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jar dimuka) Rp. 
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Rec 

Gjut dikabar 
adakannja 

“RRT, aan 

susi 

. menteri Juar 
. konperensi 

   

      

   
         

  

     

     
        

    

pers din 

Uni dalam Lada Pn 
al jg paling mendes, 

hentikan perlombaan 4 
.dan mengurangi persendiju U 

“sa ini, termasuk bom2 ate, 
zat-air. Dan tidaklah benar, 
Molotov, bahwa usul Sovjet herar, 
bahwa semua masaalah harus d' 

PR djarakan pada waktu itu djuga. 

sar ikut serta: 2. 
: | terikat oleh suatu “ atjara tertentu dan karenanja -bertalian pula dgn, 
ian bebas untuk “membitjarakan'| masalah pengurangan ketegangan in 

$ tiap masalah jg menurut pendapat an Tapi Amerika, Inggris, 
mereka akan dapat membantu mere 
dakan tegangan dunia. - 

. Dalam pada itu Molotov ' meng: 
(ingatkan sjarat2 jg tertjantum “dim. 
“nota Sovjet tgl. 

supaja' diadakan konperensi 5-Besar 
untuk mengurangi ketegangan inter- 
nasional dan .pula suatu konperensi 
4-Besar lainnja untuk — membitjara- 
kan masalah Djerman. 

Kata Molotov, nota Sovjet itu te- 
| lah menimbulkan perhatian besar di 

luar negeri, karena nota tadi menge 
hai masalah2 jg penjelesaiannja ada 
lah penting sekali bagi perdamaian 
dan keamanan internasional. Penda 
pat umum dibanjak negeri telah de 
naga gembira menjambut usul? itu, 

» tapi. pemerintah? Amerika, Inggris 
|1 dan Perantjis memberikan sambutan 
sig berlainan. Presiden Eisenhower 

telah menggambarkan nota tsb se-: 
bagai sesuatu jg negatif dan mala- | 
han telah dikatakannja, bahwa nota | 

1 tab 'tak memuat keinginan untuk | 
4 | mengadakan suatu konperensi. Pen- 

dapat itu adalah “sangat « bertenta-! 

     

  

E 

     

  

ngan dengan kenjataan jg sebenar- 
: kata Molotov. : 

Molotov selandjutnja meng- 
     
    

    

    
     

    

     

   

      
    

    

  

   

kan pula nota2 Sovjet Uni | 
p telah disampaikan kepada ' 
at ts. 4 Agustus, 28 September : 
.3 Nopember, dalam sena 

vjet Uni mengusulkan supaja | 
akan konperensi2 menteri j 
negeri. Dan djelasnja, bahwa | 

s semuanja ingin 
Harng konperensi, 

menga- 
tani hing ! 

at mengenai 'maksud2 dari | 
perensi itu. : 
endirian Sovjet jalah, bahwa | 
” konperensi menferi2 luar 

eri adalah perlu dan berguna, 
a mempunjai maksud untuk 
edakan ketegangan internasio 
kata Molotov. 

Menurut  statement2 dari “Ameri 
Inggris dan Perantjis, kata Mo- 

& selandjutnja, negeri2.- tsb, 
sekali berusaha untuk .mengu- 

ketegangan internasional. Dje      

   ' MOLOTOV masih mentjoba 
“ untuk memetjah-belah negara2 
| Barat, kata djurubitjara kemente 

! rian Juar negeri Amerika Serikat 

    

an, bahwa kon 

Savjet 
““C sbutuhkan, 

sh 
Usul 

Do tu Falah: I- supaja semua negara be' 
Supaja mereka tak 

. 3 Nopember jl. ke-| 
| spada negeri Barat, jg mengusulkan) 

dapat -tertjapai — kata | rinan 

“engkbak Olah Busi Heat Aan Talak 
1 

negeri, V. Molotov, 

laslah, bahwa 

internasional a 
tapi untuk menentukan 

angkah2 guna melaksanakannja ada 
sh hal lain, kata Molotov dengan 
enambahkan, bahwa menurut pen- 

“hpat Sovjet konperensi 
Toar ne: hendaknja diadakan se- 
bagai langkah kedepan kearah mem ' 
perkokoh - perdamaian “dan keama- 
nan, internasional. 
Masalah Djerman adalah erat hu- 

bungannja dengan keamanan Fropa 

      

“dan Perantjis tak mau membitjara- 

  

— Molotov   
kan masalah untuk mengurangi ke- 

: tegangan internasional dan mentjo- 
'ba membelokkan masalah Djerman 
bukannja kearah persatuan negeri 
Djerman, melainkan kearah di per- 
tjepatnja remiliterisasi negeri tadi. 

Konperersi 5-Besar. 

akan Ketegangan Dunia 
MENGENAI KESEDIA Sovjet Uni untuk menjelesaikan masalah internasional lebih lan- d 

katakan, bahwa Sovjet Uni menghendaki | di 
Besar, termasuk Amerika Serikat, Inggris, 

dapat menjelesaikan tiap masalah jang Bh ketegangan internasional. Dalam 
ak: pesensi sematjam daknja djangan tergantung pada 
knja memberikan kesempatan baik bagi 5” negara tab. untuk 4 
mereka anggap dapat membantu meredakan ketegangan2 dunia. | 

eredaan ketegangan membitjarakan pengurangan ke- 
alah suatu hal jg di te 

menteri2 

lam. Blok Atlantik jg agresif 

    

  

Perantjis, Sovjet Uni dan 

mengemuka- 

egangan internasional itu bukan | 
lah berarti bahwa dengan sendiri 
nja segala masalah internasional 
dipetjahkan dengan segera. Tetapi 

“konperensi ini sudah di-ikat sebe 
“Jum. dimulai”: sebabnja ialah ka 
rena konperensi inilah jg harus | 

| menetapkan keputusan2 apa jang 
Iharus diambil guna 
ketegangan internasional. 

3 Djerman dalam blok 
Atlantik bahaja besar 

Menurut Molotov, Amerika Seri- 
kat, Inggris dan Perantjis hingga ki 
ni tidak mau ambil tindakan2 prak 
tis untuk mempersatukan . kembali 

Djerman: dan hingga kini ketiga ne 
gara ini. belum mengumumkan pan- 
|dangan mereka, baik mengenai per- 
Satuan Djerman . maupun | tentang 
perdjandjian perdamaian. Dikritik- 
nja negara? Besar Barat jg mentjo- 
ba ...menjeret Djerman Barat ke da 

itu,” 
Dimasukkannja Djerman dim. Blok 
Atlantik, berarti antjaman langsung | - 
bagi keamanan rakjat2 Perantjis, Po 
landia, Belgia, Tjekoslowakia, . Den- 
mark, Belanda dan negara2 Eropa 
lainnja. 
Pangkalan? militer Amerika di 

Eropa dan didaerah? lainnja terus 
menerus diperbesar djumlahnja, se- 
muanja dekat perbatasan Soviet 
Uni: hal ini merupakan antjaman 

bagi keamanan 'Eropa. 
Sovjet Uni & RRT me 
rasa diri dikepung A.S. 

Pembuatan pangkalan2' Amerika 
ini menurut Molotov ' merupakan 
usaha untuk mengepung Sovjet Uni,   Molotov segerusnja mengatakan, 

apabila negara2 Barat menjetudjui 
diadakannja. .konperensi 5 Besar (31 

Ika hal ini akan merupakan “Suatu 
petundjuk, bahwa telah dilakukan ' 

internasional ' dan. penguatan perda- 

maian. 
Kami anggap sangat penting, 

ta Molotov, bahwa diadakannja kon 
' perensi 5 Besar itu didasarkan -ataS inkian, maka ini bukannja 

ker anan bagi semua negara kebutuhan untuk menghentikan pa- 
“persendjataan “dan —berdasar-” 

kan kebutuhan untuk mengurangi . 
persendjataan. dengan njata, di mu | 
lai dengan pengurangan:  persendja- 
taan 5 Besar sendiri, karena menu- 
rut. Piagam PBB mereka bertang-' 
gung djawah untuk memelihara per 
damaian dan .keamangg, internasio- 
nal. 

Mengenai ikut sertanja RRT 
dalam konperensi antara negara2 
Besar, Molotov mengatakan pula 
bahwa tak mungkinlah untuk 
membitjarakan masalah2 'interna 
fional tanpa membitjarakan soal 
(hubungan antara Amerika Serikat 
dan RRT, hingga soal Korea — 
termasuk pula penarikan kembali 
pasukan2 asing dari sana dapat 

lain menginsjafi arti kepentingan2 
jang sah dari suatu negara besar 

diselesaikan. Perlu pula negara2 , 

RRT dan. negara2 Blok Sovjet lain- 
nja, hal ini tidak bisa dipandang se 

Lbagai suatu -hal jg perlu dilakukan 

Besar Barat, Sovjet dan RRT), ma- antuk -pertahanan Amerika Serikat. 
Sudah - barang tentu, kata Molo- 

tov, John Foster Dulles (menteri | 

langkah jg sedjati kearah keredaan Juar negeri Amerika)” bisa mengata- 
kan bahwa pangkalan2 militer di 
'Eropa Asia dan Afrika itu memper 

ka- kuat keamanan kolektif. Djika ke- 
armandn kolektif ini dipandang  de- 

berarti 
Eros. 

pas #karena" ““dihuatnja “pangkalan? 
Amerika dinegaraZ Eropa jg terten- 
ti situ sudah terang merupakan an- 
tjaman - terhadap ' negara2' “Eropa 

"lainnja dimana tidak ada pangka- 
lan2 Amerika. 

Hal ini berarti bahwa  Dulles ti- 
dak berniat berpegang. teguh. kepa- 
da bagian dalam nota Amerika ten- 
tang keamanan Eropa, karena Dul- 
les sekali lagi mengemukakan“ bhw 
kekuatan sendjata it adalah salah 
satu tjara-dalam hubungan interna- 

sional, kata Molotov. 

ketegangan internasional. 
Mengenai konperensi Bermuda 

j-a.d. (antara 3 Besar Barat), Molo- 
tov mengatakan bahwa konperensi2 
isematjam ini menghadapkan satu 

negara lawan negara lainnja dan su   seperti RRT, kata Molotov. 
Larangan sendjata atom 
& zat air. 

Djuga larangan atas alat2 sen ' 

djata atom dan sendjata zat-air 
serta sendjata2 perusak setjara   Henry Suydam, dalam kemunike 

esmi jang memberi komentar ter 
ap pernjataan2 menteri luar 

. Sovjet, Molotov, dalam 
konperensi pers. Dalam usaharja 
ini, Molotov menegaskan lagi si- 
kap Sovjet jg mengherankan itu, 
jaita bahwa tidak mungkinlah ter 
tjapai kemadjuan dalam usaha2 
di Eropa, apabila RRT tidak ikut 
membitjarakannja, kata komuni- 
ke Amerika tadi. 

Seterusnja - Suydam  mentjap 
RRT sebagai agressor di Asia. 

: Djurubitjara tadi seterusnja me 
1» ngatakan, bahwa maksud konpe 

1 pers Molotov ini runa2-nja 
ntuk memperlunak kata2 nota 

jet tertanggal 3 November jl. 
ikan tetapi statement Molotov 

“adi sama sekali tidak merobah 
Ipa jg oleh djurubitjara tadi dise 
jut sjarat2 jang tidak bisa diteri 

“jang termuat dalam nota 

    

   
   
    
    

  

    

   

  

    
    
    

  

     

  

   
   
    
   

     

     

          

Bonn: Molotov putar- 
balik kenjataan. . 

| Berita AFP dari Born menga 
Ikan bahwa kalangan2 ' politik 
ibu-kota Djerman Barat 

pers tadi Molotov 

rhadap Djerman Barat. Se 

taan Molotov mengenai ke 
inan konperensi menteri2 

r negeri itu mena ke- 
bahwa bukan Sovjet Uni-lah 

z tidak menaruh perhatian dan 
sa dirinja tidak berkepenti- 

lam konperensi tadi. 
, (Antara-AFP) 

'besar2-an lainnja, dengan erat ber 

talian dengan tugas2 untuk me 

lotov. 
Masalah2 internasional 
tak segera bisa lenjap. 

Molotov menjatakan bahwa 

ngurangi persendjataan, kata Mo- ' 

dah pasti akan membawa hasil2 jg 
langsung bertentangan satu sama 
lain, dan malahan memperbesar ke- 
tegangan  internasional.. Dipandang 
dari satu sudut, konperensi Bermu- 

ida ini sugestif, jaitu kenjataan bhw 
13 Besar Barat bukannja bermaksud ' 
juntuk membatasi konperensi ini sam 
pai soal2 biasa” sadja, menun- 
djukan bahwa tidak mungkinlah un 

tuk menghindari soal pokok, jaitu 
peredaan ketegangan internasional, 
memperkukuh perdamaian dan kea- 
manan. (Antara —UP—AFP). 

  

Jakan salah pula, apabila ,,tangan2 | 

meredakan: 

“dalam surat 
Bermuda dapat pevbesar | 

' ga. Nama Kartosuwirjo dipergunakan 

Malang Tjalon Ibukota 
Paling Mudah Melindunginja Terha- 

ber| 
sndapat. bahwa dalam konperen | 

mentjoba | 
enimbulkan ketakutan di Peran 

ja mereka njatakan- bahwa | 

dap 
DEWAN pemerintah kota 

gal 3. Nopember jang lalu, ketika 
ta tersebut dalam perdjalanannja 

Malang' minta perhatian dari pre 

mendjadi ibukota Indonesia, apal 
nai pemilihan kota untuk didjadi 

Andjuran 
sTribune” 

Spj Negara2 Asia - Teng- 
gara Bentuk Sematjam 

Yaa 

HARIAN Ae Tribune” 

hari Sabtu mengandjurkan agar 
negara Asia Tenggara bersama- 
sama menanda tangani sebuah 
perdjandjian pertahanan jg sifat   

  

    
   
    
   
    

    

   
   

BB Akan 
lenghemat 

djenderal ' PBB, 
hari  Djum'at 

diadakannja  penghe- 

1 dam sekretariaat PBB jg 

Na igurangi perongkosan se- 
1 623.000 dollar setahun ba- 
'Rentjana Hammarsjkold jg 

ari diantara anggota2 sidang 

umum menghendaki diha- 

inja 'djabatan pembantu2 sek- 

dienderal dan sebagai peng- 

entuk ,,empat sekretaris 

nja sama dengan perdjandjian 
NATO. Andjuran ,,Herald Tribu 
ne” ini ialah berkenaan dengan 
komentarnja tentang perkundju- 
ngan gupernur djendral Pakistan, 
Ghulam Mohammad, ke Washing 
ton dewasa ini. 

Dalam komentarnja a.l. oleh 
harian diatas dikatakan, — bahwa 
mungkin -perkundjungan — Ghu- 
lam Mohammad ke Washington 

ini dapat mempunjai arti sed rah 
jang lebih penting dari pada tukar 
menukar hubungan - diplomatik 
antara A,S. dan negara2. Islam 
baru di Asia sadja”. Demikian 
»Herald Tribune”. (Antara) 

ngumuman jang mengatakan bahwa walikota Malang, 

pembitjaraan dengan presiden. Dalam pembitjaraan In” : 

Serangan Atom: 
Malang telah mengeluarkan pe- 

pada tang- 
presiden Soekarno singgah 
ke Blitar, telah ME 

bata 
siden supaja Malang ditjalonkan 
bila kelak pembitjaraan menge- 
kan ibukota itu diadakan. 

Dalam pengumuman tersebut di- 
katakan selandjutnja bahwa kolonel 
Nazir, komandan maritim. Surabaja 
dalam pertjakapan2nja dengan para 
pembesar sipil dan militer ketika di- 
adakan suatu pertemuan bertempat 
dikediaman gubernur, telah menjata- 
kan bahwa kota Malang adalah tja- 
Jon jang terbaik untuk - didjadikan 
ibu-kota Indonesia. 
Menurut pengumuman itu, seorang 

guru besar pada fakultet tehnik - di 
Bandung jang telah melakukan pe- 

njelidikan2 di Malang, berpendavat 
adalah mudah sekali untuk melin- 
dungi kota Malang terhadap . sera- 
ngan2 dengan bom atom. (Pia). 

  

  

  
  

— Sanatorium 
“Anak-Anak 

  
Dihalaman sanatorium Ngawen dekat. Salatiga pada tanggal 10 Nopem- 
ber telah dilakukan perletakan batu pertama untuk pendirian sebuah 
sanatorium anak2. Beaja untuk ini ditaksir sebesar Rp. 
dipikul oleh. Palang Merah Indonesia. April tahun depan gedung itu di- 
harapkan penjelesaiannja. Gambar: Professor Dr. 
buka ,plaguette” jang diterima dari Tap Kereta Api Djawa Tengah. 

285.000.— dan 

Bahder Djohan mem- 

  

Niat bada 

nja ,, Battle Act” T 

tar resminja atas rentjana Indone 
lan karet kepada Republik Rak 
pesia jang kini sedang dalam per 
lesaikan perundingan dagangnja 
Washington. Pembesar2 di Wash 
masih sangsi apakah Indonesia 
meng-export karet ke Tiongkok, 
gang untuk beberapa waktu ja.   

IL. Huda Nama! 
Panagangkar 
losuw 

BERHUBUNG dengan Sa vananel 
kannja sebuah surat dari Kartosu- 
wirjo kepada I. Huda dalam pedato 

Presiden pada hari Pahlawan di Solo, 

  

kalangan? resmi di Bandung jang me, £ 
ngetahui seluk-beluknja ,,organisasi” 

D.L-N.LL, menerangkan — kepada 
»Antara” bahwa surat itu sudah 
agak lama disitanja. ' Menurut kala- 
ngan? itu, sepandjang penjelidikan 
jang sudah dilakukan dan kenjataan2 
dari beberapa dokumen DI jang te- 
lah disita, L Huda jang dimaksudkan 

dari Kartosuwirjo itu 
sebenarnja masih Kartosuwirjo dju- 

untuk menanda-tangani surat2 atau 
perintah2 dalam kedudukan sebagai 
simam DI”, sedang I. Huda dipergu- 
nakan untuk menanda-tangani surat? 
atau perintah dalam kedudukan. seba- 
gai ,,kuasa usaha DI” 

Dalam surat2. prive, Kartosu- 

wirjo selalu me anna se- 
Ibutan ,,orang tua” untuk menje- 
butnja atau jang .menanda-ta- 
ngani surat itu. Demikian kete- 

.rangan itu. Dalam :pada itu me- 
nurut pendapat “umum di Pria- 
ngan, I. Huda itu adalah mung- 

kin sekali sebutan nama, sama- 
' ran, karena n#ma tersebut sedjak 
didirikannja gerakan. DI-NII” 
baru achir2 ini sadja didengar- 
nja, sedang nama itu tidaklah 
dikenal, Jain lagi  misalnja de- 
ngan nama Sanusi Partawidjaja, 
Kamran, Oni dll. Disamping itu 
ada lagi kalangan jang berpen- 
dapat bahwa I Huda itu bukan- 

lah nama orang, akan tetapi 
suatu. ,,djabatan” dalam pimpi- 
nan DI dan jang sebenarnja ada- 

lah Idarul Huda. 

Kabar2 lain tentang siapa sebe- 
narnja I. Huda ini menjebutkan, bah- 
wa mungkin djuga jang dimaksudkan 
I- Huda itu adalah Ch. van Kleef 
sendiri.   

Seperti sudah diketahui, surat dari 
Kartosuwirjo kepada I. Huda itu ber- 
isi suatu  kenjataan adanja kerdja- 
sama antara DI Kartosuwirjo dengan 
golongan2 Belanda tertentu. 

Berhubung dengan adanja ketera- 
ngan seperti diatas, bahwa I. Huda 
itu sebenarnja masih ' Kartosuwirjo, 

apa maksudnja dan bagaimana du- 
duknja perkara surat itu tidak dike- 

esia Djual 

Karet Kepada RRT 
Menjulitkan Pemerentahan Eisenhower 
— Amerika Akan Balas Den Dilakukao- 

erhadap Indonesia? 
AMERIKA SERIKAT akan melambaikan keluarnja  komen- 

sia akan merundingkan pendjua- 
iongkok, sampai missi Indo 

ajalanan ke Peking, telah menje 
ti Peking. Demikian Reuter dari 
ington mengatakan, bhw. mereka 
telah” tetap keputusannja akan 

aukah dia hanja ingin berda- 
(ditentukan. 

    
    

  

   
    
   

  

    
   

   

   

# 

pembesar itu mengatakan, 
sementara itu mereka sedang 

peladjari pernjataan informeel 
. Pesik di New York, Kepala 

"Penerangan Indonesia di 
Serikat, jg mengatakan 

sementara missi i Sagang” In- 

    

. “Pesik "mengatakan, bhw 
missi Indonesiih ingin memperluas 

dagangannja “dengan Australia, 
Pilipina, Djepang dan djuga dengan 

    

Republik Rakjat Tiongkok. 
»Perdagangan karet sebenarnja de 

ngan Tiongkok”, kata Pesik, ,,akan 
bergantung . kepada perkembangan 
politik didalam negeri Indonesia, per 
dagangan karet Indonesia ' dipasar? 
Barat, dan sikap negeri2 konsumen 
karet, termasuk djuga Amerika Seri 
kat terhadap embargo PBB atas pe- 
ngiriman barang2 strategis ke- 
RRT”. 

'Pesik. tidak mendjelaskan, apa 
kah jang dimaksudnja dengan 
sperdagangan karet Indonesia di 
pasar2 Barat,” tetapi pembesar2 
itu menduga, bahwa jang dimak : 
sud oleh Pesik ialah pengaduan2 

ha karet di Malaya — bahwa pe 
njimpanan karet Amerika Serikat 
dan politik karet sintetisnja telah 
memorat-maritkan. perekonomian 
negeri2 Asia jang hidupnja ber 
gantung Kenaga export karet alam 
nja. 

Battle Act. 
Djika Indonesia memutuskan akan 

mengexport -karetnja ke-RRT di ma 
sa depan, reaksi Amerika Serikat da 
pat diduga akan berupa tindakan jg 
mungkin dilakukan dibawah pemba 
tasan2 Battle Act”. dari undang2 
keamanan -bersama Amerika, Peratu 
ran ,,Battle Act” itu melarang Ame 
rika Serikat memberikan bantuan 
kepada negeri2. jg mengexport sen- 
djata, mesiu atau bahan2 strategis, 
termasuk karet kedaerah ' komunis. 
Dalam soal ' karet dan - bahan2 jg 
mempunjai nilai strategis, Presiden 
Eisenhower dapat ' mengadakan pe- 
ngerjualian dan menetapkan,” bhw 
djika bantuan dihentikan, mungkin 
hal itu akan merugikan bagi keama 
nan Amerika Serikat. Tetapi pembe 
sar2 itu mengatakan, bahwa export 
karet Indonesia ke Tiongkok mung 
kin akan: menimbulkan satu masa- 
lah jg sukar bagi pemerintahan Ei- 
senhower, jg sudah membatalkan 
bantuan kepada  Sailan, karena dia 
mengadakan kontrak karet dengan 
Tiongkok beberapa waktu jl. 

Battle Act ita menetapkan, bah 
wa -pemerintah Amerika Serikat 
harus melaksanakannja begitu 
rupa, sehingga dengan senenuh- 
nja dia menjokong resolusi dari 
sidang umum PBB, jang disokong   tahui dengan terang, akan tetapi jg. | 

sudah pasti “ialah bahwa memang 
surat itu sudah disita oleh pihak jg. 
berwadjib, dan bahwa 'ada kalangan? 
Belanda jang turut memimpin DI. 

(Antara). 

oleh Amerika Serikat, untuk men 
' jegah pengangkutan barang2 ke 
daerah jang ada dibawah pemerin 
tah jang sedang terlibat dalam 
permusuhan - dengan menentang 
PBB. Demikian Reuter. (Antara) 

  

Presiden Melihat T 

Mr. Weongsonegoro dan Menteri 

bermalam di Tawangmangu dan 
istirahatan jang jang sedjuk ini 
memberikan wedangan2 kepada 

Selama 3 hari 19 kali ber 

15.000 Gerombolan 

Sedia Menjerah 
anda2 Jg Menggem- 

birakaa Bahwa Keamanan Aan Pulih 
: Kembali 

PRESIDEN SERTA ROMBONGAN hari Djum'at telah tiba 
' kembali di Djakarta dari kundjungannja ke Solo semendjak tg. 10 
Nopember jg lalu. Serta kembali djuga Wakil Perdana Menteri I 

i Kehakiman Mr. Djody .Gondo- 
kusumo. Sebagai telah diberitakan lebih dulu, pada malam terachir 
dari kundjungannja selama tiga malam didaerah Solo. itu Presiden 

sebelum meninggalkan tempat per 
Djum'at pagi Presiden lebih dulu 
rakjjt Tawangmangu dan sekitar- 

nja jang berkumpul dilapangan olahraga Tawangmangu. Kemudi- 
an dikota Solo Dum'at siang, sebelum berangkat kelapangan ter- 
bang Panasan, Presiden serta Menteri2 Wongsonegoro dan Djody 
Gondokusumo ikut bersembahja ng Djunvat di Mesdjid Besar Su- 
rakarta dan pada kesempatan ini Presiden djuga memberikan we- 
djangan2 jang mendapat perhatian penuh sesak. 

kompleks dan gerombolan2 lainnya 

pidato. tidak dapat dibenarkan . dipandang 
Selama 3 hari di Solo Presiden! dari sudut manapun. 

telah mengadakan pidato? 10 kali, 
jaitu di kota Solo sendiri 7, kali, di 5 Keamanan. 
Karanganjar satu kali dar” di Fa- Berbitjara tentang keadaan kea- 
wangmangu 2 kali. Pidato?nja di- 

hadapan rakjat kabupaten Karang- 

anjar dan ketjamatan Tawangmangu 
diutjapkan dalam bahasa Djawa se- 
tjara populer sehingga tampak mu- 
dah difahami rakjat djelata semua 
isi penerangan dan andjuran Presi- 
den itu. Pidatonja di Karanganjar- di 
adakan Kemis siang sebagai hasil 
stjegatan” rakjat Karanganjar dalam 
perdjalanan Presiden ke  Tawang- 

mang. Sebenagnja rapat raksasa di 
Karanganjar ini tidak masuk atjara 
sebagai jang ditetapkan semula, be- 
gitu djuga rapat raksasa di Tawang- 
mangu Djum'at pagi. Pidato Presi- 
den jang diutjapkan semalam di Ta- 
wangmangu berlangsung pada per- 

temuan jang  chusus dikundjungi 
oleh anggota2 DPD2, DPR2, ke- 

pala2 djawatan dan anggota2  pe- 
merintahan seluruh keresidenan Su- 
rakarta. 

Mendjaga keselamatan dan 
mengisi kemerdekaan. 

Pada umumnja isi semua pidato? 
Presiden ditekankan — pada penera- 

manan, presiden Soekarno menja 
takan, bahwa ada tanda2 jang 

menundjukkan, - bahwa keadaan 
lambat laun akan mendjadi nor- 
mal kembali. Mengenai Atjeh: ia 
menjatakan, bahwa ia tidak ter- 
laiu optimistis pun tidak pesimis 
sungguhpun .,kita tahu bahwa ke- 
sulitan2 di Atjeh itu tidak “akan 
lekas selesai, tetapi toch: ada -ha- 
rapan akan selesai”. Di Djawa 
Barat, sungguhpun keamanan ti- 
dak dapat segera dengan tjepat 
dibereskan, namun keamanan me- 
nundjukkan garis jang meningkat 
kearah perbaikan dengan berang- 
Sur-angsur. 

15.060 gerombolan 
menjerah. 
5. 

Di Suiawesi Selatanpun garis 
menundjukkan hal jang dak 
perlu pesimistis Presiden Soekar- 
ho menerangkan, bahwa ketika 
ia berada di Surabaja baru2 ini, 
telah datang menghadap kepada- 
nja overste Chandra Hassan se- 

sedia 

5 : bagai utusan dari TT. VH, un- 
ngan dan andjuran mengenai APA yk memberikan laporan kepa- 

2 Ha Sg in di- danja mengenai hasil andjuran 
nga ah- xe- . 3 . Tn 

Ag pa ai aa dihadapi es presiden kepada pengikut2 Ka- 
ta “har Muzakkar untuk kembali 
gara sekarang. Presiden senantiasa 

  

“Indon. Akan 

Anti-Amerika 
Bila Bantuan-Ekonomis 

Amerika Dihentikan 

sDJIIKA INDONESIA djadi 
djuga mendjual karetnja kepada 
Republik Rakjat Tiongkok, Ame 

rika Serikat barangkali akan bim 
bang untuk mengambil suatu tin 
dakan keras terhadap Indonesia, 
seperti menghentikan bantuan 
ekonominja," kata ,,Business 
Week Magazine” satu mingguan 
terkemuka jang dibatja tiap hari 
oleh masjarakat dagang di Ame 
rika. Demikian ,,UP” dari New 

  
pihak Indonesia — dan pengusa ! York. ,,Djika bantuan ekonomi di 

hentikan, di Indonesia akan tim 
bullah semangat netral, perasaan 
anti-Amerika dan karena itu 
mungkin bangsa Indonesia akan 
berpihak achirnja kepada kaum 
komunis”, kata mingguan itu. 

Berbitjara tentang rentjana Indo- 
'nesia akan menjelidiki kemungkinan 
“bagi pendjualan karetnja kepada Rc, 
publik Rakjat Tiongkok, seperti di 
umumkan - minggu j.i., dikatakan 
oleh mingguan itu, bahwa ,,Wash- 

ington mungkin akan djengkel meli 
hat karet “Indonesia diangkut ke- 

RRT, tetapi mereka tidak dapat ber 
buat apa2. Amerika Serikat mung- 
kin dapat menghentikan pemberian 
bantuan techniknja jg kira2 4 djuta 
dollar besarnja, tetapi ada kans bah 
wa Washington akan bimbang meng 
ambil tindakan begini. Sebab keru- 
gian jg akan ditimbulkannja kelak 
djauh lebih besar daripada harga ka 
ret jg diangkut ke Tiongkok”. 
Menghentikan bantuan ekonomi 

Amerika Serikat itu tidak banjak ar 
tinja dilapangan perekonomian, te-j 
tapi dia akan menimbulkan perasa- 
an netral dan anti-Amerika, dan me 
injebabkan bangsa Indonesia akan 
i berpihak kepada komunisme”. 
| »Washington berharap, Peking ti- 
dak akan menerima tawaran karet 
Indonesia itu”, demikian mingguan 
tsb. (Antara). 

BIRI2 TEXEL KE INDONESIA 

Menurut kawat ,,Antara” dari 
Amsterdam, satu firma dari Deer 
sum telah mendjual 34 ekor biri2 
Texel untuk pengiriman ke Indo 
nesia. Firma itu menerangkan, 
bahwa biri2 jang bulan Pebruari 
jang lalu dikirim dari Texel ke 
Indonesia sudah merasa betah di 
lereng gunung Slamet. 

  

PIMPINAN PARTAI Masjumi 
bersama dengan fraksinja dalam 
parlemen, dalam rapatnja pada 
tanggal 12 Nopember telah me- 
ngambil keputusan untuk me- 
njatakan bahwa dengan tersiar- 
nja intervieuw pers menteri da- 
lam negeri pada tanggal 12 No- 
pember 1953, 'bahwa walikota 
Djakarta-Raya Sjamsuridzal te- 
lah, “ditjopot dari djabatannja 

untuk disingkirkan kedjabatan 

lain jang tidak 
telah ternjata untuk sekian ka- 
linja, bahwa pemerintah seka-j 
rang telah melakukan " beleid 
kepegawaian jang semata-mata 

  
  

berarti, maka | 

didasarkan atas kepartaian jang 
melanggar rechtszekerheid dari 
pegawai negeri pada umumnja. 

Pentjopotan itu dilakukan de- 

ngan tidak memberi alasan jang 
adil dan malahan pihak jang 
bersangkutan tidak 
sempatan sama sekali 

membela diri. 
Nasib sematjam itu telah me- 

nimpa pula pada lain2 pegawai 

tinggi seperti : 
1. Sdr. Abdul Hakim, guber- 

nur Sumatera Utara, 12. Sdri 
Margono, presiden direktur Bank 

Negara, 3. Sdr. Dr. Sarosa, ke- 
pala direktorat perdagangan dan 

untuk 
diberi ke-! 

perindustrian kementerian pere- 
konomian, 4. Sdr, Hadisiswojo, 
kepala djawatan agama propinsi 

Djawa Barat dan lain2 pegawai. 
Ternjata dengan djelas bahwa 

ukuran2 jang dipakai oleh pe- 
merintah didalam penempatan 

ting dan pemindahan pegawai2 
kedjabatan2 jang tidak berarti, 
hanjalah ukuran? kepartaian 
dari pihak jang seding berkua- 
sa sadja dengan tidak mengin- 

dahkan ketjakapan dan hak-hak 
asasi pegawai. 

Politik “jang. sematjam itu 
menggontjangkan rechtszekerheid   
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pegawai2 didjabatan2 jang pen-' 

Masjumi Tjela Beleid Kepegawaian Pemerintah 

kepada penghidupan normal. Da- 
menegas2kan, bahwa tindakan? pe |... Sl, - S 2 ia “sori laporan itu ternjata, bahwa ke- 
Tn Ba an Sa adaan memberikan perasaan jang 

de aan “VP! | soak optimistis Presiden — mevc- 
. 5 rangkan, bahwa ada antara 

10.000 sampai 15.000 orang jang 
berkearan dipedalaman Sulawe- 
si Selatan jang telah mengada- 
kan konfak dengan TT. VI, pa- 
da mana mereka menjatakan ke- 
sediaannja untuk — menjerahkan 
sendjata, tetapi dengan heberapa 
permintaan. 

Hal ini disampa'kan kepada 
T.P. VI supaja diteruskan kepa- 
da presiden. 

Presiden Soekarno menerang- 
kan, bahwa beliau kemudian 
membawa Chandra Hasan ke 
Dhzkarta untuk membitjarakan 
segala sesuatu its dengan perne- 
rintah. 

Instruksi kepada TT VII. 
Presiden Soekarno ' menerangkan, 

bahwa pemerintah telah 'memberi- 
kan instruksi kepada TT VII, bagai- 
mana menerima anak2 jang djum- 
lahnja antara 10.000 dan 15.000 itu. 

  

  

Kedai'JgPro 
Mosaddegh. 

Di-Hantjurkan Atapnja:: 
Riahi Diadili 

PEMERINTAH IRAN pada 
hari Sabtu telah . mengasingkan 
215 orang demonstran  pro-Mos- 
sadeg ke pulau Kharg diteluk 
Persia dan - mengirim ' pasukan2 
jang membawa patjul dan skop 
guna menghantjurkan atap ke- 
dai2 jang telah ditutup sebagai 
protes terhadap diperiksanja be- 
kas perdana menteri atas tuduh- 
an pengchianatan.  Diterangkan 
oleh pemerintah, bahwa orang2 
jang diasingkan kepulau Kharg 
ita adalah orang2 beraliran kiri 
jang telah turut serta dalam  de- 
monstrasi2 anti-pemerintah pada 
hari Kemis, pada waktu mana 
pasukan2 tentara dan polisi me- 
iepaskan tembakan2 guna menin- 
das kerusuhan2 sebagai protes 
terhadap pemeriksaan terhadap 
Mosadeg. 

Pasukan2. keamanan dengan di 
perlengkapi patjul2 “dan skop2 
menghantjurkan atap dari kedai2 
jang ditutups ketika diadakan de- 
monstrasi2. Kemudian pasukan2 
tersebut menjegel kedai2 tadi. Ke 
mudian gerakan terhadap kedai2 
itu dihentikan atas instruksi per- 
dana menteri Faslolah Zahedi se- 
telah kaum pedagang minta per- 
tolongan pemimpin agama, Mul- 
lah Kashani supaja. ”mengguna- 
kan pengaruhnja untuk kepenti- 
ngan mereka itu. Kaum “peda- 
gang memberikan “ djaminan ke- 
pada pemerintah, bahwa mereka 
tidak akan lagi menutup kedai2- 
nja djika terdjadi pemogokan. 

Pemeriksaan terhadap bri 
gadir Riahi. 

Setelah berlangsung pemeriksa 
an selama - tudjuh hari terhadap 
Mossadeg, maka di. Sultanabad 
beralih perhatian kepada diri ter- 
dakwa kawan  Mossadeg, bekas 
kepala staf tentara Iran, brigadir- 
djendral Mirja Riahi.. Riahi diha- 
dapkan pengadilan tentara bersa 

'ak memdjalankan perintah radja 
memberhentikan Mossadeg seba- 
3zai perdana menteri. Pembela ke- 
ampat dari terdakwa, djendral 
Mir Djalali, pada pagi hari Sabtu 
mengemukakan, bahwa pengadi- 
lan tidak berkuasa untuk meme- 
riksa perkara djendral Riahi 'de- 
ngan alasan, bahwa perkara jang 
sedang diperiksa itu. adalah 
tu pemeriksaan perkara 
dan bahwa hanja diadjukan satu 
tuntutan sadja terhadap” kedua 
terdakwa itu, demikian  diwarta- 
kan oleh AFP. 

  

Instruksi itu telah dibawa oleh 
overste Chandra Hasan ke Sulawesi 
Selatan. 

Pada waktu ini kita tunggu sadja 
hasilnja, demikian presiden jang 
mengadjak untuk berdoa kepada 
Tuhan agar supaja mereka itu dapat 
dikembalikan — kepada “ masjarakat 
normal. : 

Pada achirnja presiden Soekarno 
mengadjak para hadlirin untuk ber- 
do'a kepada jang Maha Kuasa, agar 
negara kita diangkat daripada kesu- 
karan ani dan mentjapat kemakmu 
ran dan kesedjahteraan. (Antara-Pia).   

  

Antara Ind 

HARIAN ,ALGEMEEN H 
induk-karangannja' tentang kemu 
nesia dinegeri Belanda untuk me 

|takan oleh harian itu, bahwa se 

Belum Bisa Terfijapai Per- 

setudjuan Dgn Hasil Baik 
onesia— Bid 

ANDELSBLAD” Tee dalam 
ugkinan datangnja delegasi Indo 
mperbintjangkan soal Uni, Dika- 
karang tidak mungkin dapat di 

ma2 Mossadeg karena ia meno-' 

Ua--.. 
itik 

adakan persetudjuan jang baik antira Belanda dan Indonesia, demi 
kian ,,Antara” dari Amsterdam. Menurut surat-kabar ita, Indone 

sia masih harus mentjari bentuk dan selama proses ini masih 
berlangsung maka semua persetu djuan jang bakal diadakan akan 
bersifat incidenteel banjak sedikitnja. 

Bila Belanda hensi#k menghadiri 

konperensi tsb, haruslah dia menda 
Ipat kepastian lebih dulu, bahwa per 

en 
" Nk setelah beberapa tahun 

telah lewat, kans akan dapat diada 
kan persetudjuan jg sehat ' tidaklah 

bertambah baik. Pemerintah Indone 
sia selalu tidak mempunjai dasar 
konstitusioneel, a.l. belum  mempu- 
njai parlemen jg dipilih, dan keada-! 
an dalam negeri belum stabil. Kare 
na itu Belanda haruslah berhati-ha- 
ti supaja persetudjuan jg baru itu 
tidak diadakan didalam suasana se- 

perti semasa . KMB, jg didalamnja 
ada perasaan dendam jg belum puas 
dan kedjengkelan jg pengaruhnja sa 
ngat mengganggu. 

.Kita djangan terlalu banjak me- 
lihat keadaan sekarang sadja, tetapi 
lebih dulu bertanja kepada diri sen- 

diri, apakah keuntungannja bagi ke 
dua negeri ini dimasa datang, -apa- 
bila nanti purbasangka jg ada seka 
rang pada kedua pihak telah lenjap, 
dan politik tidak lagi “dapat merin- 
tangi pandangan kepada  kepenti- 

i Man .. Ingan sendiri jg njata”. Demikian 
pegawai negeri “pada umumnjal Ag, Handelsblad”. (Antara). 
dan membahajakan kelantjaran 
pekerdjaan aparat negara, Oleh 
karena tiap2 pergantian kabinet 
jang sering terdjadi berarti pula 

(akan sering  dibongkarnja apa- 
| rat2 negara. Politik kepegawaian 
jang menjebabkan ' desintegrasi 

itu tidak boleh diteruskan dan 
oleh sehab itu harus ditentang 
oleh seluruh pegawai negeri jg. 
tjinta kepada negara dan me- 

ngerti akan “ hak-haknja, demi- 
kian pernjataan pimpinan partai 
Masjumi jang ditanda-tangani 
Oleh ketua. II mr. R.H. .Kasman 
Singodimedjo. (Pia), 

Y 

MAUSOLEUM STALIN-LENIN 
DIBUKA KEMBALI 

Harian Sovjet ,,Izvestia” hari 
Djum'at mengumumkan, bahwa 
Mausoleum (makam) Lenin-Stalin 
akan dibuka lima kali dalam se 
minggu mulai to, 17 Nopember 
ini. Mauseleum itu jang setiap 
tahun menarik — berdjuta-djuta 
orang untuk menjaksikan djena- 
zah Lenin jang dibalsem telah di 
tutup sedjak meninggalnja Stalin, 

  

setudjuan itu akan bersifat lang-' 

Perutusan Indone- 
sia Utk Rundip 
kan Soal Unie Di 

Nederland? 
| »Wait And See“: Kata   

Prof. Supomo 

»WAIT AND SEE”, demikian 
djawaban prof. Supomo atas per 
tanjaan2 jang diadjukan kepada 
nja pada malam hari Djumahat 
dilapangan terbang Schiphol me- 
ngenai kabar2 jang diterima dari 
Djakarta baru2 ini, bahwa suatu 
delegasi Indonesia akan datang di 
Nederland berkenaan dengan pem 
bitjaraan mengenai hubungan2 
Dag, Wang ai. an 
md Sea beberapa hari. singgah 

ederland dalam. perdjalanan 
Pita dari Amerika Serikat “ke 
Indonesia. 

Di New York sebagai anggota 
delegasi Indonesia ia telah meng 
hadiri sebagian dari pembitjara 
an2 didalam sidang umum Perse 
Man Bangsa2. Sebagai ketua 
bagian Indonesia dari Institute of 
World Affairs, prof. Supomo tam 
pak diantara kongresisten ip turut 
menghadiri konperensi organisasi 
tsb. di New York. Selama .kira2 
dua bulan di Amerika Serikat 
ia telah memberikan tjeramah2 
mengenai perkembangan2 di In- 
donesia dan bertukar-fikiran dgn 
rekan2-nja dari sedjumlah banjak 
perguruan2 tinggi Amerika. 

(AFP) 
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Mag ssaysay 
tin Tama am aa Ramon Magsaysay ternjata terpilih mendjadi presiden 
Pilipina. Dengan demikian tjalon dari golongan ,,rakjat ketjil Pilipina”, 
rakjat biasa, rakjat djelata jang tidak mementingkan dan tidak mengerti 
politik tinggi jang muluk-muluk, rakjat jang tidak mempunjai kepentingan 
dalam big business, tetapi jang melulu mengingini suatu Pilipina jang 
aman dan kuat dan standaard kehidupan jang lajak bagi mereka sendiri, 
segera akan menempati istana Malacanan, Bukankah Magsaysay dalam 
kampanje pemilihannja jang baru inis mengemukakan diri sebagai ,,the 
poor man's candidate” (djago atau tjalon dari rakjat jang miskin)?? 
— — — — — Dengan terpilihnja Magsaysay tadi sendirinja dapat di- 
duga bakal akan terdjadinja perobahan-perobahan struktuur masjarakat 
Pilipina jang mendaTam. Sebab bila Magsaysay mau menepati djandjinja 
sebagai ,,djago dari golongan rakjat jang miskin”, pastilah ia harus berani 
merombak susunan masjarakat dan peperintahan Pilipina, jang hingga 
kini dikuasai oleh kepentingan-kepentingan kaum Tuan2-Tanah jang se- 
tengah-tengah feodaal, kalangan pengusaha-pengusaha besar dan pepe- 
rintahan jang merupakan kliek-keluarga jang korrupt. Untuk kemudian 
diganti dengan susunan baru jang lebih menguntungkan rakjat ketjil. 

Sampai demikian djauh, dugaan-dugaan  perobahan 
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struktuur tadi hanja akan mempunjai effekt “kepada Pilipinasendiri: | 
Tetapi apa jang akan penting bagi dunia luar, Asia-Tenggara dan Indo- 
nesia chususnja, ialah apa jang didjalankan Magsaysay dalam politik-luar 
neserinja. Kedudukan Pilipina sebagai negara didaerah Pasifik jang stra- 
tegis itu, jang mempunjai kompleks-probleem-probleem jang sulit jang. 
satu sama lainnja berkait-kait, dan jang kini bertambah sulit lagi ber- 
hubung sudah terasa merembesnja perang-dingin antara Barat dan Timur 
didaerah Pasifik ini, tentulah nanti sendirinja akan dipengaruhi kelan- 
djutannja oleh politik luar negeri jang bakal didjalankan oleh Magsaysay 
itu. s3 $ 
— — — — — Sampai sekian djauh belum ada tanda-tanda bahwa 
Magsaysay, walau ia terkenal sebagai seorang lawan golongan HUK jang 
komunistis itu, walau ia dalam pers-interview-nja jang pertama sesudah 

ia terpilih, terang-terangan mengingini bantuan dari Amerika dan me- 
ngemukakan beberapa pernjataan jang enak bagi telinga golongan Ba- 
rat, namun belumlah itu bisa ditafsirkan bahwa ia akan mau pasrah- 
bongkokan menjeburkan diri dalam gelanggang politik-Barat.  Djustru 
itulah jang kini merupakan suatu teka-teki sulit, jang sukar akan didja- 
dikan pegangan bagi negara-negara tetangga Pilipina. Djustru itu pula- 
lah, perhatian Indonesia harus ditadjamkan mengenai langkah apa jang 
nanti akan didjalankan oleh Magsaysay itu dan mentjadangkan siasat- 
nja untuk menghadapinja. 

ILAMBANG KOTA SALATIGA. 

hubung dengan sesuatu hal, maka pa 
|hnitya lambang kota itu belum dapat 

| mendekati 

(dari djumlah tersebut ta' seorangpun 'san Tjabang, tetapi mengingat bebe- 

  

8 PUTJUK SENAPAN DISITA 
Kabar Kota 

JAJASAN PERSATUAN 
SEKOLAH MODE. 

Dengan akte Notaris Tan A 

Dalam gerakan pembersihan 
| pada tgl. 11/11-1953 djam 10.00 
di desa Petuguran Probolinggo, 
satu regu pasukan kita dari Kom 

    

berha- 

  

— KONPERENSI PARINDRA, 

Dgn. keputusan P.B. Parindra: jg. 
disetudjui oleh Dewan Party dalam 
|rapat tg. 1-11-53 di Djakarta dan di 
hadiri sendiri oleh Komisaris Wilajah 
'Djawa Tengah sdr. Jusuf Mustapha. 
'maka konperensi Parindra Wilajah 

Telah lama pemerintah daerah ko 
ta-ketjil Salatiga mengadakan sajem 
bara ,,Lambang kota Salatiga”. Ber 

mengumumkan hasil  pekerdjaannja. 
Dalam rapat pleno D.P.R. pada tg 

putusan untuk menerimakan hadiah 
penghibur kepada mereka jg paling 

sjarat2nja, oleh karena 
dari 60 .pengiriman.hanja :33 buah 
jang dapat dipertimbangkan, sedang 

jakarta dalam bulan December 1953 
serta akan dihadiri oleh ketua P.B. 
Parindra dan Surja Wirawan. 
US Fadinja konperensi "akan “diadakan 
di Pekalongan atas permintaan utu- 

  
jang memenuhi sjarat2-nja. Oleh si ' rapa faktor2 jang penting? dan meng 
dang diputuskan untuk rhenerimakan “ingat keadaan perhubungan, maka 
hadiah penghibur Rp. 100.— kepa- konperensi. terpaksa diadakan - di 
da sdr. Soepardi (Karanganjar):. Rp. Jogja. 1 58 
75— Winarno (Djl. Kartini), a Na an 
50.— Soetiknoadi (S.R. Tjugkup): j MANGI ANA 
Rp. 25.— R. Panoedi (Dj. Merba- MAGELANG 

  

— LAH TIONGHOA. 
| Bertempat  digedung ' “Pantja 

Warsa baru2 ini selama 2 malam 
telah diadakan  pertundjukkan 
amal jang diselenggarakan . oleh 
C.H.H.H. Magelang. Pendapatan 
dari pertundjukan tsb. sebesar Ik. 

  

GETHUK. 
Madame Subandrio, 

besar Indonesia di Inggeris, 
Ing dada ntu ».. bakul gethuk!! 
Dalam suatu bazaar, ja djual gethuk 
lindri. Tidak ditjeritakan oleh P.I.- 

duta 
baru? 

isteri 

kan kepada Jajasan Pendirian ge 
dung sekolah golongan: Tionghoa: 

Aneta, apakah madame Subandrio|di Magelang. 
waktu djual gethuk-nja, djuga di-| Jajasan tsb. . diketuai oleh 
barengi dengan rengeng-rengeng iagu| Tjong Tjiong Kwee dengan mak- 
Gethuk Lindri. Tapi ternjata basil- | 
nja memuaskan. 

Orang-orang 
makannja. 

Bagi Sir-pong, ini suatu tanda re- 

sud untuk memberikan sebuah 
gedung sekolah jang tjukup un- 
tuk kira2 1500 peladjar. dengan 
beaja sebesar Rp. 1.000.000.— 

Inggeris ,,ngemel” 

12 Nopember 1953 telah diambil ke| Djawa Tengah akan diadakan di Jog 

.Hlangsung pada Sabtu itu ada slap. 
'Boba kebanjakan main dikalangan 

—. JAJASAN GEDUNG SEKO- | 

| pertandingan jang lampau. 

Rp. 10.000.— untuk disumbang: f 

Kes. P.O.M.M. S'baja Djuara 
|Kes. POSTEL Didjatuhkan 5—0 Ta Chung Sze 

Dikalahkan 3—0 3 

PERTANDINGAN SEPAKBOLA segi tiga antara Kesebela- 
san2 Postel, POMM dan Ta Chung Sze telah diachiri pada hari 
Minggu sore dilapangan Stadion Semarang, Kalau pada hari Sabtu 
sore, Kes. POMM Surabaja jang terkenal kuat dapat mendjatuh- 
kan Kes. Postel Indonesia dengan angka 5—0, ternjata pada esok 
harinja Ta Chung Sze pun kena digulingkan dengan angka 3—0. 
Dengan kemenangan2 tadi, maka POMM Surabaja mendjadi djua 
ra pertama dari pertandingan segi tiga itu, Ta Chung Sze no. 2 
dan Postel mendjadi djuru kuntji. Djuara2 1 an 2 telah menerima 
piala2 jang tersedia. . : EL 

ris dan kemudian bola dikirim. ke- 
tengah jang menjebabkan  terdjadi- 
nja duel didepan doel. Han Siong 
mentjoba pukul bola tadi, tetapi bola 
jang kena tangannja itu djustru dja- 
tuh dihadapannja Taihitu. Dengan 
suatu tendangan gledek, kembali bola 
bersarang didalam gawangnja TCS 
2—0 "dimana Soeprapto tjoba men- 
tjegah tak berhasil. Angka itu dipe- 
gang sampai istirahat. 

Setjara singkat dapat dikata, ban 
wa pertandingan antara Kes. 
POMM dan Kes. Postel jang ber- 

Kes. Postel, sekalipun pasangan2 
dari Postel berobah sed k't. Garis 
belakangnja berdaja upaja utk. 
membendung - serangan2 - dari 
POMM jang teratur, tetapi tak 
berhasil, hingga achirnja Postel 

« #menelan kekalahan 5—0. 
Dalam babak kedua tetap ma- 

POMM — Ta Chung Sze Sing2 fihak memperlihatkan per- 
AN. 2? “#mainan2 jang baik, hingga satu 

: sama lain berganti menjerang. Be 
berapa kali tendangan bola dari 

POMM dan Ta Chung Sze ada- penjerang TCS dapat dielakkan 
lah jang paling ramai diantara 2 oleh Soenarjo. Dari suatu sera- 

: Hal ngan terdjadi pelanggaran diluar 
demikian dapat dimengerti, djika garis terlarang. Tiong Hie jang 
lau orang melihat Ta Chung Sze mengirim bola mendjurus ke ga- 
dapat mendjatuhkan Postel de-| wang telah mengenai tangannja 
ngan angka S5—1. Kedua belah fi salah seorang 'pema'n POMM, 
hak undjuk spelkwaliteit baik, se jhingga wasit undjuk hukuman 12 
dangkan kekuatannja berimbang. |(djangka. Sajang Ing Hok jang 
Kekalahan dari TCS 3—0 itu ada (mengambil hukuman ini bola da 
lah disebabkan, karena kesalahan2 | pat ditip pergi oleh Soenarjo. Ka- 
dari keeper Han Siong jg sore itu lau pertandingan kurang kira2 10 
kelihatan main bingung, apabila menit Taihittu berhasil membe- 
terdjadi srimmage didepan gawang sarkan - kemenangan  mendjadi 
nja. Tjara ia mengambil tempo, 3—0, karena tendangannja jang 
kurang tepat, hingga dapat mem effect dan setjara pelahan masuk 
bahajakan gawangnja. Beng Gwee kedalam gawang. Dengan keka- 

Pertandingan antara Kes. | 

  

Sioe No. 79, ttg. 23 Okt. 1953, 
oleh beberapa pengusaha seko- 
lah mode telah didirikan sebuah 
jajasan dengan nama ,,Jajasan 
Persatuan Sekolah Mode”, jang 
berkedudukan di Semarang. 

Adapun maksud tudjuan dari 
pada Jajasan tsb. ialah : 

1. memadjukan - kerdja-sama 
antara pemimpin sekolah2 mode 
dari segala golongan: 

2... mempersatukan semua se- 
kolah2 mode di Djawa Tengah 

3. mempertinggi — peladjaran 
vak mode dengan pengawasan da 
ri pemerintah (P.P. & K.) 

Susunan pengurus jajasan ter- 
diri dari: 

Ketua: Nj. Njee Hong Hwie, 
Wakil Ketua: Nj. Ong Sing 
Tjhiang, Penulis: Nj. Soemantri, 
Pembantu: Nj. The Hap Kie, 
Bendahari: Nj. Siem Toen Siang. 
Alamat Penulis: Dj. Maluku No. 
20, Semarang. : 
PEMINDAHAN MAKAM 

PAHLAWAN. 
Dalam bulan Nopember . 1953 

ini di seluruh T.T.IV, akan dipin 
dahkan sedjumlah 513 rangka-2 
djenazah Pahlawan, jang selan- 
djutnja akan dikumpulkan dan 
dimakamkan kembali masing2 di 
Taman Makam Pahlawan : Pur- 

ng Purbolinggo, Tegal, Jog 
jakarta, Magelang, Salatiga, Pati, 
Solo, 'Karanganjar 
dan Semarang. 

Dari djumlah 513 tersebut di- 
atas, selainnja asal dari makam? 
bersebaran, diantaranja ada pe- 
mindahan dari makam? Pahla- 
wan Ketjil/ Taman Bahagia/ Ma- 
kam2 Pahlawan darurat jang di- 
hapuskan, selandjutnja makam2- 
nja dikumpulkan (di-centraliseer) 
ke dalam Taman Makam Pahla- 
wan besar, djelasnja sbb.: 
SURAKARTA: Makam? Pah- 

lawan darurat jang dihapuskan. 
A. 1. Karangpandan, 2, Ngar- 

gojoso, 3. Tawangmangu, 4. Me 
tesih (Djokosongo), 5. Djantihar- 
djo, 6. Djumapolo, kesemuanja 
ini dipersatukan dimasukkan da- 
lam Makam Pahlawan Kota Ka- 
ranganjar. 

B. 1. Kartosuro, 2. Belakang 
rumah sakit umum Djebres diper 
satukan dimasukkan kedalam Ta 
man Makam Pahlawan Djurug 
Solo. 

PATI: Jang dihapuskan Ma- 
kam2 Pahlawan darurat : 

1. Puri (dikota Pati) dan 2. We 
lahan Djepara dipersatukan di- 
masukkan dalam Taman Makam 
Pahlawan besar di kota Pati. 

BURUH ,JAVA HOUT” 
BERAKSI. 

Pada tgl. 10 Nopember j.l., buruh 
perusahaan kaju ,,Java Hout” Smg. 
telah mengadakan aksi sitdown sta- 
king selama 1 djam, jang diikuti 
oleh 380 anggotanja. Dan pada pagi 
harinja aksi tsb. dilakukan lagi dari 
djam 8 — 12 siang. Adapun jang 
menjebabkan dilakukannja aksi itu, 
jalah karena pihak organisasi buruh 
tidak dapat menerima pelepasari se- 
orang pegawai dari perusahaan itu, 
bernama C. D. Matulesi. : 

Selandjutnja dari P4 Daerah dida- 
pat keterangan, bahwa telah ber- 
kali2 diusahakan penjelesaian soal 
tsb., tetapi selalu mengalami kesu- 
karan2. Maka selandjutnja penjeie- 
saian diserahkan pada P4 Pusat. 
C. D. Matulesi bekerdja pada per- 
usahaan tsb. telah 13 tahun lamanya 
dan termasuk sebagai pegawai jang 

mempunjai kedudukan penting. 
TIDAK MEWAKILI P.P.P.D.S. 

Dikabarkan, bahwa sedjak tgl. 
23 Oktober jl. sdr. Sunardi telah 
tidak lagi mewakili PPPDS, dan 
telah dibebaskan dari tugasnja 
sebagai Penulis I PPPDS. Adapun 
sebabnja karena sdr. tsb. tidak 
dapat mentjurahkan tenaganja 
pada P.P.P.D.S. Mao 

Tg 5 
UNIFORM JANG NJLENEH. 

(Surakarta) 

  

Jan. 

pi 1 Bataljon 440 dapat 
sil menemukan 1 senapan mouser 
dan 2 buah grendelnja. Kemudi- 
an pada tgl. 12/11-1953 djam 
16.15 dalam  penggerebegan di 
gunung Patekan Peleton Combad 
dari Bn. 440 telah berhasil da- 
pat merampas 7 putjuk senapan 
dari berbagai matjam djenis ser- 
ta 200 butir peluru 9,9 — L.E. 
dan mouser. ' 

JAJASAN SANATORIUM 
POLISI. 

Pada tgl. 12 Oktober 1953 telah 
diresmikan berdirinja Jajasan Sana- 
torium Polisi Djawa Tengah “jang 
berkedudukan di Semarang dengan 
modal jg berdjumlah Rp. 7000.—. 
Maksud dan tudjuan Jajasan tadi 
a.l. ialah memberi bantuan kepada 
pegawai2 Polisi jang menderita sa- 
kit, terutama mereka jang mende- 
rita sakit t.b.c. dan harus dirawat 
dalam sesuatu sanatorium, mendiri- 
kan sanatorium dan lain2 tempat 
istirahat sakit untuk pegawai kepoli- 
sian R.I. dan lain2 usaha jang ber- 
sangkutan dengan maksud memper- 
tinggi kesedjahteraaan djasmani dan 

.rochani dari pegawai kepolisian. 
3 ANGGAUTA GEROMBO- 

LAN TERTANGKAP. 
Dalam operasi Tritunggal jang 

baru2 ini dilakukan didesa Kendal, 
Getasan (Salatiga). telah dapat ter- 
tangkap 3 orang anggauta gerombo- 

Seorang diantaranja bernama 
Kadun, mendapat luka2 berat kena 
tembakan dan kemudian mati. Se- 
orang lagi bernama Atmongat men- 

dapat luka2 dan dirawat di RST: 
Dalam pada itu Tritunggal telah da- 
pat mensita 2 putjuk sendjata api. 

P.G.RI. DIAWA TENGAH. 

Persatuan Guru Republik Indone- 
sia, baik tjabang Semarang miau- 
pun Djawa Tengah kini sedang si- 
buk dengan pelbagai rentjana pem- 
bangunan, baik pembangunan ge- 
dung? sekolah maupun lainnja lagi. 
Di Djawa Tengah pada waktu ini 

ada tertjatat sebanjak 50.000 mu- 
rid S.G.B. dan untuk menempatkan 
sekian banjak guru S.G.B. itu, sam- 
pai sekarang masih tetap mendjadi 
persoalan. Untuk mengatasi kekura- 

ngan gedung bagi S.G.B. ini, mara 
telah diusahakan supaja tiap murid 
S.G.B. itu tiap bulannja mengada- 
kan urunan uang sebesar Rp. 5,—. 
Dengan adanja urunan ini, maka 
P.G.R.I. akan dapat mengumpulkan 
uang sebanjak Rp. 250.000,— tiap 
bulannja jang berarti pula akan da- 
pat mendirikan paling sedikit 1 ge- 
dung S.G.B. Usaha meigumputkan 
uang tersebut dikatakan, telah ber- 
djalan beberapa bulan jang lalu. 

ROBEKAN KARTU. 
Tjeritera "Robekan Kartu” jang 

belum lama berselang telah dimain 
kan di Solo dengan membawa hasil 
besar, pada nanti tgl. 14 dan 15 
Nopember jang lalu telah dimainkan 
oleh Chung Sheng Hui (perhimpu- 
nan peladjar sekolah Chung Hua 
Hui) Semarang dengan bertempat 
digedung Sin You She, djl. Stadion. 
Pertundjukan tersebut dimulai pa- 
da djam 19.00. 

e3 Pi 

“. 
K.B.S. HH — SV.PAKETVAART 

3 —2 
Pertandirrran Kompetisi P.S. 

K.S. antara Kes. K.B.SII — SV. 
PAKETVAART jang dilangsung 
kan pada tgl. 21/11-1953 dilapa- 
ngan B.A.T. Kobong,. berachir 
dengan angka 3—2 untuk keme- 
nangan K.B.S. II. 

Dalam iklan dari Pengumum- 
an Bank Negara Indonesia, per- 
kataan : | Ra 
G. D. Massie seharusnja dibatja   

     

J. D. Massie sebagai Wakil- 
Direktur. 

  

  

  

ciprociteit ,,persahabaian” Indenesia- 
Inggeris. Sebab, kan sudah lama se- 
belum itu, rahajatnja bangsanja Sir- 
pong ini sudah terlebih dulu dojan 
banget Serabi Inggeris............ 

OH, JOHNNY. 
— Komissaris Johnny Anwar 
bikin kampanje ,,Keamanan 
Lintas”. 

- Sir-pong njatakan akgor banget. 
- Tapi lebih-lebih akoor banget lagi, 
kalau selandjutnja nanti, bung John- 
ny bikin kampanje: ,,Keamanan Pe- 

langgar2 Ketjil Lalu-Lintas Supaja 
Tidak Didenda Oleh. Polisi Lalu- 
Kinta? 11 " 

Akoor, Johnny? 

akan 
Lalu- 

Sir-pong. 

»WEDANA” D.I. TER- 
TANGKAP. 

Dari fihak kepolisian propinsi 
Djawa Tengah diperoleh kabar, bah- 
wa baru2 ini H. Kasan bersama 12 
orang jg. tlh. melarikan diri dari ru- 
mah pendjara Pemalang, - dapat di- 
tangkap kembali didesa Klarean, ke- 
tjamatan Petarukan. Selandjutnja di 
terangkan, bahwa H. Kasan ini ada- 
lah .wedana D.I.” jang sudah lama 
ditjari-tjari oleh pihak jang berwa- 

Sampai sekarang, sokongan jang 

Direntjanakan bahwa gedung 
sekolah tsb. akan dibuat berting- 
kat dengan mempunjai 
nja 25 buah kamar. Ketjuali-se- 
kolah rakjat akan didirikan seko 
lah tingkat menengah dan tinggi 
chusus untuk masjarakat Tiong- 
hoa. “ 

PEMBELIAN PADI UNTUK 
KEPERLUAN PEMERINTAH. 

Kepada organisasi2 tani jg ada 
di Kabupaten Kudus telah di- 
umumkan oleh — Bupatiy Kepala 
Daerah Kabupaten Kudus, bah- 
wa pembelian padi untuk keper- 
luan Pemerintah buat periode ta- 
hun 1953, tjara dan peraturan- 
nja tetap sama seperti jg dipakai 
pada tahun 1952/1953. Kepada 
organisasi2 tani jg sampai pada 

  

mintaan untuk mendjual padi ke- 

turut, sebagaimana masih dike- 
tahui djatah padi jg dibebankan 

sudah diterima dari kalangan ma. 
isjarakat Tionghoa Rp. 150.000.-. 

sedikit- 

tgl 14-11 tidak mengadjukan per- 

pada pemerintah, dianggap tidak: 

pun kelihatan dibawah vorm, de 
mikian djuga Thiam Liong jang 
matas. Lain2 pemain undjuk per 
mainan jang bagus dan penuh 
fighting spirit, terutama  Tiong 
Hie dan Kee Sien jang merupa- 
kan pendorong besar bagi garis 
muka Kes. POMM sebaliknja dju 

| ga main bagus. 

Keeper Soenarjo sangat safe. Ba-: 
gian belakang dan tengah tjukup 
kuat dengan mempunjai ausdauer 
pandjang. Garis penjerangnja mela- 
kukan serangan? jang berbahaja de- 
ngan dipimpin oleh Saderan. Wasit 

'Kuntadi telah pimpin pertandingan 
tadi dengan baik. Ketika ia meniup 
peluitnja sebagai tanda pertandingan 
dimulai, kedua belah fihak menu- 

runkan pasangan2 sbb.: 

" POMM: 
Soenarjo 

Soedarmadji Boham 
Walandaouw Ferdinandus Pikal   Soumokil Saderan Sahetapy 

Maniputty Taihitu 
3 O : 

Ing Hok Ing Liang 
Thiam Liong King Lok Kian An 
Tiong Hie Beng Gwee Kee Sien 

lahan ini, para pemain TCS keli- 
hatan down. Sampai wasit mem- 
beri tanda berhenti, kemenangan 

  

ANGKAT BESI: KOSTELOV 
TJIPTAKAN REKORD 

— BARU ANGKATAN 
SNATCH. 

AFP mengabarkan dari War- 
sawa, bahwa djago angkat besi 
Sovjet. Kostelov dalam pertandi- 
ngan angkat besi di Lodz telah 
dapat mentjiptakan -rekord baru 
untuk kelas ringan. Angkatan 
snatch jang dilakukan oleh Kos- 
telov ini adalah seberat 264,9 
pounds atau rata2 120 Kg. Seba- 
gaimana diketahui, rekord,Olymss 
piade ke-XV di Helsinki angka- 
tan snatch kelas ringan atas na- 
ma T. Kono dari   Amerika Seri- 
kat adalah seberat 115 Kg. 

RANDOLP TURPIN AKAN 
KAWIN DAHULU. 

Randolph Turpin Petindju Ing 
geris jang terkenal, dan , kawan 
karibnja Gwyneth Price gadis da 
ri Welsh, jang berumur 27 tahun, 
telah mentjatatkan pada Kantor 
Pentjatatan di Wellington dengan 
maksud akan mengadakan perka- 
winan. Bila hari perkawinan itu 
akan. dilangsungkan belum — ada 
kepastian. 

».“ PHENG YOU HUI DI 
BANDUNG. 

Hasil pertandingan basketball jg. 
dilakukan oleh Pheng You Hui Smg. 

'di Bandung pada tgl. 8, 9 dan 10 
Nop. 1953 sbb.» P.Y.H. — Chiao 
Chung (wanita) 9—8: P.Y.H. — Ch. 
Chung (laki2) 35—30: P.Y.H. 
Chung Sing (wanita) 5—7 dan ba- 
gian laki2 35—25: P.Y.H. — Tsing 
Hua (wanita) 28—16 . dan bagian 
laki2 38—43. Dengan demikian se- 
bagai djuara 1 dan 2 bagian wanita 
Pheng You Hui dan Tsing Hua, se- 
dangkan bagian laki2 Tsing Hua dan   3—0 untuk POMM Surabaja. 

Alamat untuk: 

2 NUR P 
YES RN 

. 

SEKITAR KEDATANGAN RE- 
GU HOCKEY INDIA. 

Menurut pemberitahuan resmi 
atase pers kedutaas besar India 

kepada PI. Aneta, maka belum- 

lah dapat dipastikan, bahwa rom 

bongan hockey India, jang akan 
mengadakan perlawatan ke. Aus- 
tralia, akan singgah di Indonesia 
didalam perdjalanannja. Sampai 
sekarang pada kedutaan besar In- 
dia di. Djakarta belum lagi diteri- 
ma ketentuan2 mengenai hal ini. 
Rombongan hockey India terse- 
but memang akan singgah di Si- 
ngapura dan mungkin djuga di 
Kuala Lumpur. Akan tetapi 
mungkin rombongan akan berang 
kat terus dari Singapura ke Aus- 
tralia. 

TINDJU: ROCKY MARCIANO 
AKAN ADAKAN DEMON- 
STRASI TINDJU DI ASIA 
TENGGARA, DJUGA 

DI DJAKARTA. 
Djuara tindju dunia kelas be- 

rat Rocky Marciano sambil me- 
ngadakan perdjalanan akan me- 
ngadakan pertandingan2 | dengar 
strasi di Oaklandapz    

  

        
    
   

      eill mana 
5 datang ke Chi 

njaksikan pertan- 
ra Kid Gavillan me- 

'ratton mengatakan bah- 
e €lah dari Oakland Marcia- 
noakan terbang ke Manila pada 
tanggal 28 Nopember nanti dima 
na ia akan mengadakan demon- 
strasi tindju 5 kali, selandjutnja 
akan mengadakan demonstrasi 
tindju di Djakarta, Hongkong, 
Singapura Okinawa, Tokyo dan 
Korea. 5 

Mendjelang Hari Natal ia akan 
kembali ke Amerika Serikat, de- 
mikian Weill. 
TIGER TEAM MENANG 2—1. 
Kesudahannja pertandingan sepak- 

bola jang dilangsungkan di Bandung 

pada hari Kemis jbl. antara Kes. 

  

  PE 

DROGISTERIJ & CHEMICALIENHANDEL ,,ON Gs 
Kranggan Timur 21 — Tilp. 1419 — Semarang. 

# Matjam2 Verbandtrommel untuk Bis, Truck, Auto, pertulungan pertama, Kantor dsb. 

“ Obat2 pembasmi Kutu? Njamuk dll. seperti DDT/ Cre oline/ Kamfer/Lysol dsb. 

# Glas Instrumenten seperti Baumewegers, Warmtemeters, Maatglazen, Trechters dil. 

# Matjam-matjam Vita minen/Obat-obat patent dalam - 

# Obat-obat untuk persediaan Ibu bersalin/matjam? Zwitsal — dan Johnsons artikel. 

Tiger Team dan Kes. Chunghua ia- 

lah 2—1 untuk fihak tamu. 

dan luar negeri serba compleet. 

  

KM. 

ngumumkan: 
1. Memetjat sementara (schorsin g) kepada: 

| UDJIAN diselenggarakan oleh P.S.M. — PENDAFTARAN SE 

«. Ketika di Solo dilangsungkan upatjara pembukaan selubung patung 
almarhum Ronggowarsito oleh Presiden, terlihat seorang terkemuka ber- 

unijorm militer dan pada bahunja tampak tanda pangkat Djendral Ma- 

jor. Memang, beliau seorang jang berpangkat Djendral Major Titulair. 
Agak djanggal kelihatannja, karena djasnja jang berwarna khaki, 

tjelananja lain lagi warnanja. Andaikata tjara berpakaian demikian itu 

tidak menjalahi tatu-tertib dalam kalangan militer, toh tidak enak di- 

pandang mata. Apalagi dalam upatjara resmi dar seorang berpangkat 

besar. , 
Untuk mengatakan tidak mempunjai tjelana jang warnanja tjotjok 

dengan djasnja, saja tidak bersedia. Mustahil, mustahil! : 

Mungkin, beruniform jang tidak komplit itu tidak disengadja, tetapi 

njata effectnja tidak menggembirakan, baik“ bagi pribadi jang bersang- 

kutan maupun kalangan jang lain. : 
Pn ng Ki Bloko Suto, 

        

  djib. Dari padanja telah dapat di-| untuk kabupaten Kudus sebanjak 
beslah seputjuk pistol. : 2200 ton. SS 

PEMBERITAHUAN 
Dengan .djalan ini diberitahukan bahwa, berhubung Sdr..'SU- 

NARDI sudah .tidak lagi dapat mentjurahkan tenaganja ' untuk 
PPPDS sebagai PENULIS I, maka berdasarkan keputusan rapat- 
pengurus PPPDS pada tanggal 23 October 1953 jbl. dan terhitung 
mulai pada tanggal tsb djuga Sdr. SUNARDI telah DIBEBAS 
KAN dari djabatannja sebagai PENULIS I dari P.P.P.D.S. 

Selandjutnja Sdr. SUNARDI sedjak tanggal tsb., tidak lagi 
mewakili P.P.P.D:S. 

Kemudian, hendaknja para saudara2 
mendjadikan maklum adanja. 

: DEWAN PIMPINAN 
PERSATUAN PEDAGANG PASAR DJOHAR SEMARANG 

(P2 PP. PD: 8.) 
Ketua I 

ttd. 

SOEROTO) : 

' SEKOLAH MODE ,,BO-TAN-« 
dibuka di Dji. MALUKU No. 27 # 

MASIH menerima MURID' BAHARU untuk COSTUMIERE, 
COUPEUSE dan LERARES (GURU) dgn diberi IDJAZAH. 

jang berkepentingan 

  

TIAP HARI KERDJA: PAGI djam 8 —12, SORE djam 4—6. 
Pemimpin: Nj. THE KONG HWAN. 
  

  

ANGGUR AN TAY Tjap .BOEAJA” 
Istimewa untuk kaum Ibu jang sedang mengandung, agar supaja 
si-ibu serta bajinja jang sedang dikandung dapat tambah extra ke- 
kuatan, serta djika si-baji telah lahir berbadan sehat dan djauh 
dari gangguan penjakit. 

Pusat Pendjual: 

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

  

DIUJUAL RUMAH BESAR” 
Pekarangan luas. 
Letak : Ditengah-tengah Kota Solo 
Dengan harga rendah. : - : 
Tjotjok untuk: Pers. Batik, Tenun, T. O. dsb 
Berhubunganlah dengan : 

SOEMARDI SOERJOTENOJO 
Kartopuran ( Barat pabrik gelas) 

SOLO 

  

Undangan 

—. Rapat Pemegang Andil i 

N.V. Badan Penerbit Nasional 
: Minggu tg: 29 November 1953 djam 9 pagi. 
: Kantor ,,Nasional” di Matraman Raya 54, 

Djakarta. TN 

Waktu 
Tempat 

Atjara Ta
 

, Laporan dan mengambil keputusan. be
a 

2s 

3x Merobah Stat uten. 

4. 

Pemilihan Direksi dan Komisaris. 

Lain2 jang diusulkan oleh rapat, 

Mulai tg. 15 November '53 semua stukken dapat diperiksa 

di Matraman Raya 
13.00. 

50 paviljun dari djam 9,— sampai djam   

|| katakannja, bahwa dengan mele- 

tjah-petjah. 

   na,.kedua be- umum pemegang surat2 
i.. melakukan F3. 

lihatannja lebih banjak mengurung 
POMM, tetapi semua serangan? itu 
tidak membawa hasil sebagaimana 
diharapkan, karena pembelaan jang 
rapat dari POMM. Kelihatan tegas,   ri 

Rapat umum pemegang: sikat 
tanggal 22 Nopember 1953 di Purwokerto. 5 
Pengumuman ini merupakan djuga undangan kepada segenap pemegang surat2 sero N.V. Pem- 

bimbing & Co. supaja menghadli ri rapat umum diatas. 

PENGUMUMAN SCHORSING 
Berdasarkan Pasal 9 dari Anggaran Dasar N.V. PEMBIMBING & Co. dengan akte Notaris Soe- 

tardjo Soemoatmodjo di Purwokerto no. 6 tertanggal 19 Djanuari 1951 dan dengan pengesahan 
Menteri Kehakiman R.I. No. J.A. 8/68/11 tanggal 25 Djuli 1951, TA 

saja, MOCHAMAD AMBAR, sebagai Komisaris dari N.V. Pembimbing & Co., dengan ini me- 

- 

ToegtaDin Ba tin a. Sdr. DIRWAN, sebagai Direktur N.V. Pembimbing & Co. 
Ta Chule Sze: b. Sdr. SOEPARNO, sebagai Wakil Direktur N.V, Pem bimbing & Co., : 
2 Na 2. Mengambil Pimpinan dan tanggung-djawab atas N.V. tersebut sampai terselenggaranja rapat 

9 N.Y, Pembimbing & Co. : 2 
sero- N.V. Pembimbing & Co. akan diadakan pada hari.Minggu 

Purwokerto, 10 Nopember 1953. F 
Komisaris N.V. Pembimbing & Co. :f   MOCHAMAD AMBAR. 

  bahwa Ta Chung Sze dihrdapi pech. 
Goal pertama dari POMM tertjerak 
pada waktu-Han Siong memegang   

  bola diluar kalangannja. Tendangan 
setjara tidak langsung jang diambil 

oleh POMM merobah angka men- 
djadi t—0 untuk POMM. Sekalipun 
menerima kekalahan ini, namun pa- 
ra pemain TCS tetap tidak putus 
pengharapan. Dengan dibantu Tiong 
'Hie, seringkali benteng POMM dihu 
djani peluru. Tiga kali peluru dari 
Tiong Hie dapat disingkirkan. Keti- 
ka Maniputty menerima bola  de- 
ngan kentjang ia lari sepandjang ga- 

Hudjan. rintjik-rintjik...... 
ROBINSON Brandy for you! 
Nonah manis bisik-bisik...... 
»Yes, yes”, you and I tentu mau... 

minum 1 tjiutjing: 

PELURU2 jang dikendalikan 

dari djauh dapat dipergunakan 
utk MENGHENTIKAN ANGIN 
PUJUH dan mengachiri bentja- 
na-bentjana jang dapat mengaki- 
batkan maut dan kerusakan se- 
perti jang terdjadi dibeberapa ko 
ta Amerika musim dingin jang 
lalu. Demikian Dr. Fritz Ross- 
mann seorang meteorologis Djer- 
man jang kini bekerdja untuk 
penerbangan Amerika, menjata- 
(kan pada hari Kemis. Rossmann 
mendasarkan pendapatnja itu pa 
da teori, bahwa angin pujuh itu 
adalah suatu arus jang turun jg ” 
mendapat tenaga dari awan. Di   

ROBINSON Brandy sudah terke- 
nal puluhan tahun lamanja. 
Baik kwaliteit dan rasanja ! 
Dapat dibeli di toko” obat T'hoa 
pc P. & D. 

dakkan peluru jang dikendalikan 
dari djauh itu diawan diatas ke- 
lompok angin jang bergerak itu 
angin pujuh tersebut dapat dipe-   
  

  

Dengan ini diberitahukan kepada chalajak ramai bahwa 

mulai bulan Oktober 1953 Hotel DANA Solo mendjadi 

Agent dari K.P.M. (Koninklijke Paketvaart  Maatschappij) 

dan NITOUR (National and international Tourist Bureau), 
dan penjelenggaraannja (technische uitvoering) diserahkan 

kepada NATRAVO, jang disamping itu djuga telah men- 
. djadi Agent dari G. LA. (Garuda Indonesian Airways) dan 

P.A.C. (Pioneer Aviation C orporation). 

ALAMAT: 

HOTEL DANA 
Tilpon No. 16 

Manager : Solo, 9 Nopember 1953. 

NATRAVO Direksi 

(Md. Slamet) ,. Hotel DANA       
BURAA 

ARK 

  Ri T aa dalan De KAA     

EMPLOYEKS, 

Assuransie | 

  

LIABILITY ASS. CORP. LTD. LONDON 
NORTH BRITISH & 

| Kendara'an bermotor 
Ketjilaka'an. 

Penggantian kerugian jang tjepat dan menjenangkan 

BLOM&VAN DER AA 
Semarang — Purwodinatan 22 

Tel. Smg. 1988. 

MERCANTILE 
INS. COY LTD. LONDON. 

  

(Black 

rambutnja dlm 1 djam rambu 

HORMON Cream. Spesi 

MOONLIGHT Cream 

harga Rp. 15.— 

RADIUM OIL. Obat 

terbatas). 
Manufactured by: 

Bisa Dapat Beli Pada: 

World Famous 

PENDAPATAN BARU 
Dalam 1 Djam Muda Kembali 

ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUFEL 
Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20.— Per Botol (Persedia4 

PENWAR MEDICAL HALL. Singapore, 

14 Sawah Besar Djakarta Phone 3804 Gambir, | 

Hair Oil) 

Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin kuat 
t Putih mendjadi Item bagus, ti- 

dak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting gampang 
pakai 10096 Garansi tidak luntur harga 1 Botol Rp. 25.— 

al Obat untuk Wanita, supaj 
Buah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50.— p. Dog 

Spesial buat ilangkan item2 D' 
rawat Kukul kekolotan panu2 dan Muka bikin Tjantj 
Laki2 Perempuan boleh pakai MOONLIGHT 2 

Luar sanggup mengasih keset ' 
anta 

1d 

—i
ga

ga
nu

ma
n 

l 
& 
$ K 

Tabib Fachrud 

  KAMERA ML. 

Surat Pudjian - Dari djauh 

  

    
ana 

Hormat kami: 
Soetjipto-Sastroatmodjo — G,R.- 
S.R. di Gadingredjo - Kepil -Sa-   poeran - Wonosobo. 

“Disamping ini adalah g 
nja dari Bapak: R. M. D 
TJARITO-HATO HAD 1 "pg 
WARNO - TABIB OCCT- 
di WIDURAN (Muka 
Bioskoop .,STAR” - SO 
telah menjembuhkan ana 
Il. bernama Dyah Ekf 
Umijarti Ken Winarsih, / 
Dwi Widji Budi Santosa 
dua-duanja sakit: Tjatjf 
bang, dan sakit: batuk 
perut kembung - napas 
perti Asthma. Kedua-du 
pat sembuh kembali, hz 
pertolongan.  pengobatg 
djauh, maka dgn ini, ka 
utjapkan diperbanjak te 
sih, atas pertolongan B 
dan harap mendjadikan | 
pada chalajak ramai, d 
kekeruhan- keruwetan- d 
kitan, 

  

Bee en Le oenbmtstagan 
dekade, 
aa 
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jenaka ta” KE ui 

  
    

  

  BOLE IMponTERg : 

    

Se 

  

  

ML AL LL LL LL LL 

aja teh 

KEUNGGULAN 
x Lebih Sedap 
x Lebih Halus 
# Lebih Mustadjab 

2 On Un ain 

"ML 
DJL. DEMAK (29 TILP. 61 

SRI 

  

TOKO Pedamaran 90, Telp. 906 
Semarang. - 

AGEN" DJOKIA: 2 
Petjinan 78, Tugu Kidul 7, 
Ketandan 4, Lempujangan 
Wangi 80, Kintelan 94, 
Tugu Ku Ion 54. : 

AGEN” SURAKARTA: 
Tjojudan 141, Ngapeman t5 
Djl. Slamat Rijadi 394, Pa- 
sar Nusukan 4, Pasar Kli-- 
won 142, Widuran 67, Me- 
sen 177, Gading Kidul 170. 

AGEN? MAGELANG: : 
Djl Tidar 2, Petjinan 96, 13. 

Ta AL LT LL ALT AAL NT 

-- 

M. S. RAHAT 
Tabib 

Seteran 109 — Semarang 

Specialist untuk WASIR (Am- 
beien), ASTHMA, KEPUTIAN 
dan lain-lain Penjakit. Obati WA- 
SIR dengan garantie sembuh 

o didalam 12 hari sampe runtuh 
akar2-nja. : 

ZONDER OPERATIE 

  
  

Bantulah P. M. 1 . 

    

    

    

    

  

    

    

      

      

     

| 

Distributors : 

  

karena: 

on
 

2
»
   

  

  

  

    
| “NGGUR 

Gp? 

Berguna sekali bagi 

| prampuan sesudahnja 

)| bersalin | minum 
y anggur kalu menge- 

/|luarken dara 

napsu makan 

kuat. badan menam- 

bahkan air susu, d.L. 

/ baik djuga bole mi- 

num buat djaga segala 

penjakit, dan pram- 

| puan selagi bunting 

| dilarang . minum 
anggur. 

Kulit tinggal sedj 
dan kering 

| 

Dirumah obat & Toko? 

Habis mandi 
pakailah 

AN 3 
PUROL 

  

    
  
    

Tl 

  

BERANAK 
IKAN MAS 

  

ini 

: sakit, 

1| masuk angin, bikin 
buat 

ini 

# 

N.V. Toko Obat TAY AN HOO 
Medan Glodok No, 10 Tetp:.1620 Kote 

DJAKARTA-KOTA 

Harmsen Verwey Dunlop N 
Djuga dapat belifdiantero Toko2 diINDON 

ia 

Na 
ESIA 

      

"RAHASIA" 
jang telah lama diketahui oleh umum ,.Sebab2-nja banjak 

orang selalu lebih suka memilih Djamu tjap ,,Djago”, jalah 

1. Kemandjuran jang terbukti 

Kehalusan jang teristimewa 

Keharuman jang aseli-tumbah'an 

. Pengalaman jang tertua (35 th.) 

5. Mudah dibeli dimana' tempat 

e " Porto Rp. 3.— Prijsc. gratiss.,. 

3 1 md, Kruiden THIO GIOK GI : 

pie jap “1 5 Bb & PE. Gang Tengah:22--— Semarang.| ff . ...... 

1 Si , 
.. - TG 

- : 

: : & 

sDJAGO”-NJA SEMUA DJAMU ! 

    

    
   

   
DAPAT DISEMBUHKAN DENGAN 
SesiD SEGALA PENJAKIT 

Gn 

SAKIT KEPALA 
Tablet "ASPRO' tjepat meringankan, 

' karena dibikin oleh achli-achli jang. 

berpengalaman luas dan tjakap da - 4 

lam hal memberantas demam, sakit— 

— Pemerintah Daerah Swatantra 
Kabupaten Kudus 

| mengyari 
'tenaga untuk diangkat sebagai : 

“ SEKERTARIS 
3 D.P.R.D./ D.P.D. Kabupaten Kudus. 

"(Golongan V/b — V/c) 

  

Sjarat-sjarat. pengangkatan : 
1... Warga. Negara Indonesia, 
2. Umur setinggi-tingginja 45 tahun. 
3... Pendidikan untuk djabatan tersebut : 

beridjazah S.M.A. .atau jang sederadjat dengan itu, 

4. Pengalaman pekerdjaan untuk djabatan tersebut : 

“ sedikitnia berpengalaman praktijk 10 tahun sebagai pe- 

gawai Negeri, “diantaranja dalam Pemerintahan. dan Ad- 

.ministrasi djawatan ,jang termasuk dalam lingkungan 

Kementerian Dalam-Negeri atau dalam Pemerintahan 

Daerah Otonoom: sedikitnia 5 tahun. 03 

5. Berbadan sehat jang dibuktikan dengan surat ketera- 

ngan Dokter setempat. : 

Sia Surat lamaran, disertai daftar riwajat pekerdjaan,  tu- 

'runan surat-surat idjazah, surat-surat keputusan d.l.I. : dan 

bagi jang masih bekerdja pada instansi. : Pemerintah, ..mis- 

“baarheidsverklaring” dari instansi jang “bersangkutan, ' harus 

adah diterima oleh Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten 

'Kudus selambat-lambatnja pada tgl. 15 DESEMBER 1953. 

5 apaan - “Kudus, 13 Nopember 1953. 

Dewan Pemerintah Daerah 

aa Kabupaten Kudus. 
PRAA Na t.t.d. : 

| R.SOEKIRDJO REKSOPRODJO). 

Cursus Radio Monteur »O E IP” 
PLOEG BARU DIBUKA: 3 DECEMBER 1953. 

Para Pemuda jang sungguh2 ingin beladjar Radio Techniek, 

ikutilah kita punja Cursus. Peladjaran lamanja 1 tahun dan 

terdiri dari Theorie. & Prak tijk. " 
Systeem: MODERN, PRAKTIS dan COMPLEET. 

Pendaftaran dan keterangan”: DJAGALAN 10 SEMARANG 

- . (SEBELAH LOKET BIOSKOOP) 
Pemimpin Cursus 

t 
Has Ketua 

    

Namanya 
  

  

  

Dir. RADIO SERVICE ,, OE1” 

  

    
    

era aan 

IN Sudah Terbit Lagi ! 

  

   
    | BUKU: 

Li 
G
u
.
 

alat-alat: 

DITANAM” 

  

PERHATIAN: 

Persediaan terbatas, 

6ADAN PENERBIT:   Djalan Kramat No. 2-4, 
maan 

    

ye 

Sorga Dunia! 

Sexual Problem 
Bahasa Indonesia. oleh : Sappifire, 

Kuntjinja SORGA RUMAH TANGGA: 

Rasianja SORGA PERTJINTAAN3 

Pemimpir SORGA PERKAWINAN, 

Rasianja supaja BISA HAMIL, 

Rasianja' "MEMBATASI KELAHIRAN, tanpa obite atau 

Kuntji Rasianja MEMILIH anak, jg bibitnja , SEDANG 

bakal mendjadi anak Laki?2 atau PEREM: 

PUAN, — menurut suka sendiri, — js. 10076 TJAKAP 

atau TJANTIK, SEHAT, PINTAR dan RERBATIN LU: 

HUR ! Dan 1001 matjam RASIA2 LAIN, jang MAHA 
HEBAT tapi sangat PENTING bagi orang2 dewasa!!! 

Digubah menurut pendapat 25 orang Professor dan dok 

ter pelbagai bangsa jig. sudah kenamaan diseluruh dunia. 

Buku ini telah diperiksa oleh Kedjaksaan Agung di Djak 1 aa anisa Ja jakarta dan berdasar- 
kan Ilmu Pengetahuan, jang lajak diketahui umum, Same ya Dut 
dengan sama sekali tak ada perubahan. Hanja harus didjaga keras dja: 
ngan sampai terdjatuh kedalam tangan kanak2. Karenanja, kami mohor 
bantuan para orang tua anak2, djangan sampai anak? mereka jang masih 
belum dewasa benar, membeli atau membatja buku Sexual Problem ini !' 
(Anak2 dibawah umur 21 tahun dilarang membatja 1) 

1 buku tebal, complete, dihias dan diterangkan dengan gambar2 
(Luar kota tambah ongkos kirim 1070) 

1 orang hanja dapat membeli 1 huku! 

.KWA GIOK DJING 
Kudus 

    

naa 

Rp. 25.— 

  

  

      
   

      

   
   

   

     

    

        

      
     

  KLINIK INA LA 

  

  

  

BADAN rasa lembek, dingin, ma 

las, tulang2 sakit (sexuele zwakte). 

3 ds. VITANOL PILL. tanggung 

dapat kembali tenaga muda, tidak 

bukti uang kembali a Rp. 20.— 

3 ds. Rp 57.— EXTRA KERAS 

Rp. 60,— RENA PILL. datang 

bulan tidak beres Rp 58.— Buah 

dada lembek? ? BUSTERIN da- 

pat bikin segar, kentjang dan mon 

tok Rp. 20— EXTRA KERAS 

Rp. 75.-- SCHOONHEIDSPOE- | 

DER ZALF 4 Rp. 10.— OBAT 

KUKUL 1 stel Rp. 25.— SANA: | 

TORIN: lekas tulung sakit bloed- | 
druk Rp. 20— HONORION 

laki2 bongsiat Rp. 20-— AAM- 
BEIEN POEDER Rp 30.- ZALF 
Rp 10.- BEDAK TELOR, LIDA 

BUAJA HAAROLIE A Rp. 5—|      
PE Lg 

Agen Sem. Plampitan "ha 

» Solo: Toko ,Djodo” 3 
Tjojudan 70A. 

Agt. Kudus: Bitingan lama 74. 

Agt. Djocja : Petjinan 68. 

  

AA 

Dipakai disegala negara" 

besar diseluruh dunia, 

pada waktu ini dibuat 

di INDONESIA. 

  

Siapakah ingin bidup 

Ini anggur telah dibikin dengan akar 

lemah dan jang terserang penjakit , RHE 

jang ta? asing bagai rakjat seluruhnja di 

Untuk: LELAKI 

Sebelumnja minum Anggur 

kolesom No: 1 tjap ,GE- 

LAS MAS" badan lemah, 

“kurang sehat, potongan ba- 

“dan kurang “tjantik: 

“Bisa dapat beli di antero Toko2 dan Warung2, 
SEBOTOL BESAR Rp. 12,50 

Toko Obat Emg Tay 
Perusahaan Anggur Kolesom No. 1 tjap .GELA S 

      

MINUMLAH SELALU 

Anggur Obat Kolesom 

Tjap Gelas Si 
2 dari Tiongkok KOLESOM No. 1 jang terpilih dan ditambah dengan VITAMIN2 jang 

berguna sekali untuk menambah darah. Terbukti kemandjuran dan kekuatannja untuk kaum Lelaki atau Prempuan jg. berbadan 

RHEUMATIC” dapat disembuhkan dengan ini ANGGUR KOLESOM tjap GELAS MAS” 

INDONESIA ! 

WANITA 
Setelah minum Anggur Ko- 

lesom tjap ,,GELAS MAS” 

    
badan mulai sehat dan 

kuat, tambah darah, poto- 

ngan badan: tambah baek 

dan gagah. 

Karangtempel No. 200 Telp. No. 1472 

Kantor Pekodjan No. 101 Telp. No. 188! 

Gang Warung No. 1. Semarang 
ana men AR 

  

selalu sehat, Kuat dan Tetap Muda ? 

, Hn 

Pasar Djohar di SELURUH INDONESIA. Tana 1 
SEBOTOL KETHIL Rp. 7,59 | 

  

No.1 

HAMIL dan BRANAK 

N Selalu minum terus Anggur 

4 “Kolesom No. 1 tjap ,,GE- 

LAS MAS" badan mendja- 

Poto- | 

ngan badan selalu tjantik 

    
di sehat dan kuat. 

dan gembira. Ha | 

  

MAS” 

s
e
i
m
a
n
   

LAN La Maa ANN NNEN Maag TERNAMA Per 

  

  

   
   

  

Selalu Sedia Komplit : 

SEPATU-SEPATU 
Untuk Tuan2, Njonja2, dan Anak2. 

Kwaliteit tinggi, Harga melawan ! 
  

    

    T Rapya sepatu | 
  

   

  

   

Tida bisa tidur, 

Po Toko Bata 
DJURNATAN PAND 3 — SEMARANG. 

.| NViranol Extra strong buat laki2 jang kurang tenaga ( 

' potentie sexucel 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) | 

dalam tidur sering takut2, sakit Pinggang, 

debar2? buat'itu kita-bikin Pil Viranol jang tanggung 1007 

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

  

  

lemah sjahwat (im 

djantung ber 
berhasil. Harg: IL: MM Jing beradu. 

PEMBAGIAN HADIAH2 DIDJAMIN 

  

SWEEPSTAKE IMS 
RALLYE JAJASAN 17 AGUSTUS - 22 NOPE Kn 

140 MOBIL EMBER 1953 

Diselenggarakan oleh IKATAN 

IMS, perkumpulan jang terkemuka di Djawa-Tengah, diba- 

wah” pengawasan IKATAN MOTOR Tan bapa Hita 

ganisasi jang diakui oleh federasi-federasi internasional. 2 

RALLYE MOBIL JANG TERACEi 

UNTUK TAHUN 19853, ken 

Segerfp djuara-djuara Djawa Barat, Tengah -dan Timur sa- 

Siapakah keluar sebagai djuara besar dari perlombaan jang 
ringan ini, seorang djuara ataukah seorang peserta ,,baha- 

MOTOR " SEMARANG 

  

apn 

— Minjak Obat Bau Lenz 24 

buhkan: 

kudis2, gatal2, digigit : 
Bagi bisul2, : j 

kena api, dapat : binatang berbisa, ! 

lekas bilang 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: . 

Ban 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., kami bisa 

kirim sama Tuan. $ 

Ban Leng dapat dibeli pada se- . 

mua toko2 Obat dil., kalau tidak, 

boleh kirim Rp. 8,50. Kami nanti 

kirim 1 botol sama Tuan dengan 

| 
tertjatat. 

| Dikeluarkan oleh Rumah Obat Tjeh She Tong. 

| DIL. BAWEAN No. 22 TELP S.2207 — SURABAJA 

  

     

  

  
  

       

Lae 

Ah 
Dapat diminum untuk  menjem-e | 

batuk baru atau lama,“ | 

sakit tenggorokan, sakit perut dl. 

Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 1070. 

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., : 

Multi Sporta, Kaliasin 7, Surabaja. 

Toko Baldjun, Dji.. 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 (lir 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, Djl. Judanegaran 17, Jogjakarta. 
Toko Obat Eng Tay Hoo Petjinan 58, Jogja. 

w » Tek An Tong Petjinan 81, ,, 
Fi » Thay An Tjon Petjinan 66, » 
n » Eng Njan Ho Petjinan 75' ., 
" » Hok An Dji. Raja 114 Magelang. 

#AMMAMAMEMMELEMLLNLMLHLETELELLN
NNNNUNAN 

Batjalah           Sk. »Suara - Merdeka" 

Pil gembira istimewa buat laki ........ Mn AN La Rp. sa Ne 

Pil Viramin buat pereMpUuAN ......ooo.co.o.oo..ooooyy i — ! : 1. 

Minjak Tangkur adjaib buat laki2 ...o.eoco.oo.ooooooo AO SIAPA BERUNTUNG 7 

Salep tjantik Istimewa hilangkan hitam2 dimuka, panu kukul Mereka jang membeli sedikitnja 3 lot dari Rp. 5.— sebelai 

djerawat No: 1 Rp. 20-— NO. 2 s.0..oaiserseseeresesea ras rnanaaaa » 10.— atau 3 nomor start jang berlainan “untuk mendapat 3 ke- 

Pa hitam. rambut tanggung tidak luntur 2 gram ...... 5 Ta mungkinan menarik 3 hadiah Jitama' - 

injak Gatal Rp. 5.— Zalp EXZCEM ....ooooo.ooooo 3 —uh Kr 

' Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk... 10.— MOBIL HILLMAN MIN X, 

                      

   

        

   

   
   
    

        

       

  

SEPEDAMOTOR  VELO- 

MObh 380 CC, SEPEDAMOTOR ZUNDAPP 200 CC 
Kemungkinan mendapat hadiah2 diperbesar dengan mer 

beli beberapa kali 3 lot, karena bila tak Kala hadispo 

utama, masih disediakan : 
. s1 

1 SCOOTER TERROT, 1 BROMFIETS CYCLEMASTE 

dan SOLEX, 5 PESAWAT RADIO GEc ketjil, 2 La 

WAT RADIO besar, 1 MESIN DJAHIT KAKI PINE. S 

SEPEDA, 1 RECORDCHANGER GARRARD dan THO- 
RENS. 1 SENAPAN BSA,bahkan PERAROT2 KAMAR 

lengkap, d.LI. 
Tn 

Betapa hebat mendapatnja dengan uang tidak banjak ! 

Lagipula sambil membantu membangun perkampungan pe- 

ladjar, gedung2 sekolah, sanatoritim “untuk kayak? dan ru: 

mah sakit......... 
, 

DJANGANLAH MENUNGGU  HINGG j4 CINTA 
LOT-LOT! GGA  HABISNJA 

SENTRAL PENDJUAL: Panitya Sweepstake IMS, Bo- 

djong 140, Semarang. d/a Biro 
Ha M.N. Verberkt. 
'esenan per poswesel ditambah 
Rp. 0,50 sehelai, 

DAPAT BELI PULA PADA: Kantor Harian ini: 
Alamat-alamat setempat jang 
terkenal. 

(Hadiah2 dapat dilihat di Showroom Pacific Motors Comp 
P,M.C, BODJIONG 71 Smg) IMS-Prop. 
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h 2 

Baru Trima! Bank Indonesia 1 | peran -i-lona 

—. Heren en ,Dames Polshorloges Nederlandsche Flandel-Maat- Gigi mendjadi lebih putih 

| Nationale Handelsbank N. V. dalam , Y 
: Escomptobank N.V. | 2 Tea Tn | £ 5 aan 'domaran agaimanakah tjaranja? Itu tidak sukar, kalau : 2 : De Spaarbank te S6 marang x mulai sekarang djuga memakai Pepsodent 3 

Bank Timur N. V, untuk menggosok gigi. Karena hanjalah f 
: SEA Una Pepsodent jang mengandung Irium, jaitu 4 # Memberitahukan bahwa kantor mereka Suatu bahan mudjarab jang dapat mentjegah 1 
| akan ditutup pada hari: : rusaknja gigi. Akan terbukti bahwa semua selapur jang 

Kemis, 19 Nopember 1953 melekar pada gigi akan hilang lenjap seperti embun kena sinar 
v (Maulud Nabi Mul mmad s.a.w.) matahari. Sesungguhnya, gigi akan tampak lebih putih : 

: dalam waktu 7 hari! T 

1 1 e loo | 

| Wyler '2-HP/ps-302 Te 9 Naa 
MRI ' PN 6 in SE aaP ai mamnnnnmn & $ JL 

: 2 ' 
1 Mengapakah Pepsodent begitu hemat! da 

Pepsodent udak mendjadi kering Tg 5 

Tea Pepsodent dengan Irium mendjadikan gigi istimewa putih. na EA Pat 

“54 lentu /.. 
ANTIMAGNETOUE 

Saja bangga | 
de ngan k la pan Djangan Putus Pengharapan. | i : 

$ : 2g | . ah Wiatot de Luxo saban, : A. WAHI Pa | Puan Barang Yuan 
» Parker set S1 jai berka Njang sudah sepuluh tahun ber- | / Kami Angkut : . 2 Banana praktek di Indonesia. | Tn » Parker yacumatic ANI rr Hal bisa menerangkan soal Peng- | Aman dan Ijepat " Ps Park er 21 IPA eI hidupan, Kettataan, Perkawinan, | : 

Pa TU ' Kesehatan dsb. N 
Kwaliteit terdjamin. Harga ditanggung melawan N SHOE POLISH Bean aa at Kanan GARUDA INDONESIAN AIRWAYS 

5 Silahkan tjepat datang pada toko kami black and brown. || Pagi, djam 9 - 12. Sore djam 2-7 iB TsNe 3 og ARE EN NET BN 
: j Aa aa aa De aa Gm MY Ta | 1 3 5 Na 5 & , 

Nama KP Baru tiba: | City Concern Cinemas |” ' 
pb: ul : mepatp eneng ai Mn UE 9.— Ini Malam d.m.b. fu. seg. umur) ) £ Uu mer I -150. ag si 4 A2 Ihian Kie Model De Luxe dari 150 cc. 3 & See Frankie in his Hn ! 

Harga: Rp. 7.900,— h #agrangng "ea : v . a 4 NU Pa Diamond. (AN 2g 153 Gmpany Persediaan terbatas ! 5 L ja a Sa 
- - & Pko . Semata $ £ 8 2 : Te 5) SN Praya PP 5 mt mamamens same 1 “Super Radio Company N. V. U ka ap Haa al 

FIB. SEMARANG : SETERAN (DUWET) 5 : Ol) da KY NT NG 
Te Bg pita 1 an 1 P Nan eni Ara 5 TA OR SN Ie PS 

- : “with F TE Aa 2 KK aan abg an) Sea JEROME COURTLAND  FRANKIE LAINE : Ea Bob Sig Na 3 » 
: . . 0 Wogiue 

. Olivia do Honllanik -— ae HN ah SBO CART - MIS BROTUSIS TI MODERNARES : Vig, de “town & € 1 d 3 Ta ik 
| KAA mah aa DANIELS 

My Cowsin : $ “2 Loka: RS “- PO AMMBAY BIAN Dea sn Jek Roberts » Producot Dg JOKIETAPS » Dicecad Dy : 
3 sah RIGIAap La 2 : i PL LEK AN MA t 

  
A Big Cast of Stars in one big— hot— Swirgin?musical ! 

MATINEE: MINGGU PAGI djam 10.00. 

GRAND INI MALAM dmb. (013 tan) 
5 17529 "T ROOSTIJATI — DIONI SUNDAWA — 5 BN) in 

M. ARIEF — KUNTJUNG — A. HARRIS 

R U 9 T - Ae Penuh aksi 
god g 2 dan sensasie! 

Pertempuron jang dahsjat Lelutjon?2 dan Njanjian2 

, "Ai Pki TP e Gubahan dari Daphric Dir Maurier | @. ym aa?” tar 2 ak jang menggemparkan dimainkan oleh . LO 
bintang ulung Olivia de Havilland, 
pemenang 2 kali Academy Award. || 
Mengisahkan dengan penuh berahi 
dan gelisah tentang seorang wanita 

“jang tjantik disangka telah membu- : 
nuh ajah angkatnja. | 

Matinee: MINGGU PAGI djam 10. 

ORION 5.00 7.00 9.00 A7 th)! 2
.
 

7 

Speciaal ten KIT 
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ui MATINEE: MINGGU PAGI djam 10.00. William Powell — Myrna Loy 
» 1 .LOVE CRAZY" sx 3 | MATINEE: MINGGU PAGI dj. 10.— ya 

ES / 
  I N bD R A INI MALAM D. M- B. (u. 17 th) 

5.00 - 7.00 -9.00 P' RAMLEE — ROKIAH — MUSALMAH 

sSPUTUS 
INI & BESOK MALAM PENGAB.: 
DJAGALAN - 700 900” (13 th)   barbareng 

    

    
  

  

      

  

  

             

  

         

  

           
    

     

  

              
    

  

   

    
    
    

   

  

  

  

    

    

  

   
   

  

    

    
    

   

    
    

    

   

  

   

  

      
         
  

   

  

   

    

           

  

        

              

Roxy HARAPAN” 
515 515 29.15 Siapa jang tak duka-nestapa kalau ,,Putus Ha- 

habi rapan” — Siapa jang tak sedih berlinang air 
: : sen 

pengnapisan mata kalau ,,Putus Harapan”. 
£ "89 aa c 

| Disamping segala penderitaan dan kesusahan itu — »Putus Harapan” 
3 Matinee: MINGGU PAGI djam 10. 

| dihiasi dengan 8 lagu2 jg. menggetarkan sukma pula! — Film Malaya Ka an : 
! baru? “4 4 SENEN MN ana SERERE | 

INDRA:  MATINEE MINGGU PAGI djam 9.45. 5 Film Tiongkok penuh “silat | 
ROXY: ' MATINEE MINGGU PAGI djam 10.15 (u. 13 tah) F .Pao Chian Tin Wu Lung" | 

29 malam berikut 5.15 — 7.15 — 9.15 Ba , INI & BESOK MALAM PENGAB. || : , | ae DIONT SUNDAWA "3 “R O S I L A METROPOLE 4307.000.15(171n) || 4 IN "EDATU JANG TERKENAL DI D5) : 
: : ) | PEr/BIK. U JANG TERKENAL DI Pj! Ini Malam Du SYNDICATE KILLERS TERRORIZE TRAINI sia Sakingan penghabisan BR. Sia suspense-hvillevary milo at 90 

Las Ma PMN , « (47 th) Ba aa 1 aah OBAT KUAT JANG SUDAH TERKENAL inn Dengan dpertengkpi lopvtak antstp ber ROYAL og 5 & : 5 5 tjorak belah ketupat jang sangat kuat serta i £ | DISELURUH INDONESIA 1! Mata, dalah jaratart bang” Wurh Ha ag : “ sg & G6 j GOODYEAR jang diutamakan untuk men- Iieibar 3 4 —- fjapai lebih banjak “daja-penariknja prah-oto erbat — : Pil ,Kioe Pian Tjoang Yang Wans || Me eka ana ea 1 F : atau tidaknja keadaan djalan dan tjuatja. 3 “ Istimewa untuk menjembuhkan laki-laki badan lembek, kaki tangan brasa dingin, mata , # ia 2 bu gelap, kepala sering pusing, ta? suka.makan, tulang pinggang pegal, muka DNA REBANA : 1 v Leteh banjak muatan? barat diangkut dengan ROYAL MATINEE MINGGU PAGI 10.15  (u. 17 tah) | 5 Me sa kan plesiran, buah gegindjel lemah, tempo2 ta? bisa tidur, orang tua jang sudah lama KU 3 GOODYE: : | dan Minggu malam 5,30 — 7.30 — 9.30 5 Matinee: MINGGU PAGI djam 10. ta” bisa dapdteturunan dan sebagainja. | memakai - ban Mn n |» Ramrer ' : Tg SENEN MALAM PREMIERE Per botol tjuma Rp. 9-— menga Pin gagtnk pe sPutus Ha papan 
: Ma oa Obat Adjaib Lotion ,KIOE 'TJAN TANS GOOD za EAR || Akan datang: JANE RUSSELI. — VICTOR MATURE « dat .OR : Bu 1 5 (P | ” 

: : Hak, Men nabalana kekuatan bagai laki-laki, ditanggung sesudahnja - pakai, selamanja UI ta SEMARANG: : | | IN e S3 an ME AR 
Per botol hanja Rp 3.— £ yg : " 
Bisa dapat beli dimana” toko obat Tionghoa. , £ me Ten Ta PA AB: 2 Buat djual lagi bisa dapat potongan jang bagus. aon NI Ka oko. KAUW, dan 2 4 Terhrks Tah 4 “semua IMPORTIR” AUTO MOBIEL. » 'z er ikin Ole 2, 

e T ia 2 . - 
This is 

« 2 us | Selandjutnja Agen” diseluruh ' Indonesia. h h : sTIONG KOK YOK PONG | Ben Le thestoryat |) 6 KARANG TEMPEL 14 — Me Gn | 2 B GY-5204 : R R 61 2 M a flame named - 

: hi Tar OI OR THEATER ' Ty 
L Kn ena PG MIPAS —GRAB SOMETHING BAP s / VOL VE STOPPEB ME No, You ah Ba Ka aravs , Seo Aan Been aan Ka | v 5 : as Ba STA str bi IPAS JONES E 7 TA k | i . Pa ma sisi 220 seba Po “dalem | sz1ps ro He CURRENT'S LAST TIME, ROSERSI AL" . | 5 : 2 1g | 1 : IRLPOOL , si | | 
ke Pn 1. ai . 3 | : BELOW KOARING 3 | . » Sedikit hari “nisa den BK oU »Suara Merdeka FALS TO ESCAPE 

| & who wrecked 
3 : - ROCK VANE... 

| | ain der anang, 
: soon k 5 — LEE ya " £ 

| | a whole 

k PAN. i 
| | | PANGGILAN” | “. 

Sdr. SUDIBJO dan Sdr. KRIDO, kedua2-nja komisaris ks | Sen ng Xp dari N.V. PEMBIMBING & Co. di Purwokerto, jang hing- Tes s | ga sekarang tidak diketahui alamatnja, diharap dengan hor- ek | mat, supaja datang mengundjungi rapat umum pemegang 2 2g sero N.V. tsb. jang akan @laciakan pada tgl. 22 Nopember 2 Loncat — LM Hanja untuk 1953 di Purwokerto.“ : Midas Jones telah melontjat kedalam kolam jang airnja berputar2 — Engkau telah menghalang- — Krakk. Ta 1 
3 : p kerto, 10 Nop. 1953 dibawah gerodjogan untuk menghindari Rock Vahe......oo hdlangi saja. untuk mendapatkan — Dor. (untung meleset), orang dewasa | sa “| 5 : are an 2 ps — Midas, peganglah pada barang sesuatu dan mengambanglah. emasnja si ,,beluk tua” buat jang ? Pena Jane OM HESTI 5 Komisaris N.V. Pembimbing & Co. — Sudah terlambat Roy. Saja sudah ditarik air kedalam. pe Pr ai Na Kau kd BY GENAP se an / 1 san, | tidak -da- | MOCHAMAD AMBAR. , ba on Me Mn Aa ep end UN MN 1 La 

4 5 Type ,,Pertjetakan Semarang” 
p 

) 
« 

" 1 

#    sniaiukanah udh iban ianihap ni na Malu mh as Jan ambang D5


