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PM Ali Mampir 
Di Semarang 

(—Sumpah Pidjit Hidung — Djepang Mau Bajar Se- 
IBaru Sesudah 8 Th | .Ngluwari Udjar" “na Mn : 1 | dapatnja 

Bantah Me- 

     
  8 

jabut Kem 
    ! 

Malaya jang tinggal disebuah 
Utara telah memenuhi sumpah- Ckazaki 

    
Suratnja 

iditerangkan, tetapi diduga, bahwa daripada sump Tata 
( rena penderitaannja jang berat sekali - 

   
    

nj 1g telah elapan tahun -berselang, ialah me- , 2 Tn ng i 
| j j midi hidu Pa tatin Emre, dijikalau Malaya F agan Ne na 3 en en t 2 | njebut bjumlah 500 

2knap ana s0 Benargpamaate “0 ngan nan Pertahanan: ,,Saja “Tak Terima Permintaas | Pa £ : “, , , : | 

Kata Menteri 
    tindakan. itu di MENTERI luar negeri Dje- 

          

  

  

    

     

     

  

  

Eropa mengundji 
(& lapan tahun itu ia 
"pendapat, bahwa 5 

| » kesempatan untuk 1m 
4. nita Inggris datang | 

orang  penterdj 
djururawat tadi, jang 
hidungnja. bek di 

         

   

    

LAN Aang 

dusunnia jang terpenijil tadi. Selama de- 
elalu merasa kewatir dan tjemas, karena ber- 

sesuatu malapetaka akan menimpa dirinja, dji- | 
kalau ia tidak memenuhi sum 

1 'memenuhinja, ketika seorang djururawat wa- 
. ketempat tinggalnja. Dengan perantaraan se- 

mah ia mentjeriterakan kesulitannja itu kepada 
dengan sportif dan tersenjum menawarkan 
kemudian dengan tangan jang " gemetar 

memidjit hidung tadi, lalu dengan “agak kematu2an 

$ 

hnja. Hari . Kemis ia mendapat 

| 

menjatakan | 
terima. kasihnja untuk kemudian menghilang dirumahnja. (UP). 

Laga 2, 
  

     

     

. . 3. ik -.- : -- 

r Ingin Djadi Kapten 
Soal Buntok Akan Diselesaikan Dengan 
Su Perundingan ? ) 

ARA” MENDAPAT keterangan, bahwa oleh kepolisi- 
merintahan Kalimantan Selatan peristiwa Buntok (sera- 

jg dilakukan oleh suatu suku baru2 ini) akan 
. Kini dasar 

Dajak jang menamakan diri ,,Kesa 
perundingan, jaitu 

tuan Tentara Laung”, sudah diterima oleh jang berwadjib. Kabar : : : 1 jak engetahuinja, t (seluruh pasukan2 Ho. ' Presiden 2 bahwa Djepang bermaksud memba- « 
nja mereka mau menjerah, tetapi harus diakui sebagai tentara res an Lana Ba Kaban KRL en Aa Pang Eisenhower, P.M. Winston Chur H adford Lihat Perang jarnja Ik. 500 djuta dollar. Apakah 
mi, sedangkan beberswa orang pemimpinnja, antara lain Ch. A. | Pembe MAAN 3 KENA as Tertinggi telah meminta kepa (Chill dan P.M. Joseph Laniel da diumlah 500 diuta dollar itu: tjukup 

nar KSAD Kolonel Bambang S' 

Staf Angkatan Darat membantu 

keamanan umumnja adalah 

  

Minahasa Le- 
kas Aman 

Grombolan2 Sudah 
Menjatakan Sedia 

Menjerah i 
KEPALA Polisi kabupaten Mi 

nahassa Andi Nurdin menerang- 
kan di Menado, bahwa keamanan: 
di Minahassa diharap bulan Dja 
nuari j.a.d. sudah pulih kembali. 
Sampai sekarang sudah 100 ang 
gota gerombolan jang datang me 
»jerahkan diri. Diantaranja terda 
pat komandan2 kompi gerombo- 

mereka ifu tidak dengan perdjan 

k S geng PA » inta r enti, 

permintaan berhenti dari KSAD”. Kecerangan ini diberikan 
kemaren sesudah upatjara pelantikan 3 perwira tinggi jang 

KSAD Kolonel Bambang Sugeng. Selandjutnja atas pertanjaan, 

“dikehendaki oleh mosi Manai So 

      
   
     

    
   

  

  

KSAD di Markas Besar 

( Pertanjaag - apakah Pemerin- 
tah akan ah sedang mendjalan 
kan reorganisasi didalam Kemen 
'terian Pertahanan dan Angkatan: 
Perang, didjawab oleh Menteri, 
bahwa reorganisasi Kementerian 
Pertahanan dan Angkatan Perang 

phiaan jang telah diterima  olel 
Pariemen. Pertanjaan, bagaimana: 
duduknja perkara mengenai pe- 
njelesaian peristiwa 17.. Oktober, 
didjawab oleh Menteri, bahwa | 
mengenai soal itu baiklah ditanja 
kan kepada Djaksa Agung. 

  

# PU 
| Supaja ditarik kembali ? 

Dalam pada itu dari kalangan jg   

angkan, bahwa ,,saja tak terima 
Menteri Pertahanan Djam'at pagi 
| diangkat mendjadi anggauta2 

arat jang dihadiri pula oleh 
teri Iwa menerangkan, bahwa 

kepergiannja ke Surabaja hari Kemis adalah untuk soal keamanan. Dikatakannja, bahwa keadaan 
Pata Pn Ih “baik, ketjuali didaerah2 dimana ada "pemberontakan. 

Amerika Tak 

N 

.  Setudju 
Diadakannja Perundi- 
ngan Dgn Ho Chi Minh 
MENURUT kalangan pembe- 

sar tinggi di Washington hari Ke 
jm's Amerika Serikat akan menga 
takan kepada Perantjis dan Ing 
gris dalam konperensi Bermuda 
nanti. bahwa Amerika akan dgn 
mentah2 menentang akan diada 

- Ikannja rundingan gentjatan sen- 
djata dengan pihak Ho Chi Minh 
dan menghendaki penjerahan dari 

Djum'at pagi kemaren dgn. kapal te 

ialah untuk menghadliri resepsi pe 
Polisi hari. Kemis malam '.b.l. 

  

mampir sebentar dilapangan Ketibanteng, perdana menteri Ali Sastre- 

amidjojo. Tampar pada gambar P.M. Ali sedang berdjabatan tangan de- 

ngan walikota Semarang Hadisubeno Sosrowerdojo jang menjambutnja 
di Kelibanteng. Perlu diketahui, bahwa kundjungan mr. Ali ke Surabaja 

Selain “itu di Surabaja P.M. Ali telah 
mengadakan “djuga konperensi dengan panglima div. Brawidjaja, let.-kol, 

Sudirman, mengenai masalah keamanan. jk 

rbang ig. pertama dari Surabaja telah 

nutupan Kongres Persatuan Pegawai 

(Photo: IPPHO)   
  

Nehru Lihat Damai Tapi 
Aa NBA ih in ma Bed | 

selama masa pendudukan Djepang di Malaya. Selama “delapan Ea Berhe ' Dari SNNBN an Be pang,  Katsuo Okazaki, hari 
tahun - wanita jang tak dikenal itu tidak pernah berdjumpa dgn. MENTERI PERTAHANAN Mr. Iwa Kusumasumantri atas pertanjaan ,, Antara”, apakah be- Djum'at kemaren menerangkan 
seorang wanita " bai Eropa, karena tak seorangpun - wanita Sue 5 2 

bahwa pembajaran ganti kerugian 
perang oleh Djepang kepada re 
gara2 Asia Tenggara akan dida 
sarkan atas kesanggupan Djepang 
membajarnja. Okazaki tidak ber 
sedia memberi keterangan ketika 

| ditanja oleh panitia urusan. bud- 
' get dari madjelis rendah Djepang, 
apakah pemerintah berpendapat 
mungkin dikurangi djumlah 30 
biljun dollar jg kabarnja diminta 
dari Djepang. Okazaki katakan, 
bahwa djumlah uang jg kabarnja 
dituntut mungkin — merupakan 
Gjumlah besarnja kerugian jang 
ditimbulkan oleh peperangan. 

Selandjutnja Okazaki membantah 
bahwa Djepang telah . menentukan 

500 “djuta dollar sebagai djumlah jg 
sanggup dibajarnja untuk ganti kes 

rugian perang. Pertanjaan ig diadju 
kan oleh Ryoji Inouye, sosialis sajap 

kanan, adalah sebagai berikut: 
Saja dengar . Djepang dituntut su- 

paja membajar 30 biljun dollar dan 

Simbar, harus diberikan pangkat sekurang-kurangnja Kapten. aa ka tidak tahan Sa Kol. Bambang Sugeng untuk mel|lam konperensi Bermuda, jang DALAM INTERVIEWNJA dengan 3 orang wartawan Ame | untuk menjelesaikan “soal ganti ke- 
Dalam hubungan ini sumber .,Ar "1 Nela aa an " an narik kembali permintaannja ber- | akan dimulai hari Saptu . untuk | rika pada hari Kemis, perdana menteri India Shri Nehru menga |rugian perang? 

tara” tadi belum-bersedia memberi Hina Kana Tea . sira yang ihenti sebagai “pd. KSAD. Tidak di|selama 4 hari, diantaranja akan takan, bahwa tidak ada kemung kinan akan timbulnja peperangan j1 aa AA an 
kan keterangan, bagaimana sikaj Mar “Ketahui bagaimana sikap kol. Bam-| membitjarakan masalah Indotji- | diwaktu jang dekat. Peperangan dan agressi kedua2-nja dapat di | Okuzaki mendjawab, | bahwa 

atau djawaban jg berwadjib atas pe 
mintaan Suku Dajak tadi, hanja d IndonesiaTak 

Kekatjauan sekarang tidak berarti 

bolan pengatjau jg kini sedang aktip 
lagi, dari 60 orang anggota gerom- | 

bang Soegeng terhadap. permintaan 
ipanglima tertinggi ini. Seterusnja ka 

na. 

Sebagai diketahui Ho Chi Minh 

hindarkan, kata Nehru, karena 
konsekwensi2-nja jang dahsjat. S 

kedua belah fihak menjadari akan 
elandjutnja Neiru mengatakan, 

biljun adalah djumlah seluruh keru- 
gian perang. Djumlah ganti kerugi- 

ia. Hi : $ aa se- : . | : . : : aka : : Kg dalah berbeda dengan djumlah terangkan, selama masih dalam pe : sudah 8096 jg telah menjatakan has sangan tsb mengatakan, bahwa sesi baga permulaan minggu ini dim | bahwa India sama sekali tak men ginginkan diadakannja konperen |“ ddulah Na an A 
Pa SN org perundingan Ak am Ikat rat rituk Sabri ka sena! MOM UMPA Gr Seet Sana NADA Bap Atibunia dengan Haris Swe- | si perdamaian Korea di New Del hi sebagaimana diusulkan oleh seluruh, kerugian Ig Aan 
maka pihak alat negara tidak akai 

Aneta memperoleh keterangan, bat 

wa “sekarang keadaan di Buntol 
aman kembali seperti biasa, segal: 
kapai2 lalu lintas ke Barito sudat 
berdjalan, “begitu djuga kantor2 pe 
merintah dan sekolah? rakjat di b 

0... Yena kekurangan tenaga ? 

Lebih djauh dari - Bandjarma- 
sSin diwartakan, bahwa djika bia 
sanja orang melakukan pentjuli 
kan dimaksudkan wuntuk- dapat 

- melakukan pemerasan atau mem 
balas dendam, di Kalimantan te 
lah terdjadi ,.ke-istimewaan”. Be 
berapa malam jg lalu di Kanda- 

NEGARA2 Asia menurut du- 
gaan tak akan memberikan suatu 
bantuan  enthousiast terhadap 
usu! bersama Syngman Rhee dan 
Chiang Kai Shek untuk memben 

-mosa. Dalam pada itu Indonesia 
jang mendjalankan po'itik bebas 
dan mungkin djaga Birma tak 
akan inginkan ikut dalam konpe- 
rensi Itu sedang negara2 Asia 
lainnja jang anti kemunis telah 
mempurjai ikstan dalam perse- 
kutuan2 poriahanan Pasifik dan 
Asia dengan Amerika Serikat, 

djata2 gerombolan - didaerah Mina- 

tinggal -diselatan Minahassa, Paku 
Ure dan Poigar, ditempat? lainnja 
sudah hantjur sama: sekali. Menurut 

Andi Nurdin-ia merasa bangga “atas 
bantuan rakjat pada alat2 negara 
dalam usaha pemulihan keamanan   

besar dari padanja telah dibebaskan. 
Demikian Andi Nurdin. (PR). 

  

KEADAAN DI BUNTOK AMAN 
: KEMBALI. 
! Dengan diserangnja bota Buntok 
oleh gerombolan dimana dalam pe- 
njerangan itu. selainnja beberapa 
orang polisi gugur dan tjamat dibu 
nuh, gerombolan mentjulik 6 orang 

  

untuk djabatan wk. KSAD  jalah: 

Lubis sadja. — s 

Oleh mr. Iwa telah dimintanja per 
'setudjuan kol. Bambang  Soegen 
-untuk mengangkat overste Lubis se 
bagai wakil KSAD, tapi hal ini di 
tolaknja oleh pd. KSAD. Dan di 

  
“Angkatan «Darat. dimana . Menteli/ 
Pertahanan Mr. Iwa Kusumasuman- 
tri telah melantik Letnan Kolonel 
Zulkifli Lubis mendjadi Wakil KSA 
D, Letnan Kolonel Sapari mendjadi 
Assisten I SUAD dah Letnan Kolo- 
nel Abimanju mendjadi Assisten II 
SUAD. Seperti . diketahui, Letnan 
Kolonel Zulkifli Lubis dahulunja 
adalah Kepala BISAP (Badan Infor- 

  

    

  

dia .,Expressen” telah menjata- 

sPravda” para pembesar Ameri 
a tak pertjaja terhadap berita 

tsb. Kemudian mereka  pertjaja 
tentang kebenaran berita tsb. dan 
berpendapat, bahwa move tsb. 
mendapat sokongan dari Sovjet. 

Vietnam tak setudju pe- 
'rundingan dgn. Ho. 

PM Vietnam (bagian 
Nguyen-Van Tam, hari - Kemis da- 
lam sebuah tanja-diawab dengan ha 
rian ,,Paris Presse” mengatakan bah 
wa tekanan serangan2 terhadap 

Vietminh harus diteruskan — selama 
perundingan2 jg mungkin 
dengan Ho Chi Minh. Lebih djauh 

.. ibunjkan dengan suara 
Perantijis), 

diadakan j 

Korea Utara, tetapi India tak ak 

Polisi Djakarta Ambil 
Tindakan Thd Orang2 
Jg Bunjikan Knalpotnja 

KEPALA polisi lalulintas Dja   
sekali speda2 motor) djangan di 

njaring 
ig bisa menjebabkan adanja kkeri 
butan didjalan umum dan dengan 
demikian dapat menimbulkan 

“pula adanja bahaja atau ganggu 
an bagi lain orang. 

Kepada para pengemudi kenda 
:raan bermotor diminta supaja me 

an merintangi, djika fihak2 lain 

| menjatakan pula, bahwa diantara 
lorang2 India tak terdapat ,.ill 
( will” terhadap: Amerika, sekali 
| pun terdapat perselisihan? dalam 
(mendekati serta mengambil sikap 
terhadap banjak soal2. Tentang 

kekuasaan pemerintah RRT... atas 
Tiongkok. dewasa ini adalah sua 

itu kenjataan besar jang tak dapat 
| diabaikan. Demikian Nehru. 

Djika RRT adakan inter- 
vensi di Indochina. 

Sementara itu Laksamana W. 
Radford, ketua dari gabungan kepa 

peperangan. Semendjak  kesanggu- t ! $ 

lum tiba s@atnja' untuk menentukan 
djumlah2 jg konkrit, demikian Oka- 
zaki ig dalam bulan Oktober jl. te- 

lah datang mengundjungi . negara2 
Asia enggara jg bersangkutan. 

(Antara—UP). 

Nan tan Kuat 
Kini Dilengkapi Dgn 

esawat2 Jet Baru 

KOREA SELATAN akan se- 
gera memperoleh pesawat2 pem- 
buru jet dari Amerika Serikat, 

and: 2 Pa na : . : aa : sInjediakan perkakas untuk mengu | ja? staf Amerika Serikat, pada hari | demikian diterangkan pada hari F ngan 3 orang pemuda ditjulik | 'vgers dan Perantjis. (Antara- polisi, pengamat pertanian dan man | masi Staf Angkatan Perang), Let-| Ngwyen Van Tam mengatakan bhi - : ar celuidd Pe ke TG PN TAK Ban an Aerinsa (Kemis oleh Kepala Angkatan te merorabot Nb Keraaian Reuter). tri pertanian di Buntok. Pee R i Kepala bahagi-| "enurut pendapatnja sendiri ,,kedju 2 ra (geluiddemper) na emis telah mengeluarkan peringa- | X : 5 : ' : gerombolan, jang | emudian ber : ma ea 2 Le Anas Gjuran Ho hanja 1096” untuk meng | Pot, dan selain itu supaja kenda |tan kepada RRT, supaia, djangan| Udara Korea Selatan. Letnan 
2 Kirim surat kepada keluarga me EN Ta ad aa Pa adakan perundingan, akan tetapi iayraan2 bermotor tidak mengeluar | mentjampuri peperangan di Indo- Djendral Choi Yong Duk jang - reka jang ditjuhk tu dengan me an en AAN SMP menbab kan bahwa musa ne eka asap jang dapat menjusahkan | china, karena hal itu dapat mengaki| hari Senen kembali dari kundju- 
aa 

3 Polisi dapat mensita sedjumlah | Sedjak lahirnja di Jogja pada tg.darkan. Satu-satunja djalan untuk Baar Ba Naat tang politik Inggris di Timur Djauh di |tuk membuka sebuah rekening | we j 
Ti Ne Peka ag ar 19 April 1930. hingga sha Te pa: -.. Tn Farifagan Besaran Teoa Sela igan aa jad. Konperensi tsb. jang | jang akan disokongkan untuk kor s Bk eT3 : ulis. dan beberapa dokumen. Be | mengindjak usia ke-24 PSSI telah djiwa jang kuat dalam dada tiap2 pe-| ". : : IL terlakan berlangsung selama 5 hari: y ak i joran. Reke B 1 h D 1 A 1 

djak achir perang dunia ke-li, ter. gSung ban kebakaran. Kemajoran. Reke Ole ENASIODNANISI YP sa , 

. 

. 

ES, 

  

    

          

njatakan, bhw pentjulikan telah 
dilakukan, karena ,.dipedalaman 
kekurangan tenaga”. Gerombolan 

'.jang mentjulik itu menamakan 

Bahaja Materialisme 
Antjam Amateurisme 

Abimanju komandan resimen 18 di 
Malang. Upatjafa pelantikan perwi- 
ra2 tsb dihadiri djuga oleh KSAD 
Kolonel Bambang Sugeng dan ang- 

harus dipeladjari dengan mendalam. 

»Kita dapat berbitjara dengan Ho,” 
demikian Nguyen Van Tam, tapi 
pertempuran djangan dihentikan sela 

pemandangan bagi pemakai2 dja 
lan lainnja. Terhadap pengemudi 
kendaraan bermotor jg melanggar 
ketetapan ini, akan diambil tinda 

batkan petjahnja perang dunia ke-3. 
Djika RRT mengadakan intervensi 
dalam perang  Indochina itu, kata 
Radford, maka konflik tsb tak akan 

ngan sebulan di Amerika Serikat 
menjatakan, bahwa ia telah me- 
rundingkan keperluan diperluas- 
nja Angkatan Udara Korea Sela- : 

diri » Kesatuan Rakjat jang Ter- Fota2 staf umum Na an ma diadakannja perundingan2”. Dejkan keras, jakni mereka akan | dapat dilokalisir lagi. Dinjatakan se|tan. Ia berunding dengan Kepala 
“ tindas.” Sesudah beberapa lama j “Imikian Nguyen Van Tam. dituntut dimuka pengadilan, se |terusnja, bahwa pasukan? dari djen| Staf Angkatan Udara Amerika, 
tidak terdjadi apa-apa dikota Ban 
@djarmasin, djuga beberapa  ma- 
lam jg lalu disini seorang mandor 

Olahraga Tidak Lepas Dari Kepentingan 
Negara —Maladi Buka Kongres PSSI 

  

masih an naa istilah ,.vadjak Inggeris Tetapkan 
dangkan kendaraannja akan dita- 
han dikantor polisi lalulintas dan 
baru boleh diambil kembali sesu 

deral Navarre kini mempuniai se- 

mangat bertempur, dan kenjataan 
ini, ditambah dengan latihan2 mili-   Djendral Twinning, Letnan Djen 

dral Glennoo Barcus bekas ko- 
mandan Angkatan Udara kelima 

asar kota dikabarkan hilang ka 6 tontonan”, untuk "pertandingan 2? 2 - 2, 5 1 3 AA : |ter jg lebih baik akan segera mem Korea dan Lens. Diusa b di 
Na ditjulik. Apakah pelat (Oleh: Wartawan Kita) " olah-raga. Kalau peraturan2 itu Politiknja Di Asia Na Pa Na Pe EU kan Aan Perantjis dengan MR Kemasan man kini kekurangan tenaga : 5 dahulu ditetapkan dalam Un- Konperensi Pendjabat2 ME Onelikukan penpawakan dinegara2 bagian Indochina. Angkatan Udara. 

KONGRES PSSI ke-16 Kemis malam telah dibuka dengan | dang2 koloniaal, dimana olahraga & Radford mandor pasar tidak diterangkan. | 
ini, polisi lalulintas akan menge Achirnja mengatakan, Diterangkan perobahan dari pema-' : , di . Ang asih di i i i eris Se-Asia 2 “taka : 2 malam resepsi, bertempat' digedung Sasonosuko Solo, jang dihadli- masih dianggap sebagai tontonan Tinggi Ingger : 1 Mang ana Ae ani bahwa A.S. kini sedang memberi-!'kaian pesawat2 propeler kepada pe- 

Polisi aktip terus. Iri al. oleh Gupernur Budiono, Residen dan Walikota Surakarta, atau object hiburan untuk menje- Di Singgapur an Pa ne Denga kan bantuan militer kepada nega-' sawat2 jet akan dimulai dengan se- “Sementara itu pihak polisi 
“aktip terus dalam  mendjalankan 

. kewadjiban menghantjurkarw ge 
tombolan2 jg melanggar hukum.- 

“Dr. Halim, utusan2 partai2, org 
Sesudah pembukaan jang diutjap 
Sumokartiko, Ketua Pengurus Besar PSSI, 
sambutannja menjatakan, bahwa 

anisasi2 dan instansi2 setempat. 
kan oleh Ketua Panitya Kongres, 

Maladi, dalam pedato 
dalam sedjarah PSSI kota Solo 

nangkan hati para  pendjabat 
bangsa Belanda, rasanja dapat di 
pahami. Pembitjara djuga menja 
jangkan, berlakunja padjak ton- 

WAKIL2 Inggris dari 9 negeri 
di Asia hari Djum'at kemaren 
akan mengadakan rundingan de 
ngan kepala2 5 daerah djadjahan 

(Demikian keterangan kepala poli 
Si falulintas Djakarta Raya. 

(Antara) 

ra2 bagian itu. Dan dengan program 
bantuannja itu A.S: mengharapkan, 
bahwa operasi2 militer di Indochina 

akan. dapat mengalahkan pasukan2 

gera. Langkah pertama penerbang: 

an2 Selatan akan dilatih di Amerika 
dan di Korea oleh Angkatan Udara 
Amerika. Dikatakan,” Angkatan Uda 

Beberapa malam jg lalu, ketika (sebagai salah satu kota pelopor dari  perdjoangan PSSI telah tonan "jang sangat tinggi jang 3 is di” Asia “beserta panolima ERIN Ng (DONE- Ho Chi Minh. Kemungkinan ini da ra Korea kini terdiri atas giga divisi 
pihak kepolisian mengadakan | membaktikan sumbangan jang besar daiam pembangunan ,,peru- | djuga berlaku untuk pertanding- | Bea araikana Inggris d Nani Pa NE INDONE pat berubah, djika RRT ikut tjam- MIG 1S jet buatan Rusia dan satu 
penggerebekan disuatu kampung | mahan” persepakbolaan nasional bangsa Indonesia. Tidak sadja | #n-pertandingan olahraga. . | Djauh: untuk mempeladjari poli-| UNTUK KORBAN KEBA- (PW Si Indochina. Kalau ini terdjadi, divisi lagi 128 pesawat2 pembom 

di Nagara, 20 km dari Kanda- |berupa kekuatan moreel, tetapi kota Solo telah memberikan pula Olah-raga tak lepas dari maka peperangan Indochina tak da jet. Satu divisi Korea Utara sarna 
ngan, beberapa orang gerombolan 

— telah dapat ditewaskan. 

berapa hari . jang lalu, kepala 

Marabahan, Bandjar, - bernama 
Slamet, dan seorang kawannja te 

| lah ditembak mati oleh pihak 

gerombolan didaerah kewedanan: 

sumbangan berupa tenaga2 pe- 
wa keharuman nama kepada P.S. 

mentjatat beberapa fase jalah: 
Fase pertama:  tertjatat sebagai 

masa kesulitan dan rintangan, penuh 
bahaja jang mengantjam  baji-PSSI 

jang baru lahir itu. Tetapi sekalipun 

main dan pimpinan jang memba 
SE 

tik daerah2 tsb. Saran2 jang akan   kepentingan negara. 
Dalam pedatonja itu Majadi dju-   

main, jaitu ketjintaan kepada tanah- 
air. Sebagai negara jang-muda Indo- 
nesia sangat mengharapkan agar pa- 
ra penggemar olahraga menundjuk- 
kan tiap usahanja dalam lapangan 

utama Hongaria jang telah berhasil akan dipimpin: oleh komisaris | 
menggulingkan  hegemonie Inggris 
dilapang sepakbola jang dipegangnja 
sedjak puluhan tahun, jalan dalam 
pertandingan tanggal 25 Nopember 

dikemukakan dalam : konperensi 
tsb. akan didjadikan - dasar bagi 

amum Inggris di Asia Tenggara, 
“djendral Malcolm MacDonald di 
tempat tinggalnja. 

| Para pembesar pemerintah da 

KARAN. 
Gubernur. dan Direktur Bank 

Indonesia telah memutuskari un- 

ning dapat dibuka setelah berdiri 
nja sebuah panitia jang resmi, jg. 
dapat mengambil rekening tsb. 
atas nama Panitia Korban Keba- 

pat dilokalisir lagi. Demikian Rad- 
ford. (Antara—UP). 

dengan kira2 3 kali wing2 Amerika 
Serikat. (Reuter). 

  

Bajar 350 Djuta Pound 
isi » lari iri i ikit sak #ngindji ra : es : karan daerah Kemajoran. Djum- . jk & olisi, karena melarikan diri keti demikian, waktu telah, mengindjak olahraga KEpNAN MEesaraL negara. j1 “Seperti diketahui, sebelum tang- lam pada itu menjangkal, bahwa | jah area Kb. Nih Rp. Sikap Ingeris Menge nai Masalah 

“ka hendak ditangkap. (Antara) usia sewindu PSSI tidak. sadja telah Harapan tsb. dapat tertjapai, dji- gal 25 Nopember jl. itu selama 90 komperensi tsb. diadakan bertatid 80.000 Ta My ja 
Pa babon. menempati kedudukan jang istime- ka tiap2 penggemar olahraga besar Ain Tere bala cad Inggris belum per an denkar La bed “tan aan TA Kk , Minjak Iran 

: aa wa dalam djiwa masjarakat Indone- ketjintaan dan kesetiaannja kepada wah dikalahkan oleh kesebelasan lain Berat 3 B sa Ha 5 an 5 : 13 : 
MN en nan : sia, tetapi ditakuti oleh pihak, N-I. tanah air, dan didalam usahanja se- ditanah Inggris. Disamping itu ke. an ui Tenaga Tn seorang | MUTASI DI KOMMISSARIAT | Kashani Menentang Dibukanja Hubungan Diplo- 
Pen akit Aneh V.U.: fase kedua: masaskemenangan lalu berpedoman: berolahraga untuk nadiuan? jang , Ti jurubitjara pemerintah mengata :. AGUNG INDONESIA. kp 1 - 

Tan AO aah Den PSSI dalam usahanja untuk mengua- kebesaran Nusa dan Bangsa.” Apa- WA JUAN. Helen pesat itu - “Pa kan, bahwa saran2 mengenai ma| Sjafei Sahab, pegawai tinggi pada mati engan Inggris 

sai perhatian masjarakat Indonesia bila dasar tsb. dapat ditanam dalam PA at anu SE Csara” salah2 Asia jang. mendesak akan | Den Haag dalam, bulan Nopember AYATOLLAH KASHANI pemimpin politik dan keagamaan Di TangerangZ 
Sakit Hanja Beberapa 
Ji cr Terus: 3 PF Hata La i ae 

  

jg 

        

      

  

     

| KEPALA Djawatan Kesehatan   terhadap “ sepakbola nasional, ' fase 
ketiga: masa istirahat” dalam art, 
organisatoris,  jalah “dalam  djaman 
Diepang, fase ke-empat: masa dyna- 

mik pertempuran: ' fase kelima: di- 

djiwa tiap2 penggemar olahraga, 'ba- 
haja jang mengantjam perkembang- 
an olahraga amateur di Indonesia de- 
ngan sendirinja dapat dielakkan. Pu- 
la dapat terdjamin kemadjuan2 jg. 

2 

masih belum merata dikalangan 

Amerika Selatan, Amerika Serikat 
d.Il. dilapang olahraga, 

Hal. itu disebabkan, karena ke- 
'insjafan rakjat dan pemerintah ter- 
hadap pentingnja olahraga guna x2- 
besaran negara.  Njatalah bahwa 

diadjukan kepada P.M. Winston 
Churchilt di Bermuda. Jang hadir 
dalam konperensi tsb. jalah: ko- | 
misaris tinggi Inggris di Malaja 
djendral Sir- Gerald Templer, gu- 

Kommissariat Agung Indonesia di 
il. ini telah, diangkat mendjadi Se- 
kertaris I pada Kommissariat terse- 
but. Demikian diberitakan oleh ,,An 
tara” Amsterdam. 

jang besar pengaruhnja di Iran hari Kemis mengumumkan, bah- 
wa ia akan dengan keras menentang diselenggarakainja kembali 
hubungan diplomatik dengan Inggris, sebelum tertjapai penjelesai- 
an dalam pertikaian minjak antara Inggris dan Iran. Kashani me 
ngeluarkan pengumuman tersebut sebagai reaksi terhadap pengu- : Kabapiten Tanggerang Kas- (mulai dengan Konggres PSSI di Se- benar2, pan hanja diluar, tetapi olahraga tidak lepas dari kepenting- bernur Singapura Sir John Nicoll, muman jang dikeluarkan seorang Gjurubitjara . madjlis Iran pada nier melaporkan kepada ' polisi marang, hingga sekarang. djuga didalam. e : LA an. negara: : . gubernur Hongkong:Sir Alexan-/ 5 bari Rebo malam Kemis, jaitu jang mengatakan, bahwa pemerin- | bahwa pada hari S | Dikatakan bahwa kini apa jang Padjak tontonan terlalu — Achirnja Maladi menutup pidato- Ier Grantham, gubernur Borneo Tak Berha sil tah Zahedi telah memutuskan untuk memperbaiki kembali hubu- 

dikampung Kendal Sindang “mendjadi tjita2 pelopor PSSI, untur .. tinggi. , '. nja dengan seruan jang ditudjukan Utara major djendral Sir Ralpl Hi , ngan diplomatiknja dengan Inggris dan bahwa parlemen telah me Tanggerang telah meninggal setja sebagian besar telah dapat diwndjud- Menurut Maladi, kesedaran itu pik kepada anggauta2 PSSI mau- Hone, dan gubernur Serawak An Operasi Memisahkan njetudjui putusan tersebut. ' 8 
ra mendadak 3 orang anak 
sing-masing berumur 7, 5 dan 
tahun jang berada dalam 1 rumah 

  

   bi 
| 

a kan. 
Bahaja materialisme  me- 
ngantjam. 

masjarakat, dan djuga demikian 
halnja dikalangan pemerintah. 

pun kepada seluruh masjarakat: ,,Pe 
liharalah djiwa asli PSSI dan mari- 
lah kita membimbing dan memeli- 

thomy Abell. Duta2 besar Ing- 
gris jg datang jalah: dari Djepang, 
Muang Thai, Birma dan Indone 

Kembali Siam Davis 

Gagal 

Lebih landjut “dikatakan, bahwa 
disamping Kashani, angauta2 madjlis 
Monsaffar Baghai dan Hussain Mak- 

terangan menteri laar negeri Inggris 
di madjlis rendah pada hari Minggu 3 Ie Nan nana EN aa 3 . La Sela kana jang antara lain ' telah menjatakan, “keluarganja didesa tsb. Pada wak ' Maladi memperingatkan, agar kita , Sebagai salah suatu tjontoh Jg hara semangat berolahraga untuk sia serta duta2 dari Philipina dan TOMONOTANYE jang beraryki “djuga menentang putusan terse- bersedia mengakui prinsip nasional tu jang bersamaan telah mati awas terhadap bahaja materialisme be manasik bl jalah, kebesaran Nusa dan Bangsa”. « hegara2 bagian Indo-tjina. ti ,,kemauan Illahi” jang berusia (but. Kedua orang pemimpin Iran ini sasi mitjak Iran asal sadja itu di- 

'a se-ekor kuftjing dan se-ekor jang mengantjam amateurisme dila-   bahwa hubungan di-   Se aa & ea Aa PN Pa an e 5 5 Karna , 4 4 sos itu pada hari Kemis ha Apn anal Aa ea Pa ea suatu pe- 
Ia jing. Kemudian pada hari pangan keolahragaan. Kepada kit: Il BI lek D : / D F d ninggal dunia, dua djam setelah |plomatik dengan Inggris tidak boleh njelesaiam jang adil dan sesuai ' de. 
1 Sitpk ja 30-11 djuga @idea tsb, diadjarkan, bahwa kita berolahraga |) NOLTLS O Ir ja anan L CYI cahli2 pembedahan Inggeris memi j diperbaiki sebelum tertjapai penje- ngan kepentingan pihak2 jang ber- telah meninggal 2 orang "anak itu untuk « mendapatkan kekuatan . 2 An 3 La ab 1 g ' : (UM Isahkan baji itu dari saudars kem | lesaian pertikaian minjak jang. se- sangkutan. ' Kepentingan Inggris jg lainnja beramur 8 dan 9 tahun, djasmani dan kekuatan djasmani PASUKAN2 Inggris di Mesir pa- djak beberapa waktu orang2 Mesir kembali . perundingan Inggris Mesir barnja. Baji tadi tidak lama sesu Suai dengan - undang2 nasionalisasi terutama « menurut. Reuter terletak 5 Y “0 akan menimbulkan kekuatan  danj|da hari Kemis memasang pengha- didaerah terusan Suez dipaksa me- mengenai daerah terusan Suez. Di- dah dibedah badannja tampak “sc minjak Iran. Karena sikapnja jang dalam penggantian kerugian atas pa- Li Menurut laporan itu selandjut 'kesehatan rochani, seperti kata peri- lang2 kawat berduri disekitar daerah lakukan pemboikotan pendjualan ter terangkan olehnja . bahwa sesudah | makin lama semakin lemah daa demikian ini, Kashani dan Hussain brik2 penjaringan? AIOC di Abadan 3 na meninggainja Anak ita “dari bahasa .,Mens sana in corpore sano” |jang terdapat banjak kedai2 di Fa- hadap pegawai2 Inggris, tetapi @di- pertemuan penghabisan pada tang- | kemudian diberikan transfusi da Makki Rebo malam memboikot per- “dan perlengkapan? AIOC lainnja di 21 « gedjala2 jang djuga kelihatan pa Tetapi dalam kenjataan  kemadjuanjyid, sesudah adanja kabar2 bahwa ketjualikan terhadap pada pemilik2 gal 21 Oktober, belum lagi diada- rah, setelah. mana sia dibaringkan temuan jang diadakan P.M. Zahedi Tran jang meliputi harga 350 djuta : de binatang? ie mali tb di P uan perfectie didalam keolahragaan orang2 bersendjata Mesir melakukan kedai makanan Mesir “di Fayid. re- kan pembitjaraan2 baru. . Perhubu- into Cooveute” dan anggauta madjlis untuk membi- poundsterling.  Ditekankan. bahwa Ng Dina See an tsb. diatas, membawa suatu exces, jang dahulu serangan terhadap pemilik2 kedai jg. tapi 6baru2 ini pembesar2 Inggeris ngan Inggris Mesir. merupakan sa- K de Na : k2 tiarakan ' soal kemungkinan diper- azas penggantian kerugian ini men. 3 seperti mendjadi kaku tubuhnja, inungkin tidak dipikirkan, jalah 'ma- j menolak untuk memboikot pegawai2 menuduh, bahwa dari pihak Mesir Jah satu atjara pada konperensi Ber- : Han baji kembar itu, ai baikinja kembali hubungan diploma- tjerminkan kechawatiran dari semua 4 mulut dan hidung mengeluarkan erinlisme dari keolahragaan, olah-| Inggris. Pembesar2 Inggris menc- telah dilakukan serangan bersendjata muda antara Kepala2 Tiga Negara daripada njonja Veronica Davis, ik antara Inggris dan Iran itu. Ss- kongsi minjak lainnja atas konsesiZ : busa, Lama sakitnja anak2 jang raga digunakan untuk keperluan ma-|rangkan, bahwa maksud daripada dan intimidasi ' terhadap pemilik2 Barat dan rupa2nja Dutabesar Ste-|Perusia 20 tahun dibawa dua kentara itu menteri luar negeri Zaf- nja di Timur Tengah “dan Negara ? . meninggal itu hanja beberapa seriatistis-commercicel. Timbul suatu" pemasangan penghalang2 gjalan tni kedai itu. Berhubung dengan itu ke- venson membawa keterangan baru| Minggu berselang dengan pesawat olah Entezam Kemis pagi meng: , Amerika Latin, 

djam sedang binatang2 hanja. 15 golongan jang menggunakan kekua-|adalah untuk memeriksa orang2 js. mando Inggris memutuskan — untuk tentang sikap Negara2 Barat menge- | terbang dari Negeta ke London. hadap Shah dan sumber2 jang ine. | Kongsi2 ini chawatir kalau Inggris “menit. Penjelidikan kini sedang ran atau ketjakapannja berolahraga (tidak berhak masuk daerah tersebut. melindungi mereka. nai keadaan Timur  Djauh pada Sebelum dibedah profesor Ian ngetahui menjatakan, — bahwa Shah sampai menjerah kepada azas pen dilakukan oleh seorang dokter untuk tudjuan commercieel, jalah |Sebagian besar “dari pemilix2 kedai. Dari London diwartakan, bahwa umumnja ke Mesir. Tetapi tidak di-fAird dari  Universitet London telah memberikan persetudjuanmja tjabutan “hak, maka hat" ini mungkin bersama — menteri “djuru-rawat mereka jg. disebut ,.profs” atau pes didaerah itu adalah kaum pelarian menurut. djurubitjara Kementerian ketahui apakah kembalinja Steven- menerangkan hari Kemis, bahwa kepada putusan jang telah diambil Ielu didjadikan pegangan jang mer 

    
   

  

Tanggerang jg didetasift di Mauk main bajaran. : 

   
atau orang2 jang tidak bernegara   Luar Negeri Inggris, pada hari Ke- sOn itu ada petundjuk untuk mulai 

  

      

    

kedua baji kembar itu mempu   oleh pemerintah Zahedi itu. bahajakan oleh Venezuela, Irak dan 
untuk mengetahui penjakit jang Babaja jang mengantjam tiap ke-|jang berusaha disana dengan se- mis sampai kini belum ditetapkan lagi petundingan2 . Inggris Mesir.Injai harapan hidup ,fifty-fifty” — Dalam pada itu Reuter  menjiar- lain?nja dikemudian hari.  (Antara- adjaib itu. (Antara) madjuan olahraga itu Marus kita hin- yidzin Kementerian Peperangan. Se- suatu tanggal baru untuk membuka (UP-Pia). sesudah pembedahan, kan dari London, bahwa dalam ke- Rcuter), | 

at Lg Lembaga Kebudajaan Indonesia | 
1, Kon Batavisaseh Genootschap 

4 'narthn en Wetenschappan” 

Y 16, an (3 ht satu ik 

me haberas nd F : . g 5: 1 z Supeno, kol. 1 e 5 1 £ Ea Ha ta . 2 ae Bana e pan membajar Djepang harus diper 
“ Ba 2P3 an an Dim Persekutuan Anti |hassa sudah 8096 djatuh ditangan | KO Deobalia. amel, ha Maa kan kesediaannja untuk membi- | na menghendaki konperensi tsb. diadakan di New Delhi. hitungkan, maka besarnja uang gan ' - : Ta ajak jg menama an dirinjz NT ni mi Ya Jo Dibentuk alat2 negara. Kepala gerombolan ter tika an na Ba vadud kokinet tjarakan tentang gentjatan sendja 1 | Dal: NE Ka ti kerugian akan ditetapkan “atas 

: Na Ron es AE Oei RI 5 3 Chiam: 2 Kara Haag Tanaka menurut ii tidak acceptable bagi TTLV, malta di Indotjina. Pertama2  sebe Awas Knalpot i Paya nanya jang | K. ang diumlak 3g Tajak didultm” Ban 
| aa KN S yee Yan jang aporan, tak mau menjerah. ba aa : tezllum dimuat oleh harian Sovjet | - » -.|. Sung selama 55 meni Ne 1gan. Tetapi dewasa ini masih be- 8 kepala daerah kabupaten Barito P.I . Daerah konsentrasi mereka jg ada ka tjalon mr. Iwa tinggal overste Z. 1 J ng etapi dewasa ini n 

F : Ka ana C ap i pengang- : : : 5 . Banana an RRT dikatakannja, bahwa tiap? 
« 5 ka kembali. Sedang Peane B ditju tak suatu Uni Asia jang baru ber | itu. E : kana an Ta Mane oleh Membesar APA Itu mengang | karta Raya, Komisaris Untung politik jang Unatalkan atas tidak : 4 1 “Mik oleh gerombolan seperti polisi | sifae anti komunis, “Demiki Tentang korban? je telah djatuh peran TU tOCA Omeruskan Gjuga Olehjgap tak mungkin untuk mengada | Margono, hari Djum'at kemaren Sa KR Aa Ta RE | an “pengamat pertanian dan mantri pe | yang 5 Ni 3 Token pengatjaw itu dikatakan 39: 1wa, maka bagi pd. KSAD tak adakan gentjatan sendjata, karena | sejak mengeluarkan suatu peringa Pa an Na Ta PP ga ta 2 
3 tanian sudah kembali semuanja da | pandangan pembesar2 “Amerika orang tidak berdosa telah dibunuh Sialan lain lagi daripada memintaltak ada garis pertempuran jang tan kepada seluruh pengemudi Be akan Gn Toon an aga Angk Udara 

: lam keadaan selamat. na: te smg lan 16 ditjulik. : : berhenti dari diabatannja. | Mertentu. Selain itu “diragukannja kendaran bermotor aa kota 2 Pap ah an 2 3 3 , $ : ng: LI 2 2 25 ai TB Talun tar Jaa TE 5 4 5 angka Ss £ Ss asi, idakla 

if Mentjukk pemuda2 ka disekitar '— pembitjaraan2 rahasia Maa Bulge Ipa Sea Upatjara — pelantikan Dan ama bet oa en aon meu3 aa supata knalpot2 dari dapat diabaikan kenjataan2 jang K oreca Sela- : antara kedua pembesar itu di For V2 1 a orang dan sebagian #ertempat dihalaman Markas Besar 4 5 endaraan bermotor (terutama osar. Ditambahkannja, bahwa 

aa



     

          

    Perlak karet linnen A Rp. 20— TyepAT eh - 
Perlak karet linnen B Rp. 14.— Bersin : Wet aIDikipas! Perlak karet biasa A Rp. 14.— | | 
Perlak kembang USA Rp. 28.— | Toko Buku Unity Seteran 44 

Toko AW & 9g| Toko San Dimas Bodjong 57 

Toko »ADA? |: ko San D 1g 
Toko Timur Besar Kintelanlama 29 

GGAN 69 - SEMARANG | MASIH DITJARI AGEN2 BARI KRANGGAN @£ » SEMARANG | Tioihateun NY. "ACTIVUM 
na Xxxx | Bulu 2 Semarang TELF. 1232 
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Dipermaklumkan, bahwa 

Sdr, SOESWONDO 
PERUSAHAAN REKONSTRUKSI PERTU- KANGAN KAJU Djl. Pemak No. 139 Semarang, mulai 

tanggal 1 Desember 1953 DIBRENTIKAN dari djabatannja. 
Hendaknja jang berkepentingan untuk pesan pemesan hubu- 
ngan langsung kepada PERUSAHAAN tersebut diatas. 

Semarang, 3 Desember 1953 
PERUSAHAAN REKONSTRUKSI 

& PERTUKANGAN KAJU 
Djl. Demak No. 139 — Semarang. | 

Pemimpin: I. Prajogo Dirdjosoebroto. 
kate Aaeha ea 

Pegawai dari 

  

   

  

      

  

Mengenai keuanganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmu atas 
kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan pendjelasan berdasar- 
kan ilmu pengetahuan tjara bagaimana kau- dapat memperbaiki 
kedudukan dan peribadimu. Segala hal dirahasiakan. 

"M.S. RaHar 
) OCCULTIST 

S3 Seteran 109 — Semarang. 
NAN AN IL ME JM WEE Te 

Badan Gagah Tenaga 
0000 Kurang . 

  

UNTUK WANITA8 LAKI2 
AMIROSOL Paling berharga Dan tjepat bagi 
ganggu kesehatan. 
AMIROSOL paling Mudjarab dan tjepat kembalikan bagi tenaga- 

, nja jang sudah Hilang. Orang lelaki jang sudah tua maupun mu- 
da. Seperti mani entjer. Pelo (Impotensi) kurang shawat. Inilah 
satu tenaga kalau sudah hilang bisa Timbulkan rupa2 penjakit. 
Misalnja BUAH pinggang, hati berdebar2, muka putjat Lekas 

Mereka jang Ter- 

- 

marah, Suka lupa, Kurang makan, kurang tidur, Muka putjat, 
Dan Lain2. & 
AMIROSOL bisa djuga tolong orang wanita. : & 
Seperti kain kotor tidak tjotjok pinggang brasa sakit, kurang da- 

| rah, tidak Punja anak, Dan lain-lain, LARANG MAKAN INI 
— OBAT WANITA JANG HAMIL 
AMIROSOL harga ... Rp. 25.— 
AMIRODOL. Sakit keputian (Pekthai) .................. Rp. 25.— 
AMIRO OLI, Obat Luar Buat orang lelaki, tambah kuat Rp. 20,— 
TRANG BULAN. Hilangkan kukul (Djerawat) dan 
PA PS aa aa nga ae » Rp..25.— | 

Tjatjap rambut Bikin pandjang dan gemuk 
: Rp. 20.— dan “Rp. 10,— 

Tambah ongkos kirim 1096. 
Apen Ngupasan 12 Jogjakarta. 

— KASIM DADA Kp. Melaju 30 Semarang 
HOK AN Patjinan Magelang 
ENG TAY HO Pekodjan 101 Semarang 

. Toko Obat ENG TJE HOO Djl. Nanking 17 Madiun. 
Universal Stsres Bodjong 6B Semarang. 
Toko RADJA BALI Dil. Kaju Tangan, Malang. 
'Toko Tiap KENDI: Klaten 
Toko Obat Po Ning Tong Djl. Pemotongan 9 Salatiga. 

Terbikin oleh tabib AMIRODIN Depan Kusumojudan Solo. 
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ANGLO ISTIMEWA TJAP JEHA 

"HEMAT sx SEPERTI “| 

  

       

. PEMBANGUNAN GEDUNG 
0OTONOOM PROP. DJATENG. 

Diterima berita, bahwa pembangu 
ndn gedung otonoom Propinsi Dja- 
wa Tengah, jang tadinja direntjana 
ikan dengan beaja sebesar Rp. 6.000. 
000,—, kini diubah  mendjadi Rp. 
10.000.000,—. Kenaikan beaja tsb 
disebabkan mempergunakan bahan2 
dan perlengakapannja jang lebih ku 
at dan sempurna. 

Menurut rentjana gedung tsb diba 
ngun dalam dua tingkatan jang tju- 
kup untuk 2.000 pegawai. Seperti di 
ketahui gedung tsb sedianja akan di 
tempati untuk kantor dan pegawai 

otonomi Propinsi dan djawatan2 ni- 
veau Propinsi. Tetapi oleh karena da 

Iri bagian otonomi Propinsi sendiri 
terdapat 1.500 pegawai, maka dari 
djawatan2 niveau Propinsi hanja ba 
gian2 jang penting jang dapat ditem 
patkan dalam gedung tsb. Dan bila 
mana dikehendaki seluruhnja akan 
ditempatkan dalam gedung itu, seku 
rang2nja harus dibangun dalam 3 
tingkatan jang beajanja akan lebih 
tinggi pula. $ 
Pembangunan gedung tsb prinsip 

telah disetudjui sidang DPRDS Pro 
pinsi jl dan akan dibangun mulai ta 
hun 1954. 5 
SAP 

PEMBUNUH DIDJALAN 
CIRAYA 

Djanganlah saudara mendjadi 
pembunuh  didjalan-djalan. raya. 
Banjak sudah jang telah mendja- 
di korban dari keganasan sauda- 
ra mengendarai mobil. Apakah” 

jini perlu ditambah djuga 2, 
RAT, 

APOTHEEK PETANG KARI. 
Hari ini Apotheek Sik Iang 

Wotgandul 16 dan -Numa Bo--: 

— Ipertiobaan « pemakaian 

  

PERTJOBAAN LOKOMOTIEF 
! DIESEL. AA 

Dalam pertengahan. bulan Desem- 
ber ini oleh DKA akan “dilakukan 

locomotief 
diesel.untuk perdjalanan antara Dja- 
karta dan Surabaja pulang-pergi me- 

penumpang2 maupun untuk peng- 
jangkutan barang2. Dengan locomo- 
tief diesel itu, selain buat pengang- 
Ikutan penumpang kereta api kereta 
api expres “akan dapat perbaikan, 
djuga pengangkutan barang2 « akan 
dapat diperbesar, jang djumlahnja 
kira2 2 kali lipat dari pada djumlah 
sekarang, demikian diterangkan Ke- 
pala DKA Ir. Effendi Saleh kepada 
Antara Bandung. Pertjobaan pema- 
kaian locomotief diesel di Djalan 

mengenai kekuatan dan tjukup luas- 
nja beberapa djembatan jang baru? 
ini sudah diperbaiki disesuaikan de- 
ngan keadaan jang diperlukan. Sete- 
lah pertjobaan Djakarta-Surabaja le- 
wat Utara selesai dan membawa ha- 
sil baik, maka selandjutnja locomo- 
tief2 diesel.itu akan dipergunakan 
djuga untuk perdjalanan Djakarta —   Surabaja lewat Selatan (Jogja), ke- 
mudian Surabaja — Bandung p.p., 
Surabaja — Malang d.l., sedang 
sekarang locomotief2 itu baru  di- 
pergunakan untuk perdjalanan Ban- 
dung — Djakarta p.p. Selandjutnja 
diterangkan,. bahwa tidak lama lagi 
akan tiba di Indonesia 10 buah lo-L 
comotief2 jang dipesan untuk Atjeh, 
jaitu locomotief2 jang didatangkan 
sebagai hasil “dari pada pendjualan 
besi tua kepunjaannja DKA. 

TRUCK MENERDJANG 
—.DIEMBATAN : 

Pada hari Selasa jbl. didjalan per- 
tiga Aloon2 Ungaran terdjadi ketje- 
lakaan. “Sebuah truck jang datang 
dari Utara, ketika membelok ke ka- 
nan sudah menerdjang  djembatan 
jang ada ditempat tadi. Dalam ke- 
tjelakaan tadi truck tsb.” mendapat 
kerusakan2 ringan, tetapi korban 

djong 57a dibuka hingga djam 20 “manusia tak ada. 

  

“0 

Gempar! 

Bodjong. 

PEKAN LALU LINTAS KOTA SEMARANG : 

“5 Desember 1953 
SEPEDA MOTOR 

SABTU SORE DJAM 3.30 DI HALAMAN S.M.A.-B 
DJALAN OEI TIONG HAM . 

PERLOMBAAN KETANGKASAN 

Para peserta berkumpul djam 3 sore (Bila hudjan, perlom- 
baan diadakan Minggu pagi, mulai djam 9.00) 
Serta Demonstrasi Akrobatik bersepedamotor oleh Sdr. 
Meyers, seorang helldriver jang terkenal ! 

Saksikanlah! 
a.n. PANITYA PEKAN LALU LINTAS KOTA SEMG., 

IMS — Pemimpin Perlombaan. 
Daftar para pemenang perlombaan sepeda, betjak, bromfiets 
dan sepedamotor akan diumumkan 

Lutju! 

di TOKO LAREES, 

  

lalui Tjirebon, Semarang, baik untuk | 

Utara ini perlu dilakukan antara lain! GAUDPRR           : : NN 

as JADI DJANDA KeReng S 

MEN ANN” g Na ar 
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SOLO 
DR. HENRY H. KESSLER 
AKAN: MENINDJAU. 

Dalam bulan Djapuari jad. di- 
tunggu. kedatanganfja di Solo, 
Dr. Henry H. Kessler dari Ame- 
rika jang akan menindjau Reha- 
bilitasi Centrum Surakarta. Dr. 
Henry H. Kessler adalah seorang 
ahli orthopaedia dan ahli dalam 
masaalah Rehabilitasi Penderita 
Tjatjad dari Amerika. 

KUDUS 
MOGOK SATU DJAM. 

Selama satu djam pada tgl. 2 De- 
sember sedjumlah buruh pabrik gula 
.Rendeng” dekat Kudus mogok se- 
bagai pembelaan terhadap dua orang 
kawannja Han Lissa dan F.J. 'Bra- 
singa jang dipetjat oleh pihak ma- 

djikan. Tidak diketahui-sebab-sebab- 
nja mereka dipetjat, tetapi pemogo- 
kan itu diatur atas komando organi- 
sasi SBG setempat dan , kabarnia 
akan dilandjutkan dengan sebuah 
aksi jang ,lebih berat” lagi, kalau 
pihak madjikan tetap membandel. 
Lebih djauh diperoleh kabar hari 
Sabtu dan Minggu jang akan datang 
oleh buruh ,,Rendeng” tersebut dju- 
ga akan dilangsungkan demonstrasi 
jjang ditudjukan kepada P4 Pusat un- 
tuk menindjau - kembali putusannja 
sekitar kenaikan upah jang belum 
diterima baik oleh pihak buruh itu. 

  

  

DITJARI: 
(a) ly p'ste, 

Segala Bangsa. 

diinginkan harap dialamatk an 

No: 4/3452.   LIA aya Isi32 Untuk pekerdjaan administratie 
(b) 1 tenaga Jaka 2 enteng dan pekerdjaan luar, 

Surat-surat lamaran disert ai riwajat bekerdja dan gadji jg 
kepada S. k. ini dibawah   
  

PEMBERI 

M. Soeprapto pada tanggal 
rang, tentang Perusahaan Otobis 

jang telah saja keluarkan kepada 
but sudah tidak berlaku lagi.   AN-TAHU 

Dengan telah diadakan perdjandjian dihadapan Notaris R. 
1 DESEMBER 1953 di Sema- 

I S ,MULIA”, mulai hari tersebut 
diatas segala sesuatu saja urusi sendiri, 1 dan semua surat kuasa 

siapapun djuga mulai hari terse- 

Dengan adanja pengumuman ini agar chalajak “ramai dapat 
 mengetahuinja. Kudus, 4 Desember 1953 

Pemilik P. O. ,MULIA” 
(H. M. A. MOENAWAR) 

  

  

JANG BERHARGA ... 

- 

PENA JANG PALING DISUKAI 
$ ' DISELURUH DUNIA 

  

BERIKANLAH HADIAH JANG 
0000 DAPAT DIDJADIKAN HARTA 

0 Pake ol He , 

    
      

Jigl. 5/6 Desember. 
di Balai Muhammadijah Pendrikan 
“Utara 45 Semarang. Dalam kursus 

KURSUS MUBALLIGH | 
Untuk menambah isi dan mening- 

gikan- mutu para Muballigi Mu- 
'hammadijah, maka Muhammadijah 
'Tjb. Semarang mulai mengadakan 
'kursus Muballigh pada tiap? hari 
Sabtu malam dan akan dimulai pada 

Tempat kursus 

ini akan diadjarkan 'antaranja - Al 
@ur'an, Tauchid, Figih, Tarich dll., 
sedang guru2nja terdiri dari dang? 
'jang  mempunjai keachlian dalam 
vak jang dibutuhkan. # 
SBIM MENUNTUT KEPADA 

PEMERINTAH. - 
Dalam Tag kepada Perdana 

Menteri R.I. di Djakarta pada tgl. 
1 Des. 1953, pimpinan tjb. SBIM Se- 
marang HH telah mengambil keputu- 
san menuntut kepada Pemerintah, 
supaja Pemerintah menuntut kepada 
madjikan untuk membuka perusaha- 

lan N.V. De Vries Robbe Lindeteves 
Semarang jang sedjak tgl. 21 No- 
pember -jbl. ditutup sampai sekarang 
ini, berhubung deggan adanja per- 
istiwa. Pengusaha dianggap melang- 
gar undang2 darurat no. 16/1951 
fatsal 4 ajat 1. Seperti pernah dika- 
barkan, dalam soal tadi fihak peng- 
usaha telah mengadjukan 4 sjarat jg. 
kuat untuk dapat membuka-kembali 
perusahaannja. 
PEMAIN2 TENNIS AKAN 
TIBA DI SEMARANG. 

Menurut keterangan, bahwa hari 
Sabtu, J.- Arkinstall, B. Green 
dan Tan Liep Tjiauw akan tiba di 
Semarang dengan plane dari Sura- 
baja, setelah mengadakan pertandi- 
ngan2 di Malang pada tgl. 2 dan 3 
Desember jbl. Selainnja para pemain 
tsb. akan datang pula Gan Khoen 
Hie dari Bandung, salah seorang pe- 
(main single jang terhitung terkuat di 
Indonesia dan pasangan double Kho 
Tjing An/Panarto jang terkuat di 
Djawa Tengah. 

Seperti dikabarkan, pertandingan2 
demonstrasi Tennis itu akan dilang- 
sungkan didjalan Mugas: Semarang 
pada hari Sabtu sore, Minggu pagi 
dan Minggu sore j.a.d. Pendapatan 
bersih dari. pertandingan Tennis itu 
adalah 10096 untuk Amal. Suatu ke- 
sempatan baik bagi para penggemar 
Tennis untuk mempertinggi pengeta- 
huannja. 

  

Tidak Ada Niat Ut 

   

  

   
   

   

      

  

  

DAERAH ENCLAVE KOTA 
GEDE IMOGIRI DAN 

NGAWEN. 
Administratief, tehnis dan 

| taktis di serahkannja. 
Daerah2 enclave Kota Gede, Imo 

giri dan Ngawen, jang beberapa wak 
tu. jl mendjadi pembitjaraan antara 
pihak Propinsi Djawa Tengah dan 
Swa2pradja jang bersangkutan, sete 
lah diadakan perundingan? telah da 
pat diambil kata sepakat bahwa keti 

iga daerah enclave tersebut setjara 
sadministratief, tehnis dan taktis” 
diserahkan kepada Daerah Istimewa 
Jogjakarta. Sedang status persoalan- 

Inja mendjadi tugas dan tanggung dja 
'wab Pemerintah pusat. 5 

Tentang ketentuan2 tsb diatas ti- 
dak menjangkut paut adanja makam 
radja2 dan -petilasan2 sutji jang un 

tuk selandjutnja masih tetap mendja 
di hak dari masing2 daerah jang ber 

  

   
   

     

ekonomjan Mr. Iskag Tjokroha 
lasi Tjikwam cs. Menteri Iskag m 
jang mengenai soal2 cambrics da 
gauta Margono Djojohadikusumo ja 
tersebiy yang dalam prinsipnja diakui 
ngan jdapat anggauta tersebut maka 
akan jnsriperkuat kedudukan G. 
memperhatikan dan TN 
pada perasi pengusaha batik. ) 

Oleh pemarintah dipertahankan ke 

dudukan : Bahan Perindustri 
an jang dj -soal cambrics ini te- : 
tap meri 5: .monopoli selaku ' 
Single 7 dan Single Buyer jang ' 

berarti ja impor dan distribusi | 
cambries p dalam tangannja dan 
tidak bermyksud mengadakan pem- 
belian jdjualan bebas. Atas 
instruksi jajasan Bahan Perindustri 

a (distribusi) didjalan-' an, pendjua j 

aa 2 

RAMPOK DI TENGARAN 
Sedjuriy a hp 10 orang berpakaian se- 

Peaan an preman, baru2 ini pada 
tengah 15 . telah memasuki ru- 
mahnja H x, didukuh Muteran, desa 
Sru Yak Ta an. Mereka bersen- 
djata 2 pik Kkarabijn dan sendjata 
tadjam, Barang2 seisi rumah dan 
sebuah mereka angkuti se- 
mua, Tag gian jang diderita 

  

H.A. seh Rp 1307,50. Dalam 
perampokay ffv tidak terdapat kor- 
ban penganjajaan. 

HASIL / PERENSI IKATAN 
HA SELURUH INDO- 

00. MESIA 

Ketua gagadilan negeri Sema- 
rang, i adi jg mendjabat pu- 
la selaku Kenya Ikatan Hakim selu- 

ruh Indo “dalam keterangannja   sangkutan. Dan untuk itu pemerin- 
tah. pusat masih terus memberikan 
bantuan keuangan. : (Malang) sejah dilangsungkan kon- 

| Seperti diketahui, untuk penjelesai | nerensi kergja dari Pengurus Besar 
an daerah2 enclave tsb oleh pihak | 
Propinsi Djawa Tengah diserahkan 
kepada #Panitya Enclave dari 
DS Propinsi Djawa Tengah jang di 
ketuai oleh Karijowijoto. 

MAGELANG 
BELUM PERNAH TERDJADI 

YUURCONTACT. 
Berita jang diterima dari pihak 

militer oleh wartawan kita di Ma 
gelang menjatakan, bahwa sedjak 

  

gerombolan MMC maupun oleh 
mereka jang mempunjai hubung- 
an dengan D.I. Dalam gerakan? 
untuk mengembalikan keamanan, 
alat2 negara senantiasa mendapat 
bantuan jang besar dari pemuda2 
OPR. Djumilah gerombolan MMC 
dan D.I. jang mati dibunuh rak- 
jat hingga bulan Nopember ada 
33 orang. 

Gerombolan MMC terpen 
tjar-pentjar. 

Menurut laporan PDM, kekua 

DPR | Dalam 

: | 
pada P,f, Assta, menerangkan, bhw 
tgl. 28 Nopesaber jg lalu di Tretes   
Ikatan Hai:ss Indonesia jg dihadiri 
pula oleh yegsan2 dari tjabangnja. : 
Na tsb telah diambil | 

beberapa jtusan antaranja: 
£ Men ii. dan mendukung 

    
       

beleid PEsyr: 4 menteri kehakiman 
mr. Djody ydokusumo mengenai 
pengadilan /x, jg ditudjukan ke- 
pada p srnaan mutu para ha- 
kim/pei dan memperbaiki Hn 
kedudu @ hakim, dengan pe-, 

| | Ba “beleid tsb dapat dilak 
sanakan agan selekas “mungkin , 
djuga. 3 ! 

dilantjarkan operasi Tritunggal | 2. Mesjeruaijsi dan Henry 4 23 didaerah MMC belum pernah | Penuhnja gayg Ketua pengurus besar. 
terdjadi ,,vuurcontact” dengan |JKatan Indonesia dalam tja- ra2 mempesigangkan hal2 jg telah 

diputuskan ggfam konperensi tgl. 10 
Mei 1953 4 Surabaja jg isi dan si- 
fatnja sesuyi dengan beleid menteri 
kehakimag,” : 

3. Meta n hal2 jg meliputi 
soal2 tsb untuk disampaikan 
kepada MesimeZ jg berwadjib. 

KERUGIygg RAKJAT AKIBAT 

    

      tan gerombolan MMC jang ma-   sih berkeliaran didaerah Mage- ali kotak Semarang) ternjata 
lang tidak seberapa djumlahnja. “2.931 kali, sranja 12 pentjulikan, 
Didaerah Grabag dipimpin oleh 40 pembusungs, 36 pembege'an, 319 
Darmo, Muntilan-Noto, Tegalre- perampokan . ngkan lairais pen- 
djo-Supardi dan gerombolan MM La Bara Pe ane : sma 
C. Surojo sedang daerah ,,opera- terdjadi 19 » PE nan 
sinja” meliputi katjamatan Tem- 12 Pihak Krian seal dengan pihak 
puran, Borobudur, Mertojudan £erom pergataL, teruiama ge- 
dan Bandongan. 

    

5 ORANG DIGIGIT ANDJING | 
Kemis pagi antara djam 7 didja- | 

lanan Djomblang Smg. telah terdja- 
di kegemparan disebabkan ada se- 

ekor andjing jang pada saat itu telah 
menggigit 5 orang. Setjara berramai2 
andjing itu kemudian dikedjar oleh 
beberapa orang dan achirnja dipu- 
kuli sampai mati. Mereka jang di- 

gigit kemudian dibawa ke RSUP dan 

mendapat obat djalan, sedangkan 
bangkai andjing dikirim ke Kabluk. 
Jang mendjadi korban gigitan jalah 
3 orang lelaki dan 2 orang wanita, 
penduduk dari Mritian dan  Djom- 
blang Legok Smg. Belum diketahui, 

apakah andjing itu mengandung pe- 
snjakit gila ataukah tidak. 

DIUBAH DJAMNJA. 
Perlombaan ketangkasan berseps- 

da motor dihalaman SMA/B pada 
Sabtu sore nanti, jang sedianja di-! 

mulai djam 16.30, akan dimulai pas| 
da djam 15.30. Para peserta diharap | 
berkumpul pada djam 15.00 ditem- 
pat tsb. Perlombaan ini diikuti oleh 
70 peserta, dan pada achirnja akan 
diadakan demonstrasi mengendarai 
Sepeda motor setjara akrobatik oleh 
sdr. Meyers dari Smg. 

dalam an Semarang selama 
110 bula Kal sebesar Rp. 1.387. 
104,02. : 
Mengenai pai julikan diterangkan, 

bahwa ag jadi korban adalah 

2 orang Pewawiai desa, seorang pe- 
gawai ne P5 9 orang penduduk, 
sedangkas enai pembunuhan 

  ' berwadjib mersrberikan pula 

“ini. 

| suk, 'ERBAIKAN 

PN DUNG. 
Kita 2 kabarkan, bahwa 

untuk menyerroaiki gedung Jajasan 
Budi U si Smg., maka mula 
tgl. 2 Ta 2:8. j.a:d, Jajasan tsb. 
akan ng penjelenggaraan 

GANGerysN KEAMANAN 
Pihak : - menjampaikan kete- 

rangan bahan selama 10 bulan jg. 
baru lalu jas alam. keresidenai, Se- 
marang sala“ kriminalitet (ketju- 

    

rombolan jg ef. Kerugian rakjat 

  

seorang fee desa, 4 orang pe- 
gawai Gan 35 .anggauta OPR. 

Tentang begalan diterangkan 
lebih land, @wahwa kerugian aki- 

    

bat pemi ini rakjat menderita 
sebesar rang Rp. 192.564.—, 
akibat pers Rp. 524.137,30 
dan akibs nentju jurian ringan iebih 
kurang 2 s62966,72. Pihak jang 

bantu- 
sricel maupun mores! 

& ikan kesengsaraan jc. 
Ser  korban2  kedjahatan 

  

   

annja baik 
untuk 1 
diderita 

   

pertundjukaa ' “Wajang Orang Ori 
Widjaja” « pal Dargo Smg. 

  

  

   
Pilihlah selalu tjita jang njonja 

dapat pertjajai. 

aa 

  

|Pewerentah Akan Per- 
kuat Kedudukan GKBI 

k Hidupkan Kem- 
bali Sematjam ,,Cambrices - Convenants 

Zaman Koloviaal Dulu 

DALAM SIDANG PARLEMEN tg. 2 Des. jl. Menteri Per- 
disurjo telah mendjawab interpel- 
endjawab pertanjaan2 antara lain 
an menghargai pemandangan ang- 
0 jang objectief mengenai soal 

kebenarannia. Sesuai de- 
pemerintah bermaksud 

K.B.L. selaku suatu badan jang 
rakan kepentingan bersama dari- 

kan oleh G.K.B.I. menurut harga jg 
telah ditentukan dan hasil pendjualan 
diserahkan penuh kepada Jajasan Ba 

han Perindustrian sehingga keuntung 
an diterima penuh oleh Jajasan Ba 
han Perindustrian pula. 

Setelah dipotong komisi buat im 
portir dan G.K.B.L, hatsil pendjual 
an tersebut termasuk ,.overwinst” ig. 
masuk mendjadi kekajaan J.B.P. dan 
merupakan modal jang dipergunakan 
buat perdagangan ini. 

Diterangkan, bahwa J. B. P. 
bermaksud menjediakan sedjum 
lah uang untuk keperluan kopera 
si dan pembangunan pada umum 
nja dan kemadjuan G.K-.B.I. pa 
da chususnja. Import cambrics 
sekarang tidak didjalankan oleh 
N.V. Batik akan tetapi diserah 
kan kepada pelbagai importir 
berturut-turut untuk 1 djuta Yard 
buat tiap2 importir. Pemerintah 
tidak ada maksud untuk menge 
sahkan  terbentuknja suatu Ga 
bungan Importir Cambrics Indo 
nesia jang nanti mendapat kedu 
dukan jang sama dengan ,.cam 
brics convenant” - dalam zaman 
kolonial. Djika pemerintah me 
njatakan, bahwa sedjak tg. 9 Sep 
tember 1953 diadakan peraturan 
baru dalam sektor import cam 
brics ini, maka jang dimaksud 
kan ialah, bahwa import cam 
brics akan diberikan kepada pel 
bagai importir. 
Mengenai ,,Suez” dan Gunung Pe- 

rahu tidak ditundjuk sebagai impor- 
tir tersendiri akan tetapi seperti telah 
terbukti, impor cambrics diberikan 

kepada para importir berturut-turut: 
Rahman Tamin, Great Indonesian 
Trading Co, Sriwidjaja, Djohan Djo 
hor, Ifco, Masri, Nirwana Indonesian 
Trading Co, Patriot Family, Waras 
dan Gapindo. Dalam hal penundjuk 

kan ,,Suez dan ,,Gunung Perahu”, 
djika dari Menteri terdapat suatu ke 
salahan dan suatu, ,beoordeling” se 

mata-mata (sdr. jth. K.H. Tjikwan 
mensinjalir dengan term” disebabkan 
oleh hanja menurut dugaan karena 
sdr menteri perekonomian adalah se 
bagai pribadinja seorang jang mem 
pupjai kepentingan dan hubungan jg 
sudah lama dengan importir ,,Su- 
ez”), maka pertanjaan sebenarnja ha 
nja ditudjukan. kepada: Sebab apa 
,Suez” dan ,,Gunung Perahu” ditun 
djuk ,,terlebih dahulu”? 

Sebab, sdr. ketua, selain dari 
pada itu tidak ada perbedaan se 
dikit pun dengan ditundjuknja 
importir2 lainnja tsb. Apakah tin 
dakan. menteri demikian ini me 
nundjukkan kesalahan jang perlu 
dipertanggung djawabkan? Kami 
kira dengan pendjelasan ini sega 
la pertanjaan mengenai sebab-se 
babnja dan alasan? serta dasar2 
apa jang dipakai untuk menun 
djuk Suez sebagai importir da 
pat disampaikan karena sebetul 
nja soal tsb. amat simpel sekali 
untuk diperdebatkan dalam suatu 
sidang dewan perwakilan rakjat 
jang tertinggi jang kami takut 
akan membawa akibat menurun 
kan deradjat parlemen jang kami 
djudjung tinggi, demikian Mente 
ri Iskag. 

Jang perlu mendjadi keinsjafan un 
tuk seluruh masjarakat ialah bahwa 
oleh pemerintah continuiteit tetap di 
pelihara begitu djuga didjaga dja- 
ngan sampai harga cambrics naik 
dan djangan daftar stock jang telah 
dikemukakan dalam sidang jang lam 
pau serta adanja saldo-uang jang ma 
sih dapat dipergunakan oleh Jajasan 
Bahan Perindustrian, kami kira su 
dah terdapat' tanggungan tjukup bah 
wa tidak akan ada stagnasi dalam 
distribusi cambrics. 

Selandjutnja diberitahukan, bahwa 
persediaan selandjutnja dengan ren- 
tjana distribusi adalah sebagai ber- 
ikut : 
Buat Desember stock 13.290: distri- 
busi 6.000: ketinggalan 7.290 ribu 
yards. Buat Djanuari: stock 13.964: 
distribusi 6.000: - ketinggalan 7.964 
ribu yards. (Pia). 

PSIM — PERSIS 3—1. 

  

Dalam pertandingan sepakbola ig. 
berlangsung pada hari Kemis jang 
lalu di Solo -antara Kes. PSIM   

      

PULPEN?! PARKER ,,51” Rp. 480—, Rp. 

UNTur hari2 ulang tahun . pesta2 ' 
tahunan dan lain2 kesempatan pem- 

berian hadiah, apa lagi jang lebih tepat 
selain dari pada pena jang paling disukai 
didunia ini ? 
Kesetiaan dari Parker “S1” ini jang telah 
berbukti, sipenerima- akan selalu mengi- 
ngatkan akan penghargaan Tuan. 
Karena keahlian jang ulung dari pada 
Parker “51” berarti penjelenggaraan jang 
sempurna dan awet. 
Mata-pena dapat dipilih sesuka hati. Ter- 
dapat di-toko2 jang ternama" 

Agar tertjapai hasil jang baik untuk 
Ini dan untuk semua pena lainnja, 
pakailah Parker Guink jang mema- 
kkal Solv-x, 

400.— dan Rp. 800.0 

  

    
   

              

     Waktu Njonja membeli tjita, uang 

    

                

   

      

   
   

tjita selalu mengetjewakan. Njonja 
“harus selalu jakin. bahwa tjita itu 

tak luntur. warnanja tetap. tenunan- 

kojak, 
Pada tenunan Tootal dalam hal ini 
Njonja dapat mempertjajainja ... 
Tjitanja kelihatan sangat menarik 
hati dan tak membosankan. 

Bila Njonja lain kali berbelandja, 
mintalah diperlihatkan tjita keluaran 
Tootal seperti: TOBRALCO, 
LUXORA. LYSTAV, dan ROBIA. 
Njonja akan menemui pada tiap 

— matjamnja nama Tootal disisinja, 
untuk mengingatkan pada Njonja, 

S bahwa ini memakai djaminan Tootal, 

sangat tjepat terpakai. tetapi sajang, ' 

nja tak mengkerut atau tak lekas. 

JOOTA 
BAHAN? PAKAIAN JANG BERGARANSIF/   Distributir tunggal dan Servis-Reparasi : 

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

  

TOOTAL DAPAT DIBELI LAG 
(Berhubung dengan keadaan, belum dapat dibeli disemua tempat dan persediaan tidak serdadu tetap ada). 
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Jogja dan PERSIS Solo, ternjata tu- 
an rumah dapat didjatuhkan oleh 
Jogja dengan angka 3—1. Angka 
pada waktu turun minum - menun- 
djuk Iin 

£ Ruane 3 

HARGA MAS DI SMG. 
Semarang: 4/12. 

24 karat: djual ...... Rp. 37,80 
: De na 2 3/30 

22 karat: djual ...... 99 36, — 
PON Lu » 34,50 

DR. MARDJUKI AKAN BE- 
RANGKAT PD BLN DJANU- 

ARI KE AUSTRALIA 

Menjambung berita tentang kebe- 
rangkatan Dr. Marzuki ke Australia 
jang tadinja direntjanakan pertengah: 
an bulan Nopember jl. berhubung 
sesuatu hal diundur pada tg. 5 bulan 
Djanuari 1954, 

Dr. Marzuki dikirim ke Australia 
sebagai anggauta DPD Propinsi Dja 
wa Tengah atas persetudjuan Kemen 

| terjan Dalam Negeri, untuk mempe 
»ladjari soal kepegawaian dan bebera 
'pa hal jang bersangkutan dengan so 
al2 otonomi selama 4 bulan, Selama 
ia di Australia tugasnja sebagai ang 

| gauta DPD dirangkap oleh wakil Ke 
tua DPD Djawa Tengah Balja Umar, 

   



  

    

  

| Sancta - 
xl erie, Perkataan 

Ca 4 

.Meriam” Berasal | 
Dari, Maria. ter 

“Oleh: Wartawan Kita”. 

Barbara“ | 

  

       

n pada tanggal 4 Desember 

M. Sutopo. Dalam Kongres tsb.| 
diselenggarakan « 

ngan obat dan alat kedokteran, , Silihar : 
tjeramah2 dalam ilmu pengetahu | dilihat dari 

  

  

sb. Bagi corps -artillem, pada umumnja, hari 4 Desember memang di | 
commercial .exhi- | peringati, hal mana dihubungkan dengan kepertjajaan mereka bahwa. 

ilapa- | .Sancta Barbara” dianggap sebagai pelindung pasukan2 artilleri. Sekali 
donesia tidak setjara resmi memperingati ,Sancta Barbara”, : 

segi pengetahuan sedjarah, dirasa ada faedahnja. Oleh ka |? 
“tulisan dari seorang pembantu kita dimuat pada hari ini. 
     ta 

kan dokter pemerintah, perun- 
dang-undangan kesehatan, . kes 

: tjarakan organisasi IDI, ke      
    

  

€ (bukan 
   

   
   

  li karena meriam itu pada waktu 
tjah. Oleh sebab itu, artillerie ja 

jitu djika meletupkan kanon, bia 

       

   

   
   

    

    
   

     

    

Perlu dikabarkan, | 
pada waktu ini memp 
anggota tergabung & 
bang (di Indonesia a 
dokter, k.I. 300 di: 
ter-dokter asing), $ 
“dikatakan bahwa IDI adal 
bawa suara ,,medigal 
di Indonesia. Sedjak 

“ja 

dok- 
dapat 
PP perkataan Maria. 

Sep- Yetapi lazimnja para penembak 
TEA Hadi ano Meriam itu selalu “ menjebut nama 

tember Tna IDI Pp Medica Sancta Barbara, jakni seorang 
i ocietas aa an at jg Tang bukan sadja dianggap keramat. 

: (World Medical . ssoci NA Melainkan dianggap sebagai pelin- 
"0. pada waktu Par &” dung pengikut2nja dari guruh dan 

100.000 dokter Na Re “petir, djuga dari bahaja ledakan2 Ia 
Lg dalam 46 ikatan2 nasional innja. Sancta Barbara ditjatat me- 

: okter. HERAN ninggal pada tanggal 4 Desember 306 
Dalam tahun 1953 IDI menitik- jakni pada zaman -radja Maximus 

beratkan usaha2nja dalam lapangan para. , 
pendidikan dokter dan perbaikan na 
sib dokter? aon Bea 
soal tsb menurut faham IDI adalah peringatan hari artilleri itu berkisar 

“soal kesehatan jg terpenting. Penje pada tjerita ,Sancta Barbara” jitu ba- 
lenggaraan program KN njak matjam ragam tjara orang,men 
jat akan lebih lantjar apabila Indo- jeritakan. Seperti jang ditulis dalam 

|. mesia mempunjai tenaga dokter jg Field Artillery Yournal” sekalipun 
5 tjukup djumlah dan nilainja dan apa intinja tidak berbeda dengan jang Ia 
£ bila dokter2 jg“ mendjalankan Pro- jin, tetapi nama2nja agak berbeda, sc 

gram kesehatan memiliki arbeids hingga dapat membingungkan. Oleh 
vreugde. x : » . “sebab itu, pedoman menulis kara- 

Menurut pendapat IDI, perhatian gan ini didasarkan dari ,,Buku Hi 
DPRS dan Pemerintah terhadap so- gup Para Sutji.” e. 
al pendidikan dokter adalah menge Seorang jang — kaja bernama 
tjewakan. Pada umumnja soal kese ,,.”-— 5 $ : a 

: : Tn Dioscorus jang tinggal dikota Ni 
hatan di Indonesia belumlah meru comedia daerah  Bithinia (Asia 
pakan soal umum: umum bersikap sada : 
ae terhadap peristiwa” bahwa" Ketjil) jang hidup dalam abad 
anggaran belandja untuk urusan ke Ke-lII-IV, dikala itu masih me 
sehatan untuk “tahun 1953 hanjalah njembah kepada berhala. Ia 

1,796 sadja dari semua pengeluaran Menganggap lain orang jang me 
njembah kepada Tuhan adalah negara dalam tahun itu. J . : 

Demikian berita jg disampaikan dianggap kedjahatan. Bukan itu 
kepada ,,Antara”. 'sadja, melainkan ia terkenal seba 

Untungkah Tuan Sekali Ini? 
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| muliskan, bahwa dua orarg 
5 . merindukan kasih telah mea 

kan surat kepada sebuah k 

    

    

1g melakukan tugas 
f sanja selalu menjebut nama sese- 

26 ija | orang jang dianggapnja keramat, agar dirinja terhindar dari 
Il 1400 | ja maut. Dizaman V.O.C. dulu, kalau orang2 Portugis melepas- 

Tia dok- |K20 tembakan kanon, selalu dengan menjebut nama Maria, jg. 
menurut pendapat orang jang suka menghubung2-kan suku kata 
menganggap bahwa perkataan , meriam” itu bersumber 

20254 169612 

377194 

PADA ZAMAN TEHNIK masih djauh dari kesempurnaan, | e 
satu hal jang mustahil djika sesuatu regu mendjadi korban | Beberapa hari jang lalu, telah tiba di lapangan terbang Kemajoran dari 

India, Dr. Taher Saifuddin, Chancellor Universiter Islam di Allgrah 

“dengan menumpang pesawat constellationn KLM. Dr. Taher disambut 

diri pada waktu menembakkan meriam. Hal ini terutama seka- 
meletupkan pelurunja dapat p 

pada taka 

   

  

pada 
gai orang jang sangat bersema 
ngat membela dewa-dewanja. Al 
kissah, Dioscorus mempunjai se 

bernama Barbara. Dia puteri 
jang tunggal, makin besar, kian 
tampak  ketjantikan wadjahnja, 
nampak pula ketjerdasan pikiran 
nja. Sekalipun demikian, ajahnja 
tidak memandja?kan. Kepadanja 
diberi pendidikan jang baik, dise 
kolahkan pada sekolah jang ke 
tika itu sudah ada. 
Barbara sudah dewasa. Oleh ajah 

nja dia dikurung (dipingit, Djawa). 
Selama dalam pingitan, Barbara 
mempergunakan waktunja jang sepi 
itu untuk membatja buku2 jang dike 
luarkan oleh Catechisten school. Jg 
menarik perhatiannja adalah kehidu 
pan wanita2 Roma Katolik setjara 
celibaat ialah wadat (tidak bersua- 

mi). Achirnja dia terpengaruh dan 
berkehendak untuk hidup wadat. 
Dengan diam2 Barbara dibaptiskan, 
jang dilakukan dikamarnja itu pula. 

Pada satu ketika datang udjian jg 
berat baginja. Ajahnja datang dan 
mengatakan hendak mengawinkan 
dia dengan seorang pilihannja. Ber- 
matjam2 alasan ditjari2 untuk me- 
nunda perintah ajahnja itu. Barbara 
minta agar kamarnja diberi 3 djende- 
la, inipun dikabulkan. Tetapi desak 
an ajahnja jang berulang2, achirnja 
Barbara terpaksa berterus terang, 
mengatakan ja tidak akan bersuami 
selama2nja. : 
Ajahnja jang diliputi oleh -kema- 

rahan, masih dapat menahan ama- 
rahnja. Di tjobanja Barbara diadjak 
berpergian djauh, dengan penghara 
pan akan dapat berobah pendirian- 
nja. Tetapi, Barbara tetap pada pen- 
diriannja. 

Rasa sajang dan tjinta kepada anak 
nja jang tunggal itu berobah mendja 
di kemarahan. 

Ditjobanja Barbara dimasuk- 
kan dalam pendjara. Tetapi pen- 
diriannja tidak pula berobah. 
Achirnja Barbara ditempatkan 

lagi dikamarnja sendirian itu, 
Berkilatlah mata-pedang itu me- 
njambar leher perawan sufji, ke- 
pala lepas dari tubuh, rebah dita- 
nah. Bersamaan turunnja pedang 
jang mengkilat,  membelahlah 
tjuatja, petir meledak meniambar 
dada Dioscorus. Bersama dengan 
Barbara Dioscorus meninggal du- 
nia, dan runtehlah kamar Barba- 
ra jang letaknja dimenara itu. Be 
gitulah kematian Barbara pada 4 
Desember 306. 5 

bara (kemudian  namanja disebut 
Sancta Barbara) sebagai perawan 
(Maagd) dan Martyr (Matelares) da 

sri (pelbagai segi, ada diantaranja jg 
menganggap bahwa pada saat Barba 
ra dipanggal lehernja, Tuhan mengi 
rimkan halilintar sebagai pembunuh 
Dioscorus, terdengar ledakan petir 
jang seru. Orang mengira bahwa Bar 
bara ahli bahan peledak dan senga 
dja meledakkan menara tempat ke- 
diamannja, dimana ia menemui adjal 

nja. : : 
Dalam hubungan ini dapat kita li 

hat, Sancta Barbara sering dilukis 
kan sebagai puteri tjantik, memegang 
kelewang ditangan satu dan meme- 
gang meriam ketjil ditangannja jang 
lain, sedangkan tabir  belakangnja 
(achtergrond) dilukiskan menara. 
Demikianlah, hingga kini pasukan2 

artilleri masih ada jang menganggap 
Sancta Barbara sebagai pelindungnja, 
lebih2 bagi pemeluk agama Katolik. 
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267900 
159763 
100904 
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306820 
27968 

228630 
122553 
184392 
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(Akan disambung)   

dan ajahnja menghunus pedang. 
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“Corps Artilleri Angkatan Darat Republik Indonesia: Hak PEN 

4. Mp una” 1945. Djustru sudah sewadjarnja ka 

lau tiap2 tanggal tsb oleh Corps Artilleri diadakan peringatan. 

orang puteri jang tjantik-djelita, | 

  

oleh kuasa-usaha India Dr. Bhasni 

  

dan selandjutnja oleh: beberapa orang 
| terkemuka Indonesia dan India." Dr. Taher Saifuddin mengadakan kam- 

—.h djungan tidak resmi kepada Indonesia untuk mengetahui keadaan 'pe- 
| ngadjaran, pendidikan dan kebudajaan di Indonesia dan mengadakan hu- 

“bungan dengan pemimpin2 Islam Indonesia. Gambar: Ditengah Dr. Taher 
- Saifuddin, kanan kuasa-usaha India Dr. Bhasni. 

  

DP TJATUR 
NDONESIA 
mMERBi 

    

kurang kuat. Kh 

Anehnja atau tidak aneh, di- 
masjarakat pun banjak orang jg 
gemar memandang barang perhi- 
asan. Masih untung kalau jang 
dipandang itu barang jang mati 
dan tidak berdjiwa. Paling susah 

bersolek agar kelihatan lebih 
ganteng” dan lebih ,,aju”, ter- 
masuk djuga kolom perhiasan. 

kalau sampai manusia2 ini jang. 

»Perhiasan“ 
Dim Tjatur 

UMUMNJA BARANG perhiasan itu barang jang mati dan 
tidak berdjiwa. Baiknja hanja untuk dipandang dan tempatnja pa- 
ling bagus dilemari katja atau. bupet. Kesukaan pada barang perhi- 
asan ini terdapat pada prija maupun wanita. Bagi penggemar tjatur 
kesukaan pada barang ,,perhiasan” ini dapat “dilihat dari tjaranja 

Jia menjusun stellingnja, ada jang es- 
dan entah apa lagi, sehingga kadang2 lupa pada azas tudjuannja. 
Asal dilihat baik puaslah sudah pemain seperti ini, tapi tau2 stel- 
lingnja rubuh karena diserang oleh lawan, 

tertutup atau terbuka a la Keres- 

sebab  fondamentnja 

(Kalau muka manusia itu sudah 
diterdjang oleh umur. . mendjadi 
'.djelek” dan ,,kempot”, biasanja 
peminat? perhiasan itu | hilang 
perhatiannja dan ... mentjari lagi 
-perhiasan jang baru seperti ,,kom 
binasi perhiasan” tjatur dibawah 
ini jang kami  sadjikan kepada 
pembatja untuk direnungkan. se- 
lama minggu ini. 
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“ »Kombinasi Perhiasan” No. 33 
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| Orang memandang kematian Bar- 

' : 

124224 

333889 | 

99578 | 

janan Semestinja Waktu 
Berkundjung Ke London 

Para peningjau di Khartoum 
hari Rebo. katakan, bahwa radja 
Mutesa II dari Buganda jang di 
petjat itu adalah penjokong par- 
tai Bataka jang menghendaki ke 
merdekaan. Sebelum menghadiri 
upatjara penobatan ratu Ehsabeth 
di London, Mutesa sangat menen 
tang haluan partai Bataka itu. 

Tetapi setelah kembali dari upa- 
tjara penobatan itu ia telah mengu- 
tjapkan kritik jg pedas terhadap 
Inggris karena semasa berada di 
London, dia tidak diperlakukan se- 
lajaknja jg sesuai dengan kedudukan 

nja sebagai radja Buganda dan 
achirnja Mutesa mendjadi  penjo- 
kong partai tadi. 

Sikap melawan dari Mutesa telah 
mengantjam dan membahajakan ren 
tjana Inggris jg bertudjuan meng- 
adakan federasi Afrika Timur jg 
akan menggabungkan Uganda, Ke- 
nya dan Tanganyika, demikian di 
katakan  selandjutnja oleh kala- 
ngan2 jg lajak dipertjaja di Khar- 
toum, menurut wartawan AFP. 

(Antara). 

Madjelis Iran 
Setudju 

Pemulihan Hubungan 
Diplomatik Dengan 

Inggeris 
Para utusan2 madjelis Iran 

(parlemen) memberikan sokongan 
akan keputusan pemerintah per 
dana menteri Fazlollah Zahedi 
untuk memulihkan kembali perhu 
bungan diplomatik antara Inggris 
dan Iran, demikian diumumkan 
oleh djurubitjara madjelis pada   362652 | 
hari Rebo petang.  Djurubitjara 
tadi, Mesdi Mishrafti mengumum 
kan keputusan tadi setelah para 
wakil berunding selama tiga djam. 
United Press lebih landjut mewar 
takan, bahwa hanja dua orang 
wakil tidak menjetudjui putusan 
pemerintah itu. , 

KT 
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Buganda Malih! 
Anti Inggeris | 

Karena Tak Dapat Pela-/nilai tiga dan lainnja 

Putih: Rgl, Pg4, Bdi, 

Bg3, Md3, Kf6, bidak 
a2, b2, e5, f4, g2, h2 
(12 buah). 

4 Hitam: Rh8,...Pa5, Ba8,      .Bd8, Mb5, Mf8, bidak 
a6, 'b75:.eb, f7, 27, h6 

(12 buah). 

Putih djalan dulu dan te- 

rangkan beberapa zet. jang 

djitu. Nilai 3, - djawaban 

ditunggu selambat2nja tgl. 

14 Des. 1953:   
A Djawaban Kombinasi No. 30 
ig djitu jalah:.1. PcC7!!, Ba8 2. 
PXb7, Bd8-3.-Pc7, Rh8 4.-e7, 
Bd7 5. Pc8 dan Hitam menje- 
rah. 1 
Djawaban jg djitu kami beri 

. jg kurang 
tepat kami beri nilai satu. Jang 

idjitu kami terima dari: SEMA- 
IRANG: R. M. Soekarno Soerio- 
' koesoemo, R. Soeparman, Mas- 
hoeri, Sri Purwaningsih, SOLO: 
Halim Husin, Sri Gayatri, MA- 
GELANG: R. Soerosewoko, R. 
Soemewo, Sarno, KENDAL: A. 
K. Niam, JOGJA: Sri Soedarjat 
mi, PURWOREDJO:.R. Ristan- 
to, Sri Hariadini, KUTOARDJO: 
R. Poerwoto, BLORA: Tjhie Eng 

' Siong. 
Karena banjak permintaan mu 

lai minggu ini kami sadjikan ber 
turut-turut: 

PERATURAN TJATUR : 
INTERNASIONAL (1) 

' Fatsal 1. Pengertian dan Tudju 
an. 

1. Permainan tjatur bukanlah 
permainan adu-untung, dan  di- 
mainkan diatas papan tjatur ber 
bentuk budjur sangkar (persegi 
empat) jang terbagi mendjadi 64 
lapangan jg sama jang berganti- 
ganti berwarna muda dan tua. 
Dimainkan antara dua orang pe- 
main, jang masing2 diberi modal 
16 buah tjatur, jalah buah2 pu- 
tih untuk pemain jg satu sedang 
kan buah2 hitam untuk pemain 
lainnja. 

2. Tudjuan permainan adalah 
membikin mat Radja Jawannja. 
Pemain jang memberikan mat 
menang. (ne 

Tn (Bersambung) 

SURAT ALI SASTROAMI- 
DJOJO KEPADA EISEN. - 

Fa HOWER. 
“Dengan melalui saluran diplo- 

matik, presiden Amerika Serikat 
Eisenhower telah menerima  se- 
putjuk surat dari perdana mente- 
ri Indonesia mr. Ali Sastroami- 

ed Press dari, Washington. Duta 
besar Indonesia, Mukarto Noto- 
widigdo, menerangkan, bahwa 
dalam surat itu dinjatakan teri- 
ma kasih pihak Indonesia - untuk 
kundjungan jang baru2 ini dilaku 
kan oleh wakil presiden Richard 
Nixon kepada Indonesia dalam 
rangka perdjalanannja ke Timur 
Djauh.   

  kekantor. Setelah dua pelamar it 
sampai dikantor, maka ,,pertjinta 
“an” tak dapat diteruskan, karena | 
ternjata mereka itu bersaudara... | 

BEBERAPA TANDA pember 
hentian otobis di Kn ae , 
lan dalam kota atiga seko| Dira Da 
Sa Tina bean bela UN TW s LT. IIIl.di Bandung 

.njong2 amblas sehingga semua Hengtinatkan, bahwa dalam suatu 

  

| sa dirugikan dan soalnja lalu di 

otobis jang taat peraturan lalu- 
lintas tidak berani berhenti. Aki 
bat ini ribuan penumpang mera 

|pertempuran antara tentara dan ge- 
rombolan D.I. didekat Talaga (wila- 

jah Tjirebon) fihak DI telah kehila-   laporkan kepada jang berwadjib. 
Ternjata tanda2 pemberhenti 

(an jang terbikin dari alimunium 
(itu ditjuri orang untuk didjual. 

Kabarnja, di pasar ,,gelap” ba 
rang logam serupa itu harganja 
lumajan djuga, « 

ngan beberapa orang pemimpinnya, 

lantaranja mentua Kartosuwirjo sen- 

diri dan Abdulhajat .,residen D.I.” 
Pertempuran ini terdjadi pada. tang- 
gal 27 Nopember dan seluruhnja ada 
9 orang tewas dan 22 orang luka2 
difihak gerombolan — Main ,ma- 
tjanan”, sematjam main tjatur se- 

tjara primitip « 
oleh rakjat Surabaja telah menjebab- 

Ikan para pemain kena denda Rp. 
100.—, 

  

baja: sebab mereka sampai dituntut ban — Sekarang berita da.i Juar ne-| 

|dimuka hakim ialah karena mereka 
(bermain matjanan tidak sewadjar- 
Ina, t i deng bertaruhan uang lan Muang Thai, jakni sidang non- | kearah Konperensi | 
Pa aa 2 . hakim telah (demikian diumumkan hari Rebo da — Dari pemerintahan pusat didapat 

kabar, bahwa untuk tahun ini Indo- 
nesia hanja akan mendatangkan be- 
ras dari Birma dan Thailand 

  

jang sangat digemari Desa Grenden, Djember, dewasa ini terdakwa tadi dituduh melakukan 
mempunjai seorang dukun bernama (pembunuhan terhadap radjanja. — 
i 

| 

  

  
— radja Ananda Machidol. 2 

Saridjojo. Menurut keterangannja, ia 

Permainan ini diadakan di sudah vcrumur 116 tahun dan ber. 
djalan umum Kalimas Baru di Sura- asal dasi Djuwana dekat kota Tu: 

1 

geri. Sesudah mengadakan sidang jg. 

Utjapan2 Dulles jang menjerang Ru 
sia, hari Rebo telah disambut oleh 

| radio Moskow dengan tuduhan, 
bahwa Dulles telah menghasut ter- 

|bitnja perang salib”. — Panmun- 
paling iama dalam sedjarah pengadi- jom mendapat ,,kemadjuan sedikit” 

stop selama 15 djam, 

Politik Korea, 

mendjaiuhkan hukuman mati terha-|ri sana. Optimisme ini timbul sete- 
dap 2 orang budjang dari aimarhum |lah pendjelasan Dean tentang usul2 

Orang PBB. 

/ 

'hitu dipergunakan pida waktu ini di 

djojo, demikian dikawatkan Uni- 

Ham keadaan tidak tahu diri sama 

Pendapatan Baru Perantjis 
  

Jang mempelopori pendapat ba 
ru itu ialah Dr. Henri Laborit 

sertg beberapa orang doktor be- 
dah' Perantjis lainnja dalam bebe- 
rapa tahun belakangan ini dan 
sekarang pendapat itu sudah bia- 
sa dipergunakan dalam melaku- 
ikan pembedahan2.jang berbaha- 
ja. Pun pendapat itu dipergunakan 
djuga untuk menolong luka2 jang! 
parah disebabkan terbakar, terke ' 
djut serta sedjumlah penjakit2 pa 
rah lainnja. 

Tempat lindungan musin  di- 
ngin tiruan” atau artificial hiber 
naton mempergunakan sebagai 
dasar suatu mechanisme pertahan 
an tubuh jang diberikan oleh alam 
(natuur) dan telah lama diketahui 
jaitu tidur untuk waktu jang sa- 
ngat lama jang biasa terdapat pa 
da beberapa djenis pohon jang ter 
tentu, tanam-tanaman dan b:na- 
tang. 

Pendapat itu menggabungkan 
pemakaian beberapa matjam obat 
jang tidak memabukkan tapi iang 
Yisa mematikan semua urat sjaraf 
karena dibekukannja benar2 ja:tu 
dengan menempatkan s'sakit da 
'am es. Artificial hibernation ini 
telah pernah dipraktekkan pada 
pasier2 mulai dari jang masih ba 
ii sampai kepada orang2 tua jang 
berusia 85 tahun. 

Dr. Laborit mula2 sekali mulai 
memikirkan tentang artificial hi- 
bernation itu sesudah memperha- 
tikan orang2 sakit jang sedang 
berada dalam keadaan pingsan 
benar sesudah mendapat ketjela- 
kaan hebat, luka2, terbakar atau 
mendapat infeksi. Dia lalu memu 
tuskan bahwa sakit2 terkedjut se- 
benarnja harus dirawat dengan 
tjara jang bertentangan dari tjara 
jang biasa dipakai selama ini. 

Metode2 jang telah lazim dipa 
kai ialah untuk menambah tena- 
ga pertahanan tubuh dengan dja- 
lan  memanaskannja, memakai 
obat2 kuat dan tonicum. Dr. La- 
borit berpendapat, karena orga- 
nisme mempergunakan tjadangan 
kekuatannja jang terachir, maka 
adalah lebih logis untuk memban 
tu badan dalam keadaan terke- 
djut, atau jang hampir terkedjut 
— misalnja dalam hal operasi — 
dengan djalan memperlambat se- 
gala tugas2 jang hidup sampai 
tubuh mentjapai keadaan jang 
hampir berhenti sama sekali. 

- Lystic — Cocktail. 
Dengan bekerdja di“Paris dan di 

bantu oleh serombongan penjelidik 
pada. "Laboratorium physiologi Pu 
sat”, Dr. Laborit telah mendapat- 
kan apa jang disebut denga, nama 
”Iytic cocktai?” jang bisa setjara 
otomatis menghentikan pekerdjaan 
segala urat2' sjaraf. Kemudian, de- 
ngan mepergunakan es dia- mem- 
perlambat segala pekerdjaan ango- 
ta2 tubuh jang terpenting sambil 
mengurangi pula pemakaian oxy- 
gen dan pembakaran? organis dida 
lam kelendjer2. Peti2 es serta tem 
pat2 penjimpan es jang istimewa di 
pergunakan untuk keperluan itu. 
Pembedahan adalah hasil pertama 

jang gilang gemilang darj artificial 
hibernation” itu, istimewa bila di- 
pergunakan terhadap pasien2 jang 
keadaannja sangat lemah atau ter- 
lampau tua untuk bisa mendjaiani 
operasi2 besar. Dibawah ini adalah 
pendjelasan bagaimana system baru 

Perantjis. 
Seorang jang mendapat luka se- 

gera diangkut kerumah sakit dan 
langsung dibawa kekamar bedah. 
Dia berada dalam keadaan pingsan. 
Beberapa tahun jang lalu tindakan 
pertama untuk menolong njawanja 

ialah memanaskan badan sikorban 
dan memperkuat segala alat2 perta 
hanan tubuhnja. Untuk ini sudah 
terang badannja akan dibungkus 
dengan beberapa helai selimut, di: 
berikan minuman panas serta minu 
man2 untuk memperkuat djantung- | 

nja. : 
Sekarang rawatan jang akan dibe 

rikan terhadap hal seperti diatas 
adalah sebaliknja. Tindakan perta- 

barnja djauh lebih memuaskan dari 
pada pembedahan dgn memperguna- 
kan ,,anaesthetics”. Sisakit tidak me. | 
rasa 'sakit atau muntah? dan bisa' 
tinggal tenterari dan mengambil si 
kap atjuh tak atjuh. Tubuh sisakit 
mulai panas kembali setjara berang 
sur bila penjuntikan “obat cock- 
tai?” itu telah dikurangi. : 

Tjetjok buat pasien2 jang ' 
lemah. | 

»Hibernation” pernah djuga di 
pergunakan terhadap pasien2 jang | 
tubuhnja Iemah, seperti orang jg | 
landjut usianja, orang2 jang men' 
derita penjakit kanker jang telah ! 
parah, dan orang2 jang menderita 
sakit TBC. Dari sedjumlah 67 | 
pasien luar”, maka kebanjakan 
Gari mereka jang menderita kan- 
ker, dan mengalami pembedahan? 
besar tahun jang lalu. kata D:. La 
borit, maka lebih dari dua pertiga 
dari d'umlah itu jang tertolong 
dj.wanja, berkat ,,artificial: hiber- 
nation”. 

Tjara baru itu telah diperguna 
kan pula untuk pembedahan iang 
ditangguh karena sisakit terlam- 
pau banjak kehilangan darah. 
membuang tumor di otak,” patah 
tulang, luka2 diperut dsb. 

Ada pula ahli2- Perantjis jang me- 
ramalkan, bahwa tiara baru itu akan 
didjadikan tjara pembedahan miutlak 
untuk korban2 ketjelakaa# lalu lin- 
tas, peledakan, kebakaran atau ketje 
lakaan udara “dan kereta-api. Tjara 
itu dipergunakan dengan berhasil un 
tuk menolong njawa baji2 jang dila 
hirkan sebelum waktunja, untuk me 
nolong para ibu dalam «melahirkan 
serta dalam. lapangan penjakit dji- | 

  

.wa, Untuk mengganti meletakkan ba i 

ji jang lahir sebelum waktunja da-! 
lam. ,incubator” dengan hawa jang! 
senantiasa -dipanaskan dan memberi 
kannja oxygen, maka ahli2 Peran- 

tjis telah memberinja obat cocktail 
largacti?” dan meletakkannja dalam 
hibernation sampai 7 hari dan ada | 
pula 12 hari. | 

Prof. Maurice Lacomme, Prof. da 
lam ilmu obstetrics pada Baiai Per- 
guruan Tinggi Kedokteran Paris dan 
direktor dari rumah sakit bersalin p4 
ling besar di Paris, jakin, bahwa me 
tode teraphy ini akan dapat meng- 

atasi keadaan terkedjut jang lazim 
dialami oleh baji2 jang lahir sebe- 
lum waktunja. 

Pengalaman2 di Indo-Chi- 
na. 

Tapi hasil2 jang paling gemi- 
lang dari pendapat baru ini diper 

»Lytic Cocktail« Untuk »Membeku- 
Ikan” Orang Jang Akan Di-Bedah 
Karena Suntikan Cocktail Ini Badan Seolab-olah Tertidur Lama Sekali — 

— Banjak Sekali Pertolongannja Terhadap Pasien2 Lemah Jang Akan Di- 
Operasi — Djuga Bagi Baji Jg Lahir Sebelum Waktunja — Di Indo-China 

Korban2 Peperangan Vapat Dikurangi Sampai Sepertiga Karenanja 
(Oleh: Dr. Jean Lemaires Chusus ,,Suara Merdeka) 

SEBUAH PENDAPAT BARU Peranitjis dalam ilmu kedoktoran — 
Sampai dia tertidur njenjak untukwaktu jang lama setelah kepada nja diberi cocktail jang berisi obat — telah mengurangi angka korban peran g 
Ada dikalangan ahli2 Perantjis jang mendapat kejakinan, bahwa 
akan membawa lembaran baru pula kedalam sedjarah 
tu ini dikenal dengan sebutan ,,tempat perlindungan musim dingin tiruan” (artificial hiberssn). 

»membekukan” sisakit 
kan sematjam minuman 

Indo China sampai sepertiga. 
pendapat baru itu mungkin 

pembedah an pada umumnja. Pendapat ba- 

oleh di Indo China. Dr. Laborit 
teiah melatih rombongan2 doktor, 
anaesthetists dan djuru2 rawat da 
lam mempergunakan system ba- 
ru itu d medan perang Indo Chi 
na, dimana hutan balantara, se- 
rangga2, hawa panas dan pengang 
kutan 'ang sangat sulit menjebab 
kan tiap2 luka merupakan satu 
bahaja besar. Pendapat baru itu ' 
dipakai buat pertama kali di Indo 
China 14 bulan j.l. Dr. Laborit 
baru sadja kembali setelah mela 
kukan penjelidikan dari  hasil2 
system baru itu disegala " medan 
peperangan Indo China. 

Dr. Laborit jang baru berusia 38 
tahun, bekerdja dalam tahun 1939 

40 sebagai doktor pada kapal pe 
rusak Perantjis jang terkenal ,,Siroc 
co”, Waktu kapal ini tenggelam ti- 
dak djauh dari Dunkirk, dia dipin- 

dahkan kepasukan kesehatan di Afri 
ka Utara, dan kembali ke Perantjis 

bersama. pasukan2 sekutu jang me- 
merdekakan Perantjis. . Sehabis pe- 

  

rang dia bekerdja pada rumah sa- - 
kit. militer di Toulon dan kemudian 

pada pusat kesehatan militer di ru 
mah sakit Val de Grace di Paris. 

Artificial hibernation”, jang sudah 
banjak dipergunakan di Perantjis pa 
da waktu ini, berkat usaha Dr. Labo 
rit, djuga telah mulai dipakai di 
Amerika Serikat, Inggeris, Djerman 

  

dan negara2 Scandinavia, Canada. 
Argentina dan Brazilia. 

EUR & 
KETJELAKAAN LALU LIN- 
TAS DI DJAKARTA TURUN. 

Dari fihak jang berkuasa diper 
oleh keterangan, bahwa dari sta- 
tistik2 ternjata, bahwa setelah di- 
perlukan peraturan ..circel-ver- 
keer” di Djakarta djumlah ketje- 
lakaan jang  terdjadi sehari-hari 
turun mendjadi maksimal 12.ka- 
li. Turunnja djumlah ketjelakaan 
ini mulai kira2 dua bulan jang Ia 
lu. 

Ketjelakaan lalu-lintas ' jang 
mengakibatkan kematian paling: 
banjak.,terdjadi dua kali dalam 
seminggu. ,,Circelverkeer” ini  di- 

maksudkan untuk melantjarkan 
djalannja lalu lintas, mendjadi- 
kan umum lebih lalu-lintas-min- 
ded dan memperketjil djumlah 
ketjelakaan. Dan seKarang ternja- 
ta, bahwa maksud ini banjak men 
dapat hasil baik. 

Ff ERROR eng 

ASAP, TJERUTU DAN ORANG LAIN. 
BEBERAPA WAKTU JL saja ini didjangkiti ,,penjakit? suka dipu 

dji. Sehingga segala sesuatu ingin pamer. Pada satu ketika ngrobol dgn. 
beberapa wanita. Karena ingin pamer, saja mengisap tjerutu. Rasa 
nja sudah gagah, berkaliber diplomat. Tiba2 seorang wanita glegeken 

ken disuatu pertemuan. 
(tumpah2). Njidham, pikir saja. Alangkah malunja seorang wanita glegek- 

Sepulangnja dari pertemuan, saja sendiri glegeken. Apa saja djuga 
njidham? Mustahil, mustahil. Ketika itu saja belum beristeri. Ini tentu 
gara-gara bau asap tjerutu. Djadi djelas, bagi orang jang tidak biasa, 
baw' asap jang ,,njegrak” bisa berakibat djelek, "lain halnja seperti wani 
ta2 Philipina jang kebanjakan suka isep tjerutu sebesar 
kaki. 

djempol 

Dengan begitu benar sekali pendirian seorang kawan jang kebetulan - 
bersama2 dalam kereta api, ketika akan merokok dia bertanja: apakah 
tidak mengganggu kalau dia mzrokok? Sesudah didiawab »tidak”, “ba- 
ru diisap rokoknja dengan penuh kenikmatan. 

Sikap ,.sak-enak€e dhewe” tidak bisa dipergunakan dalam pada meng 
hadapi lain orang. Sampai soal liwat dipekarangan orang lain, atau mem 

dulu. 

PRA nan 

pergunakan telponnja orang lain, apa beratnja kalau minta permisi lebih 

Ki Bloko Suto. 
BA MA Aas 

SA AS SMM MM ML LN LL AK JJ. 

BUKU-BUKU JANG BESAR 
PEMBANGUNAN 

Oleh: 

Tahukah Tuan akan seluk-beluk 
Usaha Nasional? 
144 halaman dan ditjetak diatas 

2.   ma ialah menjuntikkan "obat cock- 
tail” kedalam tubuhnja “ diantaranja | 
calah. ”Jargactil”, dan ditambah pu- 
la, bergantung kepada keadaan si- : 
sakit, dengan phenergan, pethidine, | 
piparsol, procaine dan ' vitamin2. ! 
sPenjuntikan ini diulangi setiap se- 
perempat djam. $ 

Dalam waktu setengah djam'! 
setelah penjuntikan ,,obat cock- 
tai?” jang pertama, orang jang 
mendapat luka mulai merasa me 
ngantuk dan tidur dengan diam2 
ditempat tidurnja. Dia tidak lagi 
merasa sakit dan kelihatannja ti 
lak ada jang mengganggunja. Ke 
mudian barulah dipakai pembeku 
in dengan meletakkan enam atau 
delapan potong es pada urat2 sja 
raf jang penting2, seperti perut, 
djantung, ketiak, groin dan diatas 
'ulang punggung atau pada selu- 
ruh tubuhnja. Temperatur sisakit 
turun sampai mendjadi 33 atau 
35 graad Celcius dan dipelihara 
pada ukuran ini. Lalu Doktor mu 
'ailah melakukan pembedahan. Si 
sakit boleh dikatakan berada da- 

sekali, , 
Setelah pembedahan itu selesai, 

maka sisakit diletakkan kembali di 
atas tempat tidur dengan tiada di- 

tutup ataupun djika ada maka pe- 
nutupnja tidak tebal. Kamar tidur- 
nja didinginkan hawanja, dan sisa- 
kit akan terus tidur untuk 48 djam 
dan tiga hari. Untuk mendjaga su- 
paja dia djangan menggigil maka 
kepadanja disuntikkan ”obat cock- 
tail” setiap hari. Dalam beberapa 
haj pasien2 bangsa Perantjis telah 
bisa ditidurkan dengan memberj ha 
sil baik selama sepuluh hari. 
Akibat2 sesudah mengalami pem- 

bedahan dengan tjara baru itu ka- 
    

Sumatera Utara, suatu bagian 

duduk Negarg“Indonesia. Tebal 
kertas halus. 

Pesanan2 dari Igar kota tambah 
kan untuk para Pedagang dan 
berikan sungguh sangat menarik 

Pesanlah kepada Pendjual 

Batjalah buku ini, sebuah 

lazimnja disebut pulau Harapan, 

FAEDAHNJA UNTUK MASA 

I-: PELABUHAN dan USAHA NASIONAL 

K. Tobing . 
Harga: Rp. 17.50. - 

pelabuhan dan perkembangan 
buku jang tebalnja 

kertas halus. « CP : 
SUMATRA UTARA 

Oleh: K. Tobing. 
Harga: Rp. 20.— 

jang kaja raja dari pulau jang 
wadjib dikenal oleh tiap2 -pen- 

206 halaman dan ditjetak diatas 

porto sebanjak 1596, sedang- 
Toko Buku potongan jang kami 

Besarnja: 

Toko Buku & Penerbit N.V. ,GUNUNG AGUNG 
KWITANG 13 — Kotakpos 135 — DJIAKARTA. 

(Black 

(1 harga Rp. 15.— j 

terbatas). 

Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin kuat 
rambutnja dim 1 djam rambut Putih mendjadi Item bagus, ti- Is 
dak Gatel tidak djatu lama-lama mendjad keritin 
pakai 10076 Garansi tidak luntur harga 1 Botol 
HORMON Cream. Spesial Obat untuk Wanita, 
Buah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50. 
MOONLIGHT Cream Spesial buat ilangkan item2 Dja 
rawat Kukul kekolotan panu2 . dan Muka 
Laki2 Perempuan boleh pakai 

RADIUM OIL. Obat Luar sanggup mengasih ,kesena 
ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUEET, 
Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20.— Per Botol (Persediaan 

LSI IL IL AL LIL AL AAL AA LL 

PENDAPATAN BARU 
Dalam 1 Djam Muda Kembali 

Hair Oil) 

gampang 
Pp. 25.— 

supaja 
p. Doos. 

bikin Tjantik, 
MOONLIGHT Cream 

antara 

Manufactured by : 

PENWAR MEDICAL HALL. Singapore. 

Bisa Dapat Beli Pada : 

World Famous Tabib Fachrudin 
14 Sawah Besar Djakarta Phone 3804 Gambir,   
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an KASOKAT. 1954 — Awanar) 
| E 5 » s| | KL Mr 

SE “Tar 6 ... 

: ai : UJ hi h " hpaa E tah : 5 obat pn Sigi « chlorophy 
: 3 
ya . 

y- » 

2 5 N 
5 Idi : : 
ta. “I 
A 
2 £ | 

Eg ' Untuk menje- : 2 2 f “en Untuk menjehatkan 

2| MEMASUKI TAHUN KE. Iv |sl garkan napas. dan menguatkan gusi. 
ee 

sa MN NO maha bh 1954 . & 

S Berikut 'SAJEMBARA PETA dari UP, GAPURA N.V. - 
: ABU: UANG SEDJUMLAH Rp. 3000.— s 3 

. ISI ALMANAK NASIONAL 1954 4 Hafal ti h 
tuk mentjega 

- Hari "kaji Ta, hari Besar Islam, Keristen dan anna . 5 sa Ne 
s Agenda untuk tjatatan NAN NN bata Tani aan Ssada, Sepeda Motor NORMAN dan Sepeda kebusukan gigi. 

: si ngan: san jang kelihatan .. nee Il II Kumbar ,,NORMAN CYCLEMASTER- jang baru "3 

: EL San Tana Pa DISA DIDAPAT PADA DEALER2 JANG TERKENAL: : 
3. -| La pemantjar? nd Pai Be Sa Nan 23 5 

, » istim Metrik . "nantaerasaan aan #nvomiocavecuntnnaneuaa sn. 6 6 : A 

mn Peraturan gadji Pegawai Pi aa sae » 5 , 1 NA PAS SEGAR 
9 Peraturan pensiun .............. Se BB mn A Ne Ta 3 SEPANDJANG HARI 

Peraturan perdjalatan BN Mn ON tak m N 
2 Anggapan Umum oleh: Adi Negoro AP aa aa Aa Ne Tan , & 2 Ona La Ya Pe Naa sinta ? h 
- UNESCO oleh: Mochtar Lubis ..........o.ooo.rco.oooo.oooo & KANAN La Mentasol menimbulkan perubahan? jang menggemparkan dalam lapangan PN ut, 
al Dewan Perwakilan Rakjat .................. Na Ba 5 & 5 : Pen nga Karena chlorophyl! adalah zat hidjau daun jang merubah daja pemberi hidup dari mata- 

| Pn T Rumah Tangga oleh: Raden Aju S. 2 aan Ci l Y CONCERN -CINEM AS ia hari mendjadi kesehatan, kemurnian dan kesegaran. Chlorophyll mentjegah zat' asam jang 

mal Harsojo ...... Bk bean Bao Di mendan uea ka hd ru - P3 Sa : 2 Masa 2 merusak gigi. Lagi pula memperkuat gusi KA membuatnja "3 dari serangan 

" z Ibu dan Baji .... s Sea ata Ni Png Ka Dig (u. segala umur) kuman? Dan pemakaian Mentasol serjara teratur | 
5 5 Soal makanan .. . . Daan : akn - menyegarkan napas s€pandjang hari. Mintalah Fa BN an en NA aa : / 3 Lah 800 2 | | ahlawan angsa 3. 2 £ .APPOINTMENT WITH VENUS AND THE NAZIS : sebuah tube besar! Nistjaja tertawan ser Ke ni H |  Tjeritera Pendek »Disekitar Bukit Barisan” oleh: Sjamsud- 
? A aa en SN SANA Sus ME aI K ea akal aa Ta LI LARN Pandan , P3 Sanu Keripitan “Giwatity PA Inggeris/Djerman! “ad hati Tuan akan warna jang 8 
' Z| Personalia Kementetian? .....o.o.oo.o.. Bend lapang || #Besok malam premiere: —'MARK STEVENS — DOROTHY MALONE | hidjau-halus dan rasa chu- & Untuk Peliatiharaka mus & 

2 Pay set Sesha PEN in TAN Ia $ A O R P E D Oo A L. T E Y ". sus dari Mentasol. lut jang sempurna. 
Bai Lana an GA EA Ap Uda dewan ne baka an UNda Ndak 3 

j 2 2 Liburan Tahun peladjaran 1953/1954 ......o.coooooo 1 Devil-Diving heroes of-the Underseas Dreadnaughts! Dad liest ! Me Den gagang napas s- @ 
Es » NN ANN AL aman ce ana &|  undersea corridor in the World! Penuh actie dan sensatie — gempar! Pen LAN 

— Sajembara »Gapura” BN Nana SI sae akal bosan Ss ip aNPg menfendakan Aan HA 8 SP Ha SAE II ec neeenovssaaaa (| (INDRA 500700500, MEMALAMDMB. 17 tah) Ce tayunlok. mebaryraan an , ' , 1 ia 

” "3 s v Film terbesar dalam berwarna penuh kemewahan! karena merokok, makanan atau m 
2: | HARGA Rp. 10.— — Ongkos kirim 1005 & | : ea ak 8 : 
: yl-. Reanlah sekarang djangan sampai Kehabisan 2 CLEOPATRA! te croneow «1 Ne masal ai ga 
: 5 USAHA PENERBITAN GAP URAN.V. £ ' Her Passion Ruled The Glory That Was Romel - . Chlorophy!l menelan zat" 

, Pt : Pe te i ha Ea Color by TECHNICOLOR AE asam jang membahajakanemail-gigi, : 
EP & Djalan Hajam Wuruk 8 —— Djakarta s | SAN US Pula memerangi kuman” jang me 2 

| 2 : ui Id . 9 . Aan Biterophin itu? 8 an bahakesah a 
F : £ uh 5 menambah.kesehatan 

ALMANAK NASIONAL 1954 — ALMA N A K . an e Ti 3 Esa aan : : Chloropbyll adalah zar bidjau daun jang menjehabkan k. BS gusi, B 

Te : 5 Ke "na 33 murnian dlam. Berkat penjelidikan jang bertahun-tahun, Chlorophy!l memperkuat gusi dan 
f Dapdt dilever dari persediaan «- ta aa Mr » i para ahli kimia dari laboratorium kami berhasil mewudjud. 3 memperbesar daja melawan inpeks. 
COMPLETE , HAZET” GEREEDSCHAPPEN F 1 6 Sa Ea 4 kan obat gosok-gigi dengan cbloropky |. aa an an & 8 8 s & 8 

| UITDEUK-APPARAAT : 2 5 : ME Ya An 2 i @bloropbyI! dapat dipergunakan untuk pemeliharaan mulut 5383 

'“GEREEDSCHAPSTASSEN | 2 Ra 2 sa 
| MATJAM2 TANG PAKAI STANDAARD: VER- an NN NA Na 3S REA Ba ya na SI sal aah 
| SCHROOMD SOK-, RING-,. & STEEKSLEUTELS 3 Ta NN Rhonda FILE | SCHROEVENDRAAIERS ane 5 : : aa PA aa Ma IA MA INA 

NN. INGTRACO Yiliam LUNDIGAN Zat 
e |. BODJIONG 27 — TELF. 264 — SEMARANG. wis RAYMOND BURR U p Dengan Hormat, 

Ka aa PEN INN : NP ma ra atria Bersama ini kita hendak memberi tahu kepada jang berkepentingan, 
"ame LOVES OF CLEOPATRA : THEATRE-— SOLO bahwa kantor-kantor dari Groothandel (Perniagaan Besar) dari $ P Kissah Roman dari Ratu Cleopatra d t 2 ja 2 S $ n u Cleopatra dengan pertjintaannja! 5 : Pl ' Na 1 

- Mermiket dan Mengicmpa kai | N. V, Pharmaceutische Handelsvereniging J. van Gorkom & Go.   

  

dan 5 : KURSUS 3 MASSA“ “IGRAND wi maram Png “au Yun || “A Gaucho never 1 

sj Bavosta N.V. 8 

  

     

  

  

    

    
  
  

  

  

  

Peladjaran MENGETIK “ Is.00 7.00 9.00 surrenders : maha, 
SEMARANG SALATIGA - AMBARAWA seba RMADIA is his!” & Sh 

f Peterohgar Tengah 105 Dj. Tuntang 46 — Dj.Setasiun23 | perhareng di Semarang, mulai tanggal 1 Desember 1953 akan digabungkan mendjadi satu 

$ DEMAK DJEPARA serta bertempat di 

P3 K) Petaka 2 Panggang Tengah ROYAL PURWODINATAN I/No. 10 Telpon Smg. 383 Djam 7,30 — 14 — 
di Semarang: potong memotong (Modevak) 

“ 2X seminggu Rp. 10.— Senen - Rebo. sky Pa BAN N. V. Pharmaceutische Handelsvereniging 
13 3X seminggu Rp. 15.— : - : 4 

t administrasi rombongan 5 Djan. ”54, , Film Malaya berbahasa Indonesia penuh Tari2an dan Njanjian2 jang Ma bata N. V. J. yan Gorkom & Co. 

. - TIAP2 BULAN TERIMA PELADJAR BARU : 2. menarik dan merdu! 
P : PA ta DX X INI MALAM PREMIERE (u. 17 tah) Na AN T 
23 MAN KKAKARKAMTNMMM AMARAH KKR EK 100 - 9.00 PAT O'BRIEN — CAMERON MITCHELL 

  

  

  Nai NA " s5 0 K 1 N A W A” Film peperangan, 

DIBUKA SETEN GAH HARI : Pendaratan . tentara Sekutu Si Pulau Mai 2 Ha 2 
  BERISTIRAHAT P. 
          

   

   

   
   
   
   
   

      

    

    

   

  

    

       

    
     
  

    
  

  

  

              

  

      

  
  

      

  

       
  

  

  

PADA, TG. 6 DESEMBER 1953 HARI MINGGU PERTAMA |. 2g. $ don | 
PADA TIAP2,BULANNJA, SEPERTI BIASANYA TOKO KAMI (Orion - TNI MALAM PREMEREoe MET ROPOLE 

DIBUKA SETENGAH HARI. 2 Dop 
BARU TERIMA: NN TR BESAR! (17 tah.) 5.15 115 945 2 L 
WAFEL KEMBANG BARU — CHIFFON KEMBANG. 5. PMN ema 
NYLON KEMBANG — ZIJDELINNEN KEMBANG. KEBESARAN dan LX vemmg : 

ie . : : "II KEMEGAHAN tije- ovror rae : . 
E TRIPLE THREE : :$ SEVENTH HEAVEN rita termasjhur oleh pxcrs or 2. " Uu n L L n YL OA : 

: warna lengkap aa . warna lengkap . Rafael Sabatini  di- SABATINIS | 2 . 5 

: sonmnenana : - hidupkan kembali! #SASMBUCKLNG RORy GENE 
FS . 2 . 1 NOVEL OF 

Bh DAN PULUHAN MATJAM KATOEN LINNEN DENGAN »The Three Muske- Ann an CG 
WARNA DAN MOTIEF JANG TERBARU......... teers” dan ,Captain Ser FAN ALHDUN TERNEY 

» SELANDJUTNJA SAKSIKANLAH Blood” jang meng- 1 5 PERSEDL AAN KITA MENGENAI : sebiberkan! IM | ritisro BOONE - HUGH  MARLONE (VERETT gol 

La Ha Bia | 
: KERST d MAINAN KANAK2 Penuh asmara dan | "SUMIKS | 
6 P 3 an € t TECHNICOLOR Pena anaeaNyehaan Pa menanam need K6 1 

& artikelen ancka-warna Fa Telan Ne a ey MALAM PREMIERE | Png Tan 23 
: mati2an! | 5.759.  (Seg. umur) 5 b BN Sa 3 1 oughr to be burned F « Ae Me : , 

— KAMER JASSEN — HOUSE COATS. — SIERKNOPEN — NN aa : Stanhaa IE. gg Pa | | 
: DASI2 DAN BARANG2 UNTUK. KEPERLUAN RUMAH Na ena u g 1 £ THE NEW « | 2 , 
P TANGGA SEHARI-HARI JANG SERBA LENGKAP......... ! Te 5 SA ' 5 " MARIO LANZA Oote estaurant 
| : 33 me ulu pembuat : : 5 3 , . 3. : 

Harga-harganja Tetap Bersaingan ! LOUD: WALASN “2 | (2 MUSICAL! » | Pe. 49 dari MGM. jang ita Dita Ha Fan Neni — MUSICAL! 4 1 
1 | mbikinnja! —.. HENRTWICOwN-Nina Ft (DERSON # PM wa : : . Toko HIEN” & Co, | membina! imun utertanmc tnmAsam ses MM mes Ot Tg 

1 23 4 » Ap sman GEORGE SIDNFY #rumu CAREY WILSON secara (LT Ia Na 5 : ji td Na | 

DL ana 38 5 Tip ST — SEMARANG Den ag, ak Ama 9) 2 SM . s Sana : p #3 Hg ae Roger s 11 3 BECAUSE YDURE MINE , 

: FE Tags ware Vican X witA MINUTE! 1VE NeveR | | TuEn were sriut GOT A AN Pa Ta 
Na Mine! NAM Tee N sawep AnyTaing BiceER | | iaNce 70 HoLo OliT AcAIsT : DORETTA MORR Ow xi Bh an 

5 : 1 AULKS MALLOY , SOMEBOPY MAY e UP HERE OKAY, : : : 1 "0 7 me pocroR says Ton | wiriout, |.) THAN FIREWOOP, BUTIM | | ci LLOY AND THE Pa ag MA ba BIN AS AU Ma ea ARA kek : 
Oo hy | ML BE Lag Up Fo | HIM, MARVIA | MILLING TO LEARN 4g | YARUE LUMBER COMPANY! 41 'Syay On TAAT BAWA W (MARIO LANZA, . pemam TOKKO. $ 

Fe : Lg to Na Kg” 58 (te SO”, biduan Agung dalam Musik "$ 
Gi PE. 1 Si — : Kn UU - “EH | , j | 1g iang” menggemparkan seluruh dunia, ga | 5 A Tale, kini menjanji lagi dalam sebuah fiim | ai   

  

Musical-Romance jang selalu tsrke- era AA 
nang-kenang! 

DJAGALAN”— 7-9- G7 th) Ana 
Film Tiongkok paling baru R " h M k " au 
dengan 4 lagu2 jg. modern! uma da af . 3 1 
Auyang Safi — Lin Cheng 

MU WANG CHIN SIAO" 

ae 3 Pe Aa gi Y. : MEENTONN JAKAN DATANG: Sriwedari | 
— Saja rasa, kita ter pukul, Stumpy. Tuan Dokter berkata, bahwa — Dan kita Aa ada ke Sementara itu, ditempat  gerga- Naa aa Tea Na ak K3 de 

semipatan. untuk memperta- diah... (Pemain ulung di: Si s | Lena LI Lodjiwetan hi, 

  

           

  

    Tom akan dirawat berminggu2.     
  

  
  

— Saja tidak dapat menggergadji kaju dengan tidak ada dia, Mary. hahnkan saingan ' “terhadap —- Tiap menit mungkin 'ada' orang , : | 
— Nanti dulu. Saja tidak pernah menggergadji sesuatu jang lebih Cauiks Malioy “dan perusa- disini. Bekerdjalah dengan asjiknja Ni H ala menjuguhkan : ! 

besar daripada kaju bakar. Tetapi saja sedia beladjar. haan kaju Larue. pada gergadji itu. 3 CHU'AN' (Korban se Kuno) Obat kun) $ 
: : ji -— Okay, Caulks! , Tp 2 Peri” SEMARANG A lm 1 Pa 

    
4 ia   


