
  

k wijempurnakan bara 

| government-my 
(Benar atau salah — tetap kuperta- BA Memperhebat semangat persatu 

— hankan Tanah Airku — Pemerintah! an bangsa lahir dan 

. wa di Lapangan Merah di Moskow hari Sabtu jl, berkenaan  de- 
| agan hari ula 
kukan parade besar-besaran oleh ' Tentara 
“ganin telah berpedato pula berkenaan dengan 

jang  menjaksikan berdjedjal-dje djal. 

£. 
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Ag 

| dakan2 pemerintah Soviet 
& 

bun jang akan datang. 

damaian . dalam masalah hubu- 
ngan2 internasional. Tapi sebagai 
“djawaban terhadap ini, demikian 
Bulganin, negara2 Barat memak 
'sakan segala sjarat2 jang 
mungkin diterima o 
Uni. Pangkalan? perang AS tidak 
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Pasukan Is- 
timewa RI 

Ditapal Batas Indo- 
China? - 

RRT KINI m 
pasukan2 istimewa di 
Indo China, demikian hari Djum- rat diberitakan oleh harian ,,Wah Kiu” jang terbit dalam bahasa Tionghoa. Menurut hari 

    

but, pasukan2 itu ada 
kan Sukarela Bantu | 
jang disusun guna w 
pasukan2 Perantjis—Vi 
'ka pasukan2 Ho Chi 
derita kekalahan dalam pertempi 
ran. Pasukan2 RRT istim 
terdiri dari 2 divisi infani 
1 divisi artileri. Mereka 
pasukan2 jang djitu 
alatan jang mode 
harian ,,Wah Kiu”, 

   

Lengganan (bajar dimuka) Rp. 10.— 
itambah Rp. 0.30 
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Dng Petj 
Menjaksi 

a bnj 

Mendian 
| RADIO MOSKOW DJUM'AT 

.sidium dewan tertinggi Sovjet Uni, 
pembukaan 
Josef Stalin 

       

  

   

. Sidang ini diadi 

'nai Revolusi Oktober, dalam mana 
 Hahnja revolusi tadi maka untuk pe 
'bulnja masjarakat Sosialis, dan suara 

-jat2 Tiongkok, negara2 demokrasi 

      

  

hnja Repo 
| sikan Tersebarnja Sosialisme 
Sekarang Ini- Voroshilov Memudji 

sidang dewan kota 

ke-36 dari Revolusi Bolshevik. 
| kota 1 menit lamanja mengheningkan 
I Voroshilov membatjakan laporan se 

   

  

     
      

   

  

   
   

      

   
   

   

    

    
    

  

    

    

    

lusi Oktober Dunia 

g Stalin 
telah menjiarkan, bahwa ketua pre- 
Dienderalbesar Kliment Voroshilov, 
Moskow telah memperingati men- 

kan untuk memperingati hari ulang 
Pada pembukaan sidang, dewan 
tjipta, untuk menghormati Stalin, 

ntral komite Partai Komunis, menge- 
ia al. mengatakan bahwa dengan pe- 

rtama kalinja dunia mengalami tim- 
ini sekarang telah di-ikuti oleh rak- 

rakjat dan Republik Demokrasi Djer- 
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Presiden Naguib (kanan) dalam suatu perrjakapan dengan Duta Rusia 
jang baru, Danield Seled, bertempat  diistana Cairo. $ 4 2 
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Diseluruh Italia Berko- 
bar Demonstrasi' Anti 

Inggeris-Amerika 
»Trieste Bagi Italia” Teriak Para Maha- 
siswa2—Kerusuhan2 Di Trieste Beraki- 
bat8 Orang Tewas Dan 80 Orang Ditahan 
— Polisi Njemprot Don Air-Berwarna 
Je Tak Mudah Hilang Pada Demonstran 

Kira2 12000 orang mahasiswa pada hari Sabtu jl mengada- 
kan demonstrasi lagi anti-A.S. dan terutama anti-Inggeris di 
Koma. “Demonstrasi ini jang memprotes perkembangan terachir 
dalam keadaan “kota Triest dengan demikian diadakan 2 hari 
ber-turut2. Semua toko jang memakai nama Inggeris terpaksa tu 
tup. Untuk ketiga kali dalam waktu 24 djam para mahasiswa de- 
ngan berbaris menudju gedung kedutaan besar A.S. tetapi kemu- 
dian terpaksa mundur karena menghadapi pendjagaan kuat pasu- 
kan2 polisi. 

kankan “bahwa Sovjet Uni 

.Comitenja dengan menambahkan 

. Dapat ditambahkan, 
rian tersebut adalah 
Kuomintang. (Antara- 

bahwa ha man (Djerman Timur). 
pro 

    

    

   
   

     
     

   
      

  

   
   

      

   

“Voroshilov menamakan me- 
'ninggalnja Stalin satu kehilangan 
sesar bagi ,,partai, rakjat Sov- 

Iiet dan seluruh umat manusia". 
| Kemudian ia memperingati dja- 
|sa2 para sardjana Sovjet, jang 
telah memperkaja ilmu pengeta- 
Juan dan tehnik. Kemudian ja 
membitjarakan perkembangan 
'kebudajaan di Sovjet Uni. Dite- 

MAWAR 

Pantja-Mar 
Seruan Dokter Mustop 

Utk ,,Hari Pahlawan“   

  

aa HS 
nata US 

  

BERHUBUNG - Irangkannja - bahwa selama 20 
Pahlawan” dn |tahun jl. ini, produksi barang 
20k Dokter N konsumsi telah meningkat 12 
tia 2 |xali dan dalam tahun 1953 akan 
Pan Ti " if melebihi tingkat ketika 1940 de- 
meselaa agan 124. Karena harga2 jang 
barek-a , | 'ebih rendah, maka rakjat Sov- 

jet tahun ini telah menghemat | 
sebanjak ' 46.000.000.000 — rubel. 
Voroshilov kemudian mengutip 

pasukan? Sekutu $ 4 
ngan perantaraan , 
sai KAN »idato PM Malenkov ketika si- 
yaug berupa ,,kanija- lang dewan tertinggi Sovjet 
dipakai sebagai bim Uni dalam bulan Agustus jl. 
melandjutkan p dalam .mana ia mendasarkan 
akan datang. Pz sahwa kesedjahteraan rakjat itu 
berupa: mendjadi urusan terpenting ba- 

“gi partai dan pemerintah. 

Politik ini, kata - Voroshilov, 
adalah akibat jang logis dari 

(pada politik — industrialisasi dan 

8 I. Djiwa jang masih berbau kolo-| 
nial — (djiwa sumarah-masa bodoh)) 
harus segera diganti “dengan djiwa ig 
selama hidup selalu . berusaha me-    

    

  

dan djuga mewudjudka F : NN an 
ti ig njata sebagai daja upaja untuk) mengandung disiplin hidup (bukan- 
meninggikan nilai tanah air kita. nja ,.kadaver discipline”), lahir dan! 
£ H Djiwa masih lemah jang masiht bathin taat pada pimpinan jang ber! 
diperbudakkan oleh politik devide' harga dan sutji dalam sepak terdjang 
et impera” harus segera dimetamor-' nja. j 
phoseer mendjadi  djiwa jang kuat # IV Mendynamiseer semangat ksa- 
sentausa-adil-dan “bertanggang “dja-! trya, jakni berkorban “harta benda, 
wab dengan dapat mempersatukan! wa raga dan perasaan untk “nie! 

bangsa sebulat-bulatnja dengan “dja-' laksar Ibu Pertiwi, 

guh pada sembajan : " : akang, dim. ke 
»Right or wrong my country-my: di muka!” dengan mendjauhkan 

army-my people”! pentingan diri sendiri. 

  

  

       

  

   

  

   

  

        

bathin dalam 

ku — tentaraku dan rakjatku.) menghadapi tiap lawan jang bertudju!l 
“HI. Mengobarkan semangat jang' an menghanijurkan Negara kita. 

Moskow Rajakan Repolusi 
OktoberDg ParadeBesar'-an 
1 Djuta Penduduk Ikut Serta — Menurut Bulganin 
faraf Hidup Rakjat Russia Akan Dipertinggi 

: Hingga Tinggi Sekali 
RADIO MOSKOW jang ditangkap di Paris mewartakan bah- 

  

ulang volusi Oktober j ke-36, telah dila- 
: remuk "Merah. Marsekah Buk 

kedjadian itu. Di- 
katakan oleh radio tersebut bahwa sebelum mengutjapkan peda- 
tonja, Bulganin pelan2 dengan berkendaraan mobil me- 
meriksa pasukan2 jang sedang berparade itu. Bersama itu rakjat 

bahwa Sovjet Uni akan terus ma 
dju menudju pembangunan komu 
nisme. Demikian pedato Bulga- 
nin. (Antara) 1 

Parade dan demonstrasi 
di. Moskow. 

Menjambung berita2 tentang 
parade di. Moskow berkenaan de 
Ingan bari ulang tahun Revolusi 
Oktober ke-36, oleh AFP diwar 
takan bahwa parade itu disaksi 
kan oleh ribuan tamu2 jang men 
dapat undangan chusus. Parade 
itu terdiri dari serdadu2 axgkatan 
darat dan Jaut, kelasi2 jang ber 
'badju biru dengan karabin dipun 
daknja, kadet2 muda dari Aka- 

demi2 Souvorov dan Nakhimov, 
pasukan2 pendjagaan perbatasan 
dan pasukan2 keamanan dari ke 
menterian dalam negeri. Sebagai 
biasanja, dimuka sendiri. berbaris 

Dalam. pedatonja Bajgpran per 
tama-tama menjatakan bahwa tin 

jang 
terachir untuk menurunkan har- 
ga-harga maksudnja ialah untuk 
meninggikan taraf hidup kaum 
pekerdja dan kaum tani kolektif 
sampai tinggi sekali dalam 3 ta- 

Bulganin ' mene- | 
hanja | 

bertudjuan “untuk mentjapai per 

Selandjutnja 

tidak 
oleh Sovjet 

henti-hentinja dibangunkan diber 
bagai negara2 Eropa tertentu de- 

kat Sovjet' Uni. Lain dari pada 
NY 

  

itu pers Barat tidak henti2-nja | kadet2 dari akademi2 militer, ig 
djuga memuat berita2 tentang | lalu disusul oleh kesatuan? berla 

adanja segala matjam tatihan2 | pis badja, tapi kali ini kesatuan2 
militer jang 
deral2 'A.S, 

Djelaslah, bahwa dalam keada 

berlapis badja ini untuk pertama 
kali membawa artileri, tank2 dan 
penembak2 roket. 3 

“— 'Dibelakangnja berbaris barisan 

an2 jang demikian itu, kata Bul- | musik militer, jang di-ikuti oleh 

ganin, pemerintah Sovjet tidak Irombongan2 sport berpakaian 
dapat lain ketjuali harus membe | atletik jang ringan dan membawa 
rikan perhatian sebesar-besarnja bendera2 jg beraneka warna. 

“dipimpin oleh djen 

untuk memperkuat potensi perta| Achirnja berbarislah — rakjat 
hanannja dengan maa Nak Moskow selama beberapa djam, 
melindungi keamanan Negara ijang menurut perkiraan berdjum 
Sovjet. k " : “0 Hah 1 djutaorang.. Rombongan       

  

Lebih landjut. Bulganin menga (sport. dalam parade itu“ dipimpin 
takan babwa Angkatan Laut dam | ote ai soort. Olympiade 
Darat Soyjet dalam Tatihan2 baru "dam nasional Sovjet dengan dida 
baru ini telah menundjukkan bah |da mereka tergantung  medali2 
wa mereka dalam keadaan jang (mereka. Banjak rombongan2 jg 
baik. Kini Angkatan Udara, Laut | membawa gambar2 jg besar dari 
dan Darat Sovjet telah beladiar | pemimpin2 Sovjet sendiri dan pe 
untuk mempergunakan sendjata2 'Mimpin2 komunis diluar »egeri. 
jang paling modern jang “telah misalnja Mao Tse-tung, ' Ho Chi 
mereka miliki berkat bantuan | Mimh. Maurjice Thorez dan Pal- 

para ahli ilmu pengetahuan, para | miro Togliatti. (Antara) 
insinjur dan seluruh rakjat Sov- NN Sndabamh ana 
iet. Sebagai penutup ia menjam 

  
  

    
   

       

  

| kata Voroshilov, 
( persiapan 

Idi Korea, 

4 menjenangkan 

sesuai dengan hukum Sosialis- 
me. Vorosnilov menamakan ke- 

putusan sentral komite P. Komu- 
nis Sovjet Uni achir2 ini, suatu 
hal jang penting artinja dalam 
sedjarah, keputusan jang garis2 
besarnja dibentangkan oleh Ni- 
kita .Khrushchev tadi mengata- 
kan bahwa politik pertanian 
itu harus sesuai dengan .kepen- 

tingan2 buruh dan  kebutuhan2 
ekonomi pertanian dimasa seka- 
rang”. Voroshilov menandaskan 
betapa perlunja produksi perin- 
dustrian dan kenaikan deradjat 
produktivitet artinja sTugas 
bertamu, ialah melenjapkan  ke- 
kurangan2 jang - “dialami  seka- 
rang dan memperbaiki mutu ba- 
rang jang dihasilkan”. 

Politik Luar Negeri, 

Mengenai politik luar negeri, 
Voroshilov menjatakan dalam la- 
porannja tadi, bahwa RRT harus 

diterima mendjadi anggota PBB. 
Tanpa adanja wakil RRT dalam 
PBB, maka tak dapatlah kete- 
gangan internasional diredakan, 
tak dapatlah masalah2 Asia di- 
petjahkan setjara damai. Voro- 

krat-Par! 

Partai Masjumi Dewan Wilajah 

dan Menteri Dalam Negeri Prof. 

tai Masj 

sjumi telah diumumkan amanatn 
pada upatjara2 1 
seluruh tjabang2nja di Indonesia. 

Setelah selesai — diumumkannja 
arhanat tersebut, Mr. Jusuf Wibiso- 

no dari Pimpinan Partai memberi- 
kan kata2 penegasan tentang sifat 
dan tudjuan Masjumi ditarafnja Sr 

karang ini. Disini ia menitik-berat- 
kan usaha2 Masjumi untuk meng- 
hadap pemilihan umum jang akan   shilov kemudian menjatakan 

bahwa Sovjet Uni berpolitik da- : 
mai, tetapi ,,pihak imperialis jg. 
dipimpin oleh Amerika Serikat 
makin lama makin .memperluas 
politik fitnahnja terhadap Sovjet 
Uni”. Menurut Voroshilov, pihak 

imperialis berusaha memaksa | 
kan sjarat2 jang mereka kehen: | 
daki kepada Sovjet Uni, dan di-' 
samping itu mengelakkan tang- 

sak 
“kei 

ab atas . kesalah-pa- 
Being Kerem 

Politik pihak Barat, jang dida- 
sarkan atas pemasukan Djerman 
Barat kedalam Blok Atlantik, 

|dan berhubungan dengan pem- 
bentukan pangkalan2 militer itu, 

adalah politik 
perang, Disebutnja 

usaha2 “Amerika untuk -mem- 
peroleh “pangkalan2 di Junani. 
Turki dan Sepanjol serta didae- 

rah2 djadjahan Portugal. 
Dikatakannja bahwa penting 

| sekali arti perkembangan hubu- 
ngan dagang antara Barat dan 
Timur. Hubungan dagang an- 

tara Sovjet Uni dan negara2 
Eropa Timur hendaknja didjadi- 

Ikan teladan, kata Voroshilov. 

Korea, 
Mengenai perletakan sendjata , 

Voroshilov mengata- ' 
kan: Adanja perletakan sendjata 
ini telah menimbulkan suasana 
baik guna meredakan ketega- 
agan dunia, tetapi hal ini tidak 

kalangan2 impe- 

rialis, jang tidak berkepentingan 
dalam pemetjahan soal2 perten-j 
tangan setjara damai, dan jang 

menolak usul Sovjet supaja di- 
adakan  konperensi antar-nega- 
ra2 Besar untuk meredakan Kke- 
tegangan internasional. Dinjata- 
kannja bahwa Amerika tidak 
sudi kalau  konperensi politik 
tentang Korea didjadikan kon- 
perensi medjabundar, dalam ma- 
na ikut serta pula negara2 ne- 
tral: hal ini diadjukannja seba- 
gai suatu bukti lagi bahwa ne- 

gara2 Barat  mempunjai niat 
djahat. Suatu negara seperti In- 
dia memang sudah sepatutnja , 

ikut dalam konperensi ini, ke- 
njataan bahwa kaum imperialis 
menolaknja, merupakan bukti 
bahwa kaum  imperialis tidak 
melepaskan  rentjana2nja untuk 

menaklukkan bangsa2 Asia de- 

ngan djalan agresi. 

  

datang dan ja djuga 'membentang- 

kan tentang kedudukan Masjumi se- 
bagai salah satu partai opposisi ter-' 
hadap pemerintah sekarang ini. i 

t 
1 

Didalam menindjan keadaan 

umum dam perkembangan politik di 
Indonesia- sekarang ini, ” Mr. Dai 

Wibisono menjatakan  pendapatnja: 

bahwa barulah “dengan telah dapat 
terlaksananja pemilihan umum nanti: 
stehiliteit-politik akan “dapat 
pai, jang “berarti ' djuga akan dapat: 
tertjapainja stabiliteit dalam peme-' 

rintahan. Dan dengan” pemilihan 
umum itu -djugalah akan dapat di- 

isi kekurangan dasar2 demokrasi di 
Indonesia sekarang ini, jaitu dengan 

bisa diperbaharuinja susunan DPR 
jang anggota2nja belum terpilih se- 
karang ini. h 

S
a
d
a
r
 

Wakil P.M. Mr. Wongsonegoro 

didalam kata sambutannja, djuga 
mengakui bahwa didalam negara 

muda Indonesia sekarang ini  me- 
mang masih belum ada - kesempur- 

naan politik dan dasar jang pokok 
untuk mentjapai kesempurnaan ini 
ialah pemilihan umum. itu. Seterus- 
nja ia mengatakan, bahwa pihak 
pemerintah dengan pihak opposisi 
seharusnja mempunjai satu tudjuan, 
jaitu kepentingan nusa dan bangsa. 
Dengan mengemukakan kembali wu 
djud dari peringatan 25 tahun lagu 

Indonesia Raya” baru ini, 'ia ber- 
harap supaja dengan berusaha di- 
atas dasar2 berbahasa, berbangsa 
dan bertanah air satu itu kesulitan? 
negara sekarang ini akan dapat di- 
“atasi. 

Setelah itu memberikan pula kata2 
Sambutannja Menteri Dalam Negeri 
Prof. Mr. Hazairin. 

Amanat Pimpinan Partai 
, Masjumi”, 

Pokok2 ' dari — amanat Pimpivan 

BERTEMPAT DIGEDUNG Pertemuan 

peringatan ulang tahun ke-8 Masjumi ini 

Pbokara at 

M asjumi Genap8 Tahun 
Stabilitet Politik Baru Tertjapai 
dah Terlaksananja Pemilihan Umum— 

Masjumi Menempuh Djailan Demo- 

c 
X €esu- 

ementer 

Umum - Djakarta, 
jakarta Raya  Djum'at malam 

telah melakukan peringatan Ulang Tahun ke-8 Partai Masjumi, 
dengan dihadliri antara lain oleh Wakil PM Mr. Wongsonegoro 

Mr. Hazairin dari pihak pemerin 
tah dan Dr. Sukiman, Mr. Jusuf Wibisono dll. dari Pimpinan Par 

i. Upatjara peringatan ini dibuka dan ditutup dengan 
pembatjaan Al-Ouran. Pada malam itu oleh Pimpinan Partai Ma- 

ja, jang djuga serentak dibatjakan 
pada 

ngah djalan dengan segala akihatnja 

jang kita lihat dibeberapa daerah 
sekarang ini. Tugas ,Masjumi” da- 

lam zaman peralihan jang penuh 
udjian ini melindungi Ummat Islam | 
dari segala matjam provokasi dari 
pihak2 jang lempar batu 

tentie Ummat Islam dibinasakan Sa- 
tu persdtu dalam bentrokan dengan 

alat2 kekuasaan negara. Kalau ti- 

dak, kalau ,,Masjumi” membiarkan 

dirinja turut terbawa hanjut, alter- 

natiefnja ialah, apa jang sekarang 

baru bernama  ,,kekatjauan” atau 
.gangguan keamanan”, pasti akan 
mendjadi bentjana umum, “dengan 
akibat rerak-terurainja kembali  se- 
mua aba jang . masih ada ditangan 

apa aer   

Ditengah2 masjarakat jang su- 
dah sangat dipengaruhi oleh pen 
dapat, bahwa politik dan moral 
tidak ada gan sama sekali 
maka hendaklah kita ingat dan 
insiaf benar2, apa sesungguhnja 
sebab kita berdjoang dengan kor- 
ban jang -begitu banjak dimedan 
pertempuran tadinja, ataupun di- 
lapangan -politik ini djustru un- 
tuk menegakkan nilai2 moral itu. 
Djustru untuk meletakkan nilai2 
hidup jang tinggi sebagai sendi2 
bagi segenap lapangan kehidupan 
bangsa dan ummat kita. Ini jang 
dinamakan  ,,Plaai kalimatillah” 
itu, 

Pada saat menghadapi tahun 
jang ke-9 dari kehidupan partai 
kita, kami ulangi seruan kami ke 
pada seluruh keluarga, ' Masjumi 
pada tanggal 6 Agustus 1953 jg 
lalu, jaitu : 

a. Perkuatkan dan atur organi- 
sasi lebih dari masa jang 'sudah- 
sudah. .b: .Suburkan uchuwwah 
dan sillaturachmi diantara kita. 
c. Hendaklah selalu awas dan me 
ngawasi supaja  djangan sampai 
terpihak atau hanjut oleh perkata 
an dan tindakan provokasi. 

Kita jakin dan pertjaja akan 
kekuatan ,,Kalinah Hak”. (Anta- 
ra). 

»Krakeling«   »Masjumi” jang telah diumunkan 

pada seluruh tjabang2 Masjumi  di- 

dalam upatjara peringatan 8 tahun 
berdirinja Masjumi itu adalah “seba- 
gai berikut: 

Dengan sadar dan tidak 1.gu2 

kita memilih dan menentukan chit- 

tah jang hendak dilalui, jaitu: 

Melalui saluran2 demokrasi jang   
RRT dan negeri2 Asia lainnja. 

Voroshilov seterusnja menga- 

takan, bahwa RRT - merupakan 

adalah faktor jang menimbulkan 

stabilisasi di Timur, jang akan 

mentjegah supaja kaum impe- 

rialis djangan sampai mengo- 

barkan perang baru di Asia. 

Menurut Voroshilov, RRT meru- 

pakan benteng pertahanan rak- 

jat Asia jang tertindas, dise- 

rangnja negara2 imperialis jang 

menolak penerimaan RRT seba- 

gai anggota PBB. Dikutuknja 

para pemimpin Amerika jang 

dengan alat agresi bersendjata 

berusaha . memperbudak  rakjat 

Korea dan memadamkan gera- 

kan2 pembebasan nasional bang- 

sa2 Asia”. Dikatakaanja bahwa 

kaum imperialis berusaha. me-, 

nguasai bangsa-bangsa djaaja- | 

han dan tutup telinga terhadap 

tara) 

SEORANG. ANGGAUTA  parie-   DPR PAKISTAN AKAN BER- 
SIDANG. BERGANTI-GANTI 
DI KARAHI DAN DI. DACCA. 

Madjelis - Konstituante — Pakistan 
hari Sabtu memutuskan bahwa ke- 
tjuali djika sidang bersama Dewan2 
Perwakilan Rakjat Federal dikemu- 

. (dian hari menentukan — lain, maka 

| Isidang9-nja berganti-ganti akan di- 
adakan di Karachi dan di Dacca. 
Karachi adalah ibukota Federal dan 
Dacca ibukota Pakistan Timur, 

paikan hormat “kepada Partai 
Kominis Sovjet Uni dan Central | 

Me AA AN NAN 8 

Hari Ini 
Halaman 

TS Ta AI 

  

  
  Naa mt ra     

men Inggris dari Partai Konservatif 

pada hari Djum'at menuduh, bahwa 
imperialisme Amerika kini sedang 
mentjoba mengusir Inggris dari dae- 
rah Laut Tengah dan telah 10 ta- 

hun lamanja mentjoba meruntuhkan 

kekuasaan keradjaan Ingsris. Tudu- 
han ini dikemukakan “oleh brigadi 
lohn E. Powell, anggota madjeiis 

rendah, dan merupakan salah satu 

ada dalam Republik Indonesia jang 
berdasar “kedaulatan rakjat. Dengan 
lain perkataan:  djalan demokratis 
parlementer, disamping menjusun te- 

naga Ummat dengan tertik, mem- 

bangunkan perirkehidupannja “Ighir- 
bathin, pengertian dan ucitak UVm- 

mat, membina sifat, kekuatan, serta 

ketjakapan untuk memperoleh  sega- 
la. sjarat2 mendukung dan mengem- 

bangkan adjaran2 dan hukum Islam 
sebagai tata-tjara hidup jang mem- 
berikan rahmat-bahagia kepada se- 
genap machluk, serta memesra “dan 
meratakan pengertian jang scbenar- 
nja tentang Islam sebagai dasar Ihi- 
dup  kemasjarakatan dan . keregara- 
an, dalam kalangan segenap golo- 
ngan. dan lapisan bangsa. 

Tugas ,,Masjumi” ialah membawa 
Ummat Islam jang  terbanjak itu 

datang.  Djangan sesak nafas dite- 

tjelaan jang paling keras  terhadan 
politik Amerika jang pernah terdc- 

ngar dari golongan. konservatif, Po- 
well mengemukakan — tuduhannja itu 
dalam tindjauannja mengenai - ma: 

salah Mesir, dimana ia menjatakan, 
bahwa dalam beberapa tahun jang 
terachir ini nampak dengan djelas, 
bahwa "politik Amerika dengan se- 
tjara systematis ditudjukan untuk 

memperlemah. dan merusak ikatan2 

Disuruh Bitjara? 
Kekeruhan Mendjelang 
Pemilihan Umum bi- 

lipina 

KAMPANJE pemilihan presi- 
den di Filipina jang akan dilang 
sungkan hari Selasa jad. (tg. 10 
Nopember) itu kini diliputi oleh 
suasana tegang dan  terrorisme. 
Tjalon2 presiden ialah Ramon 
Magsaysay dari Partai Nasionalis 
dan Elpido Ouirino dari Partai 
Liberal, presiden Filipina jg seka 
rang. Banjak saling tuduh-menu- 
duh antara kedua golongan itu. 
Golongan Partai Nasionalis menu 
duh Outrino mempergunakan ke 
kuasaannja dan alat2. pemerinta- 
han untuk mempengaruhi pemili 
han, sedangkan Ouirino menuduh 
Magsaysay mendapat  djumlah2 
uang jang besar dari para pengu 
saha untuk. melakukan kampanje 
nja. 

Bersama dengan itu akan dipi- 
lih pula. 122 orang  anggauta 
Konggres untuk 4 tahun dan 8 
orang senator untuk 6 tahun. 

tjita2 nasional bangsa2 ini. (An- sampai pemilihan. umum jang akan Dalam pada itu laporan2 tentang 
adanja kerusuhan? didaerah2 te- 

jang mengikat keutuhan kekuasaan 
Inggris. 

Marilah kita tindjau — kemadjuan 
imperialisme Amerika didaerah Lau: 
Tengah, kata Powell - selandjutnja. 
Mula2 mereka mendirikan pangkas 
lan2 di Teluk Suvla, Turki, Kemu- 
dian mereka memasukkan pasukan2- 
nja di Malta dan mengambil kedus 

' dukan2 didaerah semenandjung Se- 

| panjol, Sementara mereka mena- 
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sembunji , 

tangan “dan jang ingin melihat po- : 

Perkelaian2 tidak terdjadi, dan pa 
ra demonstran lalu menudju ke ge- 

dung kedutaan besar Inggeris dima 
na kemudian timbul perkelaian anta 

ra para mahasiswa dan polisi, jang 

dalam usahanja membubarkan bari 
san demonstran menggunakan tong 
kat dan gas air mata. Para demon- 
stran melempari gedung kedutaan be 
sar Inggeris itu dengan batu? dan se 

belum itu djuga merusak djendela2 
karfor kengsi2 penerbangan, ..Bri- 
tish Overseas Airways Coorporation” 
dan ,Britiseh European Airways”. 
Mereka meneriakkan sembojan? ..Ke 
luarkanlah — djenderal — Winterton”, 
»Triest bagi Italia” dan ,.orang Ing 
geris pembunuh”, sebagai protes atas 
kematian orang? Italia dalam  keru- 
suhan2 di kota Triest baru2 ini. Per 
kelaian djuga terdjadi didekat  gere 
dja besar Lateran. Polisi menjemprot 
dengan air berwarna jang tak mu- 
dah hilang untuk mengenal para pe 
rusuh. 6 djam setelah  perkelaian? 
dimulai, polisi masih belum dapat 
menguasai keadaan. Seorang maha 

  
Natsir: 

Tindakan2 Je Melulu Di- 
tudjukan Kpd Masjumi 
Akibatnja Akan Luas 

Sekali 

Rombongan Natsir-Roem dari 
P.B. Masjumi telah tiba dilapa- 
ngan terbang Ulin, Bandjarmasin 
dan disambut oleh kurang lebih 
50090 umat Islam laki2 dan perem 
puan. Dalam perdjalanan menu | 
dju kekota Bandjarmasin rombo 
ngan Natsir dua kali ditahan oleh 
penduduk jaitu di Gambut dan 
Kertahanjar. Dikedua tempat ter 
sebut maka Roem dan Natsir 
memberikan amanatnja. Kepada 
wartawan Natsir menerangkan, 
bahwa dia sangat terharu atas 
sambutan jang semeriah itu dan 
tidak disangka2. Atas pertanjaan 

.tentang blok ketiga Natsir men- 
|djawab, bahwa hal itu sangat 
ibaik diika tudjuannja untuk men 
:fjari perdamaian dan menolak 
peperangan. 

Tentang soal Atjeh menurut 
Natsir adalah suatu bukti tentang 
kehilangan  kepertjajaan  rakjat 
kepada peraturan parlementaris- 
me sekarang ini. Dan soal ini 
bukan hanja di Atieh sadja. Kita 
haruslah lebih berhati-hati, agar 
rakjat djangan sesak nafas. Atas 
pertanjaan mengenai keamanan, 
menurut Natsir ialah bahwa utk. 
memulihkan keamanan  soalnja 
bukan. adu sendjata semata-mata, 

tetapi dari hati dan kepertjajaan 
serta harus memperhatikan struk 
tur dari daerah dan seluruh Indo 
nesia umumnja dan selain itu 
harus mengetahui dan merasakan 
psychologi rakjat. 

Mengenai ' Panitya Pemilihan 
Umum jang menurut kabar  Ma- 
sjumi tidak ikut serta, menurut 
Natsir, andaikata berita .itu- be- 
nar, maka tindakan sematjam itu 
akan mengakibatkan — radikalise- 
ring dalam masjarakat jg sesung 
guhnja tidak perlu dibikin-bikin. 
Kalau sudah sampai begitu, maka 
tindakan jang barangkali hendak 
ditudjukan kepada Masjumi se- 
mata2 pada hakekatnja akibatnja 
akan lebih luas dan bukan hanja 
mengenai Masjumi sadja. Demi- 
kian Natsir. Sebagaimana diketa 
hui kedatangan rombongan Nat- 
sir dan 'Roem itu ialah untuk 
menghadliri Konperensi  Masjumi 
Muslimaat dan GPII wilajah Ka 
limantan Selatan jang - dimulai 
pada tgl. 7 hingga 10 Nopember. 
Demikian kawat wartawan ,,An- 
tara” Bandjarmasin. 

rus meningkat. Kedua golongan 
didaerah2 saling antjam-mengan- 
tjam dengan pisau dan .,krake- 
ling”. Dalam keadaan demikian 
pertumpahan darah diduga tidak 
dapat dihindarkan. Sebagai telah 
dikabarkan, kepolisian “ seluruh 
Filipina telah diperkuat guna 
menghadapi kampanje2 pemilihan 
itu. Tempat2 . penjetoran suara 
akan mereka  djaga bersama-sa- 
ma dengan tentara katanja ,,un- 
tuk mentjegah terdjadinja terroris 
me”, (Anara) 

  
Imperialisme USA Tjoba Usir Inggr. Dari Lautan Tengah 

namkan pangkalan? mereka dinega- 

| "ajhegara berdaulat seperti Junani 
dan Spanjol, mereka melandjutkan 
usaha mereka dilapangan lain, jaitu 
melantjarkan proses — mengenjahkan 
kita dari pangkalan jang kita per- 
tahankan, tidak sadja bagi kepenti- 
ngan kita sendiri, melainkan djuga 

bagi kepentingan Amerika dan per: 

tahanan seluruh dunia. Demikian 
Powell. (Antara). 

  

  
menurut pukul rata antara harga 

  

siswa telah tewas, dan 100 orang ma 

hasiswa lainnja mendapat luka2, se 
dangkan 50 orang polisi djuga men 
dapat luka2, Polisi telah menangkap 
200 orang mahasiswa. 

Demonstrasi meluas ke 
kota2 lain. 

Demonstrasi2 .ini meluas . ke 

kota2 lain di Italia. Di Milan po 
Isi djuga menggunakan gas air- 
mata “dalam usaha mentjegah 
2000 orang pemuda mem lekat: 
gedung konsulat Inggris. Di Flo- 
rence djuga dapat ditjegah bahwa 
4000 orang mahasiswa dapat men 
dekati gedung2 konsulat Inggris 
dan A.S. 

Demonstrasi2 djuga terdjadi di 
Venetia, Turin, Genoa, Padua. 

Verma, Udine, Belluno, Napoli, 
dan kota Gorizia jang terletak 
dekat perbatasan dengan  Jugo- 
slavia. Tetapi di kota2 tsb. tidak 
timbul insiden2. 

Keadaan dikota Triest. 
Dari Triest sementara itu di 

wartakan bahwa dalam ksrusu- 

han2 jang telah terdjadi pada hari 
Djum'at dikota tsb., jang telah 
meminta korban 8 orang tewas, 
telah ditahan paling sedikit 80 
orang. Dalam kerusuhan? pada 
hari Kemis telah ditangkap 36 
orang. Kaum buruh jang telah 
mengadakan pemogokan selama 
24 djam sebagai protes tindakan? 
polisi, telah kembali kerdja pada 
hari Sabtu pagi, tetapi sekolah2   masih tutup karena para guru me 
mutuskan untuk memperpandjang 
pemogokan dengan 48 djam lagi. 
Para. bakim. dan. pengatjara.. hari 
Sabtu mulai mogok untuk mem 
protes penempatan  pendjagaan 
pasukan? Inggris digedung penga 
dilan Triest, jg djuga merupakan 
markas-besar polisi kata 2g 
Triest. Beberapa anggota polisi di 
tangkap karena memihak demon 
stran. (Ant.) 

  

  

Be 

Duta Besar Indonesia “di Amerika 
Serikat Moekarto Notowidigdo: baru- 
baru ini telah menjampaikan surat2 
kepertjajaannja kepada" Presiden" Et 
senhower di GedungePutih Washing 

ton. 

  

Iya Ehrenburg: 
Russia Kerdja Untuk 

Perdamaian —Bom Tidak 
Mejakinkan 

PENULIS RUSIA jg terkenal, 
Ilya Ehrenbourgh hari Djum'at 
menegaskan, bahwa antjaman pe 
rang dewasa ini ada lebih ketjil 
daripada lima tahun jl., bahkan 
setahun jang lalu. Dikatakan, bah 
wa dongeng tentang adanja antja 
man agressi - Rusia kini sudah 
lenjap. Dalam sebuah ' karangan 
jang berkepala ,,Perdamaian di 
Dunia” dan disiarkan oleh Tass, 
»ropagandis Rusia nomor wahid 
itu membandingkan apa jang di 
namakan ,,impian2 perang” para 
pemimpin Amerika dengan tudju 
an2 damai dari Sovjet Uni. 

Mengenai Perantjis dikatakan- 
nja, bahwa pemimpin2 radikal 
seperti Edouard  Herriot dan 
Edouard DaJadier katanja menja 
takan terang2-an, bahwa keama 
nan Perantjis akan djauh lebih 
terdjamin bila diadakan perdjan 
djian persahabatan dgn Rusia, 
daripada perdjandjian2 jang ter 
tudjukan terhadap Rusia. Selan: 
djutnja ia mengutip  pernjataan 
panglima tertinggi NATO, djen- 
dral Alfred. Gruenther jang kata 
nia mengakui bahwa ia tidak 
berpendapat jang Rusia akan me 
mulai perang baru.” Dalam penu 
tupnja pengarang 'itu berseru: 
»Marilah kita membangun per 
damaian. Bom tidak akan mem 
beri kejakinan pada siapapun dju 
ga!” (AFP-Pia) 

  

Djalan Buntu Dim Perundi- 

ngan Timah Indonesia-USA 
Amerika Sudah Tjukup Kebutuhannja?—Kese- 
diaan Indonesia Utk Djual Karet Pada RRT 
Tidak Menolong Lantjarnia Perundingan 
SUMBER JANG BERKUASA di Washington mengatakan 

Sabtu malam, bahwa perundingan antara Amerika Serikat dan In 
donesia mengenai pembelian tim ah Indonesia pada tahur depan, 
telah menemui djalan buntu. De mikian UP dari Washington. De- 
legasi timah Indonesia telah Iebi h dari dua minggu di Washing- 
ton mentjoba mendapatkan pers ctudjuan dengan pembesar2 dari 
Reconstruction Finance Corpora tion (RFC) jang membeli timah 
untuk Amerika Serikat. Pihak In donesia telah memadjukan tawa- 
ran resmi untuk mendjual timah nja kepada Amerika Serikat me- 
nurut rumus jang telah dibuat pada permulaan tahun jini untuk ti- 
mah Bolivia. 

Tetapi sebegitu djauh Amerika Se 

rikat tidak mau menjetudjuinja. Me 
nurut kalangan jang mengetahui si- | 

kap keras dari pihak Amerika ini di 
sebabkan oleh persediaannja jang te 
lah memenuhi kebutuhannja seratus | 
prosen hingga dia tidak sangat me 
merlukan timah Indonesia,  ketjuali : 

djika Indonesia mau mendjualnja de 
ngan harga menurut tawaran Ameri 
ka Serikat. Amerika Serikat dan Indo 

nesia dibulan Maret 1952 telah mem 
buat perdjandjian jang menurut bu 
njinja Amerika Serikageakan membe 
li 20.000 ton timah Indonesia dalam 

tiga tahun jang akan datang dengan 

sharga jang disetudjui keduaepihak”. 

Selama dua tahun pertama dari 
masa persetudjuan, disetudiui kar 
ganja | dollar 21 sen' f.o.b. New 
York. Dan kini Indonesia ingin 
mengadakan persetudjuan tentang 
harga dalam tahun ketiga jang 
akan dimulai bulan Maret tahun 
depan. Mereka menawarkan akan 
mendjual timahnja menurut jang 
dinamakan ,,rumus Bolivia”. 

Rumus Bolivia itu menetapkan, 
bahwa harga timah jang diangkut 
oleh tiap kapal, akan ditentukan 

dipasar New York pada saat itu 
dengan harga tiga -bulan jg akan 
datang. Harga timah dipasar New 
York dimasa depan biasanja tiga 
sen dollar dibawah harga timah 
jang tersedia dipasar. Bar:12 ini 
harga timah di New York hampir 
mendekati dasar 822 sen dollar, 
sedang harga tiga bulan lagi 80 
sen dollar tiap pound. 

Delegasi Indonesia dan  delega 
si. Amerika pekan ini malahan 
tidak mengadakan . pertemuan. 

Mereka hanja  berkirim-kiriman 
surat memperbintjangkan — soal 
timah tsb. Surat pihak Indonesia 
mengatakan, bahwa Amerika Se 
rikat wadjib membeli 20.000 ton 
timah Indonesia tahun depan de 
ngan harga jang telah disetudjui, 
dan sudah sepantasnja Indonesia 
diberi pula perumusan harga se 

berti jang diberikan kepada Bo- 
livia. , 

Pemerintah Amerika  mendja- 
wab, bahwa ia tidak dapat mene 
rima persetudjuan itu. Tetapi, 
menurut pembesar Indonesia, pi- 

  

hak Amerika tidak memadjukan 
usul. balasan. 

Tindakan pemerintah Indonesia 
jang mengumumkan hari, Rebo, bdh- 
wa dia bersedia mengadakan perun- 
dingan dengan Republik Rakjat Ti- 
ongkok mengenai pendjualah karet- 
nja, supaja dia tidak berganti kepada 

Amerika Serikat, tidaklah menolong 
lantjarnja perundingan timah di Wa 
Shington, demikian pandangan pem 

besar2 diplomatik. Kata mereka, 
Amerika Serikat menganggap ' peng- 
umuman itu sebagai pertjobaan un- 

tuk mempergunakan tekanan” terha 

dap pemerintah Amerika Serikat su 
paja lebih bersedia memenuhi tuduh 
an Indonesia, dan supaja 'sjarat2nja 

lebih menjenangkan pihak Indonesia. 
Pihak Amerika Serikat katanja tidak 
menjukai tindakan serupa itu. (An- 
fara) 

Politik 
Indonesia 

Tak Pernah Merasa Te- 
rikat Kepada Negeri 
Manapun Djuga: Kata 

Sadiarwo 
MENTERI PERTANIAN Sa- 

djarwo menerangkan kepada 
pers Sabtu pagi, bahwa Indonesia 
masih tetap memegang teguh 

politik luar negeri jang bebas dan 
tidak pernah merasa terikat poli- 
tiknja kepada negeri manapun 
djuga. Keterangan ini diberikan 
oleh Menteri Sadjarwo sebagai 
komentarnja atas befita2 jang di- 
siarkan oleh Reuter dan UP dari 
USA jang mengatakan, bahwa ia 
menerangkan, bahwa Indonesia 
mengirimkan missi perdagangan 
ke Republik Rakjat Tiongkok un 
tuk melepaskan diri dari ikatan 
politik (political dependence) de- 
ngan Amerika, 

»Saja sama sekali tidak menga 
takan demikian dan lagi pula sa- 
ja sama sekali tidak pernah ber- 
hubungan dengan wartawan2 da- 
ri Reuter maupun UP. Demikian 
Menteri “Sadjarwo, jang menami 
bahkan, bahwa ia merasa heran 
atas berita2 tersebut diatas, (Ant,)  



      

. UTJAPAN SELAMAT 
Berhubung dengan  diangkatnja 

Isdr. Njono mendjadi salah satu wa- 
(kil Presiden. G.S.S,, Presidium Kong 
gres SBPU daerah Djateng jg dihad 
liri S7 tjabang telah — mengirimkan 
kawat utjapan 
setinggi-tingginja atas 

| tadi. e 

      
   Tidak Terbit 

Maba Pa Ai 
PEMBER AP setia Ha et 
»Suara Merdeka” besok pagi 
hari SELAS& TIDAK TERBIT. 
Harap para pembatja dan pema- 

n maklum. 1 

MOBIL VAUXHALL. 

  
  

telah dimenangkan oleh Nj. 
'Thiam Ann, Bandung. 
saksikan 

hari Kemis petang 

"Seng , Dengan d 

Buah dada lembek? ? BUSTERIN 
dapat bikin bea re Org dan 
montok Rp. 20-— EXTRA KE- 
RAS Rp. 75—  €RISTANOL 
PILL. bikin kurus, ketjilkan pe- 
rut besar, Rp. 20.—  SUIRINE 
tanggung bisa lekas bikin baik 
sakit kentjing nier eiwit Rp 20.— | 
VITANOL: j Pera lembek, dingin 
Rp 20.- EXTRA KERAS Rp 60.- 
RIGASTA: laki" nikmat 
lama. SORGA ISTRI PILL. 
2 Rp 20— RENA PILL. datang 
bulan tidak beres Rp 58.— SA- 
NATORIN: . lekas tulung sakit 
bloeddruk Rp 20.— HONORION 
laki-laki bongsiat Rp 20.- AAM- 
BEIEN POEDER Rp. 30.— 
ZALF Rp. 10.- BEDAK TELOR 
2 Rp. 5,— Porto Rp. 3— 
Ind. Kruiden THIO GIOK GIEM | 
Gang Tengah 22 — Semarang. 
Agen Sem. Plampitan 22. H 

» Solo: Toko ,,Djodo” 
— Tjojudan 70A. 

Agt. Kudus: Bitingan lama 74. 
Agt. Djocja: Petjinan 68. 

bertemear 

    

kepada pemiliknja. 

| PAMERAN PENTJAK. 

di GRIS, Semarang. 

“PHENG -YANG “ER 

      AHLI GSIGI 

Kauman 558 Semarang. 

  

selamat dan saluut 
keangkatan 

NJ. OEI-THIAM ANN DAPAT 

Hadiah pertama daripada sweeps- 

| take »Tri Dharma” berupa sebuah 
mobil Vauxhall seharga Rp. 60.600 

Vei 

- 

oleh panitia perlombaan, 
di 

Sumber Motor Coy”, djalan Braga 
Irelah dilangsungkan wuparjara penje- 
rahan mobil oleh Walikota Bandung 

Oleh Djawatan Kebudajaan Pusat 
seksi Pentjak Jogjakarta telah diren- 

tahan | Uanakan untuk mengadakan pamer- da tanggal 29 Oktober djam 09.00 
F 'an pentjak jang disertai dengan tje- | 

|ramah dari wakil Djawatan tadi pa- 
da nanti tgl. 10—11 Nopember jad. 

  mana Keadaan 

KRumah- : 

Makan ..O HK MN” 

BODIONG — DJL. GU NTINGAN 37 - SEMARANG 
Tempat bersih, hawa sedjuk. Silahkan. 

  
  an 

| Didjual P3 kaga 

1 FIAT 1100 tahua 1949 
Bekas Preman: dapat over nama 

1 Benzine Motor ,,PET TER” 
3 P.K. Keadaan baru 

Keterangan kepada: TOKO & BENGKEL CHAN 
DJL. SLAMET  RIJADI 76. — SOLO. 
  

  

Sekolah Mengemudi kendaraan bermotor 
TJITARU M" 

Tjitarum 21 tilp. 1808 — Semarang 

Solo, Beskalan 76 Kudus, Pekodian 85 
Mulai tgl. 16 Nopember 1953 akan dibuka tjabang di Solo. 
Pendaftaran : Mulai ini hari sampai tgl. 15 Nop. 1953 j.a.d. 
di Dji. Siamet Rijadi 72, Solo. Selandjutnja mulai tgl. 16 
Nopember 1953 di Beskalan 76, Solo. 
Memberi peladjaran mengemudi kendaraan bermotor sampai 
dapat Rijbewijs. 

    

    

    
    
  

Sweepstake I. M. S. 
-RALLYE JAJASA N 17 AGUSTUS 

Dapat beli pada : 

Toro. ANEKA - Toro ..MAART” 
Seteran 1 — Telp. 1255 Dj. Mataram 113 — Telp. 2208. 

    
   

  

     |. PENDAPATAN BARU 
Dalam 1 Djam Muda Kembali 

(Black Hair Oil) 

Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin kuat 
rambutnja dim 1 djam rambut Putih mendjadi Item bagus, ti- 

dak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting gampang 
| pakai 1007o Garansi tidak luntur harga 1 Botol Rp. 25.— 
| HORMON Cream. Spesial Obat untuk Wanita, supaja 
| Buah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50.— p. Doos. 
MOONLIGHT Cream Spesial buat ilangkan item2 Dja 

| rawat Kukul kekolotan panu2 dan Muka bikin Tjantik, 
'Laki2 Perempuan boleh pakai 'MOONLIGHT Cream 

: harga Rp. 15.— 

  

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

PENWAR MEDICAL HALL. Singapore. 

Bisa Dapat Beli Pada : 

| World Famous Tabib Feachrudin 

    
    

  

    

  

      : 14 Sawih Besar Djakarta Phone 3804 Gambir. 

  

Kursus Lisan Bahasa Belanda 
Rombongan 5 Nop. 53 tlh penuh dalam tempo T minggu. 
Atas desakan dari fihak peminat, maka terpaksa dibuka lagi rom- 
'bongan baru tgl. 9 NOPEMBER 1953 dj. 17.00. (Hari peladja- 
ran Senin/ Rabu/ Djum'at). Uang pangkal Rp. 5.— dan Uang Kur- 
sus Rp. 12.50 per bulan. Kini sudah ada 11 peladjar, tinggal 13 
tempat. : 
Kepada Saudara2 jang dulu kamitolak pendaftarannja, djika masih 
berkeinginan mengikuti peladjaran, diharap segera datang kemba 
li untuk mendaftarkan. 
Pendaftaran: di INSTITUTE THE HOPE, Randusari Gang I 
No. 305 diantara djam 8 — 11 pagi & 15.00 — 20.00. 

Pemimpin Umum 
R. C. J. SOEMARDIJO 

LA LES LAN AN 

  

    

Lega "Tenang La Lana mena sasa 

  

Minjak Obat Ban Leng | 
Dapat diminum untuk menjem- | 

buhkan: batuk baru atau lama, 
    

            

   

                      

   

  

     

sakit tenggorokan, sakit perut dil. 

Bagi bisul2, kudis2, gatal2, digigit | 

binatang berbisa, kena api, dapat | 

lekas hilang dengan digosokkan- 

nja. Apabila merasa lelah | atau 

salah urat: dari sport atau djatuh 

dapatlah Ban Leng digosokkan 

“dipidjet) dan diminum, semua itu 

penjakit lekas sembuh. Karna: 

Bun Leng telah dapat banjak se- 

kali surat pudjian dari Tuan2 jg 

terkenal. jang sudah disembuhkan 

oleh Ban Leng ini, dari matjam2 | 

penjakit. Kalau Tuan suka batja 

surat2 pudjian tsb., bisa 

kirim sama Tuan. | 

Ban Leng dapat dibeli pada se- | 

mua toko2 Obat dll.: kalau tidak, | 

boleh kirim Rp. 8,50. Kami nanti 

kirim 1 botol sama Tuan dengan 

, tertjatat. 

Dikeluarkan oleh Rumah Obat Tjeh She Tong. 
DJL. BAWEAN No. 22 TELP $.2207 — SURABAJA ! 

kami 

  
  

| 
| 
| 
| 

| 
! 
t 

| 
, 

| 

i 

Ipat hasil sbb.: Di Tjibentang 1 orang 

  

LARANGAN ANGKUT BERAS 
KELUAR DJAWA TENGAH. 
Mulai tgl. 1 Nopember ini, atas 

perintah Pemerintah Prop. Djawa 
Yengah telah diadakan larangan 

beras keluar daerah Prop. Dja- 
teng, Tindakan demikian al. di- 
ambil untuk mentjegah, agar 
beras tidak ' mengalir kedaerah 
lain, pula agar mentjegah didae- 
rah-daerah tidak sampai kekura- 
ngan beras. 

107 GEROMBOLAN 
MENJERAH. 

Gerakan operasi tentara didaerah 
Gerakan Banteng jang dilakukan 
achir bulan Oktober telah menda- 

anggauta gerombolan — tertembak 
mati dan 15 gerombolan lainnja 
mendapat luka berat. Selain itu 1   Ibundel. dokumen? grombolan djatuh 

'sebanjak 107 orang 

“Hankan tugasnja 

ketangan tentara. Sementara itu di- 
dapat kabar lebih djauh, bahwa pa- 

jang mendjadi 
kaki-tangan gerombolan telah menje- 
rahkah diri pada Bataljon 507 di- 

orang pengungsi bernama  Antijor 

Sindangheula, jang semula hendak 
mentjari hidup, pada tanggal 30 

djam 02.00 tengah malam telah ke- 
dapatan mati dibunuh oleh gerom- 

bolan ditempat pengungsiannja. Le- 

baksiu, jang beberapa lama tidak 
mengalami gangguan gerombolan, 

pada tanggal 5 Nopember telah di- 

serang gerombolan bersendjata. Pe- 
njerbuan ini dilakukan - pada djam 
22.00 malam. 10 Buah rumah pen- 
duduk dibakar hangus, sedang ru- 

mah gadai Lebaksiu digarong ha- 
bis2an. Dalam pada itu gerakan pem 
bersihan jang dilakukan oleh tentara 

diwilajah Tjikeusang baru2 ini telah 

menghasilkan dirampasnja 1 putjuk 
sendjata L.E. dan 2 Owen-Gun, de- 
mikian kabar dari Penerangan Di- 
visi, 

RAPAT UMUM PARTAI MUR 
BA DITIADAKAN: KARENA 

IDZIN DITJABUT. 
Dalam malam resepsi jang dilang 

sungkan Djum'at « malam di Sema- 
rang untuk memperingati hari ulang 
tahun berdirinja Partai Murba, oleh 
panitya penjelenggara diumumkan 
bahwa rapat umum jang “sedianja 
dilangsungkan tanggal 8-11 esoknja 
ditiadakan dan diganti dengan rapat 
undangan. Menurut pengumuman itu 

atau pemberian izin mengeluarkan | 

daerah Bumiaju. Sementara itu se-| 

  

Permintaan 
Panitya Anti 
Swapradja 

Spj. Rakjat Bisa Bertemu 
Wadjah Den Bung Karno 

Di Solo 
BERKENAAN dengan kundju- 

ngan Presiden ke Solo pada Hari 
Pahlawan jad. dalam kundjungan 
mana Presiden a.l. akan meres- 

gowarsito, Panitva Anti Swapra- 
dja telah mengirimkan surat ke- 
pada Residen Surakarta . sebagai 
Ketua Panitya Penerimaan, jang 
isinja minta agar kesempatan utk 
bertemu dengan Kepala Negara 
itu djangan hanja diberikan kepa- 
da sesuatu golongan sadja, tetapi 

sempatan untuk melihat wadjah 
Presiden. Permintaan itu dikemu- 
kakan, karena menurut rentjana 
PAN Presiden pada tgi. 10 
opember di Hotel Dana hanja 

terbatas pada para undangan. 
Surat tsb. a.l. berbunji sbb.: 

Baik karena waktunja bertepatan 
dengan Hari Pahlawan jang telah 

diresmikan sebagai Hari Besar Na- 
sional, maupun karena salah satu 

keperluannja jalah meresmikan pa- 
tung peringatan Marhum pudjangga 
Ronggowarsito, kundjungan Presiden 
tsb. mempunjai arti jang besar bagi 

masjarakat rakjat di Surakarta un- 
tuk mengenal keichlasan dan kebe- 

saran hati dalam perdjoangan bang- 
sa. Kundjungan Agung itu akan me- 
rupakan bukti adanja rasa hormat 

dan penghargaan atas djiwa kepah- 
lawanan dan keinsjafan akan zaman 
dari rakjat Surakarta. Rasa hormat 

dan penghargaan jang sudah sewa- 
djarnja sampai kepada segenap lapi- 

san rakjat, tidak hanja tertudju pa- 
da suatu golongan ketjil jang kebe- 
tulan karena norm2 lahir. pantas 

mendapat kehormatan untuk diur 
dang bertemu dengan Kepaia Ncga 
ra. Bung Karno adalah Lambanp jg 
hidup dari Bangsa Indonesia jang 

terdiri dari pelbagai ragam dan tje 

rak dari berdjenis2 golongan masja 
rakat Indonesia. 

Demikian pula kiranja tidak sesuas 

dengan kenjataan bahwa sit:t2 pe 

resmian patung peringatan Marhum 
Ronggowarsito tsb. akar member. 
kesan seolah-olah Marhum Ronggo-   

jang tadinja diperoleh oleh pihak jg 
berwadjib mendadak ditjabut kemba- 

li, tidak disebutkan alasan apa pen- 
, Itjabutan itu. 

HARUS ADA HURUF ”D”. 
Dikabarkan, bahwa tera-ulang- 

an (herijk) bagi semua alat2 uku- 
ran, timbangan2- dan takaran2, 
untuk tahun ini akan berachir pa 
da 30 Nopember 1953. Chalajak 
ramai dan instansi2 militer dan 
sipil jang menggunakan alat? itu 
dan belum mengefjapkannja, 
diharap mengetjapkan di Kantor 
Tera, Djl. Pontjol 110 Semg. 
Alat2 tadi jang telah  disjahkan 

”D” (tanda'tera th. 1953): Kepa: 

ran itu seliwatnja tanggal tsb. di- 
atas, akan diambil tindakan  se- 
perlunja. 

SEMARANG SINGKAT. 

— Mgr. A. Soegijopranoto S. 
J. Uskup di Semarang jang me- 
rangkap Uskup Tentara pada 
hari Senen tg. 9 Nopember akan 
bertolak dengan pesawat terbang 
kedaerah Maluku Keberangkat- 
an Mgr. A. Soegijopranoto S. J. 
itu antaranja akan menindjau 
putra-putra Katolik jang mendja 

sebagai tentara 
(didaerah Maluku. 

2 
x 

— Baru2 ini oleh angg. Per- 
bepbsi dan OPR lingkungan 
Seksi dapat disita 10 kerandjang 
garam jang berada dalam perahu 
jang menudju ke Tambaklorok, 
tetapi baru berhenti didjembatan 
kanal djurusan Kaligawe.. Ketika 
pendjaga perahu tadi mengetahui 
perahunja diintjar OPR, - setjara 
diam2 garam tadi lalu ditinggal- 
kan. Achirnja garam tadi disita 
oleh Polisi Seksi I. 

Hape 

— Tuntutan SBRI II ranting ,,Be- 
ngawan Solo” mengenai perbaikan 
nasib tidak disetudjui oleh fihak 
madjikan dengan alasan, supaja run- 
dingan tadi dipusatkan kepada PP 
:SBRI dengan Gabungan Madjikan 
| (GAPRI). Penolakan tadi menjebab- 
kan tuntutan tsb. diserahkan kepa- 
da Kantor Penjuluh Perburuhan, 

sedangkan fihaknja SBRI memben- 
tuk komando aksi jang diketuai sdr. 
Sudjut. 

2 

ak 

— Komisariat IV SBIM jang ada 
di perusahaan Kiem Hwa Swie te- 
lah mengadakan rapat anggauta pa- 

da tgl. 1 Nopember 1953 dan diro- 
bah mendjadi SBIM tjb. Smg. IV 

dengan susunan pengurusnja terdiri 
dari saudara2: Kahar, Sumar, se- 

kretaris umum I, II dengan dibantu 

beberapa orang lagi. 
ta 
se 

— Persatuan Pemuda Keristen In- 

donesia pada tgtl. 7 Nopember ini 
akan mengadakan peringatan hari 
ulang tahunnja jang ke-8. Peringa- 
tan bertempat di gedung SMP Ma- 
sehi, Pontjol Smg., dan dimulai djam 
6 sore. 

2 
3g 

— Resepsi peringatan ulang ta- 
hun ke-5 Partai Murba telah dilang- 
sungkan pada Djum'at malam jbl., 
di R.M. Lido Smg. Pada -resepsi ini, 
sedjarah dari Partai Murba diurai- 
kan oleh sdr. Soetarmo, jang a.l. 
menerangkan, bahwa Partai Murba 
melandjutkan program dari Persatu- 
an Perdjoangan. Kemudian sdr. Ha- 
rahap membentangkan tindjauan ke- 
adaan dalam Negeri. Achirnja oleh 
Ketua Tjb. Smg., sdr. Jasin didje- 

laskan azas dan tudjuan partainja. 
Selandjutnja diadakan  sambutan2 

dan organisasi   oleh wakil2 partai 
jang hadlir, 

  

pembatalan disebabkan karena idzin ! 

di Kantorstsbs-diberr tanda huruf: 

da siapa jang melanggar peratu- ' 

warsito adalah Pudjangga dari ha- 

nja sesuatu golongan tertentu.  Pe- 
ingetahuan sedjarah dapat membuk- 
itikan bahwa Ronggowarsiio adalah 

Ipudjangga rakjat, berasal dari rak- 

'jat dan memantjarkan fadjai hari 
| depan bagi bangsa, tidak oagi suatu 
golongan sadja. Lahirnja nudjangga 

Ronggowarsito adalah bukan karena 

sesuatu golongan sadja,  melairkan 

karena keadaan dan nasib jang di- 
alami oleh segenap rakjat bangsa 
Indonesia. 
! Berdasarkan pada” pertinibangan 
tsb. diatas maka dengan hormat dan 
sangat diminta supaja sifat2 peneri- 
maan jang mengutamakan sesuatu 
golongan “dirubah :: jadi Isifat j 

memberi kesempatan setjara ichlas 
dan luas bagi segenap rakja: untuk 
turut melihat dan memperoleh ber: 
kah Bapak Nasional dan Kepala 
Negaranja: Diantaranja- membuka 
untuk umum penerimaan di Hotel 
Dana pada tanggal 10 Nopember 
nanti. Mn 
Demikian a.l. bunji surat tsb. 

    

SB. KPM AKAN MOGOK 
| Dari fihak jang berdekatan dida- 

pat keterangan, bahwa dari SB KPM 

pusat di Djakarta telah diterima be- 
rita jang ditudjukan kepada tjabang2 
dan ranting2nja diseluruh dunia jang 
al. diserukan 

.bang2 dan ranting2nja  menjiapkan 
diri berhubung dengan aksi pemo- 
gokan jang akan diadakan pada tgl. 

23 Nopember j.a.d. Aksi tadi diam- 
bil, karena perundingan terachir tgl. 

29 Okt. jang diadakan antara ma- 

djikan dan buruh mentjapai dead- 
lock. 

RADIO 
SIARAN RRI TRITUNGGAL 
Semarang, 9 Nop. 1953: 
Diam 06.10 Irama mars: 

Nat ,,King” Cole dil.: 07.15 Hid. 

Charles Prentice: 07.30 Empat Se- 
kawan, 12.05 Hiburan hid. O.K. 
Hoo Hap Gie Bu Kiok: 12.45 Piano 

    

Sisters dan lain2: 13.40 Orkes Xa- 
vier Cugat, 14.00 Tiga Sekawan Mar- 
tono: 17.05 Taman Kanak2: 17.45 

ngan Sendja: 
19.45 Musik Kulintang: 20,30 Gu- 
jon Maton: 21.15 Manasuka hid. 

Tossema, 22.20 Manasuka (landju- 
tan), 23.00 Tutup. 

Surakarta, 9 Nop. 1953: 
Djam 06.03 Lagu2 Indonesia gem- 

bira: 06.15 Victor. Silvester dengan 
orkes: 06.45 Suara Ahmad, Rubrah 

dan Momo: 07.15 Langgam dan 
Krontjong: 07.45 07.45 Eva Bosweli 
dan Arttu Sam, 1203 ST 2 
13.45 Klenengan dari Kratern: 17.05 
Gelanggang Kepanduan: 17.45 Sid- 

“Iney Torch dengan orkesnja: 18.00 
Dunia olahraga: 18.15 Seni Karawi. 
tan: 19.30 Lagu2 Indonesia: 20.30 

Nusaputra ,,Mengembara dihutan 
pahlawan”: 21.20 Frankie Carle de- 

ngan pianonja, 21.30 Irama Klasik 
oleh Gema Seriosa: 22.15  Raiuar 
pulau kelapa oleh Rajuan Pertja: 
23.00 Tutup. 

Jogjakarta, $ Nop. 1953: 
Djam 06.10 Orkes Frank Corde! 

dll.: 06.30 Varia Nusantara: 06.40 
Rajuan Ani Landouw, Bing Slamet: 

,07.10 Warna-warni diwaktu pagi, 
107.45 Dendang Malaya, 12.05 Im- 
bauan Priangan, 12.30 Hidangan si 
ang oleh R.O.S.: 13.15, Permainan 
Piano: 13.40 Njanjian Seriosa ringan: 
17.00 Dongengan Pak Guru, 17.15 

Sore gembira: 17.40 Rajuan sore: 
18.05 Hiburan dikala sendja hari, 
18.30 Peladjaran njanji: 19.40 Rin- 

wan: 20.15 Musik ringan: 

Djawaban Surat2: 21.30 Ujon2 Mo- 
nosuko oleh Kel. Kes. Djawa: 22.15 
'Ujon2 Monosuxo (landjutan): 24.00 

"Tutup, 

  
p MEA 

pak 

mikan pembukaan Patung Rong- | 

supaja segenap rakjat diberi ke- 

  

- 

    

  

  

»Pelari-rintangan | 2 

dapat melompati sebuah stelling jang tingginja tiga kaki dan e@jatuh di- 
sebuah kolam lumpur. Keistimewaannja jang ada padanja belum lama 

ini didemonstrir dilapang pertjobaan untuk tank. Tank ini adalah tank 
terbaru milik Inggeris. 

  
? kelas berat adalah tank marjam .Cromwell” ini, jang 

  

SOLO 
REBOISASI HUTAN. 

Dari fihak Djawatan 1 
nan Bag. Daerah Kab. Wonogiri 
diterima keterangan, bahwa rebo- 
isasi jang dikerdjakan untuk th. 
1953, telah dapat dihutankan 
kembali seluas 1610.70 Ha di 
daerah Ketu, Tekil, Bendungan. 

Bidji2 antaranja djati, mauni, 
sono dan lain2 diterimanja dari 
Djawatan Kehutanan. “5 

Menurut tjatatan untuk th. ini 
penghutanan meliputi daerah Wo 
nogiri didaerah: f 

Bagian Hutan Wonogiri seluas 
1610.70 Ha. Bagian Hutan Batu- 
retno. seluas 200.05 Ha. Bagian 
Hutan Biting 363.36 Ha. Bagian 
Hutan Ngropoh seluas.69 Ha. 

SALATIGA 
MATI DISAMBAR PETIR. 
Ketika hari Selasa j.l. hudjan tu- 

run dengan lebatnja disertai dengan 
angin pujuh di Salatiga dan sekitar- 
nja, seorang petani berrama Jasmin 
dari desa Rowosari ketjamatan Tun- 
tang jang sedang mentjangkul disa- 
wahnja didesa Djombor telah disam- 
bar petir dan mati seketika itu dju- 
ga. Selandjutnja didapat kabar bah- 
wa akibat hudjan angin itu banjak 
tanaman didaerah Tuntang jang ru- 
sak karenanja, sedang dua buah ru- 

mah roboh. Untung korban manu- 
sia tidak ada. 

PENJELESAIAN PENUTUPAN 
Ne PARIT 
“Untuk menjelesaikan — penutupan 

parit di Djalan Solo Salatiga jang 
akan - Nasa aa pemberhentian 
otobis olek 

  

  

is oleh kota-pradja Salatiga te- 
Hah diambil keputusan untuk mem- 
borongkan -pekerdjaan itu jang pan- 
|djangnja- masih ada 55 meter kepa- 
da seorang pemborong. Beaja pem- 
'borongan Rp. 35.000 didapat dari 
propinsi. Sebagai diketahui parit itu 
terletak disebuah tanah dahulu ke-   

06.451 

medley's: 13.15 The Marry Brown: 

Orkes Puspa Kentjana: 18.00 Gero- ! 
19.30 Percy.. Faith: .: 

tisan sastera menjambut hari Pahia- | 
20.30 | 

Langgam dan Extra oleh IKSJ: 21.15 | 

punjaan Oei Tiong Ham-concern jg. 
telah dibeli oleh: kota-pra untuk    

  

     

  

   

memindah tempat pem ntian 
kendaraan jang akan diperzunaran 
untuk perluasan pasar Kis 'itjatjing 
Sebahagian dari KT ita: 12. 

  

per 
2 
Gigi:    lah diselesaikan kota-pradja 

sendiri dengan baja dari | sewone 
onderhoudfondsen”. Dientianakan 
pada achir tahun ini pekerdjaan itu 
selesai. 

PURWOKERTO 
KONPERENSI P. B. K. A. 
Pada tanggal 8 November Persatu 

an Buruh Kereta Api (PBKA) akan 

mengadakan Konperensi-nja berkala 
di Purwokerto, jang akan dihadliri 
oleh utusan dari segenap Tjabangnja 
di daerah Djawa Tengah, dan Pengu 
rus Besarnja dari Bandung. Pembitja 

supaja segenap tja-, 

    

|raan2 terutama sekali akan berkisar 
# konsolidasi persatuan, penjelesaian 
masalah kepegawaian, pengankutan 

I'konsul/komisaris2 baru untuk Dja- 
teng. : 

Pada malam harinja dengan meng 

ambil tempat disetasiun Purwokerto 
akan diselenggarakan - malam perte 
muan untuk seluruh “ buruh kereta 
api. : 

Pada kesempatan tersebut Pengu- 
rus Besar PBKA, mr. Kusna Puradi 
redja, akan mengadakan  tjeramah 
umum dan Raden Ngaliru, Kepala 
Lalu-lintas D.K.A. Inspeksi 4, berke 

nan djuga mengutjapkan pesan jang 
berkepala: ,,Dari hati ke hati.” 

DJATENG SINGKAT, 
— Dari Sdr. Moch. Soimur Ke- 

tua Panitya Hari Besar Islam di Blo 
Ira didapat keterangan, bahwa dim. 
.satu rapat pengurus telah didapat 
beberapa keputusan tentang rentja- 
na Peringatan Hari Maulud Nabi 
Muhammad s.a.w. tgl. 19 Nopem- 

' ber.1953. 
Diantara keputusan2 itu jalah: Me 

'ngadakan perlombaan pembersihan 
tempat2 ibadat, Masdjid2, Lang- 
gar2, Madrasah2, Gerakan2 ummat 
Islam, Rapat umum. dan Perlomba- 
an batja AP Ouran. 

Pada Peringatan tsb akan di da- 
tangkan seorang pembitjara (Ulama) 
dari luar daerah. 

ITJIREBON 
i RAPAT ANGGAUTA 
| MASIUMI. 
| Berkenaan dengan konperensi ma 

“sjumi wilajah Djawa Barat Masjumi 
tjabang Tjirebon pada tg: 8 Nopem 
ber jl. bertempat di S.R. 13 Djl. Pa- 

mitran mengadakan rapat anggota. 
| Maksud dan tudjuannja memberi per 
|selah/hasil konperensi “Masjumi Wi- 
lajah Djawa Barat jang ke 4 jang ba 

|ru2 ini berlangsung di Tjirebon. 

PERINGATAN 5 TAHUN 
PARTAI MURBA. 

Partai Murba tjabang Tjirebon pa 

da tg. 7 jl. dengan mengambil tem- 
| pat di pendopo Kabupaten mengada- 
|kan peringatan berkenaan berdirinja 
| partai Murba genap 5 Tahun, 

  
  

BEA DIES 

Kehuta 

-. 

Idjarah penerbangan terdjadi 

DJOBJA 
MEREKA JG TERSANGKUT 

DLM PERKARA ,RESERVE 
FONDS” HENDAKLAH 

DIHUKUM. 
Kata mr. Purwokusumo. 

Menurut keterangan Mr. S. Pur- 

| wokusumo, ketua fraksi PNI dalam 

DPR Daerah Jogjakarta, kini 
dang dipeladjari oleh beberapa ang 

gauta — kemungkinan menghukum 

orang? jang tersangkut dalam per- 

kara ,,Reserve fonds”” jang dapat di 

tuntut berdasarkan hukum. Menurut 

Mr. S. Purwokusumo, tidak sadja 
orang2 jang bersalah dalam hal ,,Re 
serve Fonds” itu harus dituntut mela 

lui saluran2 hukum, tetapi . djuga 

atas mereka jang tidak dapat ditun 
:tut oleh hukum, akan dipertimbang- 
: kan hukuman djabatan, atau Jain2nja 

|jang sesuai dengan kesalahannja. Se 

perti pernah dikabarkan, uang ,,Re 

'serve Fonds” banjak dipergunakan 

Tuntuk keperluan jang tidak sesuai de 

ngan djiwa . Reserve Fonds” dan 

banjak hal tidak sehat jang dilaku 

kan oleh beberapa orang pegawai pe 
merintahan. Sementara itu kini ma- 
sih ditunggu djawaban pihak DPD 

mengenai pemandangan umum dari 

anggauta2 DPRD sekitar Reserve 

Fonds” itu. 

| DJATUHNJA JOGJA AKAN 
DIPERINGATI. 

pihak kini sedang me- 
memperingati 5 

Se- 

| Beberapa 
njiapkan rentjana 

tahun peristiwa  djatuhnja ibukota 

R.I, Jogja, jaitu - pada tgl. 19 De- 

sember 1948. Inisiatip ini mendapat 

sokongan dari pihak Djawatan Pe- 

nerangan daerah istimewa Jogjakar- 

ta. Peringatan itu ditudjukan teruta 

ma'kepada kenang2an adanjapersa- 

tuan jg bulat dikalangan rakjat da- 

lam menghadapi penjerbuan tentara 

Belanda pada waktu itu. 5 

PADA TANGGAL 17 Agus- 
tus j:i. seorang penduduk desa 
Karangploso (Singosari) bernama 
S.LL. dengan tanpa izin telah me 
naikkan sebuah balon berlampu. 
Balon tsb. dilepaskannja pukul 
enam sore dan pada kira-kira te- 
ngah malam hari itu djuga terdja 
di kebakaran hutan 

   

Djakarta Mulai Banjak 

Lola Dan 

lapangan2, termasuk Istana 
di Djakarta belum pernah ada 

batnja ada hudjan pertamakali 

Sebab kalau djaman dulu anak2 
sama bermain2 begini: 

.Djangkrik kok ngerik, 

lawong dikileni, 
la kok purik, 

la wong disengeni”. 
Sebab tepat “dengan menjerbunja 

djangkrik tadi, memang banjak ang- 

ganta parlemen sama ,purik” tidak 

suka ikut kasih stem ' waktu soal 

tidak, soal Atjeh, distem. 

Tjuma PURIKNJA tidak karena 
DISENGENI, tapi sebab PURIK- 

NJA karena TIDAK DITURUTI 
maunja. Maunja bitjara terus sam- 

pai Ali-Wongso djatuh.  Ternjata 

Kabinet lebih kuat. Satu nol untuk 

Pemerintah. 
DI DJAKARTA ADA  ..Pusat 

Gabungan Kabudajaan  Indone- 
sia”. 
sidennja Bu Bardjo. Maka untuk 
.hututi” hebatnja nama itu, na- 
ma-nama susunan  pengurusnja 
djuga dibikin hebat. Begitulah 
ada jang dinamakan. ,,Inspektur 
Djendra?”, ada jang disebut 
sThesaurier Djendral”, ada pula 
.ssekdjennja”. Bukankah hebat 
nama2 ini? 

Bisa djadi kalau 
berkembang ada djuga ,,Djaksa 
Agungnja”, dan ditambah ,,staf 
Operasi”nja, jakni untuk bagian2 
keselamatan anggautanja dan ba- 
gian jang mengurus organisasi2- 
nja kalau mau adakan pertudju- 
kan-pertundjukan. 

Memang BU Bardjo tidak per 
nah tanggung-tanggung. Seperti 
Utak-utak-ugel”. Kalau baru 10 
uwit eloo sadja...... tanggung- 
tanggung. 
SEDJAK BEBERAPA HARI 

ini Djakarta zonder matahari. 
Mulai pagi sampai petang terus 
remeng-remeng. Suasananja seper 

i orang susah. Pada meringkus. 
Dan gang2, .lorong2, embong2, 
mulai betjek. 

Jang paling susah pendjual es, 
iang paling senang tukang kopi 
dan sate. Dan tentu ada lagi jang 
senang, kalau hawa adem 
idem begini. : 

:» DULU WAKTU PEGA 
MINTA VOORSCHOPR, " sekali- 
lagi voorschot Lebaran, sama 
sanggupi membajar setjara ber- 
angsur. Sesudah kelihatan tele- 
tele sebab segala harga membu- 
bung, lalu tuntut: bebaskan sadja 
sisa persekot itu. ' Apakah tidak 
lebih -baik- disusul: minta. peskot 
lagi deh. 

Tentu buat Pemerintah rada- 
rada bingung. Ibarat: dikasih 
ati ngrogoh rempelo”. Tapi me- 
mang Pemerintah  djuga ibarat 
.ajah jang baik budi”, djadi se- 
karang dikabulkan itu sisa perse- 
kot boleh dibajar 6 kali lunas. 
Keburu Lebaran lagi. Ja toh? 
DALAM SOAL HUKUM, Nega- 

ra Indonesia ini termasuk Negara 
jang diakui bagusnja. Maka pada 

    

  

  jang letaknja kira-kira 15 km 
dari Karangploso. Untuk peristi- 
wa ita S.LL. baru2 ini harus 
menghadap hakim di Malang atas 
dakwaan melakukan pembakaran 
dan menaikkan balon dgn tanpa 
izin jang akibatnja dikira-kirakan 
membakar hutan tadi. 

Untuk dakwaan jang kedua ita 
ia didenda sebanjak Rp 25.— sub 
sidiair lima hari pendjara. Karena 
tidak terbukti, maka ia dibebas- 
kan dari dakwaan pertama, jakni 
pembakaran. 

KETIKA PADA hari Rebo jl. 
malam pesawat Conyair dari 
GIA jang datang dari Djakarta 
mendarat dilapangan terbang Pe 
rak di Surabaja berturut-turut... 
petjah ke-ampat ban dari kedua 
rodanja. Hanja kedua ban roda- 
hidungnja tidak turut petjah dan 
djuga karena pesawat tsb. ham- 
pir berhenti, maka tidak terdjadi 
sesuatu kefjelakaan.  Dilapangan 
terbang orang menerangkan, bah 
wa belum pernah dalam se 

se 
suatu pesawat terbang petjah 
bannja sekaligus demikian banjak 
nja. 

Dua kedjadian jang agak aneh 
terdjadi dalau minggu ini di Ka- 
limantan. Di Balikpapan, Kali- 
mantan Timur, seekor kutjing ke 
punjaan suku Madura telah mela 
hirkan anak jang berkaki dela- 
pan. Sementara itu di Kampung 

seekor ajam telah menetas de- 
ngan mengeluarkan anak ajam 
jang berpantat empat. 

KEPOLISIAN Lumadjang ki- 
ni sedang menahan Sutomo, kare 
na ja telah melakukan perbuatan 
melanggar hukum. Karena per- 
nah bekerdja dirumah sakit Lu- 
madjang, sebagai pesuruh, didesa 
Tukung Sutomo  berlagak seba- 
gai dokter. Dengan alat 
penjuntik dan obat jang dibelinja 
di Surabaja, ia telah melakukan 
pekerdjaan sebagai “dokter de- 
ngan menjuntik orang2 jane sakit 
didesa Tukung itu. Tapi perbua- 
tannja tanpa pengetahuan itu te- 
lah mengakibatkan matinia se- 
orang perempuan jang disuntik: 
nja, sedang seorang lainnja men- 
derita sakit keras. Sutomo itu du- 
lunja hanja mendjadi pesuruh di 
rumah sakit Lumadjang, 6 bulan 
il. dipetjat karena perbuatannja 
jang tidak baik.   
Seberang Mesdjid, Bandjarmasin, 

Konperensi Hukum Internasional jg. 
pada tg. 28 Desember: sampai 2 
Djanuari j.a.d. ini Indonesia  djuga 

dapat undangan istimewa. Negara? 
terkemuka akan hadlir. Jang pim- 

' pin Ketua Mahkamah Agung India 

sendiri. Rupanja badan ini djuga ter 

masuk usaha2 PBB. Dan Indonesia 
akan mengirimkan djuga Ketua Mah 
kamah A.gungnja, Mr. Wirjono Pro- 
djodikoro. 

Mas Wirjono nantinja disana an- 
tara lain akan mengemukakan soal 
sHukum di Indonesia”. 

Djuga ini mendjadi sindiran kepa- 
da rahajat Indonesia sendiri, supaja 

betul-betul segera menginsjafi Nega- 
tanja sendiri jang berdiri atas dasar 

HUKUM itu. 
Menurut HUKUM, kalau ada ru- 

mah terbakar, segenap tetangga ha- 
rus segera tandang, rame-rame g0o- 

tong-rojong ' memadamkan 
Kalau tahu betul api itu memang di 
sengadja ditimbulkan oleh penga- 
tjau, si pengatjau itu siapapun dju- 
ga, harus segera diberantas. 
Dimana ada tukang obong omah 

mau dibela supaja bebas? 

WAKTU PEMBESAR2 Dja- 
.wa Tengah, antaranja Pak Obrus 
Sarbini, Residen Kedu, Bupati 
Kedu, dil sama nindjau daerah 
M.M.C. dan dengan hebat mem- 
berantasnja dengan hatsil baik, be 
rita jang sampai di Djakarta 
mengiaskan bahwa para pembe- 
sar itu ,,laksana PENDAWA LI- 
MA sama melakukan  tugasnja 
memberantas — hangkaramurk2”. 

W.C. KERETA-API. 

sebaliknja. Dan sering djuga dalam 
ke 

nja. 

kos sama dengan sepur tjepat) jang   
PARA EA AYAT 

  

njak Djangkrik Jang Masuk Parlemen — Pusat Ga- 
bungan Kebudajaan Indonesia Jang Pakai Nama 
Hebat-Hebat —,, Pandawa - 

Memberantas Gerombolan — Kethoprak 
Puteri-Lola 

DJANGKRIK SANGAT BANJAK. Gugur-gunung. Berdju- 
ta ke'uar dari "rong”nja. Menjerbu semua rumah, djalan2 

dan Gedung Parlemen. Sedjak kita 

lela. Sampai tulisan ini dikirim sudah tiga malam berturut. Anak2 
paling gembira. Saja pikir, apakah 

ataukah ini djuga termasuk “alamat alam”. 

pembitjaraan babak kedua, ja atau 

Hebat sekali namanja. Pre-1 

nanti sudah 

SAWAT 

apinja Jogja. 

.Djangkrik” — Djuga Ba. 

Lima” Dalam Operasi 

raja, 

terdjadi djangkrik begini meradja 

ini memang hanja karena aki- 
sesudah sekian bulan panas terik, 

  

  

— SI GRUNDEL — 
Ke a aan serba susah: dulu tidak 

| bisa tidur karena panasnja, 

sekarang ' karena kebotjoran 
dir. hudjan   

  

PERTANDINGAN 
PING PONG. 

Pada tgl. 7 dan 8 Nopember 
1953, Ta Chung Sze bag. Tennis 
Medja akan mengadakan pertan- 
dingan dengan regu Tsing Sheng 
dari Solo, bertempat digedung 
TCS, djl. Mataram dengan atjara 
sbb.: 
gk 7-1 “djam  . 16.00. “Ta 

Chung Sze (bag. C. dan D) me- 
lawan Tsing Sheng bag. C. dan 
D.: tgl. 8 Nop. djam 8 pagi: 
Ea LAB. pe melawan ES. 
(A.B.) dan regu2 wanita. Patut 
Jitjatat disini, bahwa regu Ping 
Pong Tsing Sheng Solo adalah sa 
lah satu regu jang terkuat di Dja 
wa Tengah, hingga djalannja per 
'andingan dapat  dibajangkan 
akan ramai. 
  

Kok tjotjok djuga. Pak Muritno 
mi 'Ngamartanja. Pak Sarbini 
Werkudoronja. — Opsir2nja Pak 

rbini ini Ardjunanja. Bupati 
dan tjamatnja ini Nangkula Sa-: 
dewonja. 

Ini betul djuga. Tapi biasanja, " 
kemana sadja Pendawa pergi, ten 
tu diiring Semar-Gareng-Petruk. 
Ini siapa ja? Menurut Mang 
Ganda jang pantas disebut Semar 
Gareng-Petruk jakni Garengnja 
mas Sadono pemimpin Penera- 
agan - Propinsi Djawa Tengah. 
Semarnja mas Tarso dari Penera- 
agan itu djuga: sedang Petruknja 
mas Prapto dari RRI Semarang. 
Kalau begitu djadi komplit. Pen- 
Jawa plus wulutjumbu sama be- 
kerdja bersama memberantas ha- 
ma. Baik to? Mulut gatal me- 
Dana TKR kalau perlu Srikandi, 

Apa am- 
Sarworini ? 

Hus, kata Mang Ganda. 
KALAU ADA PENARI barangan 

dipasar2 hanja dengan iringan tabu- 

han gendang, di Djawa Tengah di- 

sebut KETOPRAK LOLA. Sebab 
hanja seorang diri membawa gen- 
dang sadja. Tapi sekarang ini, ber- 
kat kemadjuan tehnik radio, maka 
seorang penari ulung mau keliling 
memakan biaja djutaan rupiah, tapi 
tunia, tidak perlu membawa game- 

lan komplit plus ,.nijaganja jg. akan 
tjukup membawa......... tape” sa- 

dja. Itu pita-suara jang bisa mere- 

kam segala matjam kesenian, djuga 
bisa merekam gamelan Solo atau 
Jogjakarta. Djadi hanja - dengan 
stape” keliling Eropah atau lainnja. 
Apa namanja ini? Tentu bukan ke- 
toprak lola bukan? Kalau PUTRI- 
LOLA ini lain lagi. Sebab ini na- 

manja sematjam kuwih di Solo atau 
Orang Solo-Jogja ' memang 

pinter beri nama kuwih2. Entah itu, 

apa sadja namanja, tanja sadja wong 
Solo sana. 
MESTER KASMAN BERTANJA: 

Apa alasan Daud Biruih (begini uit- 
spraaknja) memberontak? PAK ALI 
DJAWAB: Tanja sendiri kepada itu 
Daud Biru-ih. Lalu mester Kasman 
menanja lagi: Apa sebab baru seka- 
rang Daud Biru-ih memberontak? 
Pak Ali mendjawab: Apa sebab pem- 
berontakan Kahar dan . Kartosuwirjo 

tidak tunggu saja dulu? 
Wah, dengan perdebatan2 begini, 

apa bisa diambil konklusi bahwa   
ARA RAR 

. Ta Sepiele? Sadja!! 
Seringkali saja naik kereta api ,trutuk? dari Semarang ke Solo atau 

W.C., tetapi sering pula hadjat saja tadi terpaksa saja 
batalkan dan saja pertahankan mati-matian sampar saja datang dirumah 
utau di setasiun pengabisan, sebab apa? Oleh karena waktu saja hendak , 
masuk dalam W.C. kereta sapi tadi saja lihat setumpuk kotoran manusia 
jang belum atau tidak disiram, sebab 
di W.C. Mungkin kereta api dari lain2 djurusan begitu djuga keadaan- 

Apakah D.K.A. tak sanggup memperhatikan: hal tersebut untuk. ke- 

perluan para pelumpang? Apakah ini memang dianggap terlalu ,.sepele”, 

olen karena toch hanja ,sepur trutuk” (sedangkan orang membajar ong- 

dari saudara-saudari dari pedalaman (para bakul dsb.). 
Harap hal tersebut mendapat perhatiannja pembesar D.K.A.!! 

Pak Kasman sebenarnja lebih tau 

dari jang lain2?7?? 

perdjalanan tadi saja ada keperluan 

memang tidak ada air 

penumpangnja sebagian besar terdiri 

Ki Bloko Suto. 
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Directie: GENIE B.T. TERR. IV 

PEMBORON 
BIRO. 
ANEMER      
     

  

    

   

  

      

  

   | Djl. Kertisono 
No.16 sOLC    

   

      

sti dilakukan Pembagian hadiah2 pa     

  

ICOMrLE) 

Gedung 
Pendidikan 

lentara 

         Anggur Kolesoim untuk Lelaki Maa : : et 
Sa untuk membikin kuat tubuh jang lemah, bikin segar badan, teguhkan 

At Mati f an naysn bersantap. Dengan demikian sen dirinja anggur ini djadi mendja- 
atan, muka jang putjat djadi merah, tenaga bertambah, hati senantiasa riang gembira, 

ingatan terang, tidak ada lagi merasa pegal linu di- kaki tangan, atau lain-lain penjakit jang biasa 

  

SURAT PUDJIAN — DARI DJAUH2. 
Beribu-ribu terima kasih kami 

Ps # 5 Ps enak! RE 

uhankan kenada Besok: R.M: Mr KEL EDAN 

CULTIST: WIDURAN — Muka 
Gedung Bioskoop: ,,STAR” — 

' SOLO, jg telah dapat menjembuh 
kan penjakit isteri kami, jalah 
penjakit: KEGATALAN. Penja- 
kit jg sangat aneh ini, telah di 
derita agak lama, dan beberapa 
pengobatan, ta'ada jg dapat to- 
long, tetapi: ternjata, setelah da- 
pat rawatan dari djauh oleh 
Bipak TABIB tersebut, penjakit 
kteri kami dapat sembuh sama 
sekali, hingga ta'ada bekas2 gatal 
lagi seluruh badannja. Maka dgn 
surat PUDJIAN ini, harap men 
dijadikan perhatian kepada kala- 
jak umum hendaknja. 

  

Kami jg memudji, 

R. KOEAT-DIPOPRAWIRO 

KROJA. 

Modevakschool! ,,LOUIS AN A" 
DJL. GUNUNG GEBJOK 1, SMG. 

| Memberi peladjaran . Ii 

— Untuk menempuh udjian “bond bag. Lerares, 

Costumisre dan Coupeuse 

Pendaftaran murid-murid baru 

mulai hari Senin 9-11 - 1953. 

  

  

  

      CLICHE: LN, RASIKR dan ETIKET BERWARNA 
  
memmaman Lan e 

Me TTL TE AL AL JAM JW JAE JAM MB MAMA - 

Kadin coat KUAT VI RAN OL 

  

   

   

    

   

  

potentie sexueel zwakte). Alasan penjakit badan lekas tjape makanan tidak 

hantjur sering marah2 kepala pusing intjok linu2, muka putjat kaki ta- 

agan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (zenuw). 

Tida bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit Pinggang, djantung ber- 

debar2 buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 10076 berhasil. Harga 

Botol Rp. 20.—. Djuga ada sedia lain2 Obat jang mandjur. 

Pil gembira istimewa buat laki ......coooo oo woo Rp. 15.— 

Pil Viramin buat perempuan ............ 25.— s.mo.cmococomcooooo...... », 

Minjak Tangkur adjaib buat laki2 ........oocoocom. com 10.— 

Salep tjantik Istimewa hilangkan hitam2 dimuka, panu kukul 

djerawat No. 1 Rp. 20-— NO. 2 .....oocorcoco oo. 10.— 

Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ...... a10 

Minjak Gatal Rp. 5.— Zalp EXZEEM ....o.ooo.oco oom ag 

anoococoocoooo.m. mo. ” Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk 

Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 1079. 

TABIB WAHID MAWN, Tamblong 40 Bandung. 
AGEN-AGEN : 

Universal Stores — Bodjong 6 B, Semarang. 

Toko Obat Eng Tay Ho, Pekodjan 101, Semarang. 

Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Semarang. 

Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang. 

Toko Happy, Aloon-aloon 15, Kudus. 
Muiti Sporta, Kaliasin 7, Surabaja. 
Toko Baldjun, Djl. Kepatian no. 105, Pekalongan. 

Zindabad House, Nonongan No. 77 Solo. 
Toko Solo, Djl. Sosrowidjajan No. 5, Jogjakarta. 

Toko Jilani, Djl. Kemakmuran 112, Makassar. 

Tabib G. M. Fateh Din, Kebun Duku 99, 18 Ilir, Palembang. 

Toko Seth. 16 Ilir lurung Elite, Palembang. 
Toko Radjabally & Sons, Kajutangan 83, Malang. 

Toko Mustadjab Sinmp. Sudi mampir 1, 14-15, Bandjarmasin. 
Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogjakarta. 
Warung Moeljo, Dji. Judanegaran 17, Jogjakarta. 
Toko Obat Eng Tay Hoo Petjinan 58, Jogja. 

2 » Tek An Tong Petjinan 81, ,, 

” » Thay An Tjon Petjinan 66, ,, 
3, » Eng Njan Ho Petjinan 75” ,, 
2 » Hok An Dji. Raja 114 Magelang. 
“3 LL LL AS 2... —.—..c 2 Tn LA 

Pendidikan ,,8. Mochamad 
Dji. Karangtempel (Mlaten-Tiangwi) No. 1 Semarang 

Mengetiki& Stenografie & Rp. 10.— sebulan 

  

Masih Menerima Murid Baru 

  

. : | / .9 
Minta beli: 
LOS dari besi dengan dinding dan atap (dak) 
dari gegolfd dakijzer, luas lantai (vloeroppervlak) 
& 600vhs 

Penawaran diadjukan kepa da 
S ti : (os - N V 

pinnerij Djantra N. V., . 
Postbox 118, — SEMARANG. 

BE ENAM SA MA PEN NOSE PENRA AR SAR AAA 

Rambut Putih djadi hitam 
100 pCt GARANSI TIDAK LUNTUR.I 

  

RADJA OBAT 

  

   HITAM RAMBUT @ 

  

bat 
1 N s 

: 9 
Scryk       

Daftar No: 44379 Daftar No. 44378 

Manufactured by 

G. M. SCEYK SAHIB —Kebon Djati 114 Bandung 
Pesanan bisa dikirim keseluruh Indonesia. 
A.A.A. 3 gr. Rp. 20,-, 5 gr. Rp. 30,- 10 gr. Rp. 50,- 

A.A. 5 cc. Rp. 12,50 dan 10 ce. Rp. 20.-. 
Semua Agen2 Harga sama. 

Mentjari Agen2 Baru diseluruh Indonesia.   

DARMOTJARITO - TABIB OC- AFDRUK VERGROOT 

KERTAS LUX 
IKA Rp: 0.35: 6X9 Rp: 2.— 
4X6O 0.45 - kartupos Rp. 3.: 

9 0160  13X18 Rp. 6.50 

6X 9. 0.70. 18K24 ., 10.— 
99612, 150: 24X30 3, 221— 

Mereka jang. .meng-afdruk.. dan 

vergroot:kan . pada kami “dapat 

hadiah2 vergroot gratis. 

   
   

        

me cc es is 1 akc - d : peenannnan. Omong ang, Ka Ino akan merasa djadi muda kombali, sementara orang jg masih 
nuda 4 jadi semangkin baik kewarasannja. Rasanja anggur ini jang enak, manis dan sedap 

tjotjok amat untuk tiap-tiap orang. 1 " : Ta Ra 
Mengandung Vitamin A. B. C. dan D. 

3 
7 Ne CT 2. Anggur Kolesom untuk Wanita 

NA ENI maba amat untuk kaum wanita jang biasa dihinggapi : berbagai penjakit,” badan 
Loh, Kurang Teh napsu makan, semangat lesu, datang bulan tidak tjotjok, dan sebagai- 

ja, dalam tempo tidak lama itu semua 'gangguan akan hilang djika minum ini anggur. Tenaga 

  

    

ang tenaga lemah sjahwat (im: : 

  

  
  

    
Semua “pekerdjaan' sekarang -sele- 

saidalam-3 hari, afdruk pas foto's 

2 hari: Luar-kota tambah ongkos 
kiritn Rp: 2,50. 

PHOTO NUN AO BO petarn 
AA an Pura 

“Buka: 

P3g1-9:—2:30) Minggu, . Hari 
Sore:4:30—7) Besar: Buka. 

Djuga” bisa beli disini kertas af- 

     

    

   

  

Hillman 
Veloeette 

Ziundapp 

  

   

  

     
AMAMMERLAKRKERANUTTRUAT AMAMUMRAMRAUR RATU 

botol ketjil Rp. 7.50. 

akan kembali pula sebagai sediakala, muka djadi bertjahaja dan terang, napsu makan bertambah 
pikiran senang, hati gembira, tidak ada kesukaran lagi. Terlebih pula rasanja ini anggur dibikin 
enak sekali dan manis, tjotjok untuk para wanita. Tua dan Muda tidak d ng 
meminumnja. Baik sekali bila ditjampur dengan telur ajam diaduk sampai rata. 

Mengandung Vitamin A. B. C. dan D. 

Harga per botol besar Rp. 12.50 
Tn . . Le : . 2 

Terbikin oleh: Toko Obat NGO. HOK TONG 
Gang Pinggir No. 1 — Semarang — Telpon 1658. 

Dapat dibeli di segala TOKO? dan WARUNG:. 

ada pantangan untuk   
  

druk "lembar-lembaran. dan obat 

Ontwikkelzar"per liter: ——..   Bantulah P. M. I. 
    Pa Es” 

  

  

   
    
    

    

  

Pp Austin 
| “Three - way” 

8 25 cwt van : 
Mi
t 

Dapat dilever dari per- 

sediaan dengan prioritet 

dan didjual bebas, 

Mobil penghantar "Three-way” Austin jang baru adalah sebuah ken. 
daraan jang praktis, istimewa dibikin untuk mentjukupi kekurangan 
dalam hal pengangkutan tjepat dan hemat. Mobil penghantar ini meng- 
hindarkan segala kesukaran dalam soal! memuat dan menunagah. Pintu? 
belakang dan samping jang lebar itu, jang menjebabkan dapat masuk 
dari tiga belah pihak ketempat muatannjia sebanjak 8'/, m?, sangat me- 
mngurangi waktu untuk memuat -dan menunsgah. Daja muatannja ialah 
#1'/,ton. Karena kabinnja sangat istimewa dibikin, maka si supir mempunjai 
pemandangan luas dan sangat memudahkan mengemudikannja. Mobil 
itu dilengkapkan dengan motor-katup diatas empat silinder dari 65 tk 
dan dengan rem' hidrolik Girling jang kuat. Konstruksi jang sangat 
moderen ini memastikan hal kepertjajaan dan lama tahan. 

   

              

   

            

Ojuga dilever sasis 
dengan kabin, jang dapat 
digunakan untuk segala 
maksud, seperti pengang- 
kutan pegawai. 
Spesial untuk djalan? 
jang kurang baik e 
didaerah seberang, inilah £ 
alat pengangkut jang tepat 

Keterangan dan demonstrasies 
N pada importir? dan pada dealer" 

  

1 1 

' 5 ! 
1 # 1 

N. V. JAVA MOTORS IMPORT CORP : . 1 

N.V .V. SJARIKAT DAGANG BANDJAR 
: 1 

Kramat 17 — DJAKARTA Teleftoon Gbr. 200 — 500 
' BOGOR 1 Autohandel de Vries, Panaragan 23 DJOCIA - Prawira Mulja, Moliob 43 
1 BANDUNG. .« NW: Bantpadey Di! Rape Timur 7S. SURABAIAN 1 NOW. buta Molora dmobit Corr ' 
t TEGAL 2 NM. Selecta, Dj. Dalam 1 . MADIUN 1. Firma Liem Hie Sing t j 
1 SEMARANG : N.V. John Younge Lid, Pontjo!l 104 MAKASSAR en MENADO: N.V. Klabat ' 
8 MALANG 2 Hercules Automobiel My. Ijelaket 7 MEDAN 2. Gutwirth Trading Cap ' 

: DJEMBER  : Firma Kwee Sing Gwan N.V, Perbengkelan "Siagian" 1 
SOLO ? Autohandel Ouick 8 PADANG Fa. U. P. D.I. ' 

4 La ia aa NN TU AA aa La aa Xi - 

  

  

KIWI 
! Semir sepatu jang terbanjak dipakai di seluruh Indonesia. 

Pesanan2 dari Pedagang2- menengah (Middenstanders) kini 

kami dapat lajani lagi. $ 

Mintalah keterangan dari Wakil tunggal untuk Indonesia: 

Kian Gwan Co. (Indonesia) Ltd. N.V. 
Asemka 18/19 Tilp. Kota 1448   

LEBIH HEMAT DARI SABUN ! 

Ags 

Njonjah Rumah jang Tjerdik, pasti tidak lupa memakai : 

POURCLEAN 
Bahan Tjutji muajidjat bikinan LUAR NEGERI jang kini oleh para pe- 

makai suaeh di udji keadjaibannja. 

Hanja 1 sendok teh ditjampur dengan air 2 liter, sudah tiukup mem- 

bikin PAKEAN/TEXTIEL untuk 5 stef dengan sekedjab menujadi : 

PUTIH — BERSIH — BERTJAHAJA SEPERTI BARU. 

Harga 1 pak ketjil Rp. 1.— terisi kira2 4 sendok teh. Buktikanlah se- 

karang dgjuga, IRIT dan MEMUASKAN!!! 

TANGGUNG TIDAK MERUSAK PAKEAN !! 

Dapat dibeli d, Semarang pada : 

Apoth. Koo Hwie, Pekodjan 99, 

Drog. Ouick, Dj. Mataram 303, 

5 

Toko San Dimas, Bodjong 57, 

Asia, Gg. Pinggir 78, 

The Sports Shop, Bodjong 44, 

Toko Obat Asia Timur, Pasar 

Pharmaca, Kr. Tempel 216, ! 

Tjiong Hien, Plampitan 62, 

Drog. Ong, Kranggan 21, 

ho... Ong, Dj. Mataram 249, 

Codexa, Dj. Mataram 584, 

Kiem, Kr. Tempel 239, 

| Lam Tjien, Karangtengah2, 

.» Tay San, Aloon2 tengah 4, 

Liem Er Nio Pedamaran 30, 

». 

Tokg 

.. 

i | 
| 

Djohar.' 

Pusat pendjual: DJ AGALAN 58 SEMARANG 
  

Man 

NAFSU BESAR..... 
ISI KANTONG 
KURANG ! 

Dimanakah obatnja ? 

Blandjalah di : 

,Semarang Stores” 
Djl. Solo 138 - Tilp. 117 Salatiga 

Dengan harga jang PASTI serta 

MURAH. 

AMANNYA 

    

  

M. S. RAHAT 
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. i 

ZONDER OPERATIE 
Djam bitjara: Pagi 9—12 

Sore 5—-7 

  

      

    
@: 832 

: ) 
ADP 

Distributors :     
    

  Toko-toko     

ANGGUR 
DIIN SOM 

GP IKAN MAS 

ca puan berbadan lema, 
€ 

Yj dateng bulan 

- gang sakit kepala ma- 
“30 bok, kurang napsu 

makan, tida bisa hamil 
KA, d.LI. Sesudanja minum 

: Ini anggur lantes ba: 

Y puan muda atau tua 
jang sehat boleh mi- 
num buat tamba kuat 
badan. 

  

Harmsea Verwey 

Dunlop N.V. 
Djuga dapat beli diantero 

Taj 

tidak 

di INDONESIA.  



    

MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT” 

  
  

“. Aa In Sana Sa Ea aU Me 
o Baru te a ae 3 

Accu ,LUGAS” G & 1 9v ntuk auto Asin, 
Fiat, Simca, d.LI. 

. Aocu ,,LUGAS" Gv 

      

   

    

untuk Ariel, BSA, 
A.J.S., Matchless, 
Norton, d.LI. 
speda-motor. J 

“No. 257/Adjen/Peng/53 
1. MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT memberi- kan kesem aa ke 2. pemuda-pemuda Indonesia ' 

dididik mendjadi: 

   BLU 
Coil, Condensor, Rotor Ea 
Richtingaanwijzer, Back- 

. Up lamp Lucas 

  

   
untuk    

  

    

      

selalu ) unt. Austin, Morris, etc. 

a. 

    

              binfar: 4 KI AA Bougie K.L.G. untuk id. dan segala speda motor X memak ai | b. 1 Paw, n D. P Murah kerna kuat dan boleh dipertjaja. 
| KEREN SRETa NG 2 Untuk djual lagi dapat potongan bagus. | 99 : 11. SJARAT-2 PENERI MAAN : 'USAN DJUAL UNTUK DJAWA TENGAH : UN | 

1 Untu ala an Bintara sih nila Th PUSAT PENDJUAL UNTUK DJ 4 A ) | 2nd Ia | | . Beridjazah S.M.P. bag. B. atau Sekolah Tek- » » | | Sin D2 "3 saat | 
ME ea Sekaha Ti Toko ,EXCELSIOR”N. V. F JACOBSON w/d. BERG 

—a3 BMN | 
SA EA AA TA LL LK 

b. Laki2 Warga Negara Indonesia. $ 
€. Umur antara 17 —25 tahun dan belum kawin. d.. Berkelakuan “baik (surat keterangan dari Pa. 
|. mong Pradja atau Polisi). 
e. Berbadan sehat (surat keterangan dari Dokter). 
f. Tinggi badan sekurang-kurangnja 1.5S m. 
8g. Bersedia menandatangani Ikatan Dinas untuk 

Purwodinatan 36 — Telf. 1997 

SEMARAN G. 
  

—D te   

  

kata SN 

(RL 

| NENEK NK NEK KK   

    

    

  

    

  
“sekurang - kurangnja 5 tahun setelah selesai , C : 2 S 

Ke Naa ari Pn : tL pi e £ 3. 3 . 

: 1 lam pendidikan dan sanggup Pi age Sudah Terbit Lagi ! dio (AGAN gauta D.PLA.D. Se aa : » Highly Dangerous 2. Untuk pendidikan Bawahan D.PLA.D. NG 
yaa Aan 'a. Beridjazah S.R. VI tahun. 

2 . Arthur Rank Organ. b. dan seterusnja seperti termaktub pada pasal II Sorg Du Kanan ! : sub Ll ajat b s/d g. 

| 
II. Pendidikan diadakan di PUSAT PENDIDIKAN DJA- BUKU . 

| 

WATAN PERALATAN ANGKATAN DARAT di . 
| 

TIMAIR na lamanya pendidikan 18 bulan, terma- 
, Nala Mimaki wah |. 

suk 3 bulan Latihan Dasar Tentara. - 
Tidak ada bintang pilem jang dapa 

IV. Selama pendidikan peladjar diharuskan tinggal dida- Sexual Pp roblem Neng Marni 2 Ce | 
lam asrama “dan diberi pangkat PELADIAR dengan " 

Pa 3 an rn 
5 menerima uang, saku menurut keputusan - K.SA.D. ahas i £ : 

milih tjata jang singxat d2 & 
ae No. 136/Ksad/Kpts/51 dengan perobahannja radio. 2eMam Indonesia. olah Sapphire. dengan memakai Sabun Wangi Lux. | 
8. gram No. 265/SU/rdg/ 53, serta tunduk kepada per- ” Kuntjinja SORGA RUMAH TANGGA: | Hp Uda Sabun Lux memberi- 

aturan2 dikeluarkan untuk it 
: 

Mandi dengan Sabun 
aura 3 n " Rasianja SORGA PERTJINTAAN, | : i diri Njoni 

Pn V. Setelah "anak. aa Naa ppendidikan, pare peladjar 2 Dota in SORGA PERKAWIN AN : kan kerjantikan bagi diri Njonja, B $ AD: dan man ena pengangkatannja dicetak - " Rasianja supaja BISA HAMIL: #.. Tenaga busahnja jang lembut, akan mentjantikkan dan melunak, 
e: is nyah Tana EA No. 103/Ksad/ Instr/52. “ Rasianja MEMBATASI KELAHIRAN, tanpa obat atau IN x kan kulit Njonja. Baunja jang harum memberikan | - Pa arng i cratangg ai tertulis harus disampaikan Ke. Sobalat— Na kerjantikin jang sangat menarik.” | 

2 3 kepada : 
" Kuntji Rasianja MEMILIH anak, jg bibitnja ,,SEDANG || | (Th 

| 
“3 1. Pa. Pi. Terr. I di MEDAN, untuk daerah Sumas 

DITANAM” bakal mendjadi anak Laki2 atau PEREM- II | yaa NN 
| 

RE tera Utara dan Sumatera Tengah. : i PUAN, — menurut suka sendiri, — jg. 10076 TJAKAP 3 
| 

Ri 2. Pa. Pi. Terr. II di PALEMBANG, untuk daerah 2 

| 

  atau TJANTIK, SEHAT, PINTAR dan BERBATIN Lu 
HUR! Dan 1001 matjam RASIA2 LAIN, jang MAHA 
HEBAT tapi sangat PENTING bagi orang2 dewasa!!! 

Sumatera Selatan. "cg 
Kep. Bagian Pendidikan D.D.PLA.D., Dj. Budi 
Utomo 4, DJAKARTA, untuk. daerah Djakarta     

  

LUX 
putih, murni, 

halus bagi kulit 

aa
 

     

  

   

   

  

Raya dan Banten. | Digubah menurut pendapat 25 orang Professor dan dok: $ 3s Njonja. | : 
4. ena Ata P La pro ma yana “dng Deh di ter pelbagai bangsa jg. sudah kenamaan diseluruh dunia, : $ SABUN WANGI | 
SPP Tenri ai SEMARANG ah 25 PERHATIAN : Buku ini telah diperiksa oleh KedjaksaanAgung di Djakarta dan berdasar- (|. 2 Aa re risfas Ha | Djawa Tengah. dengan "sama Sekali tak Jana ajak, diketahui umum, mata. diizinkan pula, pg”. “dipekardaga tenan intan P | : ram Pa "! @s83RABATA, santuk ea aya ngan sampai terdjatuh Kesjbiaan tangan Kanak Naba kami na 7. Pa.Pl. Terr. VI di BANDJARMASIN, untuk dae- 

  

      bantuan para orang tua anak2, djangan sampai anak2 mereka, jang masih | : 
| 

belum dewasa benar, membeli atau mem batja buku Sexual Problem ini !! | (Anak2 dibawah umur 21 tahun dilarang membatja !) complete, dihias dan diterangkan dengan gambar2 
(Luar kota tambah ongkos kirim 1079) Persediaan terbatas, 1 orang hanja dapat membeli 1 buku ! 

BADAN PENERBIT: 

-rah Kalimantan. 
8. Pa. PI. Terr.” VII di MAKASAR, untuk daerah In- 

donesia- Timur. . 
selambat-lambatnja sampai pada tgl. 1 Desember 1953, 
dengan disertai lampiran2 jang mendapat pengesjahan 
dari jang berwadjib (gewaarmerkt) dari : 
1. Riwajat hidup. 
2. Salinan idjazah dan daftar angka udjian penghabi- 

s
e
e
.
.
.
 

Obral - Radio Onderdelen 
Lampu2 Philip upama: EL 3 — AL4 —EF5 —EF9 —AF3 
— ABC F— EM 1 —UL41— EF 6 —EBCI—EFS—FF 
9. — rata2yasep, 30,50” AZ'1 — 1823. 1805 — UY:41 2 EZ 
2 —EZ JA Rp. 22.60 Al. 2 — 4682, 4. Rp. 37— ECH 3 — 

1 buku tebal, 
Rp. 25.—: 

0. S
E
A
 
a
n
 

   

      

  
  

: : : £ | ) : EBL 21 A'Rp. 40.— 2 S LAN K W A G I Oo Kk D SI N G y 3 x| $ / | | Untuk para RADIO-MONTEUR dan Pendjual lagi dapat Kor- 
pet” 3. Keterangan kesehatan keterangan kelakuan baik : 2 5 3 ting istimewa. Matjam2 electrolyten — weerstanden — condensa- 

PE. dil.nja. 2. ah 2 Djalan Kramat No. 2-4 — Kudus Akad AR toren 50 Kem. — kristal pick-up dan armen — potentiometer da | 
pi: 4. 3 pas-foto. aa angan J . - 2 2 ri 50K. ohm'a Rp. 10.— dan 500K. ohm dengan Schakelaar $ e 
“Gg : 2 j meme i sj «diterir z 2 ME Rp: 1350 — Powettransfo's untuk versterker.. — output enke g 
E TN Na sangan ai apa ane 13 Ea 2 7000”0bm - 5000. Ohm 4 Rp. 26.—  Balans output 10.000 ohm. | g Es Hajan, badan oleh D.K.A.D — - untuk EL3 4 Rp. 55-— masih banjak matjam2 jang susah disebut. H 2. Udjian pengetahuan sekolah/ umum. 

Philips “Luidspreker 8”—10”—12' 

    

| Konde -.besar. Batterij Radio 
Eveready A4 Rp. 140.— Philips Bliksem “afleider (anti - kilat) Ra- 
dio Bin listrik a Rp. 625.— terbaharu. Belilah sekarang, djangan 
sampai kehabisan: Pakailah kesempatan ini !- 
Buka : 8 — 2 siang RADIO-SAMPURNA : 
Minggu — Hari Raja Gang Pinggir 140 Telf. 892 

(blakang post-polisi Sebandaran) 

Pte 3. Pemeriksaan psychoteknik oleh L.Ps.A.D: 
Pena VII. Be ae tentang pengumuman ini tidak diada- 

an. 
BANDUNG, 28 Oktober 1953. : 

” —. Pd. Kepala Staf Angkatan Darat 
b u.b. 

pa £ Pd. Adjudan - Djenderal, 
ea SOEBIJONO 

: 5 - Major N. R. P. 13675      

  

Kasat “ Tetap 
MINUMLAH .SELALU 

Angeur Obat Kolesom No- 1 
|  Tjap Gelas Mas 
Wi anggur telah dibikin dengan akar2 dari Tiongkok KOLESOM No. 

Siapakah ingin hidup selalu sehat, Muda ? 

tutup. 

SEMARANG. 

  

  
  | City Concern Cinemas h 

INI MALAM 

d. m. b. Swashbuckling Sons of Satan ! 
futk. 17 tahun) #x- ato 

LUX NI 
5.7. —9.— 

BERBARENG 

INDRA 
445 — 6.45 — 8.45 

KABAR BAIK 
Selama persediaannja masih ada, 

: 1 jang terpilih dan ditambah - dengan VITAMIN2 Tuan dapat beli pada toko kami : II! berguna sekali untuk menambah darah. Terbukti kemandjuran dan kekuatannja untuk kaum Lelaki g Radio ,.Philips” type 4264 || 
Ke Harga resmi: Rp. 1.025.— “| 

Super Radio Company N.V. 
. YJB. SEMARANG: SETERAN (DUWET ) 5, 

  

   

      

    jang 
atau Prempuan jg. berbadan lemah dan' jang terserang . penjakit ,RHEUMATIC” dapat disembuhkan dengan ini ANGGUR KOLESOM tjap , GELAS MAS” jang ta' asing bagai rakjat seluruhnja di INDONESIA! , 5 5 

Untuk: LELAKI WANITA 
Setelah minum Anggur Ko- 

Sebelumnja minum Anggur 
' lesom tjap ,,GELAS MAS” 

. They took what they 

wanted...and they 

  

2 wanted the worid!      HAMIL dan -BRANAK 
Selalu minum terus Anggur 

  

    

    

      

    

   
   

   

   

kolesom No. 1 tjap ,,GE- 

B LAS MAS" badan lemah, 
Kolesom No. 1 tjap »GE- 

LAS MAS” badan mendja- 

  

badan mulai sehat dan 

  

Badjak Laut SP KA SEA AL LL j 

  

             

                 

  

" . 
kuat, tambah darah, poto- : : i 2 

0 RION Ini malam d.m.b. 
kurang sehat, potongan ba- s3 Me koh Tete Sidjenggot 

METROPOLE 445 - 645 - 8.45 5 : - Kb tjantik ngan badan tambah baek ngan badan selalu tjantik — Hitam — 
: KEUNGGULAN | Mn dan gembira. | Heibat! 5 : Bisa dapat beli di antero Toko2 dan Warung2, Pasar Djohar di SELURUH INDONESIA, Serem | “25 TECENICOLOR 

# Lebih Sedap SEBOTOL BESAR Rp. 12,50 SEBOTOL KETJIL Rp. 7,50 Gempar! ROBERT NEWTON : 
3: Lahith Halus 

: Na Kuma LINDA DARNELI, - WILLIAM BENDIX 4 Tt Lebih Mustadjab ! 
1 , MINGGU PAGI 2 Bai ng aa 

3 RIRIN, : O O da nm & OD LUX dj.. 10.00 ra TECNWICOtOR , , 
INDRA 10.15 : ad Ba Saga pabrik DJAMU TJAP PORTRET nh 

: MATINEE: Minggu pagi (17 th) DN Perusahaan Anggur Kolesom No. 1 tia | ng 5 » E t, A 5 M Aa pt Akan datang: James Mason 
ORION/METROPOLE djam. 10.001 MX J 
  

  

  

     

  

       

  

  

  

  
Singa buas dan orang liar dim. 

THRATRE .VOODOO TIGER" | 

Film Indonesia “baru, Istimewa dibikin hanja untuk kaum wanita agar terhindar dari penjakit darah putih, datang bulan bisa tjotjok pada saatnja jg tertentu, menghilangkan rasa kesel dipinggang dsb. 

AGEN” SURAKARTA: 
Tjojudan 141, Ngapeman 15 
Djl. Slamat Rijadi 394, Pa- 

The Man In Grey: : LUx Margaret Lockwood 3Y TINGGAL INI DAN “Iga ( Kasam Ba Karangtempel No. 200 Telp. No. 1472 Akan datang P. An — MUSALMAH — penuh | MALAM PENGABISAN. | | Kantor .Pekodjan No. 101 Telp. No. 1881 INDRA: » KUFUS HARAPAN” lagu2 meraul 1 PE an NAN aa Na Gang Warung No. 1 — Semarang Ini Malam DMB (13th) | Ini Malam DMB ju, 13 thl 
: — Jenn, Jones P 

: 
- 1 js , : Bana ceate : | TA Ga PAW. | Pa ga an 

— CAR RIE" AGEN” DJOKJA: idul Aa Ke ena Se PN NN Na aa GR Tan TOL YON KR GEN PEP N DILUN PNenana agan nara ana Pra Hama ana ma GR AND ROYA L ROXY MA TINE BE: MINNGO Pagi ap 10, Keadaan 4 "kote Na Taja el i Aa PE AA CILANG BEMILANG | Tanggal : 6 s/d 12 Nopember 53 LP ga 6.30— 8.50 
$ ta : “Kiitel 94, - F3 “lalu minum : ta | Johnny TARZAN Ww. Ni na STA Inita TE Ba j 2 
5 Pe an AP Aa ma Sa Anggur Djin Som tjap ,8 OE A JA | " sissmuller bergulat dgn. ROBERT Lowis tevengon's 1 " 

| 
| 

REX 5.—7.—9- (13 ihj 
PALA Gene 
Lelah 

      
    TANDJONG 

      
  

              

| EXTRA : T TRADING C2 
. Pusat Pendjuak: (n SOLO EXTRA: Terus Menerus Ketawta dga. Buster Keaton | 2 MAL. presentat » : 

sar Nusukan 4, Pasar Kli- J | : 1 Ketas ng ct won “142, Widuran 67, Mg- 0. KONG DJIN TONG | Pe BET KA : patas sen 177, Gading Kidu . Pekodjan 105 — Telp. 1885 — Semarang, 
, " RDA AGEN? MAGELANG: Roy Rogers 56 POWELI, ADAN, : now “Dj Tidar 2, Petjinan 96, 13. - TH! OLO COOT'S GOLD GIT UP, HANNIBAL/ C HULL Picture Te AL LL LL LA IL LT 

ls     CACHE 15 NEAR HERE 
SONMEWHERE! HE'S 

   LETS SEE IFWE 
CAN FOOL HIM 

AGAIN ! 

  

MEANWKILE... J WANNIBAL, WE 
GANE ROGERS 

TH' SLIP BACK IN ORETOWN, BUT BOUND TO SHOW UP ILL BET A NUGGET THAT DUST | 90ONER OR LATER! | | CLOUD BEHIND 1s HIM TRAILIN' 2 i Us! 

FE PA 
: 22 £ 

4 | : 

TRIGGER, 1 WAS SURE WE'D HAVE N | MIPAS IN SIGHT BYANOW, BUT THERE'S NI 
NO SIGN OF HIM! TI) 

HOPE HE HASN'T 
1 RUN INTO ROCK 

. pe! 

Hg 

Tuan akan nangis: karena tertawa! 
Sebuah film amat lutju jang akan 
membawa ke puntjak kegembiraan | me "3 : $ 
jang aa Ha. 3 : Upah Murah ! 

BESOK MALAM PREMIERE Potongan model PALING BARU 
e DJAGALAN 645-845 (43th) Radjin dan memuaskan 15 . George Montgomery — Pp. Corday | Pekerdja'an TJEPAT selesai. 

SwordofMonte Cristo”"! Kleermaker ,,KIM BIE" 

             

  

    

  

   

  

      

  

   

DRAKE-H 
  

   

    

       
   

  

    

    

Pe
na
h 

se
ns
at
ie
 

— 
Ge
mp
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MATINEE: Minggu Pagi dj. 10.00. 
Ini malam pengab.: 6.45 - g45 
Film Rusia bhs. Kuo Yu (Seg. um.) 

Masa Kanak2 Bahagia" 
ka sa Hap 

  

    

Bantulah PMT 

MAA LL LK 

DIJUAL DAN 
TERIMA REPARATIE 

“ HORLOGE » WEKKER 
# LONTJENG 

   
KAUMAN N? 21 « SEMARANG, 

  

  

              Rock Vane menunggu Midas Jo- 
nes didekat gerodjogan besar......... 
— Tempat simpanan emasnja si 

»sbeluk tua” jang dirahasiakan itu 
terletak disuatu tempat didekat sini. 
Dia mesti terlihat segera atau ke- 
mudian! 

BEMEMLATA MU ia 

— Hannibal, kita telah da- 

pat menghilang kembali dari 
pandangan Rogers di Ore- 
town, tetapi saja berani ber- 
taroh dengan sebutir bidjih 
emas, bahwa debu dibelakang 
itu, adalah dia jang menusul 

kita. » 

— Lekas Hannibal.  Buktikan- 
lah djika kita dapat memperbo- 
doh dia lagi! 

— Trigger, kita tentu dapat 
menemui Midas, tetapi disana | 
tak ada tanda2nja. Saja narap 
dia tidak dapat berdjumpa  de- 
ngan Rock. Vane!     Type Pertjetakan SEMARANG” Ta TG 8 Tn 8 S8 “an 8 Ta M1 Ta 0 “Aa D 

   

    

  (or Bh, OR 

“Adakah Ip    
Minggu pagi ROYAL di. 10.00 
s3 ROXY dj. 10.15 
Akan datang: Michasl Redgrave 

Trevor Howard — John Mills 

The, Way 8 Stars 

MATINEE: Minggu Pagi djam 10. 

Akan datang: 

  

Charles. Me. Graw 
Marie Windsor — Jacgueline White      

maba esek      



  

: 
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“. 
Tan 

AA a
g
a
m
 

a
e
 

aa
ng
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Se 
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en 
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Br
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da waktu 

.Magelang, Ambarawa dan Ma- 

“insiden jang pertama maka kota2 

2
»
.
 

  

Penerbit: 
Penjelenggara : 
Alamat 3 
Tilpom 1 

   

Harga Lengganan (baja 
Rp. 11.— luar kota eng ( 
Adv. Rp. 0.80 per m.m. kol. Harga 

      

PERISTIWA. KEPAHLA 
10 NOPEMBER tetap 
Gjarah kita, karena m 
kesanggupan kita berk 
an untuk membela proklamasi. Pe 
istiwa kepahlawanan ini akan tetap 
mendjadi tjontoh bagi 
djoangan kita turu 
Namun haru 

has sebab dan 
dan chusus setj 
tik. Namun 
hasil2nja jg 

a. korban 
duduk: 

b. 2/3 penduduk 
baja terusir keluar: : 1 

C. tentara dan pemerintah sipil ki 
ta terusir keluar: : 

d. kehilangan dan ketinggalan 
alat2 perdjoangan dan pembangu- 
nan jg terbanjak. 

e. sendjata sadja jg untuk djatuh 
ditangan Inggris: 1100 pt. senapan 
2 100 pt., mitraljur — 24 pt., me- 
Fan penangkis. serangan - udara, | 
SD. 

f. Sebagian kota 
puing dan abu. 2 

Seperti telah dimaklumi, maka ti- 
daklah - dimanfaatkan  sepenuhnja 
oleh pemerintah kita saat vacuum 
kekuasaan sedjak 15 Agustus 1945 
sampai saat mendaratnja Serikat 
(medio Oktober), 
sendjata dari tangan .Djepang, wa- 
laupun pula tersedia organisasi Pe- 
ta, dil. : iproklamirkan  men- 
djadi nal seperti di ka- 
langa: adi tgl. 25 Sept. 
— djug ambat — utk mempro- 
klamirkan semua pegawai negeri 
mendjadi pegawai Republik. . 

Oleh sebab itu pada saat Serikat 
tiba, 154 bulan kemudian, tentara 
kita belum ada dan sendjata sebagi- 
an besar belum ditangan kita. Na- 
mun polisi militer kita toch masih 
tjukup kuat djuga, untuk mentjemas 
kan pihak Serikat. 

- 

    1 a 
negatif Hn EL ik 
20 a 30.000 orang pen-    

  

hantjur  djadi 

      

     

Mari kita bahas situasi militer pa 

   

  

   
     naga. Untuk 

mengoper Kalimantai 
mur dengan 2 divisi. Inggris  terse: 
dia Ik. 100-000 

    

  

ra “ketjuali Bir Ing 
gris 5 za 

lam penduduka 
dari Afrika Utara—Junani 
ke' Asia Tenggara. Tentara 
dan Australia sud Us 
demobilisir — dan i 
ngat ,,pulang kerumah”. - Pasukan 
ig terbesar adalah dari India ig tak 
lama lagi akan diserahkan kepada 
India Merdeka. 
Maka untuk Djawa dan Sumate- 

ra hanja tersedia “divisi ke 23, 26, 
jakni sepertiga dari minimum ig di 
perlukan. Belanda baru mempunjai 
ik. 21 “kompi sadja. 

Maka Inggris membatasi pen 
dudukannja terhadap beberapa 
kota sadja, 2 brigade di 'Djawa 
Barat, 1 di Djawa Tengah, 1 di 
Djawa “Timur .1 di Medan, 1 di 
Padang dan 1 di Palembang. 
Pendudukan di Djawa-Sumatra 

dibatasi kepada 3 pelabuhan be- 
sar dan beberapa kota dipedala- 
man, seperti Bogor, Bandung, 

   

lang. Akan tetapi sesudah insiden 

pedalaman ini diurungkan,  ke- 
tjuali Bandung. . 

Pertempuran2 disemua kota 
mengakibatkan Inggris sangat ter 
djepit, terutama di Magelang 
dan Surabaja. Posisi mereka ini 
tidak dapat dipertahankan, bah 
kan mereka terantjam oleh peng 
hantjuran sama sekali. Karena 
tiada mungkin segera mendatang 
kan bala-bantuan, maka markas- 
besar Serikat melakukan diploma 
si dan dapat menginsjafkan peme 
rintah Republik untuk menghen 
tikan pertempuran2. 

“Tgl. 25 Oktober mendaratlah 
brigade Mallaby di Surabaja jg 
berkekuatan 3 bataljon dengan 
djumlah 3000 orang. Serikat ber" 
djandji seperti dahulu di Djakar 
ta, antara lain tidak akan men 
tjampuri pemerintahan, dan ha- 
nja akan mengurus Apwi dan 
Djepang serta membantu keama 
nan. Pemerintah daerah menga- 

  

Bung Tomo 
Ditjulik 

dalam kota Surabaja 
panas. Sendjata tetap ditangan. 
Sewaktu2 bisa ae, Mt 
jang genting itu, pemimpin Ba- 
risan Pemberontakan Ra kiat In- 
donesia — Bung Tomo — dida- 
tangi oleh beberapa pemuda, dia 

   

  

ON. V, Suara 
Hetami. 

Indonesia Sura- | 

untuk merebutf 

tjahlah perte 
dimana TKR, Polisi dan pemuda 

uduki Indo-) pemuda 
“fjukup te-| Mallaby sedemikian seru, 
| Australia| ga dalam tempo 12 djam 

n Indonesia Ti Inggris sangat terdjepit. su 
pasukannja terpetjah2, terkepung 

untuk Asia Tengga- |kepung dan terus bertzhan mati 

di Na 

anna aaaan 

        

   

   

aa 

     

  

   

   

  

Tugu pahlawan jang “mendjulang 
tinggi. didepan kantor Gubernur 
Surabaja. Batu peringatan mentjetus 
nja pertempuran “dalami ' kota Sura- 

-baja pada 10 Nop. 1945. 

k 

tur hal-hal ini dengan mereka 
dalam suatu perdjandjian resmi. 

Akan tetapi...... “tak lama ke 
mudian, sesudah posisi mereka 
tertanam di Surabaja, disebarkan 
lah pamflet2 dari panglima Hawt- 
horn jang memerintahkan, supa 
ja rakjat menjerahkan sendjata2 
nja, kalau tidak akan didjatuhi 
hukuman2 berat. Bukan itu sadja, 
brigade pendudukan merebut pula 
gedung2 jang dikuasai oleh peme 
rintah kita dan Nica2 mulai mem 
perlihatkan dirinja kembali. 

Insiden2 mulai dan tgi. 28 pe 
puran jg dahsjat, 

menggempur brigade 

sehing 
   

   
     

  

    

    

     

a dari sektor Wonokro 
m 

Balabantuan dewasa itu tidak- 
lah mungkin, karena pada saat 
itu baru divisi ke-23 jang ada di 
Djawa, dan bantuan harus  da- 
tang dari Malaja, jang me€merlu 
kan waktu jang agak lama. Ban 
tuan dari Djawa Barat dan Te- 
ngah tak mungkin, karena disini 
pun Inggris sedang terdjepit bela 
ka dan pemindahan memerlukan 
waktu. “Pendatangan dari udara 
hanja mungkin sesudah lapangan 
lapangan udara diduduki, " jang 
semua masih didalam tangan kita. 

Untuk menjelamatkan tentara 
Inggris dari kehantjuran, maka 
djendral Christison meminta ban 
tuan dari Presiden Sukarno untuk 
memerintahkan tentara  Indone- 
sia menghentikan penjerangan se 
lekas mungkin, karena mungkin 
tempo satu hari lagi peluru sudah 
habis. Supply dari udara praktis 
tak mungkin, karena Inggris tju 
ma menduduki beberapa  kom- 
pleks bangunan jang terkepung 
rapat sama sekali sehingga para 
bombardemen sulit, karena rapat 
ja pengepungan sekitar posisi2 
jang ketjil ini. 

Presiden kita menjanggupi dan 
beliau terbang sendiri dengan pe 
sawat Inggris ke Surabaja. Beliau 
harus meliwati kordon2  penge 
pungan kita sebelum dapat mene 
mui pemimpin2 kedua belah pi- 
hak, antara lain dengan tegak di 
depan mobil memegang bendera 
nasional, agar supaja dikenal. 
Beliau menempuh antjaman maut 
untuk dapat menghentikan per 
tempuran. Dan pada petangnja 
tertjapailah wpermufakatan, dan 
beliau beserta djendral  Mallaby 
mengumumkan perletakan sendja 
ta didepan radio. Penjelesaian se 
terusnja harus menunggu kedata 
ngan panglima Hawthorn pada 
ke-esokan harinja. 

Beliau beramanat: 
,Tundjukkan bahwa kita rak- 

jat jang berdisiplin”. Beligu an- 
djurkan agar rakjat Surabaja tun 
duk kepada perintah beliau sela 
ku Presiden-Panglima Tertinggi. 
Dan rakjat tunduk, segera penem 
bakan berhenti dan brigade Mal- 
laby dapat bernafas kembali. 

djak pergi ke markas Pemuda. "|,.Saja sedia melakukan apa jang 
Sekalipun pemuda2 tsb. diberi 

pendjelasan bahwa Bung Tomo ' 
perlu akan rapat, tetapi tetap di- 
adjak djuga. Me IN UG 

Achirnja Bung Tomo kemar- 
kas pemuda. Beberapa djam di- 

saja dapat lakukan untuk meng 
hentikan pertempuran,” kata be- 

Hliau, waktu diminta ' bantuannja, 
agar dapat dikirim supply ke 
markas djendral Mallaby jg ter- 
Kepung dan kehabisan perbekalan 

tunggu, tidak djelas untuk fitu 
dia dipanggil. Kemudian ditanja- 
kan kepada pemimpin Pemuda, 
didjawab: Tunggu dr. Mustopo. | dei 

Setelah menginap semalam, 
Bung Tomo telepon dengan dr. 
Mustopo. Didjawab: Lho, itu ke- 
lira. Saja memerintahkan - supaja 
Bung Tomo didjaga, Karena sua- | 
sana genting ........... . Lha kok 

ditjulik. f 
Baru, setelah ada pendjelasan 

dr. Mustopo, Bung Tomo dibebas 
kan dari perlindungan Pemuda. 
Begitulah peristiwa itu terdjadi 

  

— Achirnja  djendral  Hawthorn 
membajar keselamatan brigadenja 

ngan menarik kembali perintah 
perlutjutan rakjat dan mengatur 
pembatasan posisi dan tugas Seri 
kat. Mereka dapat tinggal terus 
sebagai “tamu” belaka. Suatu 
badan kontak  menjelenggarakan 
penjelesaian cease fire. 

— Akan tetapi beberapa djam se 
sudah - Petakan bertolak terdjadi 
lah insiden sekitar ,.Internatio”, 
dimana pihak sana (Gurkha? — 
Nica?) sekonjong2  menembaki   beberapa hari sebelum - 10 Nop. 

1945, 
rakjat, sedangkan anggauta2 ba- 
dan kontak sedang mengatur 

.Suara Merdeka" 
instruksi2 cease fire. 

lagi dan tersiarlah kabar kematian 

gris ,,dibunuh” oleh orang-orang 

baliknja saksi2 dari pihak kita 

terus tak. dapat diketemukan. 
Maka Serikat sangat marah dan 

merintah kita. 

Presiden Sukarno berpidato dide 

kan: 

pn ena dn Pe CRRabN UN sn ana PRA 

baja. Telah terdjadi pertempuran 

kita mengetahui, bahwa Surabaja 
merupakan satu pusat kekuatan 
nasional kita. Kita mengetahui, 
bahwa disana TKR (Tentara Ke 
Sate Rakjat) tersusun dengan 

aik. 
Bahwa pemuda dan kaum bu- 

ruh telah membentuk kesatuan2 
jang sangat teguh. Oleh sebab 
kurang baik memakai kekuatan 
itu, dengan tidak didasarkan atas 
siasat bekerdja bersama-sama de 
ngan bahagian di Indonesia lain, 
dan tidak berdasarkan siasat per 
djoangan lama, maka ini timbul 
keadaan jang melemahkan kekua 
tan di Surabaja dan di Indonesia. 

Berdasarkan atas pertimbangan 
jang diatas, maka saja telah me 
merintahkan, supaja segala per 
tempuran melawan Sekutu dihen 
tikan, bukan-sadja di Surabaja, 
tapipun  djuga di Magelang. 
Tidak ada sebab jang sjah - bagi 
kita pada masa ini untuk meme 
rangi pihak Sekutu......... Oleh 
pertempuran2 jang kita lakukan 
melawan Sekutu, maka jang men 

dja, sedangkan kita djadi lemah. 
2 Dengan bekerdja bersama2 
dengan Sekutu, dapat kita men 
tjapai tudjuan kita...... 2 

Kita tetap jakin, bahwa kema 
tian Mallaby adalah bukan oleh 
bike kata, 

    Se hnja Inggris berdiplo- 
iasi, kalau ia sedang lemah. Me 

mang ja memerlukan waktu utk. 
mendatangkan divisi ke-5 dari 
Malaja ke Surabaja, jang akan 
memakan tempo lebih dari satu 
minggu. Walaupun djen. Chris- 
tison telah mengeluarkan kata2 
jang keras, namun Inggris belum 
bertindak, karena harus selesai 
dahulu pemusatan  tenaganja. 
Dan penduduk Belanda harus di 
selamatkan dahulu kepelabuhan. 
Angkatan udarapun didatangkan 
dan suatu bagian angkatan laut 
jang langsung dipimpin oleh lak- 
samana Pafterson, panglima ang 
katan laut Inggris di Indonesia, 
diantaranja kapal perang ,,Cae- 
sar” sebagai kapal bian 
(vlaggeschip). 

Setelah ini semua lengkap tgl. 
8 Nopember, mulailah djendral 
Mansergh mengumumkan ultima 
tumnja jang tersohor, jang sangat 
nivsebissi "bagi kia, dan diploma 
si serta perdjandjian2 resmi tidak 
berlaku lagi baginja. 

Dengan menguraikan, bahwa 
tgl. 28 kita menjerang Serikat 
(dan mengakibatkan korban2 dipi 
'haknja, dan kemudian ,,terbunuh 
nja” djendral Mallaby, maka ia 
perintahkan sebelum tgl. 10 No- 
pember pukul 06.09. 

se peritahae aah Hen bata 
2. Semu mimpin2 bangsa In- 

donesia termasuk pemimpin2 Gera- 
kan Pemuda Indonesia, kepala poli 
si dan kepala resmi dari radio Sura 
baja mesti datang ke Batavia 
Weg selambat-lambatnja pada djam 
6 sore tgl. 9 Nopember 1945. 
Mereka harus datang dengan ber 

baris satu persatu serta membawa 
segala matjam sendjata jg ada pada 
mereka. Segala sendjata tsb harus 
diletakkan (ditaruhkan) ditanah pa- 
da suatu tempat jg djauhnja 100 m. 
dari tempat pertemuan itu. Dan ke 
mudian mereka itu harus datang ke 
muka dengan kedua belah tangan- 
nja diangkat keatas kepalanja ma- 
sing2 dan mereka akan ditahan, ser 
ta harus menanda tangani surat pe- 
njerahan dengan tidak pakai per- 
djandjian apa2. 

3. (A) Semua orang2 Indonesia jg 
mempunjai sendjata dan mereka ti- 
dak berhak mempunjai sendjata dju 
ga mesti datang  kesebelah djalar 
Westerbuitenweg jg terletak di se- 
belah Selatan dari djalan kereta api 
dan disebelah Utara dari mesdjid di 
situ atau dipersimpangan djalan Dar 
mo-boul dan Coen-boulevard, paling 

dera putih dan berbaris 
satu, 

satu per- 

4, Setelah semua pekerdjaan ini 
selesai, maka tentara Serikat" akan 
memeriksa seluruh kota dan apabila 
kedapatan masih ada orang2 Indo- 
nesia jg menjimpan atau menjembu 
njikan sendjatanja mereka akan di 
tuntut jg.mana hukumannja bisa 
djadi hukuman mati. 

6. Semua orang2 perempuan dan 
anak2 bangsa Indonesia jg mau me 
ninggalkan kota mereka boleh me- 
lakukan itu selambat-lambatnja pa- 
da waktu magrib tgl. 9 Nopember 
1945, akan tetapi hanja boleh pergi 
djam 6 sore tgl. 9 Nopember 1945, 
Akan tetapi hanja boleh pergi menu 
  

| Tembak-menembak  terdjadi, 
dalam keadaan jang ta? dikuasai | 

djendral Mallaby, menurut Ing- | 

Indonesia. Pembuktian pembunu |. 
han oleh kita tidak ada, tapi sel. 

tjukup, bahwa ini adalah perbuat | 
tan bukan” Indonesia, bahkan |. - 
pihak sana, dan  majatnja-pun 

berhubungan kembali dengan pe f 

Pada tgl. 31 Oktober malam | 

pan radio, antara lain mengutjap- 

Saudara2 sudah mengetahui, | 
apa jang telah terdjadi di Sura k 

antara pihak kita dan pihak Seku | 
lu. Sebelum kedjadian itu maka | 

dapat untung hanjalah Nica sa- 

korban rakjat 

lambat pada djam 6 sore tgl. 9 No 
pember 1945 dengan membawa ben 

  

   
ANGGAUTA 8. P. 8. 

  

  

pahat oleh Tanja van Iare, seorang 

   

  

    
       

   
   

    
    
     
      
    

   
     

  

   
   

    

   

  

   
   

      

     
      

    
     
       

  

    
    
    

    

   

»Madonna dan Putera” adalah salah satu daripada hasil2 pahatan jang 
banjak dibitjarakan pada pameran London Group 1953. Patung ini di- 

dari St. Martim's School of Art, jang membajar' penghidupan dan uang 
sekolahnja dengan bekerdja pada sebuah cafe di-setasiun Victoria. Hasil 
pahatan ini dikerdjakan dengan memtpergunakan semen putih dan hitam 
dan berukuran sebesar orang dewasa: Pameran ini adalah jang pertama 

kalinja dilakuktn oleh Tanja. 
C T om ae maa 

  

mahasiswa putri berumur 27 zahun 

  

dju ke Modjokerto dan  Sidoard 
menurut djalan raja. ea 

itd. maj.-djen. E.C. Mansergh, 
Panglima, Tentara Darat Serikat 

di Da alan 
Djawa Timur, 2 

  

djian Sukarno-Hawthorn jan di Sitaan Ii 
dari kemusnahannja, karena kin 
ia telah tjukup kuat dengan ada- 
nja divisi ke 5 jang dibantu oleh 

Hi 

dron2 angkatan udara dan arma- 
da angkatan laut. : 

Tgi. 31 pukul 21.00 gubernur | 
Surjo berpidato, agar rakjat te- 
tap siap-sedia, tapi djangan ber- 
tindak sendiri dan menaati per- 
djandjian Sukarno-Hawthorn. Ia 

IDjawa Tengah. 

la tak menjebut2 lagi perdjan- |, 
mn. jang terfgiketahui rakjat kepada 

pasukan pantser jang kuat, sgua- | 

Disusul oleh pidato gubernur 
Wongsonegoro antara lain agar 

srakjat djangan lekas pertjaja de 
(ngan kabar2 angin. 
| Selidikilah tentang kebenaran 
nja dan laporkanlah segala hal jg 

Kontak 
|Komite.” 

Tgl. 17 pertemuan pemerintah 
IRepublik dengan Inggris dan Be- 
Handa di Djakarta. 

Di Bandung brigader MacDo- 

         

       

   

    

no Ba 
  

      

Hari 
   

(Oleh : Wartawan Kita) 

  

Pahlawan 
Pahlawan Gugur Tidak Untuk Membela Sesuatu 

Golongan, Tetapi Untuk Negara 

  

Tetapi : 

jang Besar. 

  

Pahlawan gugur tidak untuk membela sesuatu golongan, tapi untuk Negara. 5 
Pahlawan sedjati tidak minta dipudji djasanja. Bunga Mawar: tidak mempropaganda- 
kan harumnja, tetapi harumnja dengan sendiri semerbak kekanan-kiri. 

Hanja bangsa jang tahu menghargai pahlawan-pahlawannja, 

Karena itu, hargailah pahlawan2 kita! 

Meta na Selama banteng2 Indonesia masih berdarah merah, 
tjarik kain putih mendjadi merah dan putih, selama itu tidak 
bendera putih untuk menjerah kepada siapapun djuga. 

dapat  mendjadi bangsa 

Ir SOEKARNO. 

jang dapat membikin se- 
akan suka kita membawa 

BUNG TOMO.   
  

PADA WAKTU Konggres Pemu- 
da jang pertama dalam alam mer- 
deka berlangsung dikota Jogjakarta, 
jang mempersoalkan betapa perlunja 
konsolidasi dan kesatuan tindakan, 
maka dalam salah satu rapatnja jg. 
berlangsung pada tanggal 10 Nac- 
pember 1945 — jakni sesudah Adam 
Malik mengemukakan prae adviesnja 
— dalam kata2 sambutan, berpeda- 
tolah utusan Surabaja. — Pedatonja 
singkat. Tetapi benar menggerakkan 
hati bagi siapa jang mendengarnja. 
Utusan tsb. berkata: Tentang sema- 
ngat Surabaja tak dapat saja ber- 
kata apa2, bung! - Kita hanja ingin 
memperlihatkan bukti kepada selu- 
ruh Negara. Pada saat ini djuga ka- 
mi pemuda2 Djawa-Timur akan be- 

rangkat ke Surabaja. Inggeris . hen- 
dak mentjoba menindas kita. 

Begitulah suasana dalam konggres 
pemuda dikota Jogjakarta. Pemuda 

tidak hanja pandai berbitjara. Tidak 
hanja  tjakapp menjusun kata-kata 
Perbuatan dan tindakanlah jang pa 
da saat itu diperlpkan. Ja, bahkan 
perlu sekali. , 

Suasana ditanah air sedjak dipro- 
klamirkan kemerdekaan diliput oleh 
suasana jang sf#hgat panas. Pertero- 
puran disana-sini niclawan Dicpanp, 
kemudian disusul dengan pertempu- 
ran melawan kaki-tangan N.LC.A, 
telah. meminta korban. 

Tanggal 10 Nopember 1945. 
Pada hari itu djam 9 lewat sedi- 

kir, tentara Serikat jang telah men- 

,   nald mentjabut order penjerahan 
sendjata rakjat pada tgl. 17 No- 
-pember. : 
| “gi. 19 Nopember pemerintah 
'Republik Indonesia memerintah- 
ikan TKR keluar dari - ibu-kota 
Para.   berhubungan dengan Presiden di 

Djakarta. Pusat menjerahkan si- 
kap dan tindakan kepada kebi- 
djaksanaan “daerah dan pukul 
23:00 liwat guberm 
ksatria itu be 

  

a kita) In: le 

harus menegakkan dan menes 

rani menghadaa segala kemung- 
kinan ..... Sin ea ntju 
dari pada didjadjah k Es 
Pamflet? disebarkan diatas pulau 

Djawa berisi keterangan djen. 
Christison: MR 

»Pasukan2 Inggris jg kuat diang- 
kut. melalui lautan, sekarang se- 
dang menduduki Surabaja dan se- 
mentara itu mentjari serta memberi 
hukuman kepada mereka ig melaku 
kan kedjahatan........... 

Pukul 06.00 mulai posisi2 kita di 
pelabuhan - dibombardir. - Kolonne 
musuh merebut Semampir, kemudi- 
an Kebalen dan achirnja 3 kolonne 
besar jg diantar oleh tank2 menje- 
rang kedjurusan Selatan jg beru- 
djung ke Wonokromo. Pukul 11.00 
mulai bombardemen gabungan dari 
angkatan darat, laut dan udara jg 
menghantam serentak keatas  posisi2 
(dan kampung2 kita. Suatu serangan 
ig belum ada taranja dalam sedja- 
rah kita, oleh gabungan angkatan 
laut dan udara jg modern dengan 
satu divisi menghantam tentara dan 
barisan2 kita jg belum teratur sela- 
ma pertempuran 15 hari, dimana 

ber-puluh2 ribu, di 
mana banjak bagian kota jg praktis 
mendjadi puing, dimana siang dan 
malam dentuman dan kebakaran me 
ngisi udara, dimana semangat ke 

merdekaan melawan tentara jg mo- 
dern, dimana rakjat berkorban dan 
tanpa belas kasihan, io. 3 
dimana dibuktikan kepahlawanan jg 
djarang taranja. 

Dua pertiga penduduk terdesak 
keluar, beberapa ribu sendjata 
'djatuh ditangan musuh, persedia 
an2 jang luas dari peralatan dan 
perbekalan  perdjoangan serta 
pembangunan direbut oleh  mu- 
suh atau hantjur. “Tentara kita 
terdesak keluar, jang ' membuat 
front Utara, Tengah dan Selatan 
dipinggir kota dengan markas 
dewan. perdjoangannja di Modjo 
kertos 

Kita berkorban demikian, dan 
kita tak berdiplomasi minta to- 
long, seperti Inggris: tgl. 29 Okto 
ber, ketika Mallaby menghadapi 
kehantjuran brigadenja. 

Sebaliknja Inggris-lah berdiplo 
masi, tapi untuk menjelamatkan 
Operasi pembunuhan setjara be- 
sar-besaran di Surabaja. 

Tgl. 10 Nopember  djenderal 
Bethell, panglima Serikat di Dja 
wa Tengah berpidato radio: 

Berhubung dengan peristiwa 
Surabaja jang sekarang sedang 
menjala-njala, kami pimpinan Se 
rikat di Djawa Tengah tidak akan 
mengikuti “atau turut  tjampur 
dalam perselisihan Surabaja. 

Pendirian kami tetap sebagai- 
mana perdjandjian kami dengan 
Pt. Mr. Wongsonegoro gubernur 

PEMENANG HADIAH Nobel 
untuk perdamaian tahun 1952 
Albert Schweitzer mengatakan di 
Lambarene (Afrika) dalam inter-   
numbuhkan moril baru merupa- 
kan satu2nja harapan untuk men- 

     

      

           

kan tekad kita jang satu, jaitu be 

Semangat Moril Baru Sa 

viet, bahwa semangat untuk me-, 

| Memang Inggeris akan sangat 
ertjepit, Tanu tidak terenjah sa- 

ma sekali, djika serentak terdjadi yeni yan disemua it In- 

  

   onesia, kar 
2 fi 

  

    

  

   
    
   

dil. pangkalannja 
in, dan djika mung- 
merlukan waktu jg. 

Ia. I ris akan tjelaka, 
andjuran Radio Pemberon- 

takan Surabaja aa jakni su 
| emarang, Magelang, ' Ban- ' 

dung, Po ede,  Tjililitan, ' 
Klender dsb. menjerang Serikat. 

Untung bagi Inggeris, bahwa 
organisasi tentara kita belum 
mampu untuk memanfaatkan ke- 
adaan dan bahwa pemerintah ki- 
ta menghentikan pertempuran 
dan memerintahkan kerdja sama. 

Tgl. 23 Nopember dilangsung- 
kan konperensi panglima2 Seri- 
kat dan Belanda di Djakarta. di- 
mana djen Dempsey, panglima 
tentara seluruh Asia Tenggara 
mengusulkan, agar Surabaja diko 
songkan sadja, karena ta?” akan 
tjukup pasukan2 untuk membela 
semua tempat djika berkobar nan 
ti pertempuran. 

Ia usulkan supaja Serikat me- 
musatkan tenaga di di Djawa Ba 
kat : : 

Tgl. 6 December dalam konpe 
rensi panglima2 di Singapura, di- 
mana, djuga hadir marsekal Aian 
Brook, kepala staf umum  kera- 
djaan, usul ini dipertimbangkan 
tapi » 

Akan tetapi pihak Belanda da- 
pat membudjuk Inggeris agar 
bertahan dahulu sementara, kare- 
na Belanda akan siap segera dan 
nanti pada Januari Belanda akan 
sudah punja 19 bataljon dan ter- 
injata pula Inggeris dapat lagi 
menarik 1 divisi dari Thailand. 
Pula diplomasi ternjata berhasil 
untuk - menenteramkan keadaan 
sekedarnja. Belanda 'membukti- 
"kan pendapatnja, bahwa tentara 
Indonesia tidak - teratur, bahwa 
psyche Indonesia adalah lekas 
tunduk djika  digertak dengan 
machtsvertoon, dsb. 

Kita tak dapat memanfaatkan 
Saat2 jang strategis itu dan anta 
ra Inggris-Belanda- diatur, bahwa 
Inggris tetap tinggal di Indonesia, 
sampai Belanda selesai menjusun 
dan mendatangkan pasukan2 j 
tjukup, jakni Ik.- 130.000, jang 
mana akan selesai pada achir th. 
1946 dan dapat bertindak men- 
djielang awal 1947.” Selama 'itu 
adalah waktu diplomasi, tani se 
sudah itu adalah waktu agressi. 

Serikat mempunjai teamwork 
militer-politik jang rapi, sedang 
kan kita sebaliknja tidak mendja 
Jankan politik jang maksimal di 
mungkinkan oleh - kemampuan 
strategis dan pula kesempatan? 
(kansen) strategis ditiadakan oleh 
manipulasi2 politik. Kapan kita 

  
:|-Nica djangan mendarat. 

darat dikota Surabaja melepaskan 
peluru. Rakjat kota Surabaja tidak 
gentar menghadapi alat2 perang ig. 
dalam beberapa bulan “ sebelumnja 
telah dipergunakan dalam ' medan 
pertempuran" besar-besaran, — perang 
jang modern. Pada pagi itu, terde- 
ngarlah pedato Bung Tomo pemim- 
pin Barisan Pemberontakan Rakjat 

Indonesia, . pedato jang mempunjai 
inti . untuk menggerakkan segenap 
rakjat. Diantara kalimat2 jang ma- 
sih mendesing ditelinga adalah — se- 

—-perti “jang kita suntingkan—diatas. 
Peluru sudah bitjara. “Darah su- 

dah mengalir, membahasi bumi In- 
donesia jang merdekanja belum ada 
seratus hari. Djalannja pertempuran 
dikota Surabaja sangat dahsjat. Baik 
pemuda-pemudanja, ' Angkatan  Pe- 
rangnja, Polisinja, Ulamanja, semua 
nja memberikan perlawanan kepada 
musuh. Suatu perlawanan jang tiada 
taranja. 5 

Segenap rakjat melupakan segala- 
galanja. Hanja satu jang diperhati- 

kan. Jakni: Republik Indonesia ha- 
rus tetap merdeka! 
Semua perhatian ditudjukan ke Sa- 

rabaja. Baik lawan maupun kawan. 
Sekalipun beberapa hari sebelum 
itupun sebenarnja peluru sudah ber: 
bitjara. Tetapi pertempuran jang 
berlangsung pada tanggal 10 Nopem- 
ber itu adalah suatu pertempuran 
jang didahului dengan suatu ,,ulti- 
matum”, suatu pemberitahuan setja- 
ra terang-terangan jang merupakan 
Suatu tantangan kepada pemerintah, 
alat2 negara dan rakjat Indonesia. 

Tentara Sekutu pergi 
tidak pamitan. 

SETELAH kota Surabaja menga- 
lami pelbagai insiden dengan tentara 
Djepang, diantaranja insiden bende- 
ra dihotel ,,Oranje”, suasanania di- 
liputi oleh matjam2 kemungkinan, 
Pada tanggal 24 Oktober 1945 tam- 
pak iring-iringan kapal sekutu mcn- 
dekati pantai Tandjongperak. Dr, 
Mustopo 'selaku kepala markas be- 
sar tentara di Surabaja dengan me- 
lalui tjorong radio menjampaikan se- 
ruan2, jang pokoknja menghendaki 
agar tentara asing tidak mendarat 
di Surabaja. Pedatonja itu kadang? 
menggelikan kedengarannja. Lebih? 
selaku kepala markas besar tentara 
setempat. Antaranja terdengar kata2: 

Inggeris, 
djangan mendarat. Kamu tahu atu- 
ran!” 

Pendjaga pantai segera mengirim- 
'kan 'isjarat kekapal tsb. jang mak- 
sudnja memerintahkan djangan men 
darat. Dari kapal segera ada djawa- 
ban. dengan isjarat lampu: ,,We don't 
take any order from anybody”. Me- 
|reka tidak wadjib menerima petun- 
djuk dari siapapun djuga, djuga ti- 
dak wadjib menerima petundjuk dari 
pemerintah Republik Indonesia di 
Djawa Timur. 

Njata2 sedjak saat itu Inggeris su- 
dah akan mentjoba untuk menga- 
baikan Republik Indonesia. 

Tg. 25 Okt. djam 14,00 beberapa 
Orang utusan Sekutu mendarat dan 
selandjutnia mengadakan hubungan 
dengan Markas T.K.R. (dr. Musto- 
po) kemudian dengan Pak Suryo (se- 
(karang sudah almarhum) Gubernur 
Djawa Timur. . 
Utusan Sekutu itu mengadjak  se- 

orang wakil TKR dan Pak Suryo 
untuk mengadakan perundingan di- 
kapal. Tetapi apa jang akan dirun- 
dingkan, utusan tsb. tidak mau me-   akan beladjar dari sedjarah kita 

sendiri? 

fjegah timbulnja perang dunia jg 
baru. 

Kepada wartawan United 
Press ia menerangkan, bahwa ki- 
ta hanja bisa mentjapai perdamai- 
an dengan semangat jang lebih 
lajak dan lebih bermoral tinggi 

  

ngatakan. Berulang2 mereka mende- 
sak. Namun tidak berhatsi!. 

daripada semangat keadilan. Dan 
kekewatiran, dalam mana bang- 
sa2 kini tenggelam, memaksa per 
seorangan2 ' dan bangsa untuk 
mengakui perlunja semangat baru 
ini jang akan memungkinkan di- 
dapatnja penjelesaian2 dalam ma 

  

Suatu hal jang masih tidak akan 

   
dilupakan. adalah, pada waktu utu- 
san Sekutu itu meninggalkan perte 
muan, tidak seorangpun jang minta 

Viri. Dengan demikian, sudah mem 
berikan kesan jang mentjurigakan. 

K.N.I. Surabaja memadjukan per- 
mintaan kepada pem. pusat, agar 
pendaratan tentara Sekutu di Sura- 

baja diurungkan. Tetapi djawaban 
pemerintah pusat sebaliknja. Dikata- 
kan bahwa kedatangan tentara Se- 
kutu djangan sampai diganggu oleh 
rakjat Surabaja. 

Apa boleh buat. Guna memenuhi 

perintah pusat, sesudah tentara Se- 
kutu mendarat pada tg, 25 Oktober 
Siang, pada sorenja sdr.2 Sugiri, 
Roeslan Abdulgani dan Bambang Su 
parto menudju ke  Tandjongperak 

menemui komandan tentara Sekutu. 
Ketika para utusan ini bertanja, ma- 
ka tentara Sekutu mendjawab, bak- 
wa mereka akan menduduki gedung2 
didalam kota. 

Perundingan tidak dapat diterus- 
kan pada waktu itu, Baru dilandjut- 
kan pada malam dan  esoknja 
dapat ditjapai kata sepakat: (1) Ten- 
tara Sekutu mengakui kekuasaan pe- 
merintah R.I: “(2) Tentara Sekutu 
tidak membawa tentara Belanda dan 
Nica. 
Belum djuga kering tinta jang 

menggores kertas, tentara Sekutu je. 

mendarat setelah menduduki 
dung2 penting, segera bertindak jg. 
provokatief. Antara lain dengan 
merampas mobiel jang liwat, melu- 
tjuti sendjata pemuda2. s 

ge- 

Tembak-menembak  dida- 
lam kota. — Bung Karno 
datang ke Surabaja. 

SUASANA AMAN TIDAK 
tampak lagi. Perbuatan tentara 
Sekutu tidak mungkin dibiarkan. 
Sehingga terdjadilah tembak-me- 
nembak. Tgi. 28 Oktober 1945 
mulai djam 6 sore kota Surabaja 
sudah diliputi desingan peluru 
dan asap mesiu. Pemuda2 Sura- 
baja untuk pertama kalinja meng 
hadapi tentara Gurkha. Kemena- 
ngan2 T.K.R. di Ambarawa dan 
Magelang menambah semangat 
pemuda2 Surabaja. Sehingga per- 
tempuran mendahsiat. 

Pada waktu rakjat dengan 
mempertaruhkan djiwa dan raga- 
nja dengan kejakinan bahwa toh 
mereka akan menang, maka pada 
tanggal 29 Oktober 1945, men- 
darat sebuah pesawat terbang di 
Surabaja jang membawa Presiden 
Sukarno, Wakil Presiden Moh. 
Hatta, Mr. Amir Sjarifuddin dan 
turut djuga Panglima Tentara Ing 
geris di Djawa djendral Haw- 
thorn. 

Dikala kendaraan jg membawa 
Presiden menudju kota, tiada sebu- 
tir pelurupun dari rakjat jg di le- 

paskan. Memang, maksud  kedata- 
ngan Bung Karno ke Surabaja ada- 
lah untuk menghentikan  pertempu- 
ran. Atas permintaan Inggris. 

Segera setelah tiba di Surabaja, di 
tjapai suatu persetudjuan. Dengan 
melalui Radio Pemberontakan. Sura- 
baja (studio djalan Mawar), ' Presi- 
den dan Komandan Tentara Inggris 
mengumumkan -hasil2 perundingan. 

(1) Penghentian tembak-menembak: 
(2) Keleluasan lalu-lintas tanpa gang 
guan: (3) Pengembalian dan Peng- 
angkutan beserta djuga pemelihara- 
an para korban, baik gugur, mau- 
pun jg luka2 dari kedua fihak. 

Brig. djenderal Mallaby 
tewas? Kalau tewas, sia 
pakah gerangan  jafig 
menewaskan ? 

SETELAH -“dapate menjusun ,,Con- 
tact-bureau”, pada tgl. 30 Okt. sore 
Presiden dan rombongannja kemba- 
li ke Djakarta. “ Contaci-bureau di 
Surabaja bekerdja terus untuk melek 
sanakan persetudjuan jg sudah di 
dapat. Begitulah, ketika  anggauta 
.Contact-bureau” habis berunding 

dan akan kembali, didekat gedung 
Internatio terdjadi ' tembak-menem- 
bak. Para anggauta Contact-bureau 
mentjari perlindungan. Mobiel kena 
granat dan hangus terbakar. 

Baru kemudian diketahui, bahwa 
seorang anggauta Contact-bureau da 
ri fihak Inggris, Brig. djenderal Mal 
laby tidak ketahuan. Mungkin dia ti 
dak berlindung. sehingga tewas ha- 

ngus bersama2 mobielnja? Kalau te 
was, disebabkan granat siapa? 

Soalnja tetap mendjadi teka-teki, 
Jg terang, dengan peristiwa itu Djen 
deral Christison Panglima Inggris di 
Djawa menganggap hal itu sebagai 
.foul murder” (pembunuhan jg dji- 
djik) dan akan mempergunakan se- 
gala kekuatan tentara Inggris — da 
rat laut dan udara — beserta sen- 
djata2 modern terhadap orang2 In- 

donesia jg bertanggung djawab ter- 
hadap peristiwa itu. 

se 

Begitulah, pada tgl. 9 Nop. 1945 

salah2 jang kini tak dapat dibe- 
reskan. Perseorangan2 bisa dan 
harus berusaha untuk memberi- 
kan sumbangan dalam memper- 
kembangkan semangat baru ini 
dengan segala kechidmatannja 
dan  kesederhanaannja “ sebagai 

  

djam 12-30 diatas “kota 
melajang2 pesawat terbang Inggris 

ig menjebarkan — ultimatum djende- 
ral Major Mansergh panglima Angk. 
Perang Inggris di Djawa-Timur. 

Maksud  ultimatum itu ialah agar 
pemuda2 Surabaja menjerahkan sen 
djata sambil mengangkat tangan 
dan membawa hendera putih. 

Ultimatum jg. merupakan penghi- 
naan tidak akan dipenuhi. Namun 
demikian, Gubernur Djawa Timur 

Suryo mengadakan — hubungan dgn. 
pemerintah pusat. Dan pusat 
djawab bahwa segala sesuatu terses 
rah kebidjaksanaan para pembesar 
dan rakjat  Djawa Timur. Malam 

itu djuga Gubernur Suryo (djam 11 
malam) berpedato jg ditudjukan ke 
pada rakjat. Ig maksudnja tidak da 
pat memenuhi permintaan tentara 
Sekutu. Dengan tjara bagaimana un 
tuk menghadapi kemungkinan itu, 
terserah kepada rakjat. Pedatonja di 
achiri dengan kalimat Selamat 
berdjoang. 

Paginja, 10 Nopember 1945 djam 
9 lebih, mendesinglah peluru Ing- 
gris. Sambutan peluru dari rakjat 
mendesing pula, semua  alat2 mo- 
dern oleh Inggris dipergunakan. 

Hari Pahlawan Indonesia 
minta diresmikan. 

ACHIRNJA dapat ditjatat, 
bahwa pada tanggal 11 Nopem- 
ber 1946 Badan Pekerdja Badan 
Konggres Pemuda Republik In- 
donesia mengusulkan ke pe- 
merintah dengan peranfaraan Ke 
menterian Dalam Negeri agar 
tanggai 10 Nopember diresmikan 
sebagai ,,Hari Pahlawan” Indone 
sia, berdasar petjahnja pertempu- 
ran di Surabaja. 

Menghargai pahlawan, 
BUNG KARNO sendiri dengan 

tulisan tangan pada tgl. 10 Nopem 
ber 1949 menulis seperti jg kita pa- 
parkan diatas. Oleh  karenanja,: su- 
dah sewadjarnja kalau kita menghar 
gar para pahlawan. 

10 Nop. 1945 segenap rakjat melu 
pakan segala?nja. Tidak bertempur 
menjabung njawa untuk sesuatu go- 
longan. Tiada dikenal arti perbeda- 
an golongan, tingkatan, perbedaan 
agama, ideologie dsb-nja. Karenanja, 
alangkah djanggalnja djika dalam 
pada kita memperingati hari Pahla- 
wan sekarang ini oleh sesuatu golo 
ngan dipergunakan untuk kepenti- 
ngan golongannja. 

Disamping itu sudah datang 
waktunja bagi Negara, djika mem 
pergunakan tanggal 10 Nopem- 
ber ini untuk memberi tanda dja 
sa kepada orang jang dapat men- 
tjapai hasil jang setinggi-tinggi- 
nja. Disemua negara ada tara 
memberi tanda djasa. Djuga In- 
donesia tidak usah  terketjuali 
Dan banjak sudah orang” jang 
pantas mendapat tanda djasa da- 
lam lapangannja masing2. Tidak 
usah kita menjebut satu demi sa 
tunja, rasanja pemerintah sendiri 
lebih mengetahui. 2 

Kalau di Inggeris dapat diberi- 
kan tanda penghargaan kepada 
sopir2 jang tidak pernah menim- 
bulkan ketjelakaan, Sovjet Rus- 
sia ada hadiah Stachanof jang di 
berikan kepada pelkeerdja jang da 
pat paling banjak hasil pekerdja- 
annja, lain2 negarapun ada tja- 
ra2 pengharggan, selajaknjalah 
kalau Indonesia mempergunaka 
Hari Pahlawan untuk memberi- 
kan tanda2 djasa kepada orang2 
jang memangnja berhak atas hal 
itu, 

Seluruh TTIV 
1201 Pahlawan Jg-Telah 

Gugur | 

  

Didalam wilajah TT. IV djumlah- 
nja pahlawan jang telah ditempat: 
kan  dimakam2 bahagia  sebanjak 
2573. Terdiri dari 2367 anggauta 
Angkatan Darat, 131 A.L.RI., 75 
A.U.RAI, , 

Diantara djumlah tersebut antara: 
nja ditjatat: 1 Panglima Besar (Pak 
Dirman), “1 Letnan Djendral (Pak 
Urip Sumohardjo) dan 1 Djendral 
Majoor (G.P.H. Purbonegoro). 

Selain itu terdapat makam 183 
pahlawan dari kalangan sipil.  Di- 
antaranja 1 menteri (Supeno), 1 re- 
Tn 2 Bupati dan 2 Komisaris Po- 
isi. 

Dari Badan Perdjoangan djumlah- 

  

Surabaja . 

mens. 

nja ada 1299. Disamping itu masih - 
terdapat 504 pahlawan 
dikenal. 
Makam2 pahlawan jang masih ter 

sebar dipelbagai tempat, jakni jang 
belum dapat dipindahkan ke Taman? 
Pahlawan, didalam wilajah TT IV 
masih terdapat 2732. $ 

jang tidak 

tu?-nja Harapan Utk TjegahPerangDunia 
orang jang beragama, 

Saja berpendapat, bahwa saran 
saja mengenai hormat terhadap 
penghidupan manusia menimbul- 
kan perlunja dan dihidupkannja 
kembali  moraliteit jang dapat 
menghatsilkan tjita2 ini, 

- 

  

se
k 

-
 

 



  

  

  
  

  

  

                  “3 Mba BAN 5     
  

  

  

                      3 2 2013 

j . Standaard Pintu dan Djendela 
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Rambut putih 

  

     
  

  

  
nja dalam seluruh dunia. 

  

   seluruh Indonesia. 
harga sama.   

Semir ini adalah pendapatan baru 
&Stimewanja ini semir jalah tidak 
panas seperti lain2-nja. Tanggung 
terasa dingin. Smeer ini mempu- 
njai beberapa sifat2 istimewa, an- 
taranja sama sekali tidak berba- 
haja bagi kesehatan otak, maupun 
kulit, dan pakai berasa dingin. 
Ditanggung tidak ada bandingan- 

Harga Rp. 4,50 
per pak. Pesanan bisa kirim ke- 

Semua Agen2   
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“ 

M.S. Rahat 
Tabib. 

Seteran 109 — Semarang. 

Specialist 

beien), ASTHMA, KEPUTIAN, 
IMPOTENTIE, dan lain-lain pe- 

njakit. 

—SAM KOK- 
Siapa ingin batja riwajat 

SAM KOK jangtermashur itu, 

boleh berlangganon 

MINGGUAN TJERMIN 
3 BULAN Fp. 17— 

MINGGUAN TJERMIN 

PASAR BESAR 176 

SURABAJA. 

. 

Djam bitjara 4—12 pagi 

5— 7 sore 
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Nafsu Besar Tenaga Kurang ! 
ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 

Penjakit JIRIAN (Spermatorehoea) IMPOTENTIE. Tanda-tanda Pe- 
njakit Selalu Marah-marah Muka Putjat, Makanan Kurang Hantjur, Pe- 
rut Kembung, Kepala Pusing2, Lekas Tjape, Tidak bisa Tidur, kaki ta- 
ngan dingin, Semut-semutan, Pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung 
berdebar-debar, selalu mimpi-mimpi, untuk itu semuanja kami sediakan 
OBAT JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA .JARIANOL”, 
Spetisi, Buat Junk) Darpa. per botol K1 bintan anna banana Rp. 20.— 
»OVUM TAZOL” Special buat Perempuan harga per botol 25, — 
sObat Minjak Soren Dame” Buat Lakid Widi ravogi ian 10 — 

»BLACK HAIR DYE” Obat HITAM RAMBUT 10076 tidak luntur. 
Garansi Harga Rp. 5.—, Rp. 10.—, Rp. 15.—, Rp. 20.—, Rp. 30.— dan 
Rp. 50.— per botolnja. 
Zalf Face Cream ,,IJAHAJA YUSUF” Buat hilangkan Item2 Djera- 
wat, Kukul dan Kekolotan di Muka Laki2 atau Perempuan Harga 
Rp. 25—, No. 2 Rp. 10.—. ,SULFAN OIL” Obat Gatel, Kudis Koreng 

dll. Rp. 5.— per botol. ,,GALINUS” Special buat Batuk T.B.C. harga 
Rp. 25.—. satu botol dan Batuk Kering. ,,KATHRAH-I-NOOR” Special 
Obat buat Mata, Kurang Terang, Lihat Putih2 dan putih di dalam Mata 
Kelihatan seperti Asep, dll. Harga Rp. 15.—. Obat-Obat dikirim di- 
seluruh INDONESIA. Wang di muka. Tambah Ongkos 1076. Untuk 
mengobati segala penjakit luar atau dalam. Sakit MATA, sakit berbahaja 
(utk. Keturunan), Mati Badan Linu2, BENGEK (ASTHMA), Sakit Gin- 
djel, Sakit T.B.C., Perempuan tidak Accoord Bulanan atau keputihan, 
WASIR (Aambeien) di djamin 10 hari sembuh dan keluar Akar2nja tidak 
dengan Operasi (POTONG). Semua penjakit di Obatin sampai baik. 
(Sedia obat orang jang kepingin punja anak). "3 
AKRHEMPIL. Buat Rheumatiek sakit tulang2, entjok, linu dll. Rp. 30.— 
AKSATAPIL. Buat bengek, sesak napas (Asthma) ............ ». 30.— 
AKSOZA sakit berbahaja untuk keturunan ....... Na ask » TO02s 

DEL POEN RIO Ta PPA PA oa PR AN San Inda oan na Pa Bapa k00 5 0 Ya “2 nh Oa ». 350— 
SALPWASIER. Berentikan darah mengketjilkan wasier ...... IS — 
NOHAIR Obat Iilangkah YAmbOt Ah osani cab enbana on Kendiennan yg Ore 
HOME DOCTOR REAMADY, istimewa obat untuk Laki2, Perempuan 

Dan San Gn buat minum dan pakai luar. Amat mandjur p. botol 
p. 0, 

WORLD FAMOUS Prof. TABIB FACHRUDIN No. 14 Sawah 
Besar — Phone 3804 G. — Djakarta. Prof. TABIB G. A. FACHRUDIN 
Pena g Djl. Tepekong No. 3, Medan. 127 Seranggoon Road SINGA- 

8. 
A gen2: Fatehudin, Toko Punjab, Djl. Pasar 45, Djember: ,,PUNJAB 
STORES” P. Besi 2 — Tilp. 4177 Gbr., Djakarta: Toko FATEH, Pang- 
gung 79, Surabaja: Toko Manis, Oro-oro-Dowo No. 2. Malang: Toko 
DJAKARTA, Kajutangan 95, Malang: Toko ASIA BARU, Kebun Sa- 
jur, Balikpapan, Toko FATEH, Djl. Kemakmuran, Makassar, Tabib 
GASITA, Ondomohen 24, Surabaja, ZINDABAD HOUSE, Nonongan Tg 

Solo: Toko MURAH, Dji. Margao Genung, Ambarawa: M. A. MIRZA, 
Pontjol No. 40, Semarang, Toko PAKISTAN, Teluk Betung (Lampung), 
A. LATIF PAKISTANI. Tangabatu Muaradua (Palembang): Perusahaan 
Masin Tek, Djl. Setasion, Purwakarta: MOHAMED AMIN & CO., Sa- 
marinda: Toko PAKISTAN, Alon2 Selatan 3, Madiun, Toko INDONE- 
SIA, Pabean Utara 38, Surabaja, B. H. DAWOOD BILAY, Den Pasar, 
Bali: S. H. HAMDULAZIZ, Kapraban Wetan 23, Solo, KHAIRUDDIN 
& SONS, Djalan Guntur 30-32, Djakarta: Toko PAKISTAN, Djl. Raya 
No. 203 B, Sukabumi: SINGH STORE, Gang C. No. 21-23, Tandjong 
Priok: Toko PAKISTAN, Djalan Pasar Wetan F 16, Tasik, M. ALI 
SPORTS, Djl. Polisi 30, Pontianak: Toko PADANG, Djl. Djawa-Pa- 
dang M, Toko KALIMANTAN, Djl. Lengkas, Tarakan: Toko PAKIS- 
TAN, Bima: Toko PAKISTAN AHMED BAX, Endeh-Flores, Djl. Pa- 

sar Baru No. 288 (Keb. Suklat), Bandung. 
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Pasanglah 
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D ALAM keadaan apa sadja — kepada slapa 
sadja hadiah ini diberikan, Tuan menge- 

tahui bahwa Parker "51" akan membawa kese- 
nangan bertahun-tahun lamanja. Parker “51” 
jang telah termasjhur diseluruh dunia ini tak 
akan membosankan Tuan, penjelenggaraan 
jang sempurna dan modelnja baik ustuk sepan- 
djang masa. Hanja pena inilah jang mempunjai 
tjara-mengisi Aero-metric, dimana mengisinja 
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HADIAH JANG PALING BERFAEDAH 
DAN MENGGEMBIRAKAN 

djadi mudah, serta ringan dituliskannja. Beri- 
kanlah sebagai hadiah Parker “51” dengan 
pasangannja pul-potlot 51”, Sekarang terdapat 

disemua toko2 jang ternama. 

Agar tertjapai hasil baik untuk ind 

dan untuk semua pena lain?nja pa- 

kailah Parker @uink jang memakai 
Solv-X. : 

  

PULPEN? PARKER ,,51” 
Rp. 480,—, Rp. 400.— dan Rp. 900.— 

Distributir tunggal dan Servis-Reparasi 3 

LAWSIM ZECHA & Co. N. V. Nusantara 9 (atas) DJAKARTA 
5320-1   

  

      

berharga dari pada : 

PERANG KOREA BERACHIR !? 
MESIR AKAN ADA APA ??7! 

PERANG ? 

Ramal 
Isinja 
djadi,   
lan m       

LINWYO 

“ Ramalan Ronggowarsito, 
artinja ramalan ini?? 9: — “ 
(Apakah ma'nanja ?)! —" Pu 
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ANGGUR KOLESUM tjap S1. Roda djaman 
berputar terus banjak . anggur kuat didjual 
orang, akan tetapi hanja ANGGUR KOLE- 
SUM tjap 51 merupakan suatu pendapatan 
terbesar dalam tahun 1951. ANGGUR KO- 
LESUM tjap 51 sangat mustadjab untuk me- 
mulihkan kelemahan2 kaum laki2. Anggur ini 
dapat memberi tenaga baru, menguatkan gin- 
djal, menambah semangat dan menjegarkan 
tubuh bagi orang jang kaki tangannja linu dan 

| tak bertenaga bermuka putjat kurus kering 
kurang darah dan sebagainja. ''— ANGGUR 
KOLESUM  tjap 81 dengan pasti akan me- 
ngembalikan kesehatannja kepadanja. Telah ba- 
njak dokter2 dimana2 memperkenalkan ANG- 
GUR KOLESUM tjap 51 kepada para pasien- 
nja dengan hasil-hasil jg gilang-gemilang mem- 
buktikan dengan djelas bahwa anggur ini lain 
daripada jang lain. 

Agen Semarang: 

Toko Ilway An Tong 
Gang Warung 3 

Pusat Pendjual: Toko Obat SIN BAN SAN. 
Djl. Songojudan 14 - telp. 2028 U - Surabaja,   

PENDAPATAN BARU 
Dalam 1 Djam Muda Kembali 

(Black Hair Oil) 

Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin kuat 
rambutnja dlm 1 djam rambut Putih mendjadi Item bagus, ti- | 

dak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting gampang 
pakai 10076 Garansi tidak luntur harga 1 Botol Rp. 25.— 
HORMON Cream. Spesial Obat untuk Wanita, supaja | 
Buah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50.— p. Doos. | 
MOONLIGHT Cream Spesial buat ilangkan item2 Dja 
rawat Kukul kekolotan panu2 dan Muka bikin Tjantik, | 
Laki2 Perempuan boleh pakai MOONLIGHT Cream | 
harga Rp. 15.— | 
RADIUM OIL. Obat Luar sanggup mengasih kesena 

| ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUEBEL antara 
| Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20.— Per Botol (Persediaan 
|. terbatas). 

Manufactured by: 

PENWAR MEDICAL HALL. Singapore. 

Bisa Dapat Beli Pada : 

World Famous Tabib Fachrudin 
14 Sawah Besar Djakarta Phone 3804 Gambir,               

LAAS DAN KERSTCADEAUX “ 
PARKER 51 : 

JUWELIER T I O HORLOGER Bodjong 58 —. Telp. 1514 — SEMARANG. 
ha 5: P ah Raat 5 — - . Te aa Ea : 

Buku 

SAPTA PUDJANGGA 

gara dan Dunia umumnja (Macrocosm), — 

lambang/Sindiran dzaman Djojobojo, al. ,,Wong agung kesing- 

gung, Wong ala kepudja — Orang agung tersinggung, Orang dja- 
hat terangkat.” — #. Kupasan Djojobojo, a.l: ,,Dzaman Kolo- 
sembogo artinja Dzaman Tersohor, banjak orang ditanah Djawa 

sama mengedjar ilmu pengetahuan...... ” (Sudabkah kini 

nesia, untuk memilih hari terbaik dan saat tertepat guna 
mendirikan rumah, pindah tempat/rumah, mentjari obat, bertjutjuk tanam, mentjari pen- 
fjuri, melihat nasib, watak dan kelakuan orang, — “ 
kok akan orang mengetjap keberuntungan dalam Pertjintaan, Pergaulan, Penghidupan 
dan Kesehatan (Pedoman jang penting dalam penghidupan manusia !): — “ Sedjarah In- 

Modijopahit, donesia, mulai dzaman Purba, dzaman Hindu, Prabu Djojobojo, Singosari, 
Kedatangan Kjai Dampo Awang, Keradjaan Bintara (Demak), Padjang, Mataram, 
man V.O.C. dan seterusnja sehingga Indonesia Merdeka dan Berdaulat jang sekarang ini! 
— “ Arti dan ma'nanja Impian, Sasmita Kedut dll. jang serba lengkap djangkap dan 
luas djelas. Pendek mempunjai sebuah buku Sapta Pudjangga berarti mempunjai 7 orang 
Pudjangga, jang sewaktu-waktu dapat ditanja, hingga orang dapat mengelakkan malape- 
taka dan menggunakan kesempatan sewaktu redzekinja berkembang !!! 

1 buku tebal, lengkap benar, ukuran saku jang mungil, mudah di- 
bawa kemana sadja, bersamak karton doos dengan terhias gambar R 20 oo 
2 warna jang tjantik molik hanja......... un " 

Luar kota tambah ongkost kirim 1055. 

$ (“ Persediaan terbatas. 1 orang hanja 1 buku sadja !) 

KWA GIOK DJING 
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Sheaffers T.M. SNORKEL 
Sheaffers ,,  VALFANT 

3 “Aa 

— : Aa. 33 1x : 
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Wait and see! 
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an 7 Pudjangga. Oleh Sapphire. 
al: “ Ilmu2 akan mengetahui apa jang sudah/akan ter- 
baik mengenai diri perseorangan (Microcosm) maupun Ne- 

#  Djojobojo, rama- 
ulai dzaman Purba sehingga kelak kiamat Kubra, — “ Per 

dzaman Kolosembogo ?),  — 
al: ,,Saiki tjelengan wesi, mengko tjelengan gaib”. (Apakah 

Sjair Ronggowarsito, a.l.: Keong Jurik separan-paran...” 
spa Ragam, beraneka ilmu2 tua, pusaka Pudjangga2 Indo- 

mentjari Djodo, Perkawinan 

Astrologie & Horoscope, kunfji po- 

Dza- 

Kramat No. 2—4, — KUD US. 

    
NO WOMAN LOVES A WEAKLING 

BN 

  

: PHARMA" 

Tak usah didjelaskan kesusahan hati dan kesedihan laki-laki itu 3 su 
dah hilang atau kurang tenaga laki-laki (sjahwat)nja. Merak Wan an. 
diri bahwa KEKUATAN SJAHWAT semakin hari mulai semakin ku- 
rang, tidak merasa puas, 
Kekuatari laki-laki itu bersangkutan pula dengan kesehatan otak (urat- 
urat sjaraf), buah pinggang, djantung dan perut, maka kelemahan sjiah- 
wat atjapkali menimbulkan rupa2 penjakit lain dari zenuwen (ncurasthe- 
nie) djantung berdebar-debar, pujang, kaki-tangan dingin, Jekas tjapai 
dan djengkel, pusing dan lekas suka marah, Semangat kerdja hilang 
malas dan kusut pikirannja, Ne 
PIL SEXANOL mandjur buat menambahkan tenaga laki-laki untuk se- 5 lamanja, tinggal sehat, berani dan gagah. Sebotol Rp. 20.—, 
SEXALIN untuk wanita merasa sakit bulanan (haid) tidak tjotjok “ku 

rang darah dan keputihan, Sebotol Rp: 20.—, it 
APHRODIN untuk lelaki. Obat pelesir Rp. 10, 
PN And Dn ha untuk dapat anak Rp. 25.—, 
ATOM YE untuk bikin hitam ra i 10.— Era ae Hadi rambut putih Rp. 10. Rp. 15.— 

Harus tambah 1570 ongkos kirim ,,DC PHARMA” PRODUCTS 
: BANDUNG, 

Agen2: Sematang Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: Magelang 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R, Obat sKARUHUN” Djok ja dan 
Pekalongan, Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, Djokja: Toko Obat 
Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek Selamat 
Tjirebon, bak mn Dhan 

  Beta tunas old es, Mg


