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kapan Di 
Sirabata 

dari Djakarta jang. menjatakan, 
bahwa djuga di Surabaja « telah 
dilakukan penangkapan terhadap 
orang2 Belanda dalam. hubunga 
penangkapan Smith cs. S Aa 
djang penjelidikan ,,Ant 
nangkapan itu tidak a 
ada, Kepala kedjaksaan 
polisi maupun Komisariat Belan 
da menjatakan tidak mengetahui 
adarja penangkapan, Polisi me 
njatakan tidak ada dan kedjaksa 
an menerangkan tidak menerima 
laporan  adanja — penangkapan. 
orang2 Belanda. Ada ditangkap 
orang2 Belanda, tetapi tidak ada 
hubungannja dengan Smith itu, 
melainkan dim hal kriminil biasa. 

Ditanja tentang. kemungkinan 
adanja pula komplotan seperti di 
Djawa Barat itu, ataupun organi 
sasi jang rapat berhubungan dga 
jang ada di Djawa Barat itu, ka 
langan Pemerintahan belum suka 
memberikan aya asi Demikian 
pula pihak tang mengetahui me. 
njatakan, bahwa sementara wak 
tu jang lalu didekat Surabaja ter 
dapat suatu muatan. perahu berisi 
sendjata-api jang dapat dibeslah 
oleh jang berwadjib. Ada pendu 

             

duk pula jang melaporkan dilihat | 
nja suatu parasut dilemparkan di 
sekitar Surabaja, tetapi pihak jg j dari gerombolan itu, 

a . menemu- | Danubrata mengatakan: ,Ia ha- 
Kepada kita ditegas- i nja pelaksana 

ke pion”. 

SEj 

berwadjib tidak dapat 
kan - bukti. 
kan, bahwa pihak pendjaga 
amanan selalu waspada, dan 
mentara pihak atau orang-orang 
tertentu selalu dalam pengawasan, 'jang ditangkap di Bandung dan 

melakukan : dengan tidak sampai 
penangkapan. (Antara) f 

Hanja Isapan 
Djempol Belaka?: 
Koresponden PlI-Aneta di Ban 

dung mewartakan, bahwa berke 
naan dengan berita2 dipelbagai 
surat kabar tentang penangkapan 
seorang bekas major KNIL, H.C. 
JG, Sehmidt baru2 ini di Ban 
dung, ketika ia sedang menum- 
pang sebuah mobil jg memakai 
nomor CD (Corps Diplomatik), 
menurut kepala polisi propinsi 
Djawa Barat, komisaris besar 
Enech Danabrata, berita2 ini ha 
nja isenay diempol sadja jang 
szma sekali tidak beralasan. 

(Antara) 

SIDANG KE TAHUN 1954 
PARPEMEN 18 DJANUARI. 
Ketua Dewan Perwakilan Rak 

jat Republik Indonesia Se 
  

mumkan bahwa sidang ke-l ta- 
hun 1954 Dewan Perwakilan 
Rakiat Republik Indonesia akan 
dibuka pada hari Senin tanggal 
IS Djanuari 1954 mulai djam 
10.00 pagi. 

IGrombolan ( 

  

dung. jang 

njakan. duduknja perkara... 
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Bandung, Djakarta dan lain? sedjak 

Aa 

sih Perjangyung 

(negara jang menguntungkan: 
Bukti2 jang telah dikumpulkan 

baik sebelum penangkapan? dilaku- 
kan, maupun setelah pemeriksaan 
dimulai sudah tjukup kuat untuk me- 
lakukan tindakan pembongkaran ini 
dan orang akan terkedjut djika nan- 

.ti mengetahui dari mana komplotan 
ini mendapatkan sendjata. Polisi di 
IBandung sendiri tidak mengira akan 
dapat membongkar menggulung 'per- 
kara jang sebesar ini. Terbongkarnja 
komplotan ini adalah berkat pengu- 

'sutan2 jang dilakukan dengan tidak 
.ada bosan2nja. 
|. Demikian diterangkan oleh Kepala 
"Polisi Djawa Barat kepada ,,Antara” 
di Bandung hari Djuma'at. 

Atas pertanjaan, apakah Smith 
| (Schmidt?) jang telah ditang- 

  

|kap itu pemimpin jang tertingg: 
R.. Enoch 

sadja, ia hanja 

Selain orang2 bangsa Belanda 

Djakarta itu. djuga terdapat 
orang2 Tionghoa, Arab dan In- 
donesia dan  diantaranja djuga 
terdapat orang2 jang dikenal di- 

masjarakat. 

Severti telah kita kabarkan, 
penangkapan2 jang dilakukan di 
Bandung, Djakarta dll. itu di- 
perintahkan oleh Kepala. Bagian 
Reserse/Kriminil Djawatan Ke- 
polisian Pusat atas dasar ketera- 
ngan2 jang didapat oleh polisi di 
Bandung. Pengusutan telah dila- 
kukan selama 6 bulan, sehingga 
penangkapan2 itw didasarkan ke- 
pada bukti2 jang sudah tjukup, 
demikian didjelaskan oleh Kepa- 
la Polisi Djawa Barat, jing se 

landiutnja menjebutkan ' bahwa 
keterangan itir pun diberikan ke- 

pada Komisaris Belanda di Ban- 

datang untuk, mena- 

Di Bandung sudah 11 orang 
Belanda ditangkap. 

Penangkapan2 di Bandung di- 
mulai pada tangnal 24 bulan De- 

sember malam terhadap 3 orang 
jaitu Smith (Schmidt?) bekas 
kapten KNIL (dirumahnja), 

Kerseboom, dan M.R. Kain. 
Penangkapan jang kedua kali- 

nja dilakukan pada Sabtu malam 
  

PerhatianThd Daerah Di 

Th? Jl Memang Kurang - | ketahui 

“dengan 

IK ARGA PANTES aa, 

HanjaPion! 
5 Orang? Asing Terbongkar) 

ata (|Di Bandung— Djuga Ada Orang? Tiong:- | 
PENLNAN kata da2 3 hoa- Arab Dan Indonesia Jang 

2. Ikut Ditangkap 
PENANGKAPAN? TERHADAP orang2 Belanda jang dilakukan di 

2 minggu 'ini adalah merupakan 
suatu pembongkaran terhadap komplotan gerombolan pengatjau bersen 
Cjata jang dipimpin oleh orang2 Belanda bekas tentara KNIL dan be- 

as pegawai tinggi 5.B, Belanda jg. mempunjai hubungan luas. Demikian 
didapat kepastian tentang gerakan pembersihan pengatjau jang kini ma- 

1 jang asal mulanja terbongkar di Bandung. Kepala Kepo- 
lisian Djawa Barat R. Enoch Danubrata jang memimpin sendiri 
sutan perkara ini kepada ,,Antara” menegaskan, bahwa perkara ini ada- 
lah perkara besar dan pembongkarannja merupakan suatu kepentingan 

pengu- 

Minggu tanggal 26 . Desember 
terhadap W.H. Bakker, G. F. Ba- 

ketiga kali dilakukan pada tang- 
gal 1 Djanuari malam terhadap 
JH, Rath, H.A. Duysings dan R. 
de Mecuw van. Gerwen, penang- 
kapan keempat kalinja dilakukan 
tanggal 7 Djanuari malam ter- 
hadap P.J.H. Wiersman dan B.M. 
Patiwael. 
Semua orang itu adalah ber- 

bangsa Belanda bekas ' tentera 
KNIL, anggota IVG dan Nefis 

dizaman pendudukan Belanda. 

Selain itu di Bandung telah di- 
tangkap  djuga beberapa orang 
Tionghoa Arab dan. orang2 Indo- 

nesia, tetapi nama?nja oleh pi- 
hak polisi belum dirasa perlu un- 

tuk diumumkan. 
Smith (kapten KNIL) sendiri 

tinggal di Bandung sudah sedjak 

1 tahun dengan tidak diketahui 

dari mana datangnja. Karena se- 
suatu perbuatan jang menjolok 

mata (tidak disebutkan per- 

buatan apa) pada suatu waktu 

ia telah disinjalir sebagai orang 

jang mentjurigakan dan sedjak 

itu pengusutan dimulai dengan 

intensief oleh pihak polisi di 
Bandung. Smith diketahui tidak 

mempunjai pekerdjaan jang te- 

tap, tetapi achir2 ini ia bekerdja 
disalah satu bagian dari kantor 

Denis, jaitu dibagian urusan ru- 
mah2. Seorang lainnja ialah R. 

de Meeuw van Gerwen (anggota 
pengurus Commissie ter berhar- 
tiging der belangen van Neder- 
landers in Indonesie) adalah se- 
orang pegawai kedjaksaan di 

Bandung. Penangkapan2 di Ban- 
dung ini dilakukan oleh suatu 
staf chusus dari Kepolisian Pro- 

»insi jang terdiri dari komisaris2 

dari bagian reserse 'kriminil, 
OPKN dan djuga dari Djakarta. 

Mereka kehutan atat nenek | 
ma tamu dari hutan. 

bahwa komplotan ini adalah 
komplotan jang berhubungan de- 
ngan gerombolan jang terlarang 

(belum disebutkan gerombolan 
nama apa), R. Enoch 

Danubrata menerangkan, bahwa 

orang2 jang sudah ditangkap itu 
sudah diketahui suka pergi ke- 
hutan2 atau menerima tamu ang- 
gota gerombolan jang datang 

dari hutan2. 
Tentang diri Smith (kapten   

Sebabnja: Terlalu Banjak Masalah2 Jg 
Harus Dipikirkan Dan Dikerdjakan 

Pemerentah 
WAKIL PERDANA menteri 1 mr. Wongsonegoro dalam pi- 

datonja pada pertemuan ramah-t:mah di gubernuran di Bandjar 

masin pada tel. 7 Djanuari jl. 1 
datangan rombongannja di Bancjarmasin ialah sekedar memper 

4enerangkan, bahwa maksud ke 

erat perhubungan antara pemerintih pusat dan daerah. Dinjatakan 
.bahwa banjak terdapat salah pergertian antara daerah dan pusat 

jang menganggap bahwa pemerintah pusat kurang memperhatikan 

caerah, Soal ini ada benaraja dan 
Betul dalam tahun2 j.L. 
rah, karena masalah2 jang dipikirkan dan dikerdjakan 
banjak. 

Karena Ti- 
kus Mati... 

Perusahaan Anggur Ha- 
ras Bajar Kerugian 

SEBUAH firma anggur Itasia 
hari Djam'at harus menghadap 
pengadilan karena kerugian2 “jg 
d:timbuikan sebagai ak bat2 sera- 
ngan Gjantung siorang wanita, se 
telah seekor tikus mati muntiul 
dari feher sn ketika tetes2 ang. 
ur jang penghabisan sedang d'- 
arogan dari botol tadi, daiam 
djamuan makan suatu keluarga. 
Ajah keluarga tadi sedarg mem- 
bagi2kan ssa2 anggur2 jang ,,be- 
nar2 istimewa” jang disi un 
tuk upatjara2 istimewa pula ke- 
pada anak2nja sesuai dengan adat 
kebiasaan, ketika kepala t'kus 
tadi muntjul. Ibunja jang mende- 
rta sakit djantung mendapat se- 
rangan hebat dan djatuh pingsan 
Ajahnja kini telah menuntut pe- 
rusahaan anggur tadi dan meru- 
ruh bahwa istr'n'a hanja b'sa d'- 
tolong djiwanja dengan pengoba- 

    

tan2 iang sangat mahal. 

PENGHENTIAN 57 TENAGA 
BELANDA DI NEDER- 
LAND OLEH PEME- 

RINTAH R.I. 

Pemerintah telah menjetudjui 
tindakan pembubaran  tjabang 
KAPP (Kantor Pusat Pembelian) 
di Amsterdam sebagai tindakan 
penghematan untuk mengurangi 
pega.wai2. Dengan tindakan ini 
maka 57 tenaga2 Belanda jang 
bekerdja pada - tjabang KA 
ber-angsur2 akan dihentikan dari 
djabatannja. 

. Wongsonegoro selandjutnja 

, Sehat dan djuga 

ada pula jang kurang benar. 
pusat kurang memperhatikan keadaan dae 

terlalu 

| Kesulitan2 jang menjebabkan 
kurangnja perhubungan antara 
pusat dan daerah ialah kedjadian” 
sedjak tahun 1947, a.l. serangan2 
dari Belanda dan pemberontakan 
PKI. Baru dalam tahun 1950 per. 
hubungan tsb. dapat diadakan. 

Berbitjara tentang  kepartaian, 
me 

ngatakan, bahwa sekarang  me- 
mang diusahakan tumbuhnja oto 
nomi jang baik, jg sesuai dengan 
isi sesuatu daerah. Sekarang un- 
dang2 otonomi telah disiapkan 
dan akan disahkan oleh  parle- 
men. Negara kita berbentuk demo 
krasi, sebagai sendi ialah desen- 
tralisasi. ” Untuk mengemukakan 
demokrasi itu kita mengemuka- 
kan sistim kepartaian. Bila tidak 
ada sistim kepartaian tidak mung 
kin diadakan pemilihan umum, 
dan hal ini adalah sjarat jang 
mutlak. : . 
Sistim kepartaian itu bukan hanja 

sekedar untuk pemilihan umum, 

“melainkan djuga untuk dapat mem 

bimbing rakjat kearah politik jang 
at d untuk mendidik 

perbaikan. politik. Oposisi, kata 

Wongso, bukanlah musuh, akan te 

tapi resmi diperlukan oleh sistim 
demokrasi sendiri dan oleh peme: 

rintah dibutuhkan sekali sebagai 

suatu alat untuk mendapatkan kon- 

trole. He: 

| Mendjawab  pertanjaan2 hadirin, 

mr.  Wongsonegoro menerangkan, 

bahwa pemerintah  djuga memper- 

hatikan nasib pamong desa karena 

soal ini ada hubungannja pula dgn. 

otonomi. Achirnja setelah mengu- 

raikan kekajaan bumi Indonesia, 

mr. Wongsonegoro mengandjurkan 

agar kita semuanja bekerdja keras, 

baik pusat, maupun daerah hendak- 

nja berusaha sekuat tenaga untuk 

mendjundjung tjita2 dengan djalan 
bekerdja giat, demikian a.l. Wong- 

“tikan, 

KNIL) sendiri ditegaskan, bah- 
wa kini sudah tidap dapat di- 

sangkal lagi, bahwa ia itu ada- 
lah Smith (Sehmidt?) jang di- 

oleh umum . pemimpin 
gerombolan. Tentang ini R. 
Enoch Danubrata dapat membe- 

rikan kepastian. 

Pemeriksaan dilakukan siang 
dan malam. 

Pemeriksaan terhadap orang2 jang 
sudah ditangkap dilakukan siang dan 
malam, baik di Bandung maupun di 
Djakarta dan djika pemeriksaan te- 
lah selesai maka sudah dapat dipas 

bahwa dengan  digulungnja 
komplotan ini pemerintah akan dapat 
keuntungan politis. 

Demikian diterangkan selandjutnja 
dengan pendjelasan, bahwa pengu- 
sutan terhadap komplotan ini masih 
didjalankan terus tetapi diharapkan 
dalam tempo singkat dapat disele- 
saikan, maskipun ' komplotan ini 
mempunjai hubungan luas sampai 
'keluar Djawa Barat. 

Tentang penangkapan di 
a. 

Diantara orang2 jang ditang- 
kap di Djakarta jang namanja, 

oleh pihak polisi sudah dapat di- 
umumkan ialah Doornink dan 
Molema, dua2nja bekas Assistent 
“Resident Belanda. 

Doornink achir2 ini bekerdja 

sebagai penasehat di Kemente- 
rian Dalam Negeri. 

Siapa2 lagi jang . ditangkap, 

djuga dari luar kalangan bangsa 
Belanda pihak polisi di Bandung 
'belum bersedia menjebutkan na- 

ma2nja. 5 
Terbongkarnja komplotan pe- 

ngatjau bersendjata ini, meski- 
pun belum banjiak diumumkan 
hasil2 pemeriksaannja, sudah se- 
djak tersiarnja kabar2 jang per- 

tama dengan sendirinja telah 

menarik perhatian besar bagi 
rakjat di Bandung chususnja. 
Harapan2 pun dikemukakan, 
'agar pembongkaran komplotan 
ini dapat dilakukan sampai ke- 

akar-akarnja. 
Sementara itu pun ditunggu 

pula hasil2 pemeriksaan jang 
dapat menjatakan gerombolan 
apa, sudah sampai dimana ke- 
djahatan2 jang telah  dilakukan- 

Ami Mau 
MENURUT, pernjataan ma- 

sing2 pihak sebetulnja antara 
PSII,  Nahdatul. Ulama... dan 
Masjumi ada kemauan untuk sa: 
ling mendekati dan mengadaka: 
kerdja-sama jang  sebaik2nja, 
asal sadja ada badan lain jang 
sanggup mendjadi perantaraan- 
nja. Demikian diterangkan oleh   sonegoro. 

| Rombongan mr. Wongso pada ha 

ri Sabtu telah pulang 
| Djakarta. (Aneta). 

kembali ke kepada ,,Antare”. : 
|diberikan sesudah Pimpinan AMI partai tsb. akan diundang. Un- lagi setelah ternjata tidak ber- pemilihan 

Pimpinan Pergerakan Pusat 
Angkatan Muda Islam 

Keterangan ini 

  

den, LG. Hofman: penangkapan | 

hak leh pemerintah Inggris. Me: 
ban NON D Inggris daa Pant tegaskan, sekian djauh boleh di kata- | 

sudah mentjapai kata sepakat supa- A91 tidak ada, walaupun kemungki 
ja soal memperpandjang perdjandji-" 
an tadi dari 20 hingga 50 tahun di" 
usahakan oleh Perantjis. 
kalangan jang mengetahui, pembitja ? T 
Lan Pang kemungkinan perdjan "ak ada seorang bangsa asing je 
djian tadi 
lakukan semendjak beberapa bulan 

Dengan memberikan kepastian | antara pemerintah2 

kutan. (Antara). 

nurut berita, 

nja 
dan sampai dimana bersangkut- 
pautnja perkara ini dengan soal2 
politik negeri asing di Indonesia. 

"Smith. itu, Smith telah ditangkap 
.dirumahnja. Ia diketahui 
(1. tahun tinggal di Bandung, be 

AN ah Sen z £ SN Nk 

  

Pada tanggal 8 Dianuari 1954 bertempat dilapangan terbang Kemejoran 
telah dilakukan upatjara pemberian wing kepada 16 orang'ijalon pener- 
bang baru oleh menteri perhubungan, Ir. R. Roosseno. Mereka ini di- 

| “didik pada Akademi Penerbangan Indonesia dari Kementerian Perhubu- 
ngan. Kedjadian ini adalah pendidikan penerbang2 sipil pertama “jang 

diadakan di Indonesia. (Antara) 

Inti Gerombolan Daud Beu- 
reueh Masih Tetap Ada 

Walau Sekarang Terpentjar-Pentjar: Diantara 
Majat Gerombolen Terdapat Majat 

Seorang Djepang 

KEP ALA. KEPOLISIAP . N. Sumatra Utara, Komisaris Besar 

Darwin Karim, menerangkan, bahwa inti gerombolan Daud Beu- 
reugh 'cs. hingga kini masih ada meskipun terpetjah2 karena ke- 

jata sudah dapat dipatahkan hingga serangan2 frontaal 
lagi. Tetapi, demikian Kepala Kepolisian Sumatra Uta 

ra itu, selagi terasa gerombolan itu belum dapat dibersihkan dan 
selama ada kemungkinan mereka bersatu maka selama itu ,,po- 
tentieele gevaar” di Atjeh masih tetap ada. Menurut Darwin, jg 
Tinamakanja teras gerombolan ialah selain beberapa puluh orang 
pemimpin gerombolan ditambah 'bekas anggota2 tentara jang me 
larikan diri dulu kenada pibak Daud Beureueh cs., jang hingga 
kini masih belum dapat dibersihkan seluruhnja, walaupun sudah 
terpentjar2. 

NATO Akan Diper- 
pandjang 50 Th 
SUATU SUMBER resmi di Lon- 

don hari Sabtu katakan bahwa Ing 

Berhubung dengan masih adanja 

teras gerombolan itu jang mempu- 

njai sendjata2 api jang komplit, de- 

mikian Darwin, maka selama itu ia 

menganggap masih perlu bantuan 

tentara di beberapa daerah di Atjeh 

utk membantu alat2 kekuasaan sipil 

gris menjetudjui diperpandjangnja Salam tindakan2p embersihan. 
perdjandjian NATO: setelah tahunje 2 5 Ke 
1969. Tetapi sumber tsb menam- ' Mengenai kemungkinan  penjelun 

dupan sendjata dari luar negeri ke bahkan, bahwa hal itu tidak diusa- Pe 
- tjeh, Kepala Kepolisian itu mene- 

n dari penjelundupan sendjata. ke 
Atjeh selamanja ada sadja. 

Menuma : Djuga sampai hari “ini, Komisaris 
esar Polisi itu menerangkan, bhw 

telah dj Yiketahui' turut atau ada hubungans 
nja dengan pihak gerombolan, selain 

jang bersang- jang ternjata pada permulaan pe- 
tiahnja . gangguan keamanan 
Atjeh, tatkala pihak alat2 kekuasa- 
an negara jang melakukan operasi, 
telah menemukan diantara anggota2 
gerombolan " jang mati, majat se- 
orang Depang. 

diperpandjang 

  

terutama di Djawa Barat 

Seterusnja Darwin djuga me 
njatakan kebenaran berita bahwa 
financier gerombolan Daud Beu- 
reueh cs., jaitu Said Abubakar 
kini ada di Malaya. Tetapi dalam 

(Antara). 

Memang betul bekas kap- 
ten KNIL Smith. 

Dalam pada itu interlokal jang 
kita terima dari wartawan ,,An (hubungan ini ia tundjukkan akan 
tara” di Bandung menjatakan, (kesulitan ' mengenai uitlevering 
bahwa tengah hari Djum'at oleh (Said Abubakar “itu, ' berhubung 
nja telah terdapat ketegasan, bah 
wa (Smit atau Smidt) jang telah 
ditangkap di Bandung pada 
tg, 24 Desember jang lalu, ada 
lah benar bekas kapten KNIL 
Smith jang diketahui mempunjai 
perhubungan ' dengan gerombo 
lan2 bersendjata. Penangkapan2 
jang dilakukan sesudah itu baik 
di Bandung maupun Djakarta 
(d.LI. tempat): adalah akibat “atau 
kelandjutan daripada penangkapan 

antara pemerintah Indonesia dan 
pemerintah Inggris masih belum 
lagi ada perdjandjian2 mengenai 
soal ini. 

Darwin menjatakan pendapat- 
nja pula, bahwa penjelesaian dari 
soal Atjeh ini akan 
waktu jang pandjang. Terutama 
pihak pamongpradja akan memi 
kul tugas jang berat sekali untuk 
memikat hati rakjat supaja dapat 
kembali  mempertjajai  pemerin- 
tah. Dikatakannja, sifat2 “kedju- 
diuran berani berkorban mesti 
ada pada Pn jang di 
tempatkan di Atjeh itu untuk 
dapat mentiapai hasil2 jang me 
muaskan. (Antara) 

sudah 

kerdja pada satu bagian dari pe 
rusahaan ,,Denis”. 

Sampai Kemis malam telah di 
tangkap di Bandung 11 orang 
warganegara Belanda, semuanja 
bekas KNIL, - IVG atau Nefis. 
Di Djakarta 2 orang jang ditang 
kap ialah bekas asisten-residen, 
seorang ' diantaranja belakangan 
bekerdja pada Kementerian Da 
lam Negeri, sedang seorang jang 
ditangkap di Bandung belaka 
ngan bekerdja pada Kedjaksaan. 
Pengusutan pendahuluan  sebe 
lum dilakukan penangkapan2 ini 
menurut keterangan telah dilaku 

  

Veteor Tubrukan 
Diatas Kota Dieppe 
Malam Hari Mendjadi 
Terang Benderang 

MENURUT KETERANGAN 
kan sedjak 6 bulan jang lalu. Kiba ear aj Same per 
Pimpinan pengusutan ini dipe | kata Dieppe £ i hari K. an 
gang oleh Kepala Kepolisian Dja mendjelang Sa Dag Aa 2 

wa Barat. kan oleh benturan sebuah Ta 2. 
Komisariat Agung Be- | sie dalam atmosfir dana. PeAeia 
landa belum tahu. kan Tab Mosbhalaia ag 

|. Dalam pada itu menurut kete 
#angan, sampai sekarang ini pi 
hak. Komisariat Agung Belanda 
di. Indonesia Kan, sengenyena 2, 
hu tentang “penangkapan2 jang | mendiadi merah sehingoa ca 

terdjadi itu, karena katania se | » ga mata Tea sky 
tjara resmi mereka belum diberi- | rano seperti siang hari. 

jan jang ber- 

jang arkan 
Fiendela ai pinta" pintu di Dieppe itu didahului oleh sinar jang sangat meri laukra dan jang warnanja 
semula nutih kemudian ubah 

tahukan oleh pemerintah Indone | nachoda kapal nek: 
sia, Dikabarkan, dalam waktu | ada pada diarak 25 m'1 dari pan- 

jang singkat pihak Komisariat | tai Dieppe mengatakan bahwa ke. 
Agung Belanda di Indonesia akan | tika ita ja "' Kmutan 

  

     
1 dji Dachlan dan Mr. Kasman Si- 

| ngodimedjo. 

| kan, bahwa AMI sanggup men- 

| djadi perantara dari partai2 tsb. 

|dan dalam beberapa hari j.a.d. 

(AMI) |ini AMI akan menjelenggarakan 
| suatu pertemuan 

  

Lembaga Kodtudijam wan 

Kn Pata wa gate Cobaan 1 Ma 

Vivan Kunsten 
Ka Wana Kroaa 

mengadakan hubungan dengan | »p!” jang besar men'usur di udara 
pemerintah Indonesia guna mena | dan menghilang Yak” pelahu- 

ajakan segala sesuatu mengenai| han D'enne dengan moningg". 

kabar2 adanja penangkapan di| kan begian2 jane bertjahais. Si. 

beberapa tempat terhadap orang2 : 

Belanda. (Anfara). 

itu kemarin mengadakan pembi- 

tjaraan2 dengan PSII, NU dan 
Masjumi jang masing2 diwakili 
oleh Harsono Tjokroaminoto, Ha- 

  por tadi telah terlihat nada diarak 
60 m'1 dari Dieppe. (Antara). ... 

tuk mempertemukan paham ke- 
tiga partai tsb, dikatakan, bah- 

wa AMI telah mempunjai kon- 
sep, tapi hal itu baru akan di- 
kemukakan apabila AMI telah 
(mengetahui bagaimana kehendak 
partai2 itu masing2. 

Dapat dite an ,bahwa Pu- 
sat AMI diketahui oleh Darono 
jang baru2 ini dikabarkan di- 
"tangkap oleh jang berwadjib di 
Pati tapi kemudian dibebaskan 

Dalam hubungan ini diterang- 

dimana ketiga 

aras metan Ana sebesar 

  
  

ancaman 

,pada waktu 

dif 

memakan | 

ni sedang bergerak 

ikearah Nape jang terletak 60 Km. 

Masjumi-PSII & N.U. 

TAHUN KE VIII No. 270, 
— La aa 

5 CHOU ENG-LAI, 
aan jang mengusulkan 

Utara/RRT dan dengan 
si Politik Korea dimulai lagi. 
12 Desember 1953 fihak PB perundingan2 antara kedua belah 
nai persiapan2 bagi Konp. Politik 
ber 1953, setjara unilaterai Tani 
pendjelasan2 kepada 

P.M. R 
agar pe 

Sesudah . itu lalu dari fihak ko- 
mando PBB ada usaha2 untuk 
membebaskan para tawanan pe- 
rang itu pada tgl. 23 Ijjian ja 
Dikatakannja bahwa Pt, ja 
berbangsa Tiongkok akan Akuyah, 
kan kepada Chiang Kai-shek dan 
jang berbangsa Korea akan diserah- 
kan kepada Syng Man Rhee. Selan- 
djutnja Chou menundjukkan ada: 
nja usaha2 untuk merintangi pen- 
djelasan2 kepada para tawanan pe- 
rang jang dilakukan oleh agen2 ra- 
hasia. Ini djuga dikatakan oleh ts: 
poran sementara dari Komisi re»a- 
triasi negara2 'netral, kata Chou, 
jaitu jang ttg. 27 Des. jl. Ini semua 
mengakibatkan bahwa para tawa- 
aa tidak dapat melakukan pe- 
milihan setjara bebas ingj irepa- 
triasikan Su tidak. Ba apa 

Agen2 itu telah melakukan se gala matjam kedjahatan dan ter- 
ror, sampai pada pembunuhan- 
pun, Dan dalam segala usaha? untuk merintangi itu tampak se 
kali adanja andjuran2 dan koordi 
nasi dari fihak Amerika, demiki 
an kata Chou. Karenanja A. S. 
dan komando PBB seluruhnjalah 
jang bertanggung djawab terha- 
dap usaha2 pengatjauan itu. 

Akibat dari itu Semua, maka 
.pada w pekerdjaan pendjela 
.san2 dihentikan, fihak Bunga aja 
lam keseluruhan dapat melaku- ikan pendjelasan2 hanja selama 
10 hari, dan lebih dari 8505 dari 

  

. Pertempuran 
Berkobar Seru 

Di Dooghone 
abienphu- Akan Di- 

serbu 3 Piintofi2 " 

KOMANDO  Perantjis 
Sabtu telah melantjarkan sera- 
ingan pembalasan dalam pertem 
|puran2 “di Laos Tengah jang ber 
langsung di Donghone Utara, 50 
ikm di timurlaut lapangan terbang 
Seno, terhadap asukan?) djende 
ral Vo Nguyen Giap jang berkali 
kali telah melakukan serangan 
seru. Di daerah itu kini sedang 
berlangsung pertempuran hebat 
terus-menerus selama 48 djam. 
Pasukan2 Vietminh nja da- 
lam pada itu telah melakukan 
serangan terhadap pra pertaha 
nan Perantjis-Laos di sektor Tche 
|pone jang mendjaga an ter 
'bang Seno pada djalaa kolonial 
No. 9. 

Djendr. Vo buka lagi 
kampanje hd. “Laos- 

5 Utara. 
sementara itu, para pemindjau si- 

Ipil Perantjis dan Vietnam di "Hanoi 
hari Sabtu memperoleh kesan, bhw 
djenderal Vo Nguyen Giap kini 
membuka lagi kampanjegja bulan 
Maret dan April jang Jalu terhadap 
Laos Utara? Dikatak bahwa 
pasukan2 Vietminh jang terbaik ki- 

: erak madiy kearah 
dua djurusan, jakni terhadap kedua 
ibu kota Laos. Jang kesatu, dari 
Vienh di pantai Annam menudju 

     

hari 

disebelah Barat di djurusan  Me- 
kong dan Paksane, sedamgkan jang 
lainnja dari Dienbienphw, dimana 
Satuan2 Vietminh bergerak kearah Selatan dalam djurusan Ayang Pra- 
bang. Menurut  perkiraam dewasa 
ini djenderal Vo telah mengerahkan 
kira2 50.000 orang dalam “daerah 
Thai dan Laos. Divisi? Vietminh 
itu jang kini sedang bergerak .madju 
adalah jang terlatih sempurna dan 
mempunjai persendjataam sempurna 
pula, 

Dienbienphu akan dise 
rang sebelura 25 Djan.? 

Sebelum itu U.P. beritakan dari 
Hanoi, bahwa pasukan?  Vietminh 
kini makin mendekati Dien enbienphu 

  

lagi menjatakan 
para tawanan perang telah selesai. 

  

  

  
  

        

  

RT, hari Sabtu membuat pernja 
rundingan2 antara pihak Korea 

fihak komando PBB mengenai Konperen 
Chou mengatakan bahwa pada tg. 

B setjara unilaferal memutuskan 
fihak jang bermusuhan menge 
Korea, dan pada ig. 23 Desem 

bahwa  pekerdjaan 

tawanan2 perang RRT dan Ko- 
rea Utara belum dapat menerima 
pendjelasan2. Dan dalam keada- 
an jang begini ini perundingan2 
pendahuluan Konperensi Politik 
Korea dihentikan setjara unilate- 
ral, kata Chou. 

Penjelesaian masalah ta 
wanan perang. 

Karena usaha2 diatas suatu 
prinsip jang termaktub dalam ke 
tentuan2 Komisi Repatriasi nega 
ra2 netral, jaitu untuk mendja- 
min bahwa semua tawanan2 pe- 
rang diberi hak untuk direpatria 
Sikan telah tak dapat dilaksana 
kan. Maka, demikian Chou, apa 
jang menurut “pandangan kami 
dewasa ini penting bukanlah utk. 
menghentikan pendjelasan2 dan 
membebaskan para tawanan pe 
rang, akan tetapi dengan segera 
menjelenggarakan Konperensi po 
litik untuk mentjari penjelesaian 
masalah tawanan perang itu. Dan 
lain dari pada itu tidak perduli 
kapan konperensi politik itu akan 
dimulai, pekerdjaan2 pendjelasan 
harus diteruskan supaja fihak 
Utara dapat mempergunakan 90 
harinja sepenuhnja, iaitu sesuai 
dengan ketentuan2 Komisi Repa 
triasi. 

Perundingan dua fihak 
harus dimulai lagi. 

Selandjutnja oleh Chou dinjata- 
kan bahwa demi tudjuan untuk me- 
narik semua pasukan2 asing dari 
Korea dan untuk. mentjari penjele- 
saian masalah Korea setjara damai 
supaja dapap mendjamin  perdamai- 
an. di Asia dan diseluruh dunia, Pe- 
merintah pusat RRT dan  pemerin- 
tah Korea: Utara dengan tak henti? 
nia berisaha agar konperensi  poli- 
tik dapat dilaksanakan., Djuga ma- 
salah tawanan perang itu tergantung 

pada Kenperensi politik ini. Maka, 
demikian" achirnja Chou, perundi- 
ngan2 antara kedua belah fihak se- 
bagai persiapan2 bagi Konperensi 
Politik itu harus segera dimulai la- 

gi. Ditambahkannja bahwa hal ini 
akan merupakan bantuon besar bha- 
gi Konp. 4 Besar di Berlin j-a.d. dan 
bagi perdamaian dunia. Demikian 
singkatnja — pernjataan ' PM Chou 
Eng-lai. 

Di Ulti 
Lagi Perundingan 

tak diwitajahnja, supaja dalam 

njatakan diluar undang2 itu akan 

.ayak dipertjaja menerangkan bah - 
kenal berniat menjerahkan diri ke: 

Rp180 Djuta 
Rentjana Blandja Irans- 
migrasi Utk Tahun 1954 
KEPALA Djawatan Transmi- 

grasi Pusat Ir. A.H.O. Tambunan 
menerangkan kepada Duta Ma- 
sjarakat, bahwa anggaran belan- 
dja untuk usaha2 jang akan di- 
djalankan oleh Djawatan Tran- 
smigrasi dalam sahun 1954 be- 
lum ada kepasfiannja, tetapi pi- 
hak Djawatan Transmigrasi sen- 
diri sudah mengadjukan rentjana 
sebesar 180 djuta rupiah. Dita- 
hun 1952 jang lalu menurut 
Ir. “Tambunan oleh Djawatan 
Transmigrasi Pusat semula diren- 
tjanakan akan di-transmigrasi se- 
banjak 7.000 keluarga, tetapi 
atas permintaan pihak pimpinan 

    dan menurut pendapat kelangan Pe 
ranijis, djenderal Vo Maa Giap 
tampaknja telah m tamgkan pas 
sukan. meriam jang dilasih di RRT 
dengan maksud mempeskuas pasu- ' 
kan2nja jang mengepung Dienbien- 
phu. Menurut dugaan, dienderal Va | 
akan membuka  serangammin “terhas 
dap Dienbienphu sebelsan konperen | 
si 4 negara di Berlin pada tel. 25: 
Djanuari dimulai dengam maksud . 
melemahkan "kedudukam Perantiis | 
pada medja konperensi atau melaku ' 
kan tekanan lebih keras terhadap 
Di supaja md merunding- 
an per ian atas gim H 

Chi Minh. (Antara). mn 1 
i 

salah. Program utama dari AMI 
ialah antara lain “mempersatu- 
kan seluruh ummat Islam, me- 

| ngadakan front kauts agama "dan 
mempertahankan an na- 
sional. Selandjutnja AMI akan 
segera “tampil | kemuka untuk 
berusaha mengatasi Tetegangan 
diantara sesama Islam “dalam 
perdjoangan — politikmja dewasa 
ini dan segera berusia mewu- 
djudkan  kebulatan gksi dalam 

umum jd. (Antara), 

  

Kementerian Sosial djumlah ini 
telah ditambah mendjadi. 10.000 
keluarga. Djumlah ini adalah dari 
seluruh daerah Djawa dan 40 pro 
sen diantaranja berasal dari dae- 
rah Djawa Tengah. 

Rentjana pemindahan keluarga 
tsb. diatas telah berdjalan 95. pro- 
sen dan mereka itu dipindahkan 
ke daerah2 transmigrasi di Suma , 
tra-Selatan, Sumatra-Tengah, Ka- 
limantan dan Sulawesi. Atas per 
mintaan pimpinan  Kem. Sosial 
untuk tahun 1954 Djaw. Trans- 
migrasi Pusat akan  merentjana- 
kan pemindahan sebanjak 18.000 
keluarga. Untuk tahun ini sedang 
direntjanakan memperluas pem 
bukaan daerah2 transmigrasi, an 
taranja Kalimantan, selain dari- 
pada rentjana jang sudah ada 
jaitu daerah Punggur di Sumatra 
Selatan. (Antara) 

NEHRU SAMPAIKAN SELA- | 
MAT PADA MALENKOV. ' 
Perdana menteri India, Jawaharlal 

Nehru, hari Kemis telah menjampai 
kan utjapan selamat kepada ' perdana 
menteri Sovjet Uni, Georgi Malen- 
kov, berkenaan dengan hari ulang 
tahunnja jang ke-52. 

Utjapan selamat itu ditulis dalam 
bahasa nasional India, jalah Hindi, 

Cs
   

sukareia. Horacg Rodriguez mesrjatakan bahwa oran Ga 

'hari Minggu j.a.d. 

Chou En Lai Andjurkan Perwodindia 
Pendahuluan Kon-Pol di 

Dimulai Lagi 
Penjelesaian Korea Sangat Besar Penga- 

ruhnja Atas Perdamaian Dunia 

 Kejakinan 
| A. Dean: 

|Akan Berkobar Lagi 

DUTABESAR Arthur Dean 
mengatakan pada hari Sabtu, bah 
wa menurut kejakinannja tak 
akan petjah perang lagi di Korea. 
Dean, jang mengetuai delegasi 
PBB dalam perundingan2 penda 
huluan di Korea untuk membuka 
djalan kearah konmperensi politik 
mengatakan, bahwa baik  fihak 
Tionghoa dan Korea Utara serta 
Amerika, maupun Korea Selatan 
tidak akan memulai mengadakan 
permusuhan2, lagi. : 

la selandjutnja meramalkan, 
bahwa pembitjaraan2 pendahulu- 
an jang kini terhenti akan dimu 
lai lagi, dan komperensi perdamai 
an seperti direntjanakan akan da 
pat terlaksana. Dutabesar istime 
wa dari Eisenhower ittu menjata 
kan, bahwa fihak Utara. kini 
membangun kembali Korea Uta 
ra dengan sangat tjepatnja, jang 
telah dihantjurkan oleh bom2 
pasukan2 udara Amerika. 

(Antara) 

Tetap Tak Akan 
Masuk Pak Pasifik 
Indonesia Bersikap Ti- 
dak Bermusuhan Thd 
Rusia: Kata Had'noto 

DUTA berkeliling Indonesia, 
Sujono Hadinoto, hari Djum'at 

|di Manilla mengulangi pendirian 
| Indonesia untuk tidak ikut tjam 
(pur dalam satu persekutuan Pa 
“sifik. Dia menambahkan, bahwa 
' Indonesia berhasrat untuk meme 
lihara hubungan jg baik dengan 
Filipina. Indonesia jakin tidak 
akan memperoleh keuntungan 
apapun dari sebuah persekutuan 
Pasifik pada dewasa ini, demiki 
an Sujono Hadinoto. 
Dalam sebuah interpiu dengan 

pers Hadinoto menerangkan, bahwa 
para pemimpin Indonesia berpen- 

dapat, bahwa mengingat - keadaan 
ekonomi Indonesia jang masih | ter- 
belakang, Indonesia tidak boleh 
masuk salah satu blok sehingga da- 
pat. terserex dalam peperangan. Ha- 
dinoto mengkankan, bahwa para pe 
mimpin Indonesia tidak mau meng 
hadapi Rusia dan 'satelitnja, dgn. 
memasuki suatu persekutuan jang di 

tudjukan terhadap komunisme. Ia 
berkejakinan, bahwa komunisme ti- 
dak akan dapat menguasai keadaan 
politik Indonesia. Hadinoto berada 
di Manila dengan tugas jang luar 
biasa, sebagai wakil pribadi presi- 
den Sukarno. (UP), 

  

Grombolan? Di Pilipina 
matum 
Supaja Luis Taruc 

Suka Menjerah 
ACTING GUBERNUR propnsi Cavite, jang letaknja bebe. 

rapa mij tenggara Manila, pada har? Kemis ulth 
tum jang ditudjukan kepada anggota2 

mengeluarkan ultima- 
gerombolan dan pemberon 

mpo sepekan menjerah setjara 

di. 
“beri perlindungan nuhnja 

stapi dalam vado itu diantjamnja bahwa bla tidak menjerah, me. 
reka akan dibersihkan oleh pasukan2 pemerinteh. Kelangan? 'jang 

  

1 dua pem'mpin gerombolafi ter” 
xda gubernur dalam pekan ja.d, 

Sementara itu kantorberiM Filipi 
na ,,Philippines Newf Service” (PNS) 
dan hariah Manila »Evening News" 
Djum'at mengabarkan, bahwa sudah 
beberapa waktu lamagja diadakan 
perundingan dengan pemimpin besar 
pasukan2 Huk (HMB, Hukbong Ma- 
pagpalaya ng Bayan), oleh seorang 
anggota Kongres Pilipina bernama 
Emilie Cortes,. mengenai sjarat2 su- 
paja Taruc dan penganut2nja mau 
menjerah. 

Evening News” katanja menda- 
pat keterangan tadi dari sumber jg. 
sangat boleh dipertjaja, dan dikata- 
kannja bahwa hasil perundingan ini 

1 akan diketahui. 
Sementara itu para pembesar militer 
Filipina tak hendak membantah 
ataupun membenarkan berita tadi, 
tapi mereka kemukakan bahwa tidak 
masuk akal-lah bahwa perundingan 
ini diadakan tanpa diketahui oleh 
tentara. ' 'Cortes beberapa hari jak 
mengadjukan sebuah rentjana un- 
dang2 kepada Kongres, dalam mana 
akan diberikan amnesti politik ke- ipada segala anggota Huk, jang mau 
menjerahkan calat2 sendjata mereka, 
membuang djauh2 Komunisme dan 
kembali kemasjarakat d i - 
PAP j - damai. (Anta- 

Nehru Altan Se- 
lesaikan Soal 
Tawanan? 

PERDANA MENTERI India, 
Shri Nehru, mungkin 'akan men 
dekati Amerika dan RRT dalam 
usaha terachir untuk menjeleszi- 

|kan kesulitan tentang pembeba- 
san tawanan perang Korca 
menolak direpatriasikan, Hal jitu 
dikatakan oleh djurubitjara pe 
merintah India sewakta memban 
tah berita2 jang mengatakan bah 
wa Nehru sudah mendekati ke- 

dua negeri tadi, Menurut djuru 
bitjara tadi, Nehru masih belam 

jang 

mengambil keputusan dalam soal 
tsb, (Antara) r 

   

Perang Korea fak 
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i Kerugian D.K.A 
  

— — — — — Telah diketahui umum, bahwa D.K.A. dalam tahun 
1953 menanggung kerugian tidak sedikit. Setelah kabar mengenai ke- 
yrugian itu petjah dikalangan masjarakat, maka pimpinan D.K.A. memberi 
pendjelasan jang pokoknja menegaskan, bahwa kerugian itu terutama 
disebabkan oleh besarnja pengeluaran untuk pembajaran bunga dan untuk 
beaja afsehrijving serta sumbangan dana pensiun. Pimpinan D.K.A. 
menekankan djuga, bahwa selama ini D.K.A. mengalami kerugian, — 
dan bukanlah satu hal jang baru 
perusahaan kereta api baru satu (1) 

jaitu ditahun 1925. e. 
— — — — — Guna memberi 
pimpinan D.K.A. bisa dimengerti, 

dan menurut sedjarah di Indonesia 
kali sadja mengalami keuntungan — 

gambaran pada masjarakat pendjelasan 
supaja masjarakat djangan gegabah 

mengambil kesimpulan mengenai kerugian itu. 
— — — — — Kerugian tetap kerugian. Dan tidak bisa disulap men- 
djadi keuntungan. Menurut sedjarah D.K.A. baru satu kali mengalami 
keuntungan. Sedjarah jang memberikan kerugian pada kita menurut pa- 
ham kita tidak perlu dipertahankan dan ditondjolkan sebagai bukti. Se- 
kedar untuk pembelaan sadja. Karena itu kita tidak bisa mengerti, meng- 
apa D.K.A. masih meneruskan tjara bekerdja jang lama. Padahal tjara 
bekerdja itu terang mendatangkan kerugian jang tidak sedikit. 

Djika tjara bekerdja lama terang memberikan pikulan 
berat, maka sudah selajaknja pimpinan D.K.A. mengobah tjara bekerdja itu 
jang bisa mengatangkan keuntungan. Djika ini belum bisa ditjapai, karena 
beberapa soal, maka tudjuannja harus diarahkan pada memperketjil ke- 
rugian. Apalagi, djika diingat, bahwa sekarang ini semuanja telah di- 
tangan kita, maka sedjarah jang dielek itu harus kita lemparkan djauh. 
Kita wadjib mengganti dengan sedjarah jang gemilang sesuai dengan 
kesanggupan @an djandji kita sendiri waktu kita mendirikan negara. 

Untuk memperketjil kerugian seperti “jang kita maksud- 
kan diatas, kirania perlu dipikirkan dan ditindjau djuga pengeluaran- 
pengeluaran jang tidak begitu penting. Penting ringkasnja kita harapkan 
kebidjaxsaan pimpinan D.K.A. untuk mengambil langkah-langkah penting 
guna memperketjil kerugian atau membikin klop begrooting, hingga uang 
berdjuta-djuta jang untuk menutup kerugian itu, bisa digunakan untuk 
keperluan lam jang sangat dibutuhkan oleh masjarakat. 

-. 

  

Kabar Kota 
  

Tjuma Obral Devisen 
Banjak Barang2 Je 
geri Kini Terlantar 

Dibeli Diluar Ne- 
Digudang2— Angga- 

ran Belandja Negara Hubungan Ra- 
pat Dengan Nasib Buruh " 

' GERAK-GERIK politik ekonomi/keuangan negara kita patut |pronan oleh pemuda? kita. Achir- 
di'ikuti oleh masjarakat di Indonesia, ig demikian tadi sudah iazim 
dinegara manapun djuga. Jg demikian itu ada penting, kerna djustru 
pada dewasa ini Parlemen membitjarakan Anggaran Belandja, se: 
dangkan pengiuaran uang negara 
pat dgn. 

'tu djuga mempunjai hubungan ra- 
kaum buruh, dem'kian a.l. sdr. Djokosoedjono, tata ketua Fraksi SOBSI di Parlemen daiam tjeramahnja jang berkalimat 

»Masaalah kesatuan aksi buruh dan hubungannja dgn anggaran be- 
landja negara” ig d'selenggarakan oleh SOBSI tjb. Semarang pada 
Djumahat malam digedung Sin You She, Semarang. 

Dengan menggambarkan tuntutan 
buruh jang menurut pendapat2, di- 
katakan akan membawa kenaikannja 
pengluaran uang negera, 
nja pembitjara menjinggung? kata? 
Mr. Jusuf Wibisono untuk mentje- 
gah kenaikan tadi dengan terdapat- 
nja loon- dan prijsstop. Selandjutnja 
dikemukakan tentang program ke- 
satuan aksi jang tersusun oleh SOB- 
SI dimana antaranja disebut tentang 
tuntutan buruh, supaja sisa perse- 
kot Hari Lebaran dihapuskan dan 

. pentjabutan-dari pada Denga per- 
aturan. - Tuntutan2 tadi pihak 
Pemerintah ditolak dengan alasan, 
bahwa negara dalam keadaan ku- 
rang. Lebih djauh dengan pandjang 
lebar didjelaskan pula deficit nega- 
ra. Pendapatan negara dalam tahun 
1952 ada 9,1 miljard, sedangkan 
pendapatan tadi dalam th. 1953 ada 
7,5 miljard jang didapat berdasar- 
kan 3 matjam soal, antaranja padjak 
dan keuntungan perusahaan? Peme- 
rintah. : 

3 Ery negara d'katakan 9576 
pendapatan padjak. Tetapi 

sisteem penghasilan itu oleh Djo- 
kosogdjono dikatakan setengah 
kolonial, Selandjutnja dikemuka- 
kan dengan percentage mengenai 
pengluaran2 uang negara. Peng- 
luaran uang utk. sosial ada lebih 

MN 

DAPAT BELI: (Kiloan/Liieran) 
GAREM INGGRIS. 
TALK No. 1/DERMATOL. 
SODA KUWE (Natrium bic.). 
SODA AMMONIA. . 

(Ammonium bic.) 
KALIUM PERMANGANAAT. 
NATRIUM BISULFIET. - 
CASTOR OLIE./MINJ. SERE. 
STOOM LEVERTRAAN. : 
LYSOL/CREOLINE EXTRACT. 
D.D.T. 5$o dan 1004. 
CAPORIET 7079x 
CITROENZUUR. 
SALICYLZUUR. - 
BOORZUUR d.L.I. lagi. 

Drogistetij: ..0 N 6G”: 
Krangan 21 — Tilp. 1419 — 

. Semarang. 

     

      

Suami 

saudara 

jang di 

selandjut- , 

PAPEGAAI adalah minuman jang 

memuaskan. Berikanlah kepada suami 

rendzh dari pada utk. keagamaan, 

sedangkan utk. pertahanan ada 
64,57o dan kemakmuran 28,57 
Percentag2s itu adaiah menurut 
pendapatnja Dr. Sumitro jang pa- 
Ha waktu itu mendjaba: Menterj 
Perekoromian. Dituturkan pula 
tentang tindakan Pemerintah dim. 
th. 1952 mengenai pembelian ba- 
rang2 dari Juar negeri.  Banjak 
barang2 seperti mesin2, rii2 dibeli 
:ari Yuar negeri, tetapi barang2 ta- 
di ada jang sampai sekara ini 
beknn dibongkar, bahwa 
nja ada djuga jang tidak dapat 
dipakai. Berhubung dengan 
Djokosoedjono kemudian. berta 
nja: ,Apakah pembestelan ba- 
rang-barang tadi berdasarkan atas 
ked'udjuran utk. membangun ne- 
gora kita ataukah hanjia tertarik 
adania soal komisi ataukah meru- 
pakan sabotage dari neger'2 im 
perial's jang hendak membantu 
membangun regara kita?” 
Mengenai deficit negara th. 1952 

sebanjak 4,3 miljard — disimpulkan 
oleh pembitjara, bahwa kekurangan 
jang 2 miljard tadi ditutup dengan 
dikuranginja djumlah devisen dan 
sisanja ditutup dengan mentjetak 
uang baru jang membawa akibat ter- 
djadinja inflasi. Akibat daripada 
tindakan tadi sampai sekarang ini, 
jalah nampak tendens sedikitnia per- 
edaran uang dan barang? didesa2. 
sebaliknja banjak uang dan barang? 
dikota2. 

Mengenai perusahaan nasional di- 
katakan, bahwa pada umumiuja per- 
usahaan nasional . kurang mendapat 

djiaminan Pemerintah dan disaran- 
kan tjara2 untuk dapat menguatkan 

perusahaan? nasional. 

PELUKU DIATAP RUMAH. 
i Oleh seorang bernama STL baru2 
ini telah diketemukan sedjumlah pe- 
luru diatap sebuah rumah di. Ka- 
rangbalong Smg. Peluru itu ternjata 
dari sendjata Lee and Field dan 

' djumlah semuanja ada 56 butir. Mi- 
lik siapa peluru itu belum dapat di 
ketahui, dan kemudian benda itu di 

serahkan kepada fihak jang berwa- 
djib. 

| AAA AAU 

  

saja berpendapat bahwa 

sebotol PAPEGAAI GENEVER 

gemari itu. 

. 

N.V. REISS & Co. 
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Buku tjerita paling terken al 

    

HAMENGKU. BUWONO DGN 
PUSAT GERAKAN RAKJAT 

KERDJA. 
Dalam pertemuan antara Sri Sul- 

tan dengan Pengurus Pusat Gerakan 
Rakjat Kerdja pada tg. 5/1 jang la 
lu antara lain telah bitjarakan me-, 
ngenai persesuaian usaha dalam Ia- 

pangan industrialisasi menurut ren- 
tjana pemerintah daerah Jogjakarta: 
dengan rentjana gerakan tsb., de-| 
ngan maksud agar supaja ada koor| 

kemakmuran rakjat. Dalam pada itu| 
pihak Pusat Gerakan Rakjat Kerdja 
tsb menjanggupi untuk membantu pe 
merintah daerah dalam usahanja un 
tuk mendapatkan para ahli dalam se 
gala lapangan. Lebih landjut dapat 
dikabarkan, bahwa Sri Sultan berse 
dia menerima permintaan Pengurus 
Pusat Gerakan Rakjat Kerdja seba 
gai ketua kehormatan. Pusat Gerak 
an Rakjat Kerdja adalah suatu per- 
kumpulan dari pelbagai kaum tjer- 
dik pandai dalam segala lapangan ig 
bertudjuan turut serta -mempertje- 
pat terlaksananja usaha pembangu- | 
nan dalam segala lapangan Gerakan 
tsb kini telah mempunjai Sekolah 
Perkebunan Menengah Atas guna 
mendidik kader? “dalam lapangan 
pertanian. 

MAKAM AIM DR. WAHIDIN 
DIMULIAKAN. 

Hari Kemis tg. 7 Djanuari 1954 
oleh Panitya Pusat Makam Dr Wa- 
hidin Sudirohusodo di Mlati, Kabu- 
paten Sleman, telah dilangsungkan 
peresmian pembukaan Makam alm. 
tsb., dgn. dihadliri oleh Wakil Ke- 

pala D.I.J., S.P. Pa.ku Alam, Pem- 

besar2-Mtlitair dan Kopolisian, wa- 
kil2 organisasi, serta rakjat dari de- 
sa Mlati. 

Dalam upatiara tsb. oleh Ketua 
Panitya Pusat Makam Dr Wahidin 
diriwajatkan sekedar tentang  per- 
djuangan Dr Wahidin, kemudian 
sambutan2 a.l. dari S.P. Paku Alam 
jang menjampaikan amanat Sri Sul- 
tan Hamengku Buwono jang tidak 
bisa hadlir karena berhalangan, de-   

aras 

itu, 

ngan menjatakan bahwa perbaikan 
makam Dr Wahidin alm. dapat 
penghargaannja. Diharapkan jang 
perdjoangan Dr Wahidin alm. dapat 

“n/a sambutan dari Kepala Djawatan 
| Kebudajaan Kem. P.P. dan K., jg. 

| djuga meriwajatkan perdjugaan Dr 
| Wahidin alm. 
rMapaen. 

| TJIREBON 
| pasRiK GULA KADIPATEN 

MENJUMBANG KEPADA 
RAKJAT KADIPATEN 

Dalam bulan? triwulan ke-IV 
tahun 1953 Pabrik Gula Kadipa 
ten telah memberikan sumbangan 
kepada rakjat 22 kampung didae 
rah Kadipaten berupa bahan pa 
kaian dan serta uang Rp 3.675.— 
,SUMBANGAN DARI RAKJAT 
| Pada achir bulan Desember "53 
' Panitia Koordinasi Usaha2 Sosial 
' Keresidenan Tjirebon mempunjai 
isisa . uang kontan — sebanjak 

Rp 10.674,28 jaitu uang jang di 
dapat dari sumbangan rakjat Ko 
tabesar Tjirebon, kabupaten Tji- 
rebon dan kabupaten Madjaleng 
ka dari pendjualan gambar2 
PKUS dan sebagian dari Jajasan 
Bentjana Alam Bandung. 
PATIH KARTAATMADJA 
MENDJADI WALIKOTA 

TJIREBON 
Patih kabupaten Bogor, Karta 

atmadja, tidak lama lagi akan 
menudju ke Tjirebon untuk men 

    

dinasi dalam usaha bekerdja kearah 

  

DAM TIRTOSARI SELESAI 
, DIBIKIN 
Pada hari Rebo jl. telah diresmi- 

kan pembukaan dam Tirtosari didae 
rah Wurjantoro (Wonogiri). 
Dam tsb memakan biaja Rp 80. 

000,—. Diantaranja jang Rp 15000, 
adalah subsidi dari Pemerintah. 
Adapun jang Rp 65000,— hasil 

gotong-tojong rakjat dalam 2 Kalu- 
rahan berupa batu 650 m3 dan -be 
berapa tenaga dan uang. 

Oleh bapak Residen dam tsb di 
beri nama ,,Tirtosari” jang berarti: 
air jang membawa 'sarj atau “bibit 
kemakmuran. # 

SALATIGA Ta 
PERTANDINGAN BRIDGE: 
Pada hari Minggu jl. bertempat 

di Hotel Kali-Taman Salatiga telah 
dilangsungkan pertandingan bridge 
antara rombongan dari Megelang 
melawan . Salatiga. 'Masing2 rombo- 
ngan keluar dengan 6 pasangan. Per 

tandingan berachir dengan kemena- 
ngan Magelang dengan angka 
22.000, sedang. Salatiga hanja men- 
dapat angka - 19.000. Selandjutnja 
hadiah2 individueel diterimakan ke- 

pada Djoa Kok Kay dengan njonja 

    

   

  

  

terbanjak: “ Sarodjo/Soetarmo (Ma- 
'gelang) untuk angka jang tertinggi: 

jajadi/partner (Salatiga) untuk 
angka jang terendah. 
“Maksud pertandingan jalah untuk 

mempererat tali perhubungan anta- 
ra penggemar bridge. 

    

P. G. , KALIBAGOR” 
. DIBANGUN. 

Dalam tahun 1954 ini oleh peme- 
rintah Djawa-Tengah mulai  diba- 
ngun kembali paberik gula di Kali-, 
bagor: dekat Purbolinggo (Banjumas). 
jang rusak selama pendudukan Dje- 
pang. 

Untuk itu dibutuhkan biaja  sebe- 
sar Rp. 20.000.000.— jang separo 
dipikul pemerintah dan lainnja oleh 
pihak pengusaha jang dulu dipegang 
oleh Vereenigde Vorstenlansche Cul- 
tuur Mjj. - . 
Menurut keterangan, kini telah 

tersedia 10- ha: tempat pembibitan 
tebu jang kelak ditanam: untuk ta- 
nas seluas 1.000 ha.. Diharapkan. 
penggilingan pertama sudah bisa di 
mulai dalam tahun 1956 jang ber- 
arti akan memberi hasil tambahan 
gula sebaniak 10.000 ha. 
.Seperti dikabarkan, mulai 1954 ini ! 

'paberik Tjepiring (Kendal) jang se- 
djak 1951 dibangun dengan 

(Salatiga) dan Rachmat/Soedarso- | 
no. (Magelang) untuk manche jang 

PURWOKERTO 4 

£ :23.00 Tutup. 
biaja ( Surakarta, 11. Djan. 1954: 

  

—Ketjil? Tjabe Rawit— 
Seorang Wanita Pukul K.O. 10 Orang Lelaki 

PUIRI'DALA MANGA BEL, jang kuat tetapi ketjil mungil, 
jang dibesarkan dan dilahirkan dihutan2 Afrika, dengan gembira 

“bertepuk tangan dengan rasa gembira hari Kemis, ketika djaksa 
dusun di Hesse dekat Frankfurt mendjatuhkan hukuman berat ter- 
"hedap sepuluh orang petani jang telah menjerangnja, dan telah 

| Mikalahkan dengan tekanan2 silat Jiu Jitsu. Kisahnja ialah: pada 
|| Suatu hari wanita jang berkulit berwarna tadi (dan berasal dari 

| Cameroon -kawin dengan seorang Perantijis) berpikir hendak me- 
. Jepaskan lelah dan membeli minuman dikedai kopi dusun tadi 
“selama diadakannja pesta didusun tersebut. Sepuluh orang petani, 

|! beberapa diantaranja lebih tinggi dari dua meter, dan karena ingin 
memperoleh minuman dengan tjuma2, merasa keberatan terhadap 

| warna kulitnja dan terhadap kebangsaanjija dengan tiba2 me- 
dompat berdiri dan menjerangnja dari segala djurusan. Akan tetapi 
putri tadi, seorang ahli Jiu Jitsu, mengalakannja — satu demi satu. 
Dalam pengadilan hari Kemis  djaksa mendjatuhkan hukuman2 

| mulai dari hukuman .pendjara dua bulan hingga hukuman2 denda, 

L. sedang salah seorang daripada -petani tadi, seorang raksasa jang 

pingganpnja lebih tinggi daripada putri tadi, menangis dan ber- 
kara: 'ia mengalahkan saja:     
Textiel Matjet Digu- 
dang? Singgapura 

Sampai Seharga Lebih 30 Djuta Str. 
“Dollar—Suatu Akibat Dari Politik 
Tn . Dagang Indonesia 

  

' LEBIH 30 DJUTA dollar Singapura (kira2 10 djuta dollar 
Amerika) harga tekstil jang tersimpan tak berguna digudang-gu 
dang di Singapura, kata pedagang-pedagang tekstil di Singapura 
hari Kemis. Demikian U.P. dari Singapura. Kata mereka, tipis se- 

' kali harapan barang2 jang bertimbun-timbun itu akan terdjual, 
: djika Pemerintah Indonesia tidak berubah hatinja mengenai pem- 
batasan import. Seorang pedagang mengatakan, bahwa barang jg. 

' bertumpuk-tumpuk digudang ini, diimport dengan harapan akan 
diexport lagi terus ke Indonesia. Tetapi dengan tertutupnja djalan 
ke Indonesia, sedjak pertengahan 1952, pedagang2 Singapu- 
ra mentjoba tjara lain untuk mendjual barang tersebut, tetapi ti- 
dak berhasil. 
NA | Kedjadian jang tidak  disangka- 

sangka ini sangat merugikan pasar 
tekstil Singapura, dan kini telah 40 

  

dari kira-kira 400 firma  teks- 
til. jang terpaksa menutup toko- 
:nja, sedang jang lain2nja meng- 

“aku 5 hadapi nasib seperti itu pula, Sum- 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL iber itu mengatakan, bahwa harapan 
Eehhordhe “11 Dian: 1954: jisng Penghabisan terletak pada pe- 
Diam “ 10 — 0645 — 07.10 'undingan di Djakarta dalam dua 

Gendingan Sabetan Genderan: 12.05 ena kaan smpai delagasi: ami Binpat Sekawan: 12.30 Dari Pulau Sati Singapura datang di Djakarta 

Dewata: 13.15 Nila Kusuma Nining Untuk membitjarakan soal2 jang me 
& Hadi Tjilik: 13.40 Konsert Siang: Mehdi au antara Indone- 
Y7.05 O.K. Kentjana, 17.45 j : : MN ena TAN Ro-| -Dikatakannja, bahwa tekstil bertum 

chani: “18.15 Aneka Warna dikala Puk-tumpuk itu sebenarnja dibeli un 
Sendja: 19.30 Langen Swara diisi tuk diexport lagi ke Indonesia ,,me- 
dengan Serba-serbi tentang lagu: Murut kebiasaan jang telah lama ber 
20.30 Rudjak Uleg Semarangan oleh laku”. Kami tidak bermaksud men- 
Bung Sikat dan Bung Sembur: 21.15 | Siktekan politik perdagangan kepada 
Manasuka oleh Tossema: 22.20 Ma- Orang Indonesia, tetapi mereka mem 
nasuka oleh Tossema (tandjutan): Punjai ,,kewadjiban” untuk membe 

: ili barang sedikitnja barang2 jang di 
|pesan untuk mereka. Seperti keadaan   Rp. 30.000.000.— akan menggiling 

dan dengan demikian untuk tahun 

ton. 

Tahun giling jang lalu Djawa Te: 
ngah menghasilkan 158.000 ton. 

  

Awas Obat Palsu 
Pembuat Obat2 Patent 

Dari kalangan jang lajak di- 
pertjaja di Semarang, wartawan 
kita mendapat keterangan, bah- 
wa pada hari Kemis jbl., seorang 
penduduk di Solo -dibekuk 
batang lehernja, karena dituduh 
membikin obat2 t palsu, se- 
pertinja M.B., Sibasol, Atebrin. 
Alat2 utk. bikin obat2 tadi pun   diabat walikota ditempat tsb. 

Walikota - Tjirebon jang lama di 
pindahkan kekantor residen. 

| ya — 

PENGESAHAN OL.P.R. 
Pada tg..5 Djanuarji 1954, ber- 

tempat di Kalurahan Redjosarj Se- 
marang Utara, dengan disaksikan 
oleh Wakil Tjamat Semarang Utara, 
serta darj pihak Ketentaraan (B.D. 
D.M.) telah disahkan  berdirinja 

Organisasi Pertahanan Rakjat” (O. 

nja, jakm meliputi Kampung2: Kra- 
katau dari gang 1 sampai 8, Djl. 
Karimata, Lusipara, Lingga Lontar, 
Labuan dan Sidodadi. - 2 

| lot Rp 18— 4 Rp ll-— 44 
Rp 7.—  Trekkl. Porto VRIJ. 
Sakit gula, nier, eiwit ?? SUIRI- 
NE PILL. tangg. lekas bikin baik 

| Rp 20.— VITANOL: badan lem- 
bek, dingin Rp 20— EXTRA 
KERAS Rp 60— RIGASTA: 
laki2 nikmat tahan lama. SORGA 
ISTRI PILL. a Rp 20.— RENA 
PILL. datang bulan tidak beres 
Rp. 58.— SANATORIN: lekas 
tulung sakit bloeddruk Rp 20.— 
SAKIT  PRAM. SYPHILIS? 
CERENOL PILL. tanggung bisa 

kemaluan, gatal, Rp 20.— CE- 
RENOLZALF Rp 3.— HONO- 
RION: laki2 bongsiat Rp 20.—' 
AAMBEIEN PILLEN Rp 30.— 
ZALF Rp. 10— BUSTERIN 
PILL. untuk buah dada lembek 
Rp. 20— BEDAK TELOR A4 
Rp 5.— Porto Rp 3— 

THO GIOK. GIEM 
Gang Tengah 22 Semarang. 
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Bingkisan, berisi 

6 bidji Tjoklat Nougat TJAP 

MATA Nougatchocolade 
jang lerat atau 

3 bidji Tjoklat Nougat TJAP 

MATA Nougatchocolade 
dan 
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P.R.) untuk. Krakatau dan sekitar-j 

bikin baik luka-luka, bengkak di 

dapat disita. Tindakan demikian 
|adalah serupa dgn tindakan jg ba- 
'ru-baru ini dilakukan oleh fihak . 
: Polisi di Semarang. Lebih landjut 
didapat kabar, bahwa pada hari 
Djemahat kemaren, Polisi di Se- 
marang pun ambil tindakan dan 
melakukan - penggrebegan2 di 
Kendal, Tjepiring dan Kaliwungu, ' 
dimana 6 saudagar ditangkap, ka 
rena mendjual obat palsu. Ratu- 
san obat2 palsu dapat disita. Ke- | 
terangan selandjutnja  mengata- 
kan, bahwa terdakwa dalam soak 
pemalsuan obat2 tadi menerang- 
kan, bahwa setiap harinja telah 
dibikin obat2 tadi sebanjak 150 
bidji dan sampai kini sudah ber- 
djalan 8 bulan lamanja. Dengan 
demikian, maka orang . dapat 
membajangkan berapakah djum- 
lahnja obat2 palsu jang beredar 
dipasar perdagangan. - Achirnja 
kembali perlu  diperingatkan, 
agar penduduk jang membutuh- 
kan obat2an tadi, djangan sam- 
pai membeli obat2 tersebut.. dgn 
tidak disertai resept dokter. 

TANAMAN2  SEPANDJANG 
TANAH STREN BANDJIRKA- 
NAL AKAN DIHAPUSKAN. 
Pada hari Djum'at tgl. 8. Djanuari 

bertempat di Kantor Ketjamatan Se- 
marang Utara telah diadakan peran- 
dingan mengenai sekitar. penghapu- 
'san tanaman2 jang berada ditanah 
| penahan bandjir (stren) disepandjang 
Kali Bandjirkanal. Perundingan di- 
adakan antara fihak Pamongprodjo 
setempat -dengan para pemilik dari. 
tanaman 'itu, dan dihadliri “djuga 
oleh Djawatan Pengairan Semarang, 
dan selama. perundingan -itu dipim: 
pin oleh Wedana Kota Semarang se- 
laku wakil Walikota. Fihak pemilik 
tanaman2 jang berdjumlah tidak ku- 
rang dari 100 orang, dalam perundi- 
ngan selandjutnja diwakili oleh 
BTI. Menurut keterangan Wedana 
Kota dinjatakan kepada kita, bahwa 
dalam perundingan itu telah “ditja- 
pai persetudiuan oleh fihak pemilik 
tanaman jang. akan menghapuskan 
tanamannja.. Pelaksanaan putusan 
ini akan ' dibantu oleh BTI dan 
penghapusan “ tanaman itu paling 
lambat tg. 15 - Djanuarj nanti. .Me- 
ngenai penggantian kerugian - atas 
tanaman2 jang dihapuskap 'itu,- ka- 
rena bukan kompetensinja Pamong 
Prodjo, maka hal itu tidak dapat -di- 
bitjarakan dalam perundingan itu, 
demikian keteranga, selandjutnja. - 

Lebih djauh dinjatakan, — bahwa 
dengan. “adanja tanaman2: ditanab 
stren sepandjang Kali Bandjirkanal 
Barat dan. Timur itu, dapat menim- 
bulkan bahaja bandjir, maka sangat 
perlu tanaman2 itu jang ditanam ka 
rena proses revolusi, dihapuskan. 
Tentang djumlah tanaman2 itu jg. 
kebanjakan terdiri dari tanaman dia- 

|. .Djam 06.03 Langgam dan Kron- Sekarang, kata 

ini Djawa Tengah akan mendapat Cugat dan Edmundo Ros: 07.15 The 
tambahan hasil gula sebanjak 9.000 : Andrews Sisters: 

    

    

Ditangkap Di Solo er DURGANDINI bg. I!I: 21.20 

6 haruan persetudjuan dagang In- 

a sumber itu, tidak 

tjong aseli: 06.45 Hidangan Xavier | Mungkin pedagang2 Singapura akan 
£ mengimport barang lagi dari Dje- 

pang tahun ini, meskipun pemerin- 
tah Singapura bersedia memberikan 
guota.. Dari 68 djuta dollar Singapu 
ra guota jang diperkenankan oleh Pe 
merintah Singapura tahun jang lalu, 
hanja 27 djuta dollar jang diimport. 
Pemerintah Singapura --memperpan- 

07.45 Victor Sil- 
vester dengan orkesnja: 12.03 
12.45 — 13.45 Klenengan dari Kra- 
n:. 17.05 Gelanggang Kepanduan: 
7.45 Varia Djawa Tengah: 17.55 
gorge Boulanger dan Eugene Pini: 

18.05 Dunia Olah Raga: 18.15 Se- 
#1 Karawitan 19.30 Irama meraju- 
raju oleh Suara Astana: 20.30 Wa- 
jang Orang oleh Keluarga Studio 

hun ini, tetapi ada tanda2-bhw. pe- 
dagang2 tidak akan mempergunakan 
kesempatan jang diberikan oleh pe- 
merintah itu. 

MA RP ME SANA RT TAG PNG Ta Ye kan 

djang: batas waktu sampai Maret Sm bulan 9 hingga penangkapan 

Rebutan 

— Background Te 
Te 

terdjadi antara Kartosuwirjo cs 

pernah kita beritakan dalam har! 

Dalam hubungan ini tampak 
njata, bahwa ada anasir2 jang 
menghendaki agar jang duduk se 
bagai kepala staf itu Smith, se- 
hingga ia akan lebih leluasa men- 
djalankan  peranannja. Sebagai- 
diketahui, ' selama ini (sebelum 
ada konflik) Smith oleh Kartosu- 
wirjo. dianggap sebagai tangan 
kanannja,- terutama — mengenai 
usaha2 mengadakan hubungan de 
ngan negara asing. Antara lain 
mengenai surat2 mereka jang di 
kirimkan kepada  perwakilan2 
asing di Djakarta ada djuga jang 
ditanda-tangani Smith dengan na 
ma Sobar. 

Pegpetjahan dikalangan 

Konflik jang terdjadi dikalangan 
atas itu rupa-rupanja tidak bisa di 
batasi, ternjata berpengaruh djuga di 
kalangan pasukan ,,D.I.” Antara la 
in mengakibatkan Smith atias 
Sobar - menarik — pasukan-pasukan 
nja dari kalangan Kartosuwirjo, jg 
pada mulanja merupakan pasukan 
penggempur D.I. Akibat jang lain ia 
lah adanja demoralisasi dikalangan 
bawah, semangat berkelahi ber- 
kurang dan banjak diantara mereka 
jang menjerah. Tentang menjerahnja 
pasukan2 D.I. ini pada belakangan 
ini sudah banjak diberitakan dari dae 

  

Djabatan 
seSAP DI 

Konflik Antara Kartosuwirjo Dan Smith 
rtangkapnja Smith 

Bandung 
Oleh : Pembantu Chusus Suara Merdeka") 

BERITA2 MENGENAI tertangkapnja Smith — jang dalam. 
hal ini disebut2 sebagai orang penting dalam kalangan 
Islam Indonesia”, lebih landjut wartawan kita mendapat ketera- 
ngan dari fihak jang biasanja mengetahui, bahwa 
tjuk pimpinan ,,N.LL” telah terdjadi 

» Negara 

dikalangan pu- : 
perpetjahan. Konflik itu . 

contra Smith cs. Memuntjaknja 
konflik adalah pada waktu langsungnja konperensi antara ,,pang- 
lima2 D.I.” disalah-satu pegunungan daerah Priangan dalam bulan 
September 1953. (Berita mengenai langsungnja komperensi sudah 

ian ini pada bulan jl. corr.). Ka- 
langan tersebut mendjelaskan, bahwa klimax daripada konflik itu 
ialah pada waktu kepada ,,Imam D.I.” 
adanja seorang ,,Kepala Staf Angkatan Perang D.I. 

    

  

F4 

Kartosuwirjo diusulkan 

MEMILIH KESEBELASAN NA 
SIONAL JANG KUAT, 

Diperoleh berita dari kalangan jg 
berdekatan dengan Pengurus PSSI 

bahwa dalam menghadapi pemben- 
tukan kesebelasan Nasional Indone- 

sia jang akan dikirim ke Asian Ga- 
mes di Manila pada bulan Mei jang 
akan datang ini, PSSI kini telah me 
nundjuk tjalon2 pemainnja, terdiri 
dari 24 orang. Mereka ini ialah: Tja 
lon2 keper: Mursanjoto, Paringko- 
an dan Pellupessy. Tjalon2 back : 
Chairuddin, Chris Ong, Rasjid, Bu- 
jung. Tjalon2 half : Liong Hauw, Si 
di, Sian Liong, Ramlan, Edris dan 
Corneel. Tjalon muka: Sugijono, 

Djamiat, Raman,g San Liong, Witar 
3a, Samsudin, Ramli, Jusuf Siregar, 
Sunarjo, Tiong Hoo, Thiam Gwan, 
Sudarmadi dan (kiri luar 
dari Maluku). 

Mereka ini nanti akan dibagi men 
djadi dua kesebelasan dan selandjut- 
nja akan mengadakan pertandingan 
segi tiga melawan kesebelasan Nasio 
nal Singapura S.A.F.A. sebagai per 
tandingan seleksi jang kedua. Menu- 
rut rentjana pertandingan seleksi jg 
kedua ini akan dilangsungkan pada 
tanggal 26 — 27 Februari atau tang 

    
/ 

  rah Priangan, 
Demikian djuga kegiatan mereka 

pada achir2 ini memang tidak sehe- 
bat waktu2jang lalu. 

Pedato Presiden besar pe- | 
ngaruhnja. 

  

Dengan adanja perpetjahan di 
kalangan atas ,,D.I.” itu, kemudi ! 
an dengan adanja pedato2 Presi 
den Soekarno — baik di Makas 
sar maupun pedato hari Pahlawan ' 
di Solo — besar sekali pengaruh ' 
nja. Sekalipun fihak ,,D.1.” ber- : 
daja-upaja memutar balikkan pe , 
dato Presiden dengan mengeluar 

ini sudah djatuh ditangan 

penganut2 ,,D.I.” jang tidak giat 
seperti dulu lagi. 

Daripada rangkaian jang terdjadi 

Smith tersebut dapat ditarik 
kesimpulan, bahwa semendjak pengli 
ma ,,D.I.” Kamran — jang merupa- 
kan tangan kanan Kartosuwirjo —   ajang Orang: 22.15 Wajang Oranz 

(landjutan): 24.00 Tutup. 
Jogjakarta, 11 Djan. 1954: 
Djam 06.10 Vaughn Morroe de: 

ngan orkesnja: 06.40 Sekitar Per- 
ekonomian kita: 07.10  Pantjarar 
Irama dan rajuan: 07.39 Gamelan 
sPriangan, 12.05 Permainan melo- . 
deon: 12.30 R.O.S. menghias suasa-! -Djepang sekarang sedang berichti 
na..siang:. 13.15. Orkes Morton ar hendak mendjual wolnja lebih ba 
Gould: 13.40 Instrumentalia: 14.00 njak di Asia Tenggara”, kata I. Tana 

Demikian U.P. kabarkan dari Si- 
.ngapura. 

Delegasi Wol Djepang be- 
lum diperkenankan masuk 
Indonesia. 

Xavier Cugat menghibur: 17.60 Ta- be, seorang dari lima anggota Dele- 
17.45 Sambil minum £gasi Perdagangan Wol Djepang da-i man Putra, 3 

teh? .18.00 Dikala petang dengan lam pertjakapan dengan U.P. di Si- 
Gema Teruna: 18.30 Paduan biola Ngapura. ,,Banjak pedagang di Asia 
dan orkes: 18.45 Rajuan Djapen Tenggara jang tidak sadar, bahwa 
Kotapradja: 19.40 Hidangan O.K./ wol bikinan Djepang dapat bertan- 
Irama Murni: 20.15 Orkes Sidney ding dengan wol bikinan - paberik2 
Torch, 20.30 Kwartet Teruna mera- Eropah”, kata Tanabe. Delegasi wol 
jukan malam: 21.15 Djawaban su-. itu telah mengundjungi Formosa dan 
rat2: 21.30 Ujon2 Monosuko oleh Hongkong. 
Kel. Kes. Djawa Studio: 22.15 Ujon2 
Monosuko (landjutan): 24.00 Tutup. | Karena kami tidak mendapat vi- z sa” kata Tanabe, maka kami tidak 

dapat mengundjungi Indonesia dan 
Birma, seperti jang dimaksud oleh 
delegasi tadinja. Dikatakannnja, bah 
wa mereka telah meminta visa dua 
bulan jang lalu, tetapi tidak diteri- 
ma djawaban dari kedua negeri tsb. 

: T | »Djika pihak Indonesia dan Birma donesia — Denmark jang telah 'suka memberikan kami visa, sewak- 
habis berlaku dalam bulan Okto- 'tu kami kembali di Hongkong, kami 
ber'1953, maka pada hari Senin akan balik dan mengundjungi Indo 
ini akan dimulai perundingan de- nesia dan Ranggon”. Demikian U.P. 
ngan suatu delegasi Denmark. dari Singapura (Antara). 

  

HARI SENIN DIMULAI PE- 
RUNDINGAN PERDAGA- 
NGAN INDONESIA — 

: DENMARK. 
' Untuk mempersiapkan pemba- 

  

OBAT2-AN DLM MOBIL DIi- 1 KELUARGA BEKAS TEN- 
'GONDOL PENDJAHAT. TARA PELADJAR Le 

'Seorang Dokter dari Purbolinggo,| Dalam rapat jang baru2 ini di 
jang belum lama berselang ini da-|langsungkan di Karang Tengah Ti- 
tang di Semarang, telah menderitajmur 1la Smg., dan diselenggarakan 
pengalaman jang sial baginja. Pada oleh Ketua Seksi B I Semarang di 
pagi hari dengan mobil ia pergi ke-| Jogjakarta, telah dibentuk susunan 
sebuah Toko Buku di Bodjong Se-|pengurus dari Keluarga Bekas Ten- 
marang. Ia masuk kedalam  toko|tara Peladjar (KBTP) Seksi B II 
dan mobil ditinggal diluar. Sesaat dalam Kotabesar Semarang. Adapun 
kemudian ia keluar dari toko, dan Susunan pengurusnja - sbb: Ketua 
alangkah terkedjutnja ketika dilihat Umum dan Wakilnja sdr. Bonosu- 
pintu mobil terbuka. Dalam waktu @Sibjo dan Sunarjo, Secretariaat: 
jang sekedjap itu pendjahat telah Thamrin Ponirin: Keuangan: Hadi 

masuk kedalam mobil, dan. meng- Suparman: Bag. Usaha: 
gondol semua barang2 jang berada dan Ramli 'Martosudiro. 5 3 
didalamnja. Sebagian besar dari ba- | Tugas dari KBTP Sie B Il-ini 
rang2 itu terdiri dari obat2an, dian- langsung berhubungan dgn. KBTP 

obat Paraxine, .yzer boot inyra, lui Sie B I dikota itu. Bagi jang ber 

venuze insjectie, 
dan pakaian serta 
rugian jang diderita Dokter tsb. se- Ya mendaftarkan pada pengurus ba 
harga Ik. Rp. 2200-—. . Disamping TU di Karang Tengah Timur Ila 

itu djuga sedjumlah surat-surat @tau di Karangtempel 132 Smg. 
penting ikut tergondol. Hal ini ke-t - Han at eneng 
mudian dilaporkan kepada fihak jg! '” PENANGKAPAN BURUH 

SBIM ATAS PERINTAH berwadjib untuk pengusutan lebih j 
najar, | nwoa MILITER. 
UNDIAN JAJASAN 17 AGUST, medumat petang djam 15.00 atas 17 orang buruh SBIM pada 

perindustrian metal ,,de Industri” 
iSurabaja telah dilakukan penang 
kapan atas perintah kekuasaan 

DIUNDUR. 
Fihak Jajasan 17 Agustus di Sing. 

mengabarkan, bahwa penarikan un- 
dian ang, dimaksud Ket buku jaltiter 
Agenda Jajasan 17 Agustus” jan ea 
didjual kepada murid? sekolah “dan! Menurut kabar, direntjanakan 
lain2 dalam Prop. Djawa Tengah, hendak ditangkap 22 orang, te 
tidak dapat dilaksanakan dalam bu- | 'aPi jang 5S orang itu tidak di 
lan Desember 1953 seperti jang te- | diumpai ditempat mereka beker 
lah dtentukan semula. Penarikan | dia. Diantara 17 orang itu ter 
Undian itu terpaksa diundur sampaij dapat 2 orang pengurus SBIM, 
waktu jang akan ditetapkan, karena |seorang  diantaranja sekretaris 
pendjualan buku2 tsb. belum selesai. umumnja. Hari Sabtu ditangkap 
APOTHEEK PETANG HARI. lagi seorang, 3 Orang lainnja ka       

, 
# 
# 

: 
e 
e 

: 
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gung, ketela dan pisang, oleh Weda- 
na Kota belum dapat diterangkan, 

Hari ini | Apotheek RATIIKAMP | rena sedang sakit dan seorang Ia 
Pekodjan 19 dan V. GORKOM Bo- gi karena petangnja akan kawin 
djong 135 dibuka hinga djam 20,00, belum ditangkap. 

  

Sukandar. 

taranja 50 botol Penisilin, 20 botol Pusat di Djokja dengan tidak. mela-' 

riclo eder, Kepentingan dari Det. III jang ber- Rab ba Ke ada dikota Semarang, diharap. sege- : 

meninggal, maka kedudukan ,,K.S.A. 
iP.D.I.” mendjadi rebutan. Terutama 
fihak Smith berusaha sekeras?nja un 
tuk dapat menduduki tempat tsb. Se 
dangkan didalam konperensi jang 
berlangsung itu: Kartosuwirjo meng- 
akui bahwa dikalangannja tidak ada 
tenaga2 jang mempunjai ketjakapan 
tjukup sebagai .,K.S.A.P.” Dus, ka 
lau kapten Bosch dari segi kemilite- 
rannja tjukup pandai, dari segi poli 
tiknja Kartosuwirjo tidak dianggap 

'sesuai. Dan soal2 mana mengakibat 
ikan makin tadjamnja konflik. De- 
yngan penangkapan terhadap Smith 
litu diduga akan dapat segera bisa di 
selesaikannja persoalan pengembali- 
an keamanan. Jang terang, dalam 
hal urusan supply fihak Smith me- 
megang peranan penting, sehingga 

sb.” akan lebih sulit lagi keadaan 
nja. 

Djumlah S.T.M. 

Akan Ditambah 

MENTERI P. P. & K. mr. 
' Muh. Yamin dalam pertjakapan 
dengan P.I.-Aneta menerangkan, 
bahwa dalam tahun 1954 usaha2 

i kementeriannja, disampingnja di- 
arahkan kepada extensiteit, ter- 
utama ditudjukan kepada intensi- 
teit, disampingnja mengadakan 
pengluasan pada kesempatan be- 
ladjar perhatian akan banjak di- 

| pusatkan kepada usaha memper- 
tinggi mutu, Usaha ini akan di- 

| mulai dengan pendidikan guru 
sekolah. menengah. 

'Mr. Muh. Yamin. menerang- 
kan, bahwa“ dalam tahun 1954 
akan diichtiarkan untuk memper- 
banjak djumlah sekolah2 teknik 
menengah. Diperingatkannja, bah 
wa hal ini penting sekali, djikalau 

. diingat, bahwa Indonesia pada 
“waktu ini boleh dikatakan hampir 
tidak mempunjai tenaga2 teknik 
menengah. Menurut menteri P.P. 
& K. itu, perluasan djumlah se- 
kolah2 tehnik menengah itu dila- 
kukan dengan mempertimbangkan 
tjita2 untuk mengadakan indus- 
trialisasi dan Indonesiasi daripada 
|perusahaan2. Pada waktu ini pa- 
ida perusahaan2 asing jang ada di 
iIndonesia sukar dilaksanakan In- 
donesiasi itu dengan tjepat, kare- 
na tenaga2 pertengahan jang 
mempunjai sesuatu vak tidak ba- 
njak tersedia. 

Mengenai hasil2 jang ditjapai 
dalam  Tapangan pefbefantasan 
buta huruf, menteri Yamin mene 
rangkan, bahwa dalam hal ini su 
dah banjak jang ditjapai, 

Angka2 jang menundiukkan 
djumlah buta huruf pada waktu 
ini belum ada jang pasti. Tetapi 
menurut perkiraan djumlah buta 
huruf pada waktu ini ada antara 
4070 sampai 6070. 

Ini adalah suatu kemadjuan be 
sar, djikalau diingat, bahwa dima 
sa pendjadjahan djumblah buta 
huruf itu ada 954. 

(Pia). 

  

kan statement (statement mereka ! 

gal 4 — 5 dan 6 Maret jang akan 
datang. Maksud pertandingan selek 
si jang kedua itu ialah untuk menen 
itukan 20 pemain jang akan turut da 
lam kesebelasan Nasional Indonesia 
itu. Setelah 20 pemain itu ditetap-. 
kan, maka mereka ini akan meng- 

adakan pertandingan segi tiga lagi 
sebagai pertandingan seleksi jang ke 
tiga. Dalam pertandingan ini akan 
didatangkan kesebelasan Nasional da 
ri India. Sesudah pertandingan ini, 
20 pemain kesebelasan Nasional In 
donesia ini akan dimasukan dlm. as- 
rama. Menurut rentjana pertandingan 
melawan kesebelasan Nasional. dari 
India itu akan dilangsungkan dalam 
bulan April 1954 jang akan datang. 
(K.R). 

jang | HASIL UNDIAN PENETAPAN 
berwadjib) toh akibatnja banjak | ATJARA 'PERTANDINGAN2 

THOMAS CUP 
AFP mengabarkan dari London, 

| bahwa Kemis malam telah diadakan 
undian untuk menetapkan atjara per 
'tandingan2 Thomas Cup untuk:pere:.' 
butan kedjuaraan bulutangkis Zone 

| Asia dan Australia. Hasil undian itw 
adalah sebagai berikut: 

| Zone Asia : Sailan — Pakistan, In 

dia — Muangthai, Hongkong — 
(Burma, dan Djepang bye. 
1 Zone Australia: Australia — Se- 
.landia Baru. : 

Babak pertama dari perebutan ke 
Idjuaraan Zone2 tersebut akan diada 
ikan pada tanggal 31 Djuli sedang 
pertandingan2 babak finale akan di 
ladakan dalam bulan Mei tahun 1955 
'di Malaya. Undian penetapan atjara 
pertandingan2 perebutan kedjuaraan 
Zone Eropa dan Amerika akan di- 
jadakan achir tahun ini. Sebagaima 
Ina diketahui pemegang kedjuaraan 
| Thomas Cup itu ialah regu Malaya. 
| Apakah kali ini regu Malaya itu da 
!pat mempertahankan kedjuaraannja, 
masih disangsikan, .berhubung dgn 
di ,schorsnja” Wong Peng Som dan 
beberapa pemain ternama lainnja jg 
turut dengan Wong baru2 ini ber- 
tourne ke Taiwan. 

REKORD BARU PHILIPINA 
DIPETJAHKAN OLEH PE- 

RENANG DJEPANG. 
Pada pertandingan terbuka un- 

tuk kedjuaraan renang nasional 
di Philipina, perenang Djepang 
Atushi Tani telah mentjiptakan 
rekord Philipina baru untuk 100 
M gaja bebas dengan waktu 57- 
7/10 detik, pada pertandingan 
hari ke-3. Dengan hasil tersebut 
Tani telah dapat memperbaiki 
rekord atas nama Jon Henricks 
(59-8/10 detik) dari Australia 
jang djuga ikut dalam pertandi- 
ngan itu. 

GERY CHAPMAN 
PETJAHKAN REKORD BARU 

RENANG 1.500 M. 
Perenang Australia Gery Ch 

man pada hari ketiga pertandi- 
ngan renang untuk kedjuaraan 
nasional Philipina telah mentjip- 
takan rekord baru untuk 1.500 
M gaja bebas dengan waktu 19 
Meliik manah (2. Prestasi  Chap- 
man tersebut telah mengalahkan 
rekord Philipina lama atas nama 
P. Amano dari Djepang dengan 
waktunja 20 memt 06,1 detik, 
jang ia tjiptakan pada tahun ”49, 

Selandjutnja- Matsuro Asano 
dari Djepang menduduki, nomor 
4 dalam pertandingan tersebut 
dengan waktu 20 menit 53.7 de- 
tik, sedang nomer 2 dan 3 dipe- 
gang oleh perenang2 lokal dari 
Philipina. 
PERLOMBAAN2 KEDJUARA- 
AN RENANG INDONESIA 

ACHIR PEBRUARI DI 
BANDUNG. 

Diperoleh kabar, bahwa per- 
lombaan2 renang untuk merebut 
kedjuaraan Indonesia akan diada- 
kan pada tg. 21, 22 dan 23/2 di 
Bandung.  Perlombaan2 tersebut 
dimaksudkan pula sebagai selek- 
si untuk Asian Games di Manila. 
Penjelenggaraan perlombaan ter- 
sebut diserahkan kepada perkum- 
pulan renang ,,Tirta-Merta” dari 
Bandung jang berbetulan pada 
waktu itu akan merajakan ulang 
tahun ke-5 berdirinja, 

Pertandingan2 kedjuaraan ter- 
sebut akan diadakan dikolam re: 
nang, Tjihampelas, 

  

: 

  
     



. Yjotjokkah Nomor Tuan? 

. 
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Hutang Haminte Smg 
Pelunasan Obligasi2 Semarang Jg 

D Didjaman Belanda 
(Interview ,,Suara Merdeka“ Dgn Sdr. Huto- 

. mo Supardan) 

: rtjakapan chusus 
png" mete ha dan, aa Na keuangan dalam parle- 

enerangkan, bahwa kedataagannja di Semarang ini ialah un- 
Maba Pa, Ta s Staasgemeente Semarang didjaman 
Belanda dutu, jang berdasarkan K.M.B. kini djuga harus di-oper 

Hak jera Ae Int 

Dikeluarkan 

ka”, sdr. Hutomo Soepar 

masalah 

oleh pemeri 

rupa i tg dikeluarkan oleh Stadsgemeente Semarang dim 
tahun 1037 berseri E seharga F. 2-027.000 (N.C.). dengan bunga 

LN Leon Kece rape soon 2.189.000. Undia g : 23 1 F 2.189.000. n peh 
i : ap tahun 2 kali, ialah pada bulan2 ' ini lazimnja memang 

Februari dan Agustus. 

Menurut tjatatan dari obligasi? 
tersebut jang 4096 kini berada di 

negeri Belanda, atau kalau dengan 
hitungan uang seharga F. 875.600 
(N.C.) sedang rentenja sampai hari 
pengundian (Pebruari 1954) dihitung 
kasar ada F. 667.920. Dengan begitu. 
hutang stads-gemeente Semarang jg. 
harus dibajar diluar negeri (di ne- 
geri Belanda) dengan pemakaian de- 
Visep ada F. 875.600 tambah F. 667. 
920 ada F. 1.543.520. Belum lagi 
ditambah dengan kekurangan pem- 

jaran coupon bunga dari tahun 

0 660.696. 
” Untuk pelunasan hutang? stadsge- 

meente Semarang, Djakarta dan Su- 

diadakan ti 

jang berdjumlah 

dengan ,,Suara Merde- 

berarti, bahwa pemerintah Indone- 
| hutang ini. Hutang tersebut be- 

pelunasannja dalam buian 
elunasan 

“Guna menghemat pengeluaran 
devisen jang memang harus diba- 
jarkan guna melunasi hutang2 ini, 
maka sebaiknja pemerintah bertin 
dak setjara bidjaksana, suka me- 
nunda untuk sementara undian pe- 
'lunasan (uitloting), menunggu sa- 
awsam jaug va.k. Menanti sampai 
“,rendahnja' koers2 obligasi2 tadi 
1 beurs2 luar negeri. Seperti hal- 
aja jang terdjadi dalam bulan Ok 
tober 1952, dimana tertjatat koers 
obligasi tadi djatuh sampai 5176 
sadja. Padahal sekarang, setelah 
dekat waktunja pelunasan, koers 
obligasi stadsgemeente2 Semarang, 
Djararta dan Surabaja tadi di bur- 
sa Amsterdam tertjatat naik ,sam- 
pai 947o, demikian keterangan 
sdr. Hutomo Supardan. 

Selandjutnja, atas pertanjaan, 
apakah kini pemerintah tidak me- 

  

rabaja seluruhnja dibutuhkan devi- | 
sen seharga F. 8.000.000. 

, 

PEMERINTAH Dje telah 
memperingatkan, bahwa arang 
siapa tidak memelihara orang2 tu 
anja, dapat didjatuhi hukuman 
pendjara antara 6 bulan sampai 
7 tahun. Menurut hasil daripada 
suatu penjelidikan jang dilaku- 
kan oleh pemerintah Djepang, 
anak2 Djepang jang kena penga- 

o ruh apa jang disebut “prinsip de- 
mokrasi baru” itu, mendjadi ter- 
lalu merdeka. 
Hukum perdata Djepang mene 

tapkan bahwa anak2 wadjib me- 
njokong orang2 tuanja. 

t 

Tx 

BEKAS radja Farouk telah me 
ngadjukan sebuah usul kompromi 
kepada bekas ratu Nariman me- 
ngenai tuntutan pertjeraiannja. 
Farouk bersedia untuk mentjerai- 
kan Nariman, djika Nariman 
mau melepaskan tuntutannja me- 
ngenai djaminan dan mas kawin, 
demikian berita jang tersiar hari 
Kemis di Kairo. Djika Nariman 
menjetudjui usul Farouk tersebut, 
maka pengadilan akan mensahkan 
pertjeraiannja dalam sidangnja 
pada tanggal 19 Djanuari j.a.d. 

ngandung maksud, untuk menge- 
luarkan lagi obligasi2 guna mem- 
bantu pembangunan2 kotapradja, 
seperti halnja didjaman Belanda 
dulu, sdr. Hutomo Supardan me- 
nerangkan, bahwa sampai kini be- 
lum ada rentjana sampai kesana. 
Apalagi guna mendjamin berhasil- 
nja suatu obligasi perlu adanja ke- 
pertjaja'an dari rakjat. Sedangkan 
sekarang ini, terus terang sadja, 
rakjat sudah agak ,,terlalu banjak 
pengalaman2 jang kurang enak” 

| dengan ,,promes2 negara” didja- 
man Jogja dulu, jang sampai se- 
karang belum terang nasibnja. 

  
| 

Kerugian D.K.A. 
Mengenai kerugian jang diderita 

'oleh djawatan Kereta Api, Damri 
dan Pelni sampai berpuluh  djuta 
itu, oleh sdr. Supardan dikatakan, 

JANG — DITUNGGU - TUNGGU 
SEKARANG SUDAH TERBIT : 

  

Madjallah penghibur tengah bulanan dengan a.l. : 

“ Kotot Sukardi — MALAM P.P. 19 

£ Rijanto — DIA MEMBALAS ai 

8 Jr. Moektijo — UN DANGAN NU 
# Ensjah — BERI TA DARI HOLLYWOOD . 

dan masih banjak lagi. SA 
i - 2 : 

Harga senomor Rp. 3— Langganan sebulan Rp. 6.—- 

Nomor Pertjontohan TIDAK diadakan. ' 

Adm. RIANG 
PURWODINATAN BB 11/35 

TILP. 1308 — 1 

“MTS EMAKKN GE       2 

  

1 

  

aa 

  

   
  

Surat Pudjian 
Dengan djalan ini kami menghaturkan banjak terima kasih 
atas pertolongannja tuan 

Tabib M.S. RAHAT 
SETERAN 109 — SEMARANG 

jang mengobati sakit WASIR (Aambeien) kami sampai sem- 

buh dalam tempo 12 hari, ZONDER OPERATIE. 

Hormat kami, 

HUSSAIN 

Kabungan Lor 194 — Rembang. 

  

Sudah Terbit!!! 

BUKU: 

     POMADE £ HAAROLIE IN 

  

    bahwa memang ketiga djawatan ta- 
di dewasa ini masih perlu menge- | 
luarkan banjak uang terutama untuk | 
pembelian alat2 baru.. Tapi meski | 
demikian, sebetulnja kerugian? ini | 
masih bisa dikurangj lagi, asal kita | 
lebih teliti mengadakan kontrole dan | 
bekerdja lebih rasionil serta. effi- 
cien lagi, demikian sdr. Hutomo Su- 
pardan mengachiri pertjakapannja 
dengan. wartawan ,,Suara Merdeka”. 

PERLOMBAAN MEMBATJA 
AL OUR'AN. 

Atas usaha  Putjuk Pimpinan 
Persatuan Peladjar 'Muhamma- 

da tanggal 14 Djanuari 1954 jg.   Pa 

BARU2 ini didekat Verona 
italia) telah diselesaikan sebuah lombaan pembatjaan Al Our'an 
lapangan terbang militer terbesar ' 
di Italia. Sesudah itu njata bahwa 
bertelurnja ajam berkurang sam 
pai 707c. Orang menjangka bah 
wa ini adalah akibat suara jang 

an dari pemburu2 

akan datang akan diadakan per- 

bertempat di Perguruan Muham- 
madijah Kramat 
Perlombaan tersebut dimulai pa- 
da djam 19.30 dan dipimpin oleh 
orang2 jang ahli. Bagi para pe- 
menang akan disediakan hadiah 
penghibur. 

  

Rp. 250.— 

118588 
341630 
20779 

145913 
319726 
215063 
348992 
134371 
362646 
21368 

312933 
43904 

271597 
83161 

322018 
31618 

368103 
"56256 
311958 
212199 
210164 
278271 
350305 
210493 
258667 
196232 
262054 
72695 
72695 

340133 
266824 
300993 
347034 
116313 
257071 
52575 

370858 
136020 
209098 
218910 
296490 
18494 

404613 
358065 
315143 
157198 
238318 
317790 
374315 
92484 
84373 

148562 
286190 
238638 
213168 
272603 
69747 

407616 
346361 
137339 
108487 
399599 
289428 
318024 
279723 
38215 

280797 
186874 
384574 
300362 
300362 
136424 
39877 

176961 
346356 
241665 
356643 
175532 
125542 
378397 
264630 
160056 
266335 
407081 
64966 

117856 
67775 
30483 

277215 
51770 

337947 
29358 

373809 
27336 

328540 
290578 
290364 
404297 
52032 

177481 
360211 
217560 
85374 
88554 

218377 
262170 
391835 
157496 
90118 

343318 
243362 
87175 
132634 
132634 
111175 
203171- 
231992 
321409 
292657 
294693 
324678 
405810 
269069 
292317 
26316 

408803 
36161 

71854 
266953 
243183 
11771 
54308 

326902 
243418. 
“126693 
250101 
342571 
97337 

371433 
398151 
194834 
32803 

277368 
314237 
321935 
153498 
265896 
131771 
337125 
78453 
113674 
381497 
174817 
331367 
346902 
346902 
406584 
54753 

242082 
80380 

156173 
64926 

368266 
355914 
204852 

289857 
199415 

140733 

116549. 

dijah (PPM) bagian Al Ouran pa |. 

49, Djakarta. | 

PERMUDA 
KEMBALI 

SETELAH BERSALIN 40 HARI 
Seluruh tubuh berasa lebih ring- 
kas dan enteng, tjahaja muka 
kelihatan lebih muda dan gembi- 
ra, kesehatan bertambah2, dan 
anak jang mungil itu mendjadi 
montok dan sehat betul. Semua 
ini Njonja dapat membuktikan, 
setelah Njonja minum: : 
DJAMU HABIS BERSALIN 

Keluaran NJONJA MENEER 
Semarang. | 

  

  

Tahun/ Djatingarang dll. 
| dwipas— " LN DRA IPA 

NA 
DJL. DEMAK: 129 K3 at 

SEMARANG 

   lan-ramalan Para Pudj a 
tab jang lajak dimiliki Oleh 
ma-lamanja ! 

SATU BUKU tebal, 
Toko Pedamaran 90, Telp. 900, : 

Semarang. 
Agen: 

- Surakarta: Tjojudan 141, Nga- 
peman 15, Dji.. Slamat Rijadi 
394, Pasar Nusukan 4, Pasar 
Kliwon 146, Widuran 67, Me- 

badan Penerbit :   
226539 
280027 
60630 

285049 
193034 
71727 

405268 
66092 
85043 

150394 
291130 
72834 

402968 
113511 
326713 
39399 
18858 

134687 
60477 

338043 
150362 
110310 
102169 
260323 
59735 

324226 
383589 
323868 
344464 
28248 

395403 
69044 

373522 
358833 
277093 
365843 
19063 

382509 
342553 
62317 

136668 
383624 
209443 
63071 

95758 ' 296664 
202396 362319 
134372 237733 
114462 59214 
295185 367413 
162688 247903 
251866 351791 
188388 81501 
16371 35682 
74112 123960 

370001 11792 
283771 227242 
402244 300207 
260091 110540 
302792 171401 
234406 387912 
279913 188391 
51573 366146 
52819 55494 

239395 35274 
155173 166337 
335713 243609 
145536 319179 
256581. 60415 
389442 251117 
144846 134417 
65298 - 26033 

106109 49912 
48500 238437 

327866 256562 
70603 294079 
17826 143925 

255068 242059 
293925 108011 
87585 306476 

115137 283537 
61166 305407 

312108 268914 
142748 100704 
153939 243357 
125911 329284 
265089 56744 
36634 360599 

126305 222975 

43242 
306066 
35145 
145856 
37963 
96893 

258916 
212969 
12679 
39509 
26603 
33697 

315860 
304948 
243366 
330537. 
1391120 
57091 

300100 
85788 

278782 
61130 
96710 

345308 
405970 
206255 
229213 
200555 
223378 
116648 
142163 
31449 

144892 
340307 
116351 
194064 
299123 
65535 
131884 
254321 
158014 
31385 

327760 
321606 

384222 1 
308334 
382712 
357041 
181439 
243886 
128210 
250180 
241400 
357970 
131409 
165865 
380886 
168062- 
269083 
148755 
373637 
139233 
69872 
134349 
393857 
153295 
208022 
112571 
252169 
355040 
339987 
348504 
389316 

180949 
259802 
38476 
22457 

339451 
150746 
20643 

132615 
343895 
239670 
391679 
219381 
101333 
314226 
97149 

354250 
219387 
104418 
147530 
124906 
186839 
181700 
387972 
67555 

103588 
158132 
302453 
179851 
230520 

313935 
52971 

214177 
119223 
321710 
36537 
187235 
377945 
175675 
25718 

277229 
393312 
181806 
183344 
198098 
195678 
309856 
299730 
258229 
205256 
131217 
365673. 
315205 
385073 
366883 
365601 
309367 
206913 
127668 

45993 
122544 
111737 
188720 
93599 
46950 
16012 

110940 
76388 
45094 

185454 
34942 
272376 
334095 
379297 
278000 
301394 
192051 
210035 
88795 

371342 
200372 
315094 
268491 
04606 

178705 
44052 
227327 

| 193017 
50651 

1277952 
250637 
228755 
56542 

167223 
354190 
265218 
101241 
195014 
408648 
218490 
102166 
384886 
340805 
119056 
241685 
283849 
62105 
123092 
197120   80844 

53859 
61920 
62983 

291837 
398141 
192618 
36893 

359994 
401239 
261617 
390797 
375429 
120032 
405210 
336264 
315772 
116355 
149524 
37629 

153605 
316370 
314779 
291652 
212959 
169305 
175635 
361446 
260880 
81069 
96055 

401990 
247490 
282632 
357671 
234071 

310959 
187791 
323008 
365258 
229177 
334983 
89118 

387649 
207081 
292103 
197141 
309331 
290175 
319714 
215478 
192818 
344790 
124317 
306870 
100881 
116077 
45101 

268180 
72652 

198596 
718289 

114896 
298647 

'74581 
118451 
37287 

383093 
133215 
346977 
134598 
150152 
170076 
240152 
172829 
64475 

167100 
2072177 
261348 
310943 
191453 
233763 
237117 
284061 
229504 
105934 
67188 
80793 

239552 
56281 
50614 
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Siapakah ingin hidup 

Anggur Obat 

W
a
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»s lemah dan 

Untuk: LELAKI 

: Sebelumnja minum Anggur 

kolesom No. 1 tjap ,,GE- 

"LAS MAS" badan lemah, 

— kurang sehat, potongan ba- 

badan mulai 

pn 

  

  2 Dan, Menpan Gantik. dan gagah. 

SEBOTOL BESAR Rp. 12,50 

  

Sakti ! 

Bahasa Indonesia. 

Gaib ! Adjaib ! 

|" SURJA GESANG 
Oleh Sappbire 

Inilah KITAB KEBATINAN jg. mendjadi Idam2-an Masa! Isi- 
nja a.l: “ Rasianja Kekuatan Batin, - Ilmu Tjipta, - “ Magnetism, 
- “ Pedoman Achlaks - “ Rasianja spj. Ditjintai, Dihormati dan 
Dihargai Masjarakat Ramai: - “ Makanan jg. Memperbesar Ke- 
kuatan Magnetismj - “ Ilham dan Ramalan: - “ Ramalan Tiong- 
kok (R.R.T.), Tiga Ribu Tahun jg. sudah lampau dan Tiga Ribu 

Tahun jg. akan datang nanti, - “ Djokolodang (Ronggowarsito), 
ad: ,,Hulatana kongsi bisa kenangguh, geledahen kang sajekti, teli- 

setiap" penduduk diseluruh N 

KWA GIO 

tinen hawjo kliru, larasen sadjroning hati, den tumanggap dimen 
manggon — JIchtiarlah sehingga tertjapai, kupaslah dgn sungguh2, 
periksalah djangan sampai keliru, pikirlah sebelum berbuat, agar 
supaja kesempurnaan tetap ada pada tempatnja.”, - “ Ramalan 
Djojobojos - “ Kawedaring Dzaman 'Tjatjad (Sinom Paridjata. 
Ronggowarsito), a.L: ,,Wekasan kukusing karso, kesit welut den 

lengani, matirto tum@tes potro lumbu lumembaking 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 tafsirannja djuga), - “ 
dan Hari Kawinnja: - “ Mendirikan/Pindah Rumah, - “ Perhitungan Sunan Kalidjagas - “ Naga 

- “ Pepali Kjai Ageng Selo, - “ Doa, Mantra dan Rafalan2, Djawa- 

angganja Burung Perkutut: — “ Kat 
Perempuans — Dan banjak lain?nja pula. Pendek kata buku Surja 
bagi mereka, jang menaruh minat dalam Ilmu Kebatinan, Ilmu Kedjawen/Ilmu Tua dan Rama- 

erhitungan Mendjodokan Pengantin 

nggaKutjing: — “ Firasatnja Orang 
Gesang benar2 bermanfaat 

jang terbesar, terutama Ronggowarsito dan Djojobojo. Sebuah ki- 
Ga Si Usdhtara, -jang tak akan basi untuk sela- 

terdjilid mewah, hanja ea Ph aa Er nan ata 
5 (Luar kota tambah ongkos “kirim Rp. 2.50) 

Persediaan terbatas. 1 orang 1 buku. Siapa tjepat, dapat! 

K DJING 

. Tjap Gelas Mas 
( Ini anggur telah dibikin dengan akar2 dari Tiongkok KOLESOM No. 1 jang terpilih dan ditambah dengan VITAMIN2 jang » 
Iberguna sekali untuk menambah darah. Terbukti kemandjuran dan kekuatannja untuk kaum Lelaki atau Prempuan jg. berbadan 

1 ah dan jang terserang penjakit »RHEUMATIC” dapat disembuhkan dengan ini ANGGUR KOLESOM tjap ,,GELAS MAS” ) 
4 jang ta' asing bagai rakjat seluruhnja di INDONESIA ! 

WANITA 
Setelah minum Anggur Ko- 

lesom tjap ,,GELAS MAS" 

sehat 

kuat, tambah darah, poto- 

ngan badan tambah baek 

Bisa dapat beli di antero Toko2 dan Warung2, Pasar Djohar di SELURUH INDONESIA. 

Toko Obat Eng Tay Ho 
' Perusahaan Anggur Kolesom No. 1 tjap 

| Karangtempel No. 200 Telp. No. 1472 

Kantor Pekodjan No. 101 Telp. No. 1881 : 
Gang Warung No. 1 

PL AL LT TTL TE TE EL LL ML EL MLML KN SL LL LL LL AL LL TE TA AK 

  

  

     
  

UNDIAN 
Jajasan Dana Bantuan 

Bulan FEBRUARI 1954 

Sebesar Rp. 4.000.000.— 
terbagi atas 400.000.surat undian A Rp. 10.— 

  

    
  

MULAI PENDJUALAN PADA TG: 1 FEBRUARI 1954, 

1. dengan pembajaran tunai pada tjabang2 

Bank Rakjat Indonesia 

ta, Kediri, Surabaja, Malang, Djember, 

Makassar, Menado, Denpassar dan di 
Abang III No. 4. 5 

»
 

Rakjat Indonesia Dj. Kunir No. 5 Djakarta-Kota. 

Seorang atau sealamat maximum 10 lembar. 

ongkos kirim dan bea administrasi. 
Minimum ongkos kirim Rp. 2,— 

tapi demikian ini dilakukan menurut 
Rakjat Indonesia. 

Penarikan di Djakarta pada tg. 25, 
26 dan 27 Februari 1954 

pertimbangan 

tjuali djika tanggal ini dipertiepat oleh Menteri Sosial. 

Djika surat2 undian tidak terdjual habis, 
dikurangkan menurut perimbangan. 

bar tidak boleh dianggap sebagai daftar resmi. 

Daftar2 penarikan jang resmi dapat dikirimkan 

Rakjat Indonesia dengan pertjuma atas permintaan.   

UANG BESAR 

jang bernomor 
10.001 sampai dengan 410.000 dan selembar surat undian terba 
gi lagi atas surat? undian seperempat A Rp. 2.50 

Djumlah hadiah besarnja Rp.2.000.000,— jaitu 
1 hadiah dari Rp. 125.000.— Rp.  125.000.— 
Ke na MO0O00 5 D1 1 KOK 
1 23 3 ». 75.000.— ,, 75.000.— 
2 5 3 »  50.000.— ,, 100.000.— 
2 Hp 55 »  25.000.— ,,  125.000.— 

Pan tm 2000 2001 
50 3 3 5 5.000.— ,, 250.000.—| 

100 25 2 1 1.000.— ,, 100.000. — 
750, Ta 500.-—.-,,:.: 1375-0000 
20 isa Ka 250.-— ,,  500.000.— 

2935 hadiah Rp. 2.000.000.— 

di: Bandung, Tjirebon, Tegal, Semarang, Jogjakarta, Surakar- 
Tandjungkarang, Pa- 

lembang, Padang, Sibolga, Medan, Pontianak, Bandjarmasin, 
Djakarta Dji. Tanah 

dengan memesan liwat poswesel kepada tjabang2 Bank Rakjat: 
Indonesia tersebut diatas dengan tjatatan, bahwa poswesel-un- 
tuk tjabang BRI Djakarta harus dialamatkan kepada Bank 

Tiap lembar atau seperbagian harus ditambah Rp. 1,— untuk 

3. Djika djumlah surat undian jang disediakan untuk dikiritnkan 

telah habis terbagi semua, maka poswesel jang diterima sesu- 

dah itu dapat ditahan untuk undian uang jang berikutnja, ” 
Ban 

4. dilakukan dihadapan Notaris pengganti E. PONDAAG, ke- 

maka hadiah2 akan 

Diminta perhatian, bahwa daftar penarikan dalam surat2 ka- 

oleh ' Bank 

MANGAN ANN ANN 

| sen 177, Gading Kidul 170 - : 
Dil. Gilingan 28, Kratonan Djl. Ngantenan No. 2 M K UDUS 
Wetan 19. 

TAN -.   

Dapat Ditjari: 

BIDAN 
Bu SOEKARIJAH (Nj. Soemo-Heru) 

PENGALAMAN PRAKT EK LAMA DAN BERIDJAZAH 
TAH. 1926. Menolong bersalin dan meriksa orang2 hamil 
dirumah. : : 

Bersedia dipanggil, — Tilp. 173 — Tjandi. 
Rumah: Djalan Oei Tiong Bing No. 25 — Tjandibaru, 

   
MAAN 

"Minjak Obat Dag Lens” Obat 
    

$ at Minjak Obat 
BAN LENG :- 

  

  

  
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 lain2 binatang Ber 
bisa dapat lekas hilang dengan 
digosokkannja. 

BAN T 
(UR N LeNasi 

  
INN P 

Ban 
Leng Tjeng” dan ,,Balsem Ban Leng” 

Obat 5 
| Ma BAN LENG 

|Bungkusan pa- Bungkusan pa- 
kai tinta merah. . kai tinta biru. 

  

  
Djuga dapat menjembuhkan AMBEIEN DALAM atau LUAR 
dengan diminum dan digosok dengan BAN LENG atau BAN 
LENG TIBMEK au : 
2 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 Bana Jang terkenal, seperti PADUKA RADJA2, 
REGENT2, PUTRA dari SULTAN, pegawai tinggi dll., 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 SIPEMUDII, silahkan ki- 
rim adres Tuan jang terang (blok letter) kami nanti kirim itu ke 
pada Tuan, atau Tuan dapat membatja djuga surat2 pudjian ter- 
Sa, An tiap2 botol obat BAN LENG dan BAN LENG 

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

5 Dikeluarkan oleh:   Rumah Obat TJEH SHE TONG 
Djl. Bawean No. 22 — Telp. S. No. 2207 — Surabaja. 
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selalu sehat, Kuat dan 'Tetap Muda? 
MINUMLAH SELALU 

Kolesom No: 1 
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HAMIL dan BRANAK 

Selalu minum terus Anggur 

Kolesom No. 1 tjap ,,GE- 

Aga LAS MAS" badan mendja- 

di sehat dan kuat. Poto- 

ngan badan selalu tjantik 

dan gembia. 

  

SEBOTOL KETJIL Rp. 7,50 

»GLAS MAS 

Semarang 
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AWET MUDA SERTA TETAP GAGAH PERKASA 
Djika Tuan” selalu minum: 

Arak Hai Kau Pien tjap ,B 0OE AJA” 
jang sudah terkenal dapat membangun tenaga tua, kembali 
mendjadi MUDA LAKSANA DJANAKA serta dapat mengi- 
kat 100 pCt ketjintaan. 

Pusat Pendjual: KONG DJIN TONG 
Pekodjan 105 — Telp. 1885 — Semarang 
  

OBAT KUAT 
ISTIMEWA 

    "Z PHARMA" 

Obat ini bermanfaat luar biasa mengenai tenaga Laki-Laki, 
Kelemahan2 Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berde- 
bar-debar, Perut, Pujang, Kaki Tangan merasa dingin, Semut-se- 
mutan, Lekas Tjapai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semangat , 
Bekerdja Hilang, Malas dan Kusut Pikiran, Kekuatan Penghafal 
mendjadi Kurang d.l.l. 
Sekali tjobalah akan berbukti segera, akan merasa lain dari pada 
lain. Sebotol Rp. 20.—. 
POTENSOL untuk laki-laki jang kurang puas dan lekas habis 

tenaga, obat istimewa, (keterangan lebih djelas dalam doos). 
Sebotol Rp. 25.— 
SIXALIN untuk wanita jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak 

tjotjok: Sebotol Rp. 20.— 
PREGNOL untuk (HAMIL) dapat turunan (Anak) Sebotol 

“Rp: 25:— 

DC CREAM untuk kekolotan tanda2 hitam dimuka  (ITJAN- 
TEKAN dan BERTIJAHAJA) Sebotol Rp. 15.— 
APHRODIN untuk kesenangan laki2 (OBAT LUAR). Sebotol 

Rp, 10.— 
FO HAIR CREAM 

Rp. 10.— 
ATOM HAIR DYE untuk rambut putih djadi hitam (TJELOP). 

Sebotol Rp. 10.— dan Rp. 15.— 
HARUS TAMBAH 152 ONGKOS KIRIM 

Pr PHARMApjalan Riau/Ternate — BANDUNG 
DAPAT BELI DISEMUA TOKO OBAT TIONGHOA 

AGEN-A GEN: 
Semarang : Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan. 101, Magelang: 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 1145 R. Obat ,,KARUHUN” 
Djokja dan Pekalongan: Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, 
Toko Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho 
Petjinan 75, Djogjas Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat 
Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek 
Selamat Tjirebon. 

—INGGUR 
| BERANAK 

# IKAN MAS 

untuk hilangkan rambut. Sebotol 

     

  

     

     

    

    

     

    

Berguna sekali bagi 
prampuan sesudahnja 
bersalin minum ini 
anggur kalu menge- 
luarken dara sakit, 
masuk angin, bikin 
napsu makan buat 
kuat badan #nenam- 
bahkan air susu, dll. 
baik djuga bole mi- 
num buat djaga segeila 
penjakit, dan pram- 
puan selagi bunting 
dilarang minum ini 
anggur. 

4 

4 

N.V. Toko Obat TAY AN.HOO 
''Medan Giodok No. 10 Telp, 1620 Kota 

DJAKARTA-KOTA | 

Distributors : 

Harmsen Verwev Dunlip N. V, 
Djuga dapat beli diantero Toko2 di INDONESIA 
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Type Perti.: SEMARANG”. 

# 

    

m,s, 

  

  

  

2 Baru 
XC kleur wyzerplaat 

Perhatian : 
Mulai tgl. 9—1-'54 
Toko kami buka te- 
rus satu hari dari 
djam 8 pagi sampai 

3 
2 

    
     

  

am 

elah tiba dengan 

»R epat 

Trima : 
combinasi (Istimewa). 
Harga murah, service ditanggung memuaskan 

29 

Perempuan, model 

HORL OCE RI 
Bodjong 10 c. “Telp. 11447 — #Semarang. 

SEPEDA. NN 
bermotor 99 KA | 

(aiarap para peminat suka" berhubungan dengan 'N,V. BRANTA SENA Kebon 
— SINTJIAISUDAH DEKAT, 

"|Matjam - matjam arlodji untuk lelaki dan 

Lekas datang dan 

  

   99 Model 
1954 Kk 

&
 

E
 

Diperlengkapi dengan telescopische achtervering 
Garpu 'muka telescopiseh 
Frame type MfBa (satu buis) 
Knalpot pandjang (verchroomd) 

Laut 7 

  

mem—saa Tilp: 1602 
  

  

    

  

baru dan 
Saksikan sendiri. 

paling     
  

  

Harap paralang- 
ganan dan cha- 
lajak ramai men- | 
djadikan tahu | 
adanja Sx     
aa 

  

Dapat dilever 
dari persediaan 

    

   
   

   

PL LLN AN AR 

DIDJUAL 
Partai Besar Minjak Terpentijn 

- dengan harga tiap Liter Rp. 
berikut blik loco installatie Kehutanan di Pekalongan. 
Peminat dapat berhubungan dengan Kepala 'Daerah Hutan , 
Pekalongan di Pekalongary Ma 

2.— tanpa blik atau Rp. 2,50” 

Ada 

  

Man 

  
| Untuk Tahun Baru I 

Mulai tanggal 11 JANUARI 1954 sampai 31 JAN. 1954. 

KORTING 10 “5 
Pada siapa sadja jang gunting ini advertentie bisa dapat 
beli matjam-matjam Sepatu dengan Harga dipotong 10 pCt. 

EKO S3 EPATa 

BINTANG TIGA 
BODJONG 109 - SEMARANG 

mlik 2505 

  

4 , 

EMPIRE AIRWAYS: LTD., 

    

@ANTAS EMPIRE AIRWAYS LTD., 
Information from ali leading travel agents, and OANTAS 

Djalan 

Telephones.:. GAMBIR 6010, 5039, 6050, 6070. DJAKARTA. 

Choose from 

26 Cities 
en route to London 

  
    

in parollet with B.O.A.C. 

Segara Satu 34/35. 

  

  

  

  

| ISTIMEWA TJEPAT!!! 
KLAMBU kotor ditjutji mendjadi 
BERSIH PUTIH. 
ONGKOS RINGAN. 

 Vasserij ,, ASIA“ 
Pontjol 3 - Telp. 1554 - Semarang 
Sedia loper. 
  

Bantulah: P. M. IL. 
Ta TE AA EL UI Ta AA   
  

HARGA LU 
BRANDBLUSSER aan 
(Untuk tj kebakaran 

sa HARGA Rp 

   

  

Compleet dgn isi 10 Ltr. 
I . 200.— 

Merk SIMPLEX made in Australia 
HARGA Rp. 150.— 

TIDAK MURAH UANG Pe, 
Toko 5 : 

Depok No. 2 — Semarang. 

BIASA. 
made in USA 

»CENTRAAL” 

     
  

Kakenak Sunwa 

Agen ,SUARA M 

ta 

J belum menerima harap segera memberi tahu kepada 
Ka | MERDEKA": 

3 Toko Buku 

Ig PASARPON — SOLO 

Merdeka 1954 

» LAUW” 

  

1 Chassis idem 1948 

Keadaan   DIDJUAL DENGAN HARGA RENDAH : 
1 Motor Chevrolet Truck Loadmaster 

| Shortblok Masing2'48 , 
barang-barang diatas baik sekali, 

Djuga ada sedia METAAL (babit) keluaran luar negeri. 

SETERAN 142 — TELE. 820 

Rp. 5000.— Complit 
“  2500..— 

2500. — 

DESSTO-c»£ | — SEMARANG — 
  

    
SUDAH TERIMA : 

LONTJENG 
»HIMA” 

besar, kleur HITAM 
   

KAUMAN N221 « SEMARANG, 

  

M.S. RAHAT 
Tabib 

Seteran 109 — Semarang 

Specialist untuk WASIR (Am. 
beien, ASTHMA, KEPUTIAN 
“dan lain-lain Penjakit. Obati WA- 
SIR dengan garantie sembuh 
didalam 12 hari sampe runtuh 
akar2-nja. 

ZONDER OPERATIE 
D bifjara: — Pagi 9—12 
ta " Sore 5—-7   

ORION . “51 4 Besa lam Rob. Montgomery - Ingrid Bergman 

,RAGE IN HEAVEN" 
LAM. PREMIERE 

2 S7-9- (seg. umur) 

theromantiecomaay the year! 
PENCERTRACY - JOAN BENNETI 

  

  

    

    
    

     

  

    

orang penganten 
haruskan ta 
Nja, eiPn 

Manan 

(ojagalan 

CE” En aman, 

Ini malam d.m. 5, 
R EX 52740, (749 
Burt Lancaster — Shirley Booth 

.COME BACK LITTLE SHEBA' 
Film jang Paling baik dalam th. j.l. 

  

Metropole Isi malam dvd. 
Fred Astaire — Lucille Breman 

.YOVAND & The THIEF” 
M.G.M.s Technicolor-Musical 

  

Ini malam Pengabisan 
7.00 9.00 (Seg. umur) 

Film Rusia dlm. Bahasa Kuo Yu 

»Ukraina jang Makmur" 
Besok malam: 7.00 9.00 (Seg. umur) 

-MEI KWEE PAN KHAY” 
Kung Chio Shia — Huang Hao 

    Film Tiongkok paling baru. 

       
    | 

| 

| 

| THEATRE 2 
) : Ia Tiap hari 

SOLO SRIKATON Tiap hari 

    

8 s/d 15 Djanuari '54 
an SRIKATON-Theatre Solo 

KOMIDI KUDA DARI SOVJET UNI JANG 
0 TERBESAR DISELURUH DUNIA 

| 
On The Circus Arena” & sgis | 

| 
— SEGALA UMUR 

  

bagi kaum lelaki 
liknja untuk speciaal golongan wanita dengan Anggur ,,NJAT 
NJAT FUNG', 
naannja bagi, kaum wanita jang merasa datang b 
tjok, 
Untuk membuktikan kefaedahannja anggur2 tersebut kami sedia 
kan kutika jang pendek dengan aturan membeli 
persen 1 botol, jaitu sebagai berikut: 

2. Mulai tgl. 10 Januari 1954 sampai 10 Februari 1954 di selu- 

b. Harga 1 botol (609 cc) Rp. 15.— (tidak 

WELERI. 

Toko Saerah, Djl. Raja 185. 

PA, : 

Toko Ana, Muka Stasion 38, 

  LEKAS DATANG ! 
AGAR 

  

KURSUS KLEERMAKER 
Mulai tg. 1-2-1954 bag. A. B. 
Pendaftaran tg. 28-1-1954 di: 

.»KURSUS MENGETIK" - IL 

DJ. BELORAN — SRAGEN. 

Merk: “HAPPY” 

Merk: SEWTRIC”     

  

DJANGAN SAMPAI KEHABISAN. 
Persediaan tinggal ta” seberapa banjak. 
# MASIN DJAHIT kaki Kana 

an 
# DYNAMO untuk MASIN DJAHIT 

dengan memakai lampu... 
# DYNAMO untuk MASIN DJAHIT merk: »HILLMAN” 
Ditanggung ta' mengganggu radio (Ingebouwd Condensator). 

TOKO MESIN DJAHIT 

INDRA" 
Dj. MATARAM 482 Semarang. 

  
”SUEZ?       

CT.2 83-5-135-8) 

    & 103 ai 
   

  

Dipakai oleh 9 dari 10 bintang” p 
rabab 

LUX 

putih, murni, halus 
bagi kulit 

Njonja, 

»Sehalus sutra dan se. 
gar bagaikan embun! 
Kulit Njonja men- 
djadi demikian oleh 
sabun. wangi Lux. 
Ini terdjadi karena busanja jang halus lagi ber: 
limpah-limpah. Lagi pula, kewangian - Lux 
akan selalu meridjadi kesukaan Njonja.” 

   

      

  

    
  

  

    jang terkenal berkata: 

»Saj 2 selalu 

       

    

  
  

    

SABUN WANGI 

ilem. 

  

  

Dalam Tahun 1954 
ANGGUR ,,PAX” tjap BINTANG 7 teristimewa menguwatkan 

sumangat bekerdja dan “menambah darah - badan, memperbesar 

jang habis diserang dari sesuatu penjakit: seba- 

jang selainnja menambah darahvdju -besar kegu 
lan tidak tjo- 

terutama mendjaga mendapet turunan jang sehat dan kuwat. 

1 botol dapet 

ruh Djawa Tengah. 

c) sedia botol ketjil) 
dapet persen 1 botol djuga sama besarnja. 

c. Perhatian: Anggur speciaal reclame ini diterangkan pada etiketnja jang ditjitak dengan kata2! - ANGGUR SPECIAAL RECLAME. Jang tidak tertjetak perkataan ini tidak berlaku 
bagi persenan ini. 

d. Tempat2 dimana dapet membeli anggur ini: 

SEMARANG. 

Liem Tiauw Hoen, Petudungan 2. 
Toko Obat Hway An Tong, 

DEMAK. : : 
Toko Tjing Pioe, Petjinan 47. 

Gang Warung 3| PURWODADI. 

Toko Santouso, 
Djl. R. Diponegoro 28. . 

KALIWUNGU. 

Toko Damai, Djl. Raja 76. 

V.V. BINTANG TOEDJOE 
KR BKK OT NG II DJAKARTA: 

  

  

  

     

Io 

Roy Rogers 40 
AA ebi      NAN BE aa 

Ll a Penata YOUD 2 
ILL NEVER' | BETTER, OR Yotl'LL 
SICN OUR / FIND OUT 1 HAVENT 
TIMBER EVEN 5TARTEP TO 
OVER TO YOL, N PLAY ROUGH! 
CALLKS MALLOY!, ai 75 

“na 

4 THE LARUE 

-
 

38
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   A         
main dj. 9.30 pagi —5.—7.—9,— 
main dj. 10.- pagi—5.15-7.15-9.15   
  

menjerahkan kaju saja 
mu, Caulks Malloy. 
— Engkau sebaiknja harus 

: menjerahkan, atau engkau 
akan tahu, bahwa saja bahkan 
tidak. mulai berbuat djahat, 

pada- 

? Jana Naa? sa NA les Pin 2 6 
Trigger telah berhasil mendarat Sementara itu  diperkemah- 

dari sungai White River, . tetapi ti- an Laruekn. LNG 
dak ada tanda2 dari Roy... ' — Saja sekali2 " tidak akan, 

Kabar Girang pertama | 

h Pil Gumbira Istimewa buat laki-laki 
- Pil Viramin buat perempuan jang da DJEPARA. Oey Ho Liong, Djl. Raja. 

Toko Hwa, Djl. Raja. Oey Tjoo Gwan, Dil. Raja 6... 

KUDUS. Tn sn aa mal Toko Saerah, Djl. Pekodjan. PN 
bb LASEM. 
Tan Tjoen Hong, Djl. Stasion 27A| Toko Joeng, Djl. Pasar 120. 

REMBANG.   

Ta TEMA LAMM     
, 

  

“RADIO 
SAMPURN 

ALAMAT JANG 
PALING MURAH 
BUKTIKANLAH 

Dapat Beli : 
Radio BIN listrik A 

Rp. 
BATTERIJ Radio A4 

R 

6 VW. UNIVERSEEL 

'Djika beli banjak, 
$ : korting bag 
Bikin betul Radio, dibawah pengawasan para ACHLI2. 

ran 

Gang Pinggir 140 
Telf. 892 — Semarang. 

Buka djam 8 — 2 siang 

625.— 

p. 140.— 

VIBRATOR & Rp. 100— 
“ Segala matjam onderdelen. 

A 

gus.! 

  

Radja Dari Semua 
Obat Kuat jaitu: 

njakit, seperti: Buah Pinggang, 
Lcmah Badan, Lemah Sjahwat 
ini Pil menambah darah, sungsum 
kergja di Kantor. Alasan penjakit 

VIRANOL 
VIRANOL EXTRA STRONG tanggung sembuhkan segala matjam pe- 

Djantung, Urat Sjaraf Otak (BRAIN), 
(IMPOTENTIE SEXUEL ZWAKTE) 
dan manik. Baik buat orang jang be- 

/ badan lekas tjape, makanan tidak han- 
tjur, sering marah-marah, kepala pusing, entjok, linu-linu, muka putjet, 
kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran 
(zenuw), tidak bisa tidur, dalam tidur serin 
djantung berdebar-debar, buat itu kita bik 
10092. berhasil. Harga 1 Botol Rp. 20—. 

Djuga ada sedia lain-lain Obat jang mandjur. 

Minjak Tangkur adjaib buat laki-laki 
Saiep tjantik, hilangkan hitaman dimuka, 

dan kekolotan 

Obat bikin hilang rambut 
Minjak Gatal Rp. 5.—y Zalf exzeem 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk : 
Pil Rexona untuk hamil dan tjotjokan bulanan 

: Obat kentjang manis : 
Obat sakit Entjok dan Linu-linu 
Obat kentjing nanah, darah 

seluruh Indonesia. 

AGEN - AGEN : 
Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang: 
kodjan 101, Semarang: 

Aloon-aloon 15, Kudus: 

longan, Zindabad House, 
srowidjajan No. 5, Jogjakarta: 
karta: Toko Obat Eng Tay Hoo, 
An Tong, Petjinan 81, Jogja, 

Djl. Raja. 114, Magelang: Toko 

Thian Tek Tong, 

Dil. Pesuketan "60, Tjirebon, 

WHERE DOLYOU THINK YOU'R GOIN” JONES 2 CAULKS 3. 
Bu 

MALLOY 15 BUSY! aa 

at penjakit keputihan 

dan ke HA RS Ka Bea ELIA Sel Dan Rp. 20— & 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ......... 

"no. yX. #0.comununsennanauanngan 

nona nana Uawenan swara ana uns ana na ceenanu akan 
Obat dikirim sesudah terima wang, tambah ongkos kirim 1076. 

TABIB MAWN Tamblong 40 
Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di- 

Toko. Junior, 

Panu, Kukul, djerawat 

5 

, 

  Bandung. 

    

  

E ) HES NOT Too BlSY TO 
SEE 

         

g takut-takut, sakit pinggang. 
in Pil Viranol jang tanggung 

215 — 

25.— 
25, — 

Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe- 
Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- 

marang, Toko Obat Slranghai, Pasar Djohar 42, Semarang: Toko Happy, 
Toko Baldjun, Djl. Kepatihan no. 105, Peka- 
Nonongan No. 77, Solo: Toko Solo, Djl. So- 

Dji. Malioboro 93, Jogja- 
Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek 

Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, Jogja, Toko Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogjas Toko Obat Hok An, 
Obat Berlin, Djl. Pesuketan 77, Tjirebon: 

Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pesuketan 91, Tjirebong Toko Obat 
1 Djl. Karanggetas 217, Tjirebon: Toko Obat Tay Tjoen 

Tioo, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan: Toko Obat Thian Ho Tong, 

25, — 
10.— 

10.— 
10.— 
10.— 
10.— 
10.— 
50.— 
50.— 

Wo
rl
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ri
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re
se
rv
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  Te oleng. 
— Engkau hendak kemana 
— Dia tidak sesibuk kalau h 

Jones. Caulks Malloy sedang sibuk, 
anja mendjumpai saja — sekarang djuga. 

Pendjaga Keamanan 
Kontrole 

(Pe- Ko) 
KOTA BESAR SEMARANG 

»Sanggup berta jawab” 1 nggung dijawab: Untuk membantu Ata as 5 He keamanan umum, Kepentingan : 
a. Pabrik2 / Perusahaan2, b. Kantor2/Gudang?. 
C. Hotel2/ Toko2. 

Silahkan berhubungan dengan 

Pusat .9 Pe-Ko” 
DJL. PEMALI GANG 1/16 —. SEMARANG — 

  

  

    

  

- dan -sebagainja. z | 

    
INA Demangan 

       
Ini malam d.m.b. 

(.. segala umur) 

  

       

kU X TOWEST POINT 
Sen | D OCONNOR an 

Kotjak! Lutju! me LORI NELSON “ ALICE KELLEY PALMER TEE » Wp ujaag 
Menggembirakan. A UNYERAL DTERNATIOHAL PAOTURE 

Itu kaldu jang bisa. bitjara kembali 

GR AND INI MALAM D.M B (u. 17 tah) 
5.00 7.06 9.00 GEORGE MONTGOMERY -. ANGELA STEVENS 

»JACK Me. CALL DESPERADOx 
Color by Technicolor, 

They give him a bad name and he lived UP to it! 

IND R A INI MALAM PENGHABISAN (u. 17 tah) 
5.00 7.00 9,00 JOHN HODIAK .. LINDA CHRISTIAN 
99 B AT 3 LE Z0 N E" Ge Pt, Pedan peperangan Ko 

dan bikin penonton terus ketawa, 

Penuh sensatie! 

PREMIE RE MULAI BESOK PAGI MATIN 
dan malam "AD BA TC DAU 

berikutnja SUHARA EFFENDI 
INDRA EULIS ATIKAH 

5.00 7.00 9.00 

EE djam 10. (u. 17 tah.) 
Bintang Radio 1952/'53 
— NURHASANAH 
TENDIEK 25 d.LI. 

  

  ROXY INI MALAM PREMIRRp (u. 13 tah) 5.00 7.00 9.00 CHOU MAN HUA WAN JUAN LONG :SIN LING PO SIAN TZE" (Play Boy)   Film Tiongkok — baru — dengan tjerita memikat penuh mjanjian? In njanjian2, 

  

  

ITY CONCERN CINEMAS il Sa esa 

na 

»Merafjun Sukma” 
Film Hiburan-berisi dihiasi dengan lagu2 meraju! Menggemparkan! 

ROYAL 500700500 Mt Maram p M.B. (u. 17 tab) 

      

     

   

    
    


