P.I.-Aneta, dju- 

ga soal peristiwa 17 Oktober itu te- 
lah dibitjarakan pula dalam ' ,,Reu- 
nie” itu. Kabarnja para perwira itu 

'telah menerima dan bersetudju un- 
tuk menjerahkan penjelesaian peris- 
tiwa 17 Oktober itu kepada peme- 
rintah dengan melalui saluran2 hu- 
kum: 

Pendjagaan keamanan. 
|| Para panglima territoria dan 
komandan2 resimen dan KMKB 

!jang menginap dihotel des Indes 
mendapat pendjagaan istimewa 
dari tentara dan CPM. Hal ini ti- 
daklah sebagaimana diwaktu-wak- 
tu jang lalu. Menurut keterangan 
keterangan pendjagaan militer itu 
diadakan untuk mendjaga segala 
ikemungkinan. Sampai selesainja 
'Reunie itu tidak ada terdjadi in- 
siden2. 1 

- Sementara itu para perwira2 
menengah jang datang ke Djakar 
ta untuk menghadiri Reunie itu 
mulai hari Djum'at telah mening 
galkan Djakarta ketempat kedu- 
Gdukannja masing2, 

£E Ruanc- 
EKONOMI 
BUKTI EKSPORT DOLLAR 

. DIHAPUSKAN. 
Menurut berita2 jang belum dida- 

.pat keresmiannja mulai tanggal 1 Dja 
nuari 1954 peraturan B.E.D. atau 
bukti ekspor dollar jang mulai didja 
lankan semasa kabinet Wilopo me 

   

ma sekali. B.E.D. itu ditjiptakan tem 
po hari guna memperbesar ekspor ki 
ta kenegeri dollar. Dimasa kabinet 
Wilopo B.E.D. itu ramai diperdjual- 
'belikan orang dipasar effek, dan se- 
karang hanja diperdagangkan oleh 
Bank Indonesia dengan harga Rp. 

125.— satunja, , 

  

dan 249 orang), sedang 6.917 ru- 

merintah hingga kini, dihapuskan sa : 

ID. I. Harapkan Perang Dunja II 
Ada Sisa2 APRA Dan NIGO Jg MenggabungkanDiri Dlm 

D. L—lehtisar Usaha Pengembalian Keamanan 

“Selama Tahun 1953 

Atjeh. 

Mengenai ini setelah menjata 
kan, bahwa sebelum terdjadinja 

. peristiwa kerusuhan jang ditim 
|bulkan oleh Daud Beureueh c.s. 
itg. 21 September 1953 keadaan 
keamanan. - “diseluruh . Sumatera 
Utara baik, ketjuali ' dibeberapa 
tempat, jaitu dikabupaten Deli 
Serdang dan kabupaten Tanah 
Karo berupa  perampokan2 ber 
sendjata  ketjil-ketjilan, — Major 
Iman Sukarto terangkan, bahwa 
melihat hasil2 gerakan operasi 
Tentara di Atjeh, maka ia jakin, 
bahwa dalam tempo tak lama Ja 
gi tidak perlu lagi diberikan ban 
tuan militer untuk Atjeh. Untuk 
Atjeh Timur, Barat dan Selatan 
bantuan militer ini telah ditjabut, 
sehingga soal keamanan selandjut 
nja dapat dihadapi oleh pihak 
Polisi dan Mobrig. 

D.L, A.P.R.A., N.IL.G.O. 

takannja, bahwa gerombolan ini 
mengharapkan perjahnja perang du- 
nia ketiga, supaja dapat mengguna 

maksudnja membentuk Negara Is- 
lam Indonesia. Didalam gerombo- 

lan D.I. tergabung pula gerombo- 
lan2 jang semula berlainan tjorak- 
nja, tetapi karena maksudnja sama, 
jaitu melawan pemerintah  Indone- 
sia, maka mereka - mempersatukan 
diri, diantaranja: sisa2 gerombolan 
APRA (Angkatan Perang Ratu 
Adil) jang dipimpin oleh Bosch dan 
Smith, dan NIGO (Ned.  Indische 
Guerilla Organisatie). Dengan terga 

bungnja gerombolan2 tsb, maka ge 
rombolan D.I. mendapatkan tenaga2 
ahli dalam ilmu ketentaraan. 

Gerombolan Dil. Kartosuwir 
jo dikatakannja kini tetap ber 
usaha untuk memperluas daerah 
pengaruhnja baik didalam mau 
pun diluar wilajah Djawa Barat, 
al. dengan ' mengadakan propo- 
kasi dan intimidasi kepada rak 
jat dengan  mendjelek-djelekkan 
pemerintah R.I., dimana katanja, 
R.I. adalah pemerintahan komu 
nis, pemerintahan kafir dsbnja. 

Disebut oleh Imam . Sukarto, 
bahwa aktivitet gerombolan D.I. 
terutama  terdjadi pada bulan 
Puasa, hari raja Lebaran dan ha 
ri proklamasi NI, jaitu pada bu 
lan2 ..Djuni,. Djuli- dan - Agustus 

Ljly tetapi sachir2: ini aktivitet. me 
reka: berkurang, sebab:-lebih: giat 
inja dilakukan ..operasi dan .gera 
kan Tentara, makin besarnja ban 
tuan «rakjat kepada alat2..Negara 
dan tidak lagi kompaknja gerom 
bolan D.I. 

Indonesia Timur. 
Kedjahatan2 jang terdjadi di 

daerah TT VII oleh Major Imam 
Sukarto dibagi mendjadi dua, 
pertama kedjahatan jang berupa 
pelanggaran hukum ,,biasa”, a.l. 
jang “ditimbulkan oleh tekanan2 
ekonomi, dan kedjahatan politik 
jang berupa pengchianatan terha 
dap negara dan pemerintah. Di 
katakan, bahwa pada achir2 ini 
partai2 politik di Sulawesi Sela 
tan sibuk berusaha menghadapi 
soal penjelesaian pemulihan ke 
amanan didaerah Sulawesi Sela 
tan setjara politis-psychologis, se 
sudah pidato Presiden jang me 
njinggung2 nama Kahar Muzak 
kar c.s. : 

Mengenai gerombolan Hamid 
Ali/ Usman Balok di Sulawesi Se 
latan dikatakan, bahwa gerombo 
lan ini mula2 adalah bagian. dari 
gerombolan Kahar Muzakkar, te 

-tapi kemudian memisahkan diri, 
sesudah Kahar Muzakkar menja 
takan, bahwa gerombolannja men 
djadi Tentara Islam Indonesia. 
Begitu pula diantara: anak buah 
Kahar terdjadi djuga -perpetjahan 
hebat, terutama dari anak2 buah 
nja jang beragama Kristen, jang 
tidak setudju akan beleid Kahar. 
Dari mereka ini banjak jg telah 
menjerahkan diri pada alat kekua 
saan negara. Selain itu - antara 
gerombolan Kahar dan gerombo 
lan Hamid Ali/Usman Balok se 
lalu terdjadi pertempuran2,  se- 
hingga potensi Kahar makin lum 
puh. 

Menuruti ' panggilan negara, 
kini sudah hampir 3000 orang 
anggota gerombolan jang datang 
menjerahkan diri. Dan menurut 

,keterangan mereka, masih banjak 
|lagi kawan2 mereka dihutan2 jg 
berniat menjerahkan diri. Mereka 
akan ditampung melalui saluran2 
tertentu untuk kembali ke masja 
rakat. 

  
Kalimantan. 

Keamanan disini ' sedikit-banjak 
masih terganggu, tetapi gerombolan 
Ibnu Hadjar sudah dapat dilokalisir 
di Hulu Sungai. Pada hari2 belaka- 
ngan ini sedikit terlihat aktivitetnja 
dan mrembes ke Kalimantan, di se 
babkan oleh kegiatan2 alat2 negara. 
Djuga didaerah ini soal pertahanan 
rakiat didjadikan salah satu soal jg 
dititik-beratkan, dengan mendidik 
pemuda2. 

Soal2 politik jang merupakan soal 
umum pula diseluruh Indonesia, di 
daerah Kalimantan dikatakan terasa 
djuga, tetapi tidak sehebat dilain? 
daerah. Aktivitet2 jang achir2 ini 
meningkat sedikit adalah  sedjadjar 
dengan peristiwa jang timbul di 
Atjeh, dimana kalangan2 tertentu 
mempergunakannja sebagai kesem- 
patan - jang diharapkannja dapat 
memberikan kemungkinan2 baru di 
“dalam menguatkan posisinja. 

Dilain-lain daerah. 

Keadaan keamanan didaerah Su- 
matera Selatan dikatakan sangat me 
muaskan. Gerombolan Ishak cs. je 
tadinja agak mentjemaskan — pendu- 

  

Mengenai gerombolan D.I. di ka-' 

kan kesempatan ini guna mentjapai , 

KEPALA PENERANGAN Angkatan Darat Major Imam Sukarto kepada pers memberikan 
keterangan tertulis jang tebalnja 11 halaman tik rapat mengenai usaha 
oleh Angkatan Darat selama tahun 1953 diseluruh Indonesia. Disamping menjatakan, bahwa didae- 
tah terbesar dari wilajah Republik Indonesia dewasa ini keadaannja aman, ia kupas terutama kea- 
daan keamanan dan usaha pengamanan didaerah SUMATERA UTARA, chususnja di Atjeh ber- 
aubung dengan pemberontakan Daud Beureueh cs, begitupun didaerah DJAWA BARAT dengan 
terutama mengupas aktivitet2 D.I. dimana sisa2 gerombolan APRA 

IGO telah menggabungkan diri, didaerah INDONESIA TIMUR, terutama menge 
nai aktivitet gerombolan Kahar Muzakkar, dan didaerah KALIMANYAN dengan gerombolan Ib- 

pengembalian — keamanan 

jang dipimpin oleh Bosch 

'duk, kini telah “dapat dilenjapkan 
dan Ishak sendiri telah dapat di be- 
kuk. Di Djawa Tengah kekatjauan2 
telah. dapat dilokalisir. Daerah2 jg 
masih agak terganggu 
hanjalah sebagian dari kabupaten 

Brebes, Tegal, Tjilatjap dan Banju- 
mas. Daerah2 lainnja ” aman. Dae- 
rah Merapi/Merbabu Kompleks te- 
lah kembali aman pula. Aktivitet ge 
rombolan tidak nampak lagi. Angs 
gota2 pimpinannja sudah banjak ig 
tewas atau tertangkap. Di Djawa Ti 
mur keadaan keamanan baik. Demi 
kianlah dengan sangat disingkatkan 
keterangan. Major Imam. Sukarto 
tentang usaha pengembalian keama- 
nan oleh Angkatan Darat selama ta 
hun 1953 sampai dengan bulan No- 
pember jl. 

  

PORKSLA DJATENG JANG 
KE-III: JOGJA — SEMARANG 
— SOLO DJUARA -I—II—III 
Mengenai Porksla seluruh Djawa 

(Tengah jang ke-IIl di Magelang le- 
“bih landjut hasil pertandingan dan 

perlombaan adalah sebagai berikut: 

Djuara  Porksla — Djateng 
tahun 1953: 

1. Jogja dengan mentjapai angka 
1150,6: 2. Semarang 943: 3. Solo 
719,63: 4. Pekalongan 422,9: 5. Ke- 
du 203: 6. Banjumas 4: 7. Pati 3. 

Pembagian piala: 
| Piala beredar Porksla I dan II jg. 

selama 2 tahun jbl. berturut turut 
dipegang oleh Semarang, kini telah 
direbut oleh regu Jogja jang keluar 
sebagai djuara pertama. Sedang Re- 

gu Semarang menerima piala jang 
nomor II. Solo djuara ke-IfI menda- 
patkan piala tetap pemberian dari 
Residen Pekalongan. Djuara ke-IV 
Pekalongan mendapat piala tetap 

Pen dari Aniem N.V. Mage- 
'lang. Kedua menerima sebuah piala 
dari Jajasan 17 Agustus Semarang. 

  

nerima surat piagam penghargaan 

dari  Panitya Pusat Porkslatke-III 

dia Magelang, S 
Djuara daerah. 

Pertandingan Atletiek: 1. Regu 
Jogja mendapat piala. Berenang: 
Regu Semarang piala dari Residen 
Kedu. Sepakbola: Regu Semarang 
piala dari Bupati Semarang. Hands- 
ball: Regu Kedu mendapkt piala. Bo- 
lakrandjang:, Regu Jogja piala dari 
Kepolisian Jogja. “Rounders: Solo 
iala dari Residen Pekalongan, Bas- 

"Ket ball: Regu Semarang piala dari 
Walikota Magelang. Volley ball: Re- 
gu Semarang mendapat piala. 2 

Porksla Djateng ke-HI “jang di- 
adakan sedjak tgl. 27 — 29 Desem- 
ber.1953 telah berachir dengan di- 
adakannja malam. perpisahan dan 
ipembagian hadiah2 kepada para pe- 
menang. Ketua. 'Panitya Pusat 
Porksla Anwar Hartono dalam pi- 
datonja menerangkan, bahwa pertan- 
dingan perlombaan Porksla ke-IV 
akan diadakan di Jogja tahun de- 
pan. Singkatnja malam perpisahan 
tadi berlangsung dalam suasana me- 
riah dan tidak mudah dilupakan. 

Pameran seni lukis: Widagdo dari 
menang pertama dari Jogja jang 
memperoleh piala dari Gubernur 
Djateng, 2. Solo, 3. Semarang dan 
4. Pekalongan. 

Pameran seni-lukis: Widagdo dari 
Solo, Soedradjat dan Supangat dari 
Magelang, perlombaan menggambar 
ydidapat Tomihardjo- Banjumas, Nu- 
| groho Jogja dan Karsono Magelang. 

Masing2 menerima piala dan piagam 
penghargaan. 

  

  SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 
| Semarang 4 Djanuari 1954. 

Djam 06.10 Njanjian Ping Astono 
'& Rany, 06.45 Ella Fitzgerald & Joy 
| Vichols, 07.15 Silverster Strings for 
i Dancing: 07.30 Suara Momo dan Su 
|tinah dil: 12.05 Lagu2 Krontjong: 12, 
30 Rachman & Julia: 12.45 Charles 
Trenet, 13.15 Lagu2 Tionghoa: 13.40 
Orkes: Paladium London: . 14.00 
Kwartet Irama: 17.05 Taman ka- 
nak2, 17.45 Tiga Sekawan: 18.00 San 
tapan Rochani: 18.15 Orkes Hawaiian 
Maluku: 18.30 Langgam dan Kron- 

' jong oleh O.S.S.: 19.30 Lagu2 popu 
ler oleh Tossema: 20.30 Irama Ri- 
angan: 21.15 Klenengan Manasuka 
oleh Karawitan Studio: 22.20 Klene 

  

ngan Manasuka (landjutan): 23.30 
Tutup. 

Surakarta 4 Djanuari 1954. 
Djam 06.03 Aneka warna tanah 

air, 07.15 Lagu2 dari Texas: 07.45 
Instrumental gembira hidangan Bar 
1y Snow: 12.03 5. 1245 Hi 345 
Klenengan dari Kraton: 17.05 Ge- 
langgang Kepanduan: 17.45 Varia Dja 
wa Tengah: 17.55 The Melachrino 
Strings: 18.05 Dunia olah raga, 18, 
15 Rajuan petang oleh O.K. Irama 
Sehat, 19.30 Irama gembira oleh 
Kwartet Muljono: 20.30 Setengah 
djam dengan Gema Seriosa: 21.00 
Bausastra Djawa: 21.20 Dagelan Ma 
taram oleh Kel Kes. Studio: 22.15 
Dagelan Mataram (landjutan): 23.30 
Tutup. 

Jogjakarta 4 Djanuari 1954. 
Djam 06.10 Irama tango: 06.40 Se 

kitar Perekonomian Kita: 06.45 Pagi 
meriah: 07.10 Irama Masa »Special 
Trio” dil. 07.30 Pelbagai orkes ri: 
ngan, 12.05 Rangkaian lagu2: 12.59” 
Hidangan siang oleh Tossema: 13.10 
Freddy Martin dengan orkes: 13.40 
Pertjikan sastra, 20.15 Imbauan ma 
jar putih Hindsutani: 17.00 Lagu 
nak2: 17.45 Orkes gosok: 18.00 Seni. 
Suara Djawa, 18.30 Sam Saimun ber 1 
lagu, 18.45 Ruangan Djapen: 19.4 
Pertjikan sastra: 20.151 mbauan ma 
lam, 20.30 Hidangan Suara Putr: 
21.15 Djawaban Surat2: 21.30 Suara 
Buluh Perindu: 22.15 Hiburan Ms 

    

  

       

  

lam, 23.00 Tutup. 

keamanannja 

Regu? Banjumas dan Pati hanja.me- - 
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Liep Tjiauw (kiri) mendjadi kampiun Indonesia tahun 1953. Di 
ng djago Diakarta fini dalam babak terachir: dalam pertandingan 

telah mengalahkan Ketje Soedarsono 
6—1. Tan Liep Tiiauw kini diundang "untuk ikut 

diadakan di Manila pada tanggal 4 
sampai 14 Pebruari j.ad. 

Disaa Sinjalir Adanja “iithdhao Ja 
Mendjelekkan Menteri Kabinet Se. 

Kata Ini Kuat Hadapi Siasat 
Kaum Opposisi 

BERHUBUNG DENGAN tafsiran dan bnget jang mi 
matjam2 mengenai keterangan ja ng 
(ketua Fraksi S.K.L) tentang ked udukan kabinet, jakni tafsiran 
dan komentar jang menurut Dr. Diapari tidak terkandung dalam | | maksud keterangan itu, Dr. D.S. Diapari merasa perlu memberi- 

| kan pendjelasan atas keterangan nja itu sbb.: Bahwa kabinet jang 
sekarang ini, sebagai kabinet ko alisi parlementer, : djauh lebih 
kuat dari pada kabinet jang sud ah2 adalah “Tenjalnak jang: djelas: 

a. Kabinet Ali Sastroamidjo- 
jo ini telah berhasil memperoleh 
suara D.P.R. jang luar biasa ba 

njaknja dibandingkan dengan ka 
''binet jang sudah2. 
|..b. Beberapa kali opposisi da 
lam DPR telah mengadu kekua 
tan, tetapi selamanja mengalami 
kekalahan jang peta Pn 
kinkan. 

  

Disamping itu 
olah meniru-niru siasat: 

jakni, apa jang disebut ,,Mc Carthy-   

3 bahwa .kabinet atau Menteri2 dan 

adalah kaki-tangan Moskow dan Pe 
king! 
sentilkan dikalangan masjarakat dan 

1. |si2 pemerintah, dikalangan  djawa- 
€.  Formateur Wongsonegoro |“ 

dalam pembentukan kabinet ini 
menemouh djalan baru atas dasar | 
program nasional jang terlebih 
dahulu telah disusun dan disetu 
djui bulat oleh semua partai dan 

|golongan jang konsekwen hendak 
menjelesaikan revolusi nasional 

| sebagai jang dikehendaki oleh pro 
klamasi 17 Agustus 1945 jakni: 
negara hukum Pantjasila, artinja: 
negara demokrasi total, negara 
nasional jang bermasjarakat sosia 
lis jang melaksanakan politik luar 
negeri bebas atas dasar perdamai 
an dengan segala bangsa jang 

  
Irang. Siasat inipun sampai sekarang 

nen2 opposisi jang negatif. dan a-na 

lihat kegagalan2 mereka dan menja 
dari bahwa posisinja makin lama 
makin lemah - dan kritik, mereka 
pasti akan memperlipat-ganda usa 
hanja! 

Kita sebagai manusia ' mengada: 
kan perhitungan, tetapi Tuhan dju- 
ga Jang Maha Mengetahui! ( 

  

  

j PERHIMPUNAN2 DAGAN S5 
| mengadakan tindakan2 guna men 
kan dari kemungkinan. timbulnja 
dalam tahun 1954, dengan djalan 

- da hari 

dibandingkan 
cturers”, 

| mempergiat perdagangan 

Laporan federasi itu jg akan 
celuarkan pada Tahun Baru ini 
sngatakan, bahwa tidak ada 

sme untuk mengadakan per 
lagangan dengan blok Timur, 

n bahwa perasaan? sematjam 
“harus dgn. tegas dihilangkan. 

Seorang @jurubitjara. dari salah 
1 gg: Ar Pa 

  

    
    

   
     

      

    

   

   

     

  

Olitik dari” Pn tak 
nembantu perluasan perdagangan 

sematjam itu dalam batas2 dari 
resolusi PBB tentang larangan 
.ekspor bahan2 strategis. 

| selandjutnja mengatakan, bahwa sua 
ti rombongan 
Orang pengusaha 
an pada pertengahan 

nuari akan 
dan bahwa seorang direktur dari 

ngsi mesin Inggris telah bertolak 

Inggris diharap- 
bulan Dja- 

“rak seharga 10 djuta sterling (28 

djuta dollar). 

  

  

ISTANA Kaisar Djepang gem 
par dan 11 pendjaga istana men 
dapat ,,semangat” dan hukuman. 

Sebabnja? Ada seorang berna 
| ma Toshiaki Kawaras ia muat 
tulisan dalam sebuah madjalah, 

— berkepala ,,kamar-tidur Kaisar”. 
Demikian kisahnja: Kawara ma 
suk begitu sadja kedalam istana 
jang dilingkungi tembok2 tinggi 

| dan kolam itu, dengan djalan bia 
sa: ia melewati pendjaga2 istana. 
Dia malahan bisa masuk kedalam | 
»Obunka”, bagian istana jang “pa 

karena disanalah 
“kaisar Hirohito dan permaisuri- 
nja, Ratu Nagano, tinggal sehari- 
hari - 

, 
. 

»Obunko” sedang kosong, ka- 
2 eta Ora oleh tu- 

s S ah piann (atap) 
tokbal Kawara Ba Akan Ka 
djuga.  Andaikata Kaisar ber ai 
dalamnja, ja berat a huku- | 
man bagi pendjaga2 tadi. Kata | 
Kawara, rumah kaisar Djepatig 
sangat sederhana isinja. : 

3 
2: 

f 

CROMWELL LOW seorang | 
Tionghoa jang berusia 26 tahun | 
hari Rebo menjatakan di. Singa- | 
pura bahwa ja sedang met 

8
 

  

dipakai terbang kebulan. Low | 
adalah bekas letnan kolonel da- 
lam tentara Nasionalis Tiongkok, | 
dan pernah mendjabat pekerdja 
an ahli mesin pada R. Eh 
Hongkong serta Na ketun per- 
rn nerbangan ong- | 

kong. Perpobin pat bahwa 
orang sea dapat pergi kebulan | 

  

      

dalam tempo 60 tahun. Low ada- 
    lah anak seorang bekas milioner 

di Tiongkok. Diterangkan | 
ja akan mentjurahkan segenap 
waktunja untuk can bt 

: Fjang "lebih realistis. 

Djurubitjara pengusaha Inggris itu |- 

jang terdiri dari 16/- 

bertolak ke Moskow, 

| ke Rusia untuk menjelesaikan kon- |: 

teori sebuah pesawat roket ontak |, 

   

     
   bahwa | 

    

    

    

   
   

   
   

nggris Ingin Perluas 
agang Den Rusia-RRT 

“Untuk Menghadapi Kemungkinan 
F -Slump Amerika” . 

G Inggeris bermaksud hendak 
ghadapi pengaruh2 jang merugi- 
suatu slump di Amerika Serikat 
berusaha memperluas perdaga- 

agan dengan Rusia dan RRT, demikian dikabarkan di London pa 
Rabu. Federasi dari indu stri2 Inggeris 
rwakilan jang terbesar dalam dunia dagang Inggeris jg 

dengan ,,American National 
telah mengandjurkan kepada para anggautanja 

jang merupakan 

Association of 

Timur-Barat. 

Sementara itu harian Daily : 
Mail” dalam tadjuk rentjananja pa-j 

da hari Rebo antara lain mengata- 
ja dan tidaklah merupakan kan, bahwa kini telah tiba waktunja lam. DPR atau dalam kabinet semua Sah! Sebaliknja! Hanja sadja: kalau 

“jang bertentangan dengan pa- bagi Inggris untuk mengadakan USA 'nja sepaham bulat tentang tudjuan Orang 
ha2 jang lebih realistis. 

Harian tsb mengatakan, bahwa 
(Inggris akan menepati djandjinja 
untuk tidak mengirimkan bahan2 
strategis ke RRT sampai perdamai- - 
an tertjapai di Korea. Tetapi kapan 

'hal"itu akan! terdjadi? “Sedjak 6 bu- 
lan tak tampak" tanda2 kearah 'itu 
bdan' Kini telah 'tiba waktunja 
Inggris “untuk —mengadakar: 

Ip Mat 
“5Sementara itu: Ka sean peng: 
usaha jang : mengatakan, bahwa: me- 

kan perubahan dari daftar barang? - 
jang dianggap sebagai bahan2 stra- 
tegis. Kane En : 2 
    

Ke LN E Loe 

  

Upah Murah 
Potongan model PALING BARU 
Radjin dan memuaskan . 
Pekerdja'an TJEPAT selesai. 

Kleermaker ,,KIM BIE" 
Ambengan 71 — Semarang. 

Saman bin alak $   

  

IbipyUuAL LEKAs. 
SEPEDA MOTOR MERK 

ARIEL” 
- 350 cc. | 

Levering paling belakang 
(Twinzit) 10070 Baru 

TIOJUDAN 143 — SOLO 
. (Kidul Maura 

      

2 LAN PERLU/ 

   x PENGANGKUTAN 

& KE STASION DLL. 

Datanglah 2 se Ivum 

“BULU2 MTELF. 1232 

TJEPAT DAN MEMBAKAR 

    

'Kehilingok 
“Pada tg. 31-12-1953 | djam 

'9 malam antara Djl. Pandean- 
jawiper — Lemahgempal. 

1 Map berisi : 

“1 Rijbewijs Ck 1 rijbewiis BI 
“1 Nummerbewijs AB—5016 

1 Controlekaart dan Surat2. 

Jang menemukan sukalah me- 
ngembalikan ke Pandeanlamper 4 
Sem Toba dan akan diberi keru- 

     

  

KEKE EKA KEKE KEK SKKNI 
Ta MAAN Ig MEONL DN setm ALAN. 

CHEMISCH WASSCHERI 

»PARIS” 
Depok 38b — Karangtempel 239 
Tilp.! 1147 Tilp. 1498 

Semarang. 
radjin, bersih . dan 

erdjakan oleh seorang achli. 
uk bikin perkenalan mulai 
aa s/d .20-1 - 54, diberikan 
torigan 30 pCt. 
Nana :tuan2, njonjah2 dan   Pr Lana 

bagi : 
usaha2 

mean ru aan 

nurut pendapatnja kini perlu divada ' 

melahirkan ndapat 
menghargai Indonesia sebagai sa-  jat. P 
habat. Saja mengupas kemungkinan? an- 

ing lain: aa kata opposisi berha 
mengumpul 

ma sampai hari terachir mengusaha dalam DPR, Ns bean 

net dudek serta Maju dan PSI, Kabinet! Apakah ini ' berarti bahwa enar ? 
tetapi terpengaruh oleh beberapa ja: Sa aan pai ea 
unsur dalam Masjumi kabinet ter- Negara ada ? d 
paksa dibentuk tanpa Masjumi dan te mna LA desa Mg 
PSI. Unsur2 dikalangan Masjumi 
itu menjabot pembentukan kabinet 
agar Wongsonegoro gagal dengan me 
maksud supaja Kepala Negara mem 
bentuk kabinet presidentil, tetapi sia 
sat mereka itu meleset! Hal ini 
telah diketahui orang-orang jang serta membubarkan D.P.R.! 
objektif dikalangan opposisi di da-' Seorang Kepala Negara - biasanja 
lam maupun diluar parlemen seba- menempuh djalan kedua ini kalau ia 
gai ternjata dalam  pemungutan?, berpendapat bahwa suara D.P.R. itu 
suara dalam “parlemen dan sambu- tidak (lagi) melahirkan pendapat rak 
tan rakjat diluar parlemen. Mala- Jat, atau tidak sesuai dengan kepen 

fhan ada tjabang partai opposisi jang tingan rakjat. Dan memang D.P.R, 
'ikut serta menanda-tangani resolusi Kita sekarang ini tidak representatif ! ! 
. menjokong kabinet. Ini bukan berarti bahwa saja tidak 

e. Partai2. pendukung kabinet jg ' Menghargai D.P.R. sekarang ini seba 
mempunjai wakil ataupun tidak da- £ai eksponen kedaulatan rakjat jang 

d. Wongsonegoro dari saat perta-   
1. Mengikuti kehendak D.P.R. jg 
nuntut pembubaran kabinet. 

2s Menolak kehendak D.P.R. dan 
sebaliknja mpertahankan kabinet   

TAP akAN kepada Presiden 
kabinet untuk menjelesaikan revolu- Untuk ilih satu antara dua ke- 
Si nasional sebagai tsb diatas, dan Mungkinan jang tersebut, baginja ki 
sekalipun semua partai merasa bhw Ni (karena Undang2 Pemilihan 
komposisi kabinet belum memuas- Umum sudah ada) : menagg ada dua | 
kkan, tetapi orang insaf bahwa ini- alternatif! 

diberikan oleh - Dr. Diapari | 

un “enda | 
Amerika, 

isme”, jakni menjebarkan: fitnahan2 | 

beberapa partai pendukung kabinet | 

Ini. diteriakkan dan. disentil- | 

Idisuntik-suntikkan dikalangan frak- | 

tan2 dan ,,last but not least” djuga | 
dikalangan pimpinan Angkatan Pe-| 

meleset. Tetapi sudah tentu ekspos | 

  

sional itu akan kerdja terus dan mel 

Kalau D. P. Ai 

     

   
   
     lah maksimum jang dapat diperoleh sang 3 Dasar pasid $ men 

ketika pembentukan itu.” “ kan 
Aksi opposisi negati Ran 

| Dalam (pada itu Pn jang — 
ILeh : merupa In sjarat, utama ' 

Mes am .negara demokrasi, didalam ' k ar 
'dan “diluar. 'D.P.R.. mengadakan Kan pembubaran itu,” memerifitah 
aksi jang negatif: kan ' pula' untuk mengadaka#" per 

a. Didalam DPR mempergu- se Pa 2 erwakilan 
inakan kebebasan2 anggota DPR j., DPR. dib Pa Tegasnja: ka- 
melakukan siasat obstruksi sehing jar "ounarKan Ingga Ea 
.ga menghambat pelaksanaan pro aan 
gram. kabinet, dan melakukan 309 ha 
fitnahan2 jang melewati batas. 

| b. Diluar DPR menghasut rak 
:jat, mempergunakan kebebasan2 

Dewan Perwakilan: Rakjat:    

ri, dan bukan: mengadakan D. 
P.R. baru dalam 30 hari, dan untuk| 
mengadakan pemilihan D.P.R. baru 
tidak sadja mungkin dalam 30 hari demokrasi untuk mendjauhkan malahan dalam satu hari, sedang ke- 

rakjat dari kabinet, menjebarkan njataan kini ialah: pemilihan umum 
kabar2 bohong dan segala fitna-| sedang dilaksanakan! Demikianlah 
han via pers, via chotbah2 dalam isi dan maksud keterangan saja kepa 
mesdjid dan via apa jang disebut da pers baru2 ini, tidak kurang-tidak 
rapat2 akbar! Bahagian2 Masju- lebih, lepas dari segala sentimen. De 
mi menjebar2-kan resolusi jang mikian pendjelasan Dr. Diapari. (An 
menuntut pembubaran kabinet. ea 2 

  

BARU TERBIT 

Tifa Peajair dan Daerahojas 
oleh H. B. Jassin - 
Tjetakan ke-dua. 

Apakah arti ,,Tifa Penjair dan Daerahnja” itu ? 7 

bahasa”, 
»Daerahnja” ialah segala : apa jang berhubungan dengan itu. 
Seperti djuga alat musik melahirkan lagu2 jang indah, demikian 
djuga bahasa, dipergunakan oleh seniman, 
kiran2 dan perasaan2 jang indah. 
Buku ini telah disjahkan oleh Djawatan Pengadjaran Kementerian 
P. P. dan K. dengan suratnja No. Nm/129 tanggal 11 - Pebruari 
1952 untuk dipakai di sekolah-sekolah S.G.B. dan S.G.A. Negeri 
sebagai perpustakaan guru dan murid. 
Buku ini jang merupakan suatu usaha kearah perdjuangan kebu- 

seniwati chususnja. 
Pesanlah sekarang djuga ! 

Harga Rp. 9.50. 
Luar kota tambah porto 1576. 5 

Toko Buku & Penerbit 

N. V. GUNUNG AGUNG” 
Ba 13.— Kt. Pos 135 

Djakarta. 

  

Selalu Sedia: 
Mesin Motor Compleet: Short Block : Radiator: Kruk As, 
Roda Velg: Veer2 dil. dari DODGE 3 CHEVROLET — 
JEEP dil. Tok SELECTAs 

BODJONG 80— 1 TELP. 594— SEMARANG 

  

MASSAGp 

  

  

.—0— UNTUK ORANG SEHAT DAN SAKIT 

IT L S Ahli pidjat beridjazah | 

Kk. T dari Djerman. : Mulai tg. 

'Tempat periksa : Djl. Kartisono No. 16 — SOLO 1 Djan. '54 
Tiap hari ketjuali Sabtu dan Minggu dan i     Hari Besar, djam. 16 00 — 19. 00 sore. 

    

  me Lantamal Ta daa — ARK 

TENAGA LEMBEK,” “PIKIRAN MENDJADI KALUT 7 
Djangan ajal, silahkan lekas minum : 

Anggur Kolesom tjap ., BOKAJA” 
(Untuk Lelaki — Perempuan tua maupun muda)   Dapat menambah kekuatan, melenjapkan segala rasa kesel 

dan membeningkan pikiran dan sebagainja. 
Pusat Pendjual 

KONG DJIN TONG 
PEKODJAN 105 — TELP. 1885 — SEMARANG 
semua 

  

    

   

"Presiden -berhak “ Membubarkai t 
sh : 

Keputusan Presiden jang menjata- 

Rakiat E 

harus memerintahkan pelaksa- | 
pemilihan D.P.R. baru dalam j 

Dengan ,,Tifa Penjair” dimaksud ,,alat penjair” dan dalam hal ini 

untuk. melahirkan pi-|- 

dajaan (kesusasteraan, seni lukis, seni musik, sandiwara dsb.) sung- | 
guh besar artinja bagi para peladjar umumnja dan para seniman 

sb 

Ba 

  ” 
” akan mendirikan Rumah Sakit Umum di Tjepu. 

| 

  

NN V. SEMARANG” 
#PBENERBITAN - PERTJETAK AN' & DAGANG) 

TN OAbIAan Utara 11 - 11A —Tilpon No. 2192 Semarang 
Menghaturkan Selamat Tahun Baru 1954. ' 
Pada para langganan dan relatie. 

— si Bana   

I. ANGGUR OBAT KOLESOM 
Ini Anggur Kuat terbikin dar 
Tjampuran Obat2 Tionghoa jang 
berfaedah dan mahal, antaranj: 
Kolesom, dil. Obat jang sange 
penting untuk tambah kekuatan 
tubuh dan darah. Ini Anggur pur 
tertjampur dng sarinja Buah Ang: 

'gur jang terpilih. 
Amat baik bagi letaki/perempuar 
jig. berbadan lemah. Kurang da. 
rah, muka putjet, air muka keli- 
hatan tua dan lesu tidak berse- 
mangat, kaki tangan dingin, bua 
pinggang sakit, tulang linu, ke 
pala suka pusing, bernapas pen 
dek, urat sjaraf lemah, sumangai 
laki? kurang. Paras perempuar 
tua dil. Penjakit kelemahan. Mi 
num ini Anggur dalam sediki 
tempo sudah tentu lekas keliha 
hatan faedahnja. Baik untuk le 
laki dan perempuan, tua ata 
muda. 

2. ANGGUR 'KOLESOM PO THAY. Amat perlu bagi prempuai 
jang duduk perut, dan jang berbadan lemah, kepala suka pusing 
sakit perut tumpah2, kaki bengkak dil. Sakit lemah dalam wakti 
bunting. Perlu dimimnumi sampa? tjukup agar badan ibu tinggal seha 
dan baji dalam kandungan tinggal waras. 

3. ANGGUR KOLESOM SENG HWA. Perlu diminum perempuar 
sesudah bersalin, agar tinggalnja darah dalam badan mendjadi ber- 
sih, dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjadi seger, me 
nambah air susu ibu, dan menambah nafsu makan. Terutama bag 
perempuan jang sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA s: 

| ngat dipudjikan. 

4. ANGGUR OBAT RHEUMATIEK. Ini Anggur Obat Rheumatie: 
dibikin menurut resep jang sudah termashur turun menurun. Dibi 
kin dengan bahan obat Tionghoa jang mahal dan mandjur, denga 
ditjampuri Kolesom dll. Ini anggur obat melulu untuk sembuhka 
segala rupa penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik ditu 
lang, urat2 dan lain2 bagian badan, baik jang sudah lama atau jan 
baru. Sesudah minum 3 botol tentu nanti kelihatan mandjurnja da 
6 botol SEMBUH sama sekali. 

Terdapat di TOKO2 OBAT dan TOKO2 P. & D. diseluruh Indonesia 

ba 

£ 

Se ag 2/ 2 se 

Gene ari 2 ag 
SURABAJA. — Tik. 3482-U 

    

  

Lan, “ebi BEA 
« SRIWIDJAJA 

Njutran 234-Kotak aneka BAY ontel Kol tol 

  

#  Peladjaran2 / kuliah2 Setanikak dengan tertulis (schrif- 

telijk)- untuk SMP/SMA bgn. A/B/C dan faculteit Hu- 

kum/ Ekonomi. 
“# Keterangan lengkap (prospectus) masing2 sekolah, bisa 

didapat dari Tata-Usaha.   
  

  

Sebentar hari lagi terbit 
Nomor pertama 

SE 

  

| Madjallah Penghibur Tongeti” biltdilan, belitan Wak jang 
riang dan isi jang riang pula. 

. Muat Tubriek2 jang specifiek RIANG seperti: Dibawah 
sinar lentera djalan — Seratus th. jl. dil. disamping Tjeri- 
ta Pendek — Film — Ruang Anti Duka — dan masih ba- 
njak lagi. 

Dibawah asuban: Boerhan 

Dibantu oleh : Kotot Sukardi Djakarta. 
Subekti dan Nurman Sahli Solo, 
Tn Semarang, Jr. Moektio Surabaja 

“Tebal 36 halaman, diatas kertas halus, kulit berwarna, di- 
hias dengan gambar2. 

Harga senomor 
Rp. 3. 

Pena djadi langganan disertai uang lebih dulu pada 

Adm- RIANG 
PURWODINATAN B 11/35 — TILP. 1308 — 2190 

SEMARANG 

  
  

LELANG 
Hari SELASA 5-1-'54 di KARANGASEM 11, djam 9.30 
v.m., PRABOT RUMAH TANGGA. 
Hari Melihat: SENEN 4 — 6. 

F. Van Loo 
Didjual bawah tangan: HOTELBEDRIJF di BODJONG 

u
   

2 LL LL AL SS AL AA TA LS LL AL LA AE 

Menghaturkan Selamat Tahun Baru 1 Djanuari 1954 
Kepada langganan dan handai Tolan. 

Perfjetakan ,SLAMET: 
DJL. MATARAM 299 — SEMARANG 

Sa RL LL LL LAH AM TAS TA TA TA 

AYAT 

PENGUMUMAN 
Pemerintah Daerah Swatantra Kabupaten Blora berkehendak 

Untuk 
bebangunan tersebut ditjari seorang pemborong. 

tariaat Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora, 

D.P. D.s. KABUPATEN BLORA, 

Ketua, 
(SOEDIONO). 

Mma 

  

  z 
z 

2 

5 
z 

Adapun keterangan lebih landjut dapat diperoleh dari Seker- 3 

5 
2 

| 

   

ALMENAK WASPADA“ 
1954 

(Basa Djawa — Ngoko Aksara Latin) 

|Kandel: 430 katja. 11 X 15'cm. 

| gambar2 penting, penang- F 

kawruh umum, 9 

tjri 

wajang B 

   
     

  

(Isine : 

'galan2, primbon?, 

Ipawukon nganggo gambar2, 

Ita2: Djaka 
1 
3 burwa nganggo gambar2 Isp. 

Tarub lan 

daftar P. 3 PL kaart "3 
| 
(oulo Djawa lan tanda 2 Talulintas 

kleur mituru 

1. ampiran2 : 

aa gambar2 

wudjude, 

Nganggo sajumbara berha diah, sing No. 1 Rp. 500,—. 
Regane komplit karo ekstrane Almenak — Dinding 1954 

Rp. 12,—, 
5 buku oleh potongan ............ 56 

6—10 ,, 2 Senen an 10 F0 
1—2 23 Sa Sa Dika MERE 150 
26— 50, 3 Me ne kB 20 Yo 
51 buku Isb. 25 Fo 

(Kabeh rega ditambah “ongkos” kirim 1540) 
Administrasi 

Jajasan Penerbitan ,,Pesat”, Pakuningratan 67, Jogjakarta. 
(Uga bisa mundut ing Toko2 buku lan Agen2 ' Pesat” 

»Waspada' ».     

  

  

  

  

  

                
Pendapatan Baru ,,Amiio Pomade” 

Tjap potrek Bintang Ampat 

Mudah dipakai seperti pomade biasa. Rambut putih kem- 
bali asal. Mentjegah runtuhnja rambut d.l.I. penjakit jang " 
ada didalamnja. Djangan kaget,. dalam 1 Minggu sudah 
berobah kleurnja asal pakai sehari dua kali. Gosok sampai 
akar-akarnja. Asal. pakai selamanja ini Pomade, makin lama 
makin. hitam, "Tidak luntur (dan tidak merusakkan: pakaian, 
Harum bahunja,. Boleh mandi, tidak Atu “akan ekapi 4 sa- 

(bar, tentu memuaskan: -- is sia nite Selai 
HARGA 'per pot Rp 30-— dan “Rp Daan La 2 1 : 
Tambah ongkos'kirim 1040: Harga di,Agen sama. | 

DJUGA SEDIA: Puder Hitamkan Rambut 5' gram Rp 25:— 
| 

3-gram Rp154 | 

|    

    

  

PAPUA Pe en He Tana ERA Da Ngupasan 12 Jogjakarta. 2. 
KASIM DADA Kp. Melaju 30 Semarang ea 
HOK AN Pa jinan « Magelang 
ENG TAY HO Pekodjan 101 Semarang | 

| Toko Obat ENG TJE HOO Dji. Nanking 17. Madiun. | 
| Universal Stores Bodjong 6B Semarang. 
| Toko RADJA BALI Djl. Kaju Tangan, Malang. 
| Toko Tjap KENDI Klaten 
| Toko Obat Po Ning Tong Dj. Pemotongan 9 Salatiga. | 
| Terbikin oleh tabib AMIRODIN Depan Kenang Solo. |         

     CLICHE: Lijn, Raste. dan Ftiket berwarna 
FEE EANKAK ANE NAMA ARSA NA Kn 
MA PN 

,Minjak Obat Ban Leng” »Obat, Ban 
Leng Keep (ai .» Balsem Ban Leng” 

Obat 5 3 Aa Minjak Obat N LENG BA BAN LENG TJENG 
Bungkusan pa- Bungkusan pa- 

kai tinta biru. 
kai tinta merah. 
£ rar ng   

  

  

  

    Semua dapat diminum untuk me- 
njembuhkan Batuk Baru atau 
Lama, Sakit Tenggorokan, Dysen 
try, Sakit Perut dil. Bagi Bisul, 
Gatal, Kena Api, Digigit Nja- 
muk, Kutu Busuk, Kaki Seribu 
(Klabang) dan lain? binatang Ber 
bisa dapat lekas hilang dengan 
digosokkannja. 

Djuga Kar Ba Pan DALAM atau LUAR engan diminum dan digosok dengan BAN LE t 
LENG TJENG. Na Lea 
Apabila merasa" lelah atau salah urat dari sport atau djatuh dapat- 
lah BAN LENG, BAN LENG TJENG dan BALSEM BAN 
LENG digosokkan (dipidjet) dan diminum. Semua penjakit itu 
lekas sembuh karena: BAN LENG telah dapat banjak sekali surat 
pudjian dari Tuan2 jang terkenal, seperti PADUKA RADJA2, 
REGENTI2, PUTRA dari SULTAN, pegawai tinggi dIl., jang su- 
dah disembuhkan oleh BAN LENG ini, dari matjam2 penjakit. 
Kalau Tuan suka batja tindasan dari surat2 pudjian tersebut di 
mana dapat, diperiksa tanda tangannja SIPEMUDJI, silahkan ki- 
rim adres Tuan jang terang (blok lctter) kami nanti kirim itu ke 
pada Tuan, atau Tuan dapat membatja djuga surat2 pudjian ter- 
sebut didalam tiap2 botol obat BAN LENG dan BAN LENG 
TJENG. 

Minjak Obat BAN LENG”, ,,Obat BAN LENG ) 
dan ,»BALSEM BAN LENG” d TJENG BALS dapat dibeli di Toko-Toko Obat 
dan lain-lain. 
Kalau tidak, boleh kirim Rp 8,50 buat 1 botol Ban kaka Rp 13.— 
buat 1 botol Ban Leng Tjeng danRp 3.— buat 1 blek Balsem Ban 
Leng. Nanti kami kirim dengan.tertjatat pada tuan! ongkos kirim 
bebas. 

Dikeluarkan oleh: 

Rumah Obat 1JEH SHE TONG 
Djl. Bawean No. 22 — Telp. $. No. 2207 — Surabaja, 
LMMEEMMMmamnsntitawmmmaMaMm “ut 

IE KA TJE MENAN      

    

  

     
      

      
        
            

        

          

    

      
        

     
    
           

      
      

     

       
      
          

       

   

  

   
       

    
       
    

    

        
         

        

  

      

  

    

   
    
    

    

       

      

     
   

    

   

   
   

     

     

    

     

    

      

   

  

   

  

    

  

    
   

  

    

     

    

     

    



  

    

    

   

  

   
    
  

    

      

  

    
mbang Minjak R. I. Pusat Daerah Tje 

|. Mengutjapkan? 
| Selamat dan Bahagia ,Tahun-Baru 1954 

| Perusahaan 

  

kepada para Langganan, Koneksi, Mandai-taulan dan segenap pegawai, 

    

H0 SELAMAT TAHUN BARU 1954 

Ko-operasi Perikanan Laut 

Jialan Deli, telepon No. 1079 Mt 
#AN PPASAK IKAN di Tambak Lorok. an 

2 

ea     
    

NA aa aan aa aan 

    

     

  
: SEMARANG. | 

  

   

  

  

  
Sudah Terbit !!! 

BUIKU: 
TTURJA GESANG: 

Bahasa Indonesia. Oleh Sappbire 
-. Inilah KITAB KEBATINAN jg. mendjadi Idam2-an Masa! Isi- 

Dihargai Masjarakat Ramaij - “ Makanan jg. Memperbesar Ke- kuatan Magnetism, - “ Jlham dan 'Ramalans - “ Ramalan Tiong- 
kok (R.R.T.), Tiga Ribu Tahun jg. sudah lampau dan Tiga Ribu Tahun jg. akan datang nanti - “  Djokolodang (Ronggowarsito), al: ,,Hulatana kongsi. bisa kenangguh, geledahen kang sajekti, teli- 
tinen hawjo kliru, larasen sadjroning hati, den tumanggap dimen manggon — Ichtiarlah sehingga tertjapai, kupaslah dgn sungguh2, periksalah djangan sampai, keliru, 'pikirlah sebelum berbuat, agar 
supaja kesempurnaan tetap ada pada tempatnja.”) - “Ramalan : : Djojobojos - “ Kawedaring Dzaman Tivpa Ginga Paridjata. ra 5 Ronggowarsito), a.l: ,,Wekasan kukusing karso, kesit welut den $ Maba tumetes potro lumbu Jumembaking hangin, balendre, mondar mandir, rahaju hojoding kaju, lono hilining tojo, hanteng kitiran kumitir, lomo-lomo lumuh halam kalumra- han.” (Kesemuanja diterdjemahkan kedalam bah. Kromo Inggil, kemudian diterdjemahkan pula kdlm. bah. Indonesia dgn disertai #afsirannja djuga): - “ Perhitungan Mendjodokan Pengantin dan Hari Kawinnja, - “ Mendirikan/Pindah Rumah: - “ Perhitungan Sunan Kalidjaga: - “ Naga Tahun/Djatingarang. dll3 - “ Pepali Kjai Ageng Selo: - “ Doa, Mantra dan Rafalan2, Djawa- dwipa— Katurangganja Burung Perkutut, — “ KaturanggaKutjing: — # Firasatnja Orang Perempuan, — Dan banjak lain2nja pula. Pendek kata buku Surja Gesang benar2 bermanfaat bagi mereka, jang menaruh minat dalam Ilmu Kebatinan, Ilmu Kedjawen/Ilmu Tua dan Rama- tan-ramalan Para EN pa jang terbesar, terutama Ronggowarsito dan Djojobojo. Sebuah ki- tab jang lajak dimiliki ole setiap penduduk diseluruh Nusantara, jang tak akan basi untuk sela- . ma-lamanja ! : 

SATU BUKU tebal, terdjilid mewah, hanja 
2 (Luar kota tambah ongkos kirim Rp. 2.50) Persediaan terbatas. 1 orang 1 buku. Siapa tjepat, dapat! 

Badan Penerbit: 

“KWA GIOK DJING 
Djl. Ngantenan No. 2 M 

Baki 5 Mein TS elos uh 

nja a.l: “ Rasianja Kekuatan Batin: - Ilmu Tjipta, - “ Magnetism, » “ Pedoman Achlak, - “ Rasianja spj. Ditjintai, Dihormati dan 

  

  

i " Menghaturkan Selamat Tahun Baru pada sekalian langganan 

ATOOM” 
— DI. MATARAM 920 (Djomblang) SEMARANG 

Sedia NASI GULEE, RAWON, OPOR, SOTO 4. 1. |. 

p- porsi Rp. 1.10 
Djuga Sedia : YS-PASAH, NASI-GORENG-BABAT 4.1. I, 
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| Nougatchocolade jang lezat, , atao 
P3 bidji nougat TJAP MATA Nougatchocolade dan 
"P3 bidji Tioklat watel TJAP GONG Watelchocolade- 

« Bi harga reklame Rp. 2,50 
(@Yioklat CERES adalah enak. sehat dan.......... .-- ryurah $ 
Map NV. Reiss & Co. 
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Japat dilever dari persediaan : 
ERENMAKER —— 1/8” t/m 5/8” 

: VERENS 4 L AD — 112 mm.: 2 mm. 
. BOORE — 9 — 13 mm: O — 16 mm. 

2 dan 5 — 20 mm. 2 

   

  

   

  

     
Dapat Tuan/Njonja beli pada : 

Service Dealer: 

" 

g UI 

      

   

  

   

STALEP bundar 6” dia. Koe n 
MICROMETERS 0 — 15 mm.3 25 — 50 mm. Super Radio Co. N, V. 

BRA SA dan 50 — 75 mm. Tjabang Semarang 
SC "'MAJEN 120 mm. Seteran (Duwet) 5 

. INGTRACO 
27 — TELF. 264 — SEMARANG. 

   
        

    

    
    

      

  

PARA Co) Ti Mag Sen ti Coal 
Medan Glodok No”10'Teip: 1620: Kota 

"DJAKARTA-KOTA : : 

Distributors : 

Harmsen Verwey Dunlop N. V. 
| Djuga dapat beli diantero Toko2. di INDONESIA 

  

   

  

   

    

    
     
   

  

   

  

     
    
          

mangan 

Idan lain-lain Penjakit. Obati WA- 
ISIR dengan gafantie sembuh 
didalam 12 hari sampe runtuh 

  

  Hen ar 

  

  

  

Ha PA NA NN NONA NAN 

MAKAN Njata benar bedanja... 
' agan & f , 2 1 

"5 AS Ka AN 

, 

Tjap Tangan tetap sabun una 

tuk pentjutjian jang terbaik. 

| Njonja tinggal memutus- 

kan! Njonja dapat menggosok 

tjutjian Njonja dengan sabun 

biasa jang kasar. Atau meng- 

CE hemat pakaian Njonja dengan 

Ae pay? Ga Naa sera "memandikannja” dalam bu- 
grena Sabun Tjap Tangan. s 5 

ae Tn sa jang berlimpah-limpah dari 

MENDIANGAN ) Sabun Tjap Tangan. Sampai 

en Ae Nan sisa jang terachir Njonja da- 

pat menikmati keuntungan ka- 

rena tjutjian jang putih bersih. 
4 5 £ “ 4 

sidak bersih betul dan kojak E : 

karena sabun biasa. T 

" : 2 & “S : # 4 

£ SABUN TJAP TANGAN x 

. Sabun jang paling hemat & 

sakiti kurang manik, untuk segala tjutjian. 

spin mimpi kluar TT ea 
(8 manik dll kalu mi- 

4 tum ini anggur badan : 
y djadi kuat dan bisa -tao-p. 
bikin orang tua balik 
muda kombali. | | 

Ini anggur rasanja | SEKAR KKR KKR EMAA EK BKREABKKKKKKARARAA, 
harum an bole di | | : na : mean Pn S3 SL LL SL IL LL LL AN AN AT EA 3 

:/ minum saban hari ma- Il HOTEL OEWA & ASIA pn : 3 
ka ada baek sekali. ( Kursus Kilat S.G.T.. j 
In Med pen ne. EA menjotjokin kalu di | 4 Di Kebon Tiong Hwa 112 Semarang # 

pergunakan di waktu | ( Lama 1 tahun. Mulai 6 Januari 1954. # ' 
perajaan pesta. | ( Sjarat S.K.P., S.M.P. atau jang sederadjat. Jang tak me- £ : 

( 1 
( Su 

( 
M. S. RAHAT 

Tabib 
Seteran 109 — Semarang 

Specialist untuk . WASIR (Am- 
beien), ASTHMA, KEPUTIAN   £'$ ng 

    

  

          

   

   

     

  

| 
| 
KING of Haindye 

    

  

5€ 

Daftar No: 44379 

4 PAPEGAAI adalah 7 minuman Jang 
memuaskan. Tjobalah "sekarang djuga 

PAPEGAAI. Sekali, merasakan tentu 

menghendaki kedua kalinja. 

Van Berckels zeer oude genever. Deife” 
.. : 

dee sera ala "3 Roy Rogers 34 : 

  
  

'Rambui Putih d jadi hitam | BI 100 pCt GARANSI TIDAK LUNTURI “Edi: 

  

RADJA OPAT 

  

HITAM RAMBUT 

    

aa MANA aN La 
Untuk #membangun keperluan 
RUMAH" “TANGGA datanglah 

MEUBELMAKER 
|(Goan Hien Ho! 

Pandean 101 — Tilpon 1813 

Eig: Soen Bok Soen 
Terima . segala . pesupan-pesanan 

  

.  Manufacturad hy 
G. M. SCEYK SAHIB — Keho 

Pesanan bisa dikirim keseluruh Indonesia. 
A.A.A. 3 gr. Rp. 20,—, 5 gr. Rp. 301- ro gi. Rp: 50,- 
A.A. 5 cc. Rp. 12,50 dan 10 cc. Rp. 20.—. 

Semua Agan2 Harga sama. 
MentjariAgen2 Baru diseluruh Indonesia. 

Djati 114 Bandung 

        
  

    

  

  Mak 
FR PESAN A K 

4 BERI mx 

  

at    

A Kiat ta Ini malam gam! 
17-92 A7 th) Metropoje 5.- 7-95 (17 tb) 

Wen 'Ray Bolger Ronald Reagan — Rhonda Fleming 5 

HONGKONG" 
Paramount' Technicolor, 

  

PIN. 

af 

  

Ini & Besok malam Pengab:: 

DJAGALAN — 5-7.-9.- (Seg. umur) 

Shia Mong - Sik Hwi - Pheng Hwan |       
    

    
——e |. nubruknja. 

F : “ 2 s: icol "“Cagiks” : With The Witdss Tee cant 
| Idtin No, 1492/111/A/172   

Day! ER--wave You | sumpyI W 
SEEN ROGERSZ THE | THAT'S 

: TE NT Teres maRy NI Don 5 Ssebasikan 3 V3 ae 
TI . 

ND GRAB / CAULKS! 

  

    
3 5 | — Itulah Mary Pines.  Tegorlah — Mary. Eh 

IL NIEH HAYHUA" (A Tom Lily) | dia, dengan demikian saja dapat me- 16 
1 runduknja dari belakang, - dan me- gergadji telah dibetulkan aan 

5 saja membutuhkan dia untuk 
menolong saja "MALAM PREMIERE 7100 — 9.00 (17 thd — Saja tidak setudju  tjara ini, menggergadji 

—& Stumpy. Itu kabar baik! 

akar2-nja. 

ZONDER OPERATIE 
Djam bitjara: Papi 9—12 

Sore 5--7 

  

PERABUT 

untuk Rumah Tangga. & Kantor 
dapat dilever dari persediaan dgn 
harga pantas. Djuga djual: BAN- 
TAL, GULING & KASUR. 

  

    

2 & tentang barang-barang “ Ru di . 
Serakan Tangga ! Tan i 2 dalan Toko Djohar 

T3 . D - - $ Daftar No. 44378 aa Pa aan Naa Da Na 2 

   

     

  

4 Sa th 31 Desember s/d 5 Djanuari '54 | 
1 )) MARILYN MONROE dim. film Technicolor | 

| AA 2.5. nm "NTAGARA 
dng. JEAN PETERS— JOSEPH COTTEN SO “ 2. Tg, 31 Des. '53 main djam 12 te 

  
j 

ngah malam 
   

  

  

(GotH     

  

   

SHORT CUT ONER THE HiLt. / LET'S GET OUT 
TO MY PLACE! 

Peel 3 A 
P : H 4 $ | & Fe 

Dalam "pada itu Caulks jg. 

pe 

    
      

ER! WE'LL TAKE THE N HURRY, CAILKS! N) 

da « “— Inilah dia. Kita akan memba- 
telah mengintip  dibelakangwa gadis ini melalui pegunungan ke pohon lalu merunduknjatempat suja, 

— Uuhh, 
— Lekas. Caulks. Mari kita lekas 
rgi dari sini. 

     

        

   

sjarat: Kursus istimewa. 

Daftar Rp. 10.— | Keterangan pada Dir. 
per postwissel tak terima ! | Nj. LAUW DJIEN DIWAN 

, : | 

NE IL LL AL RL NAM LL PL TM LL AK 3 

SA IT 23 

— CITY CONCERN CINEMAS — 

   
    

     

    

   

      

   

   
      

        

  

    
      

     
     
   

   

  

    
       

   
     Tanah Putih 7. — Smg. 

/ 3 

          
         

  

LUX 
5.00 7.00 9.00 

MICKEY ROONEY —. PEGGY RYAN — DICK HAYMES 

"ALL ASHORE" keknioitor 
A chase — The Blues — Musical! Gobs of Songs! 
Hilarious Romantic adventure in Catalina Island! 

Lutju! “Penuh Lagu2 dan Njanjian menggembirakan. 

  

   
     

INI MALAM D.M.B. (u. 17. tah) 

     

  

    
     

  

  

INI MALAM 

GRAND 
5.00 - 7.00 - 9.00 

BERBARENG 

ROXY1 

  

Film Indonesia 

Memikat! Gem- 

Mengharukan. 

                   

     

       
       

         
      
      
       

Ken ed 
GEN       

        

INDRA 
5.09 7.00 9.60 

berbareng 

ROYAL .BERBAHAGIA DI 

Lntju! Penuh dengan Njanjian dan TariZan jang merdu! 

     
   

    INI MALAM D. M.B. (a. 13 tah) 

SITI HANAM - ROHAYA - H. AMIN.-OSMAN 

dim. film Malaya baru jg. menarik 

       
      

    

SINGAPORE” 
Djenaka dan menggembirakan! 

      
  

Akan datang: Film peperangan terbesar” Hebat dan gempar! 

3 BLASTING OUT OF KO 
AAU un en 

Tehggl PLajala   “You Moniak 4 Stevie MeWAI Ly 8 LIWOA BARISTIAN | 

         
         

   
    

   

REA'S FRONT LINES 

   

  

     An ALLIED ARTISTS Picture Me Sat batanya ala wo aan 3   


