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Dibanding dengan 
. beberapa waktu 

maupun rak: 
Kalibanteng Presiden 

barisan 3 Nagan s€ 
agung ini menudju ke Watu 
wa-Tengah. Kundjungan 
den ke Semarang itu adala 

ke-V. 
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aa, 

resepsi kongres I.D.I. 

Bu Fatmawati 22 Decs- di 2 2 D 
Walaupun aa mudanja 
kan njonjah Fatmawati « 

sama2 Bung Karno « datai 
marang, tetapi ternjata ke 
itu diurungkan. Dalam pada itu di 
dapat kepastian bahwa “pada hari 
Ibu tgl. 22 Desember atas permin- 
Iaan isteri2 dokter jg sedang - ber- 
konggres di Semarang telah dimin- 
ta agar Nijonjah Fatmawati datang 
di Semarang, malah akan diusaha- 
kan agar njonjah Fatmawati itu ber 
sedia sampai malam reunie, jakni 
pada penutupan konggres Ikatan 
Dokter Indonesia. , » 

. Pidato Presiden. 
Dalam resepsi Kongres Ikatan 

Dokter Indonesia tadi malam | 
jang dilangsungkan digedung Ba- 
lai Kota Semarang, dan jang “di 
kundjungi selain oleh para pem- 
besar2 setempat, djuga oleh selu- 
ruh kongresisten dan para unda- 
ngan, Presiden telah mengutjap- 
kan pidato-sambutannja jang ber 
pokok kepada andjuran supaja 
para dokter djuga memberi ban- 
tuan sebesar2-nja kepada usaha 
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Maan ng 5 LAN pie v4 is Umum hari Djum- 

Cet — preside f presiden 
Umum dalam kata2 

“SIDANG TAH 

   
Menurut 

t mem- 
buat orang puas, pertama, reso- 
lusi ig telah diterrma baik setia 

.ra bulat mengenai perlutjutan 
sendjata, dan kedua demikian ! 
pula mengenai pemakaian tenaga 
atom untuk tudjuan2 damai. 

Dalam pada itu Van Kleffens 
menerangkan pula bahwa perlu 
diingat, bahwa betapapun lunak- 
nja resolusi2 itu, namun mereka 
itu belum merupakan permulaan 
jang sesungguhnja bagi pemetjah- 
an masalah jang sebenarnja. Re- 
solusi itu semata-mata berarti te- 
lah dapat menghilangkan rinta- 

dia ada dua hal jang dap 

3. 

ba- jbed: dengan biasanja, kali 
i | Presiden mengutjapkan "pedatonja- 

TN iks a" 

sedangkan C r2-pun tiap 

arm Pa : 

P.B.B. Berachir esis:    
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(Oleh: Wartawan Kita). 

Kalibanten 
unnagoro, Kolonel Moh. Bahrun, 

pemuda2 
djalan dikanan 

dalam. lapangan kesehatan. 

|iang tidak bersifat agitasi, melain 
an lebih banjak ditekankan »ada 

sari -dari 
adalah sbb.: 
»SAJA MINTA bantuan sdr.2 

dokter agar sdr.2 memberikan ban- 
tuan sebesar2nja agar negara. kita 
ini mendjadi “kuat Kehendak “ini 
adalah jg patut saja sampaikan ke- 
pada sdr.2 dokter. Dan saja tahu, 
bahwa permintaan saja 'ini vakan 
mendapat sambutan dari sdr.2. 

Saja mengetahui, kata Presiden, 

pidato Presiden tadi 

long orang2 jg menderita. Dan sdr2 
dokter adalah tjendekiawan2, pute- 
ra2 Indonesia jg telah mendapat 
pendidikan tinggi, tergolong kaum 
akademisi. Sajapun adalah seorang 
akademisi. Tetapi saja telah lama 
terdampar didalam  gelombangnja 
pergerakan bangsa. : 

Sdr.” sebagai dokter, adalah 
orang jang mengikuti perkemba- 
ngan ilmu jang dynamis. Sdr2 
tidak dapat meninggalkan sumber 
pengetahuan, karena ilmu kedok- 
teran adalah ilmu jang dynamis, 
Ibukan ilmu jang statis. Tiap-tiap 
tahun, tiap2 bulan, tiap2- pekan 
dan bahkan tiap? hari ilmu ke- 
dokteran membawa tjara2 baru 
dan pendapat2 baru. 

Saja sebagai pemimpin, sebagai 
kepala negara, -ada titik pertemu- 
an antara saja dengan sdr2. Titik 
pertemuan itu ialah manakala 

adjiban membawa saja mceti- 
| , mendengarkan keluh 

kesah dan ratap tangis -m'skin, 
: -tiap hari 

jang 
      

    
   

     
temuan antara saja dengan sdr. 
Kewadjiban2 ini membawa  pe- 

abdian saja kepada si-miskin 
dan membawa sdr2 kepada pe- 
ngabdian kepada si-miskin jang 
menderita. 

cita hidup dalam revolusi da- 
rti jang seluas2nja. Revolu- tas 

isi jang-dilahirkan oleh naluri2 
dan kehendak2 jang terbenam 
dan tidak terbenam. Revolusi jg. 
merupakan symphoni antara ke- 
kuatan menggempur dan memba 
ngun. Revolusi jang. tidak akan 
selesai dalam waktu berpuluh2 
jtahun. Dan sebagai pemimpin 
dalam revolusi, saja tidak beker- 
dia dengan hanja menggunakan 
p'kiran ,,ratio” sadja, tetapi dju- 
ga dengan inspirasi. Bahkan de 
ngan inspirasi inilah jang dapat 
menghikmati vekerdjaan saja.   ngan2 jang semula harus dihadapi 

untuk memulai. Demikian a.l. 
Van Kleffens. (Antara) 

soal2 jang bersifat filsafah. Inti 

  

M 
polusi ? — Kerdjasama Semua 
gkinkan Kita U tul : 

an Dada - Terbuka 
den Dalam Resepsi Kongres 

ipembangunan negara, ' terutama 
Ber- 

ini 

bahwa para dokter sebagai manu-f 
sia telah setiap waktu sedia" mena.) 

Dokter Indonesia 

jainnja. Selain itu nampak pula panitia konggres Ikatan Dokter Barisan jang sengadja di-orga nisir untuk pendjemputan 
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onderbewuste van de mens. Dalam 
melakukan pekerdjaan itu saja me- 
nempatkan rasa saja sekedar berdiri 

tidak sadaran.  Manakala kesadaran 
itu bertemu dengan ketidak sada- 
ran, disitulah jang dinamakan inspi 
rasi. Ka 

Jg. dinamakan revolusi itu adalah 
,razende inspiratie” jang  ditimbul- 
kan dari pada ,,het onbewuste en 't 
bewuste van de massa” jang minta 
keinginannja dileksanakan. Jang di- 
maksud dengan 't onbewuste van de 

»hidup jang lajak”, dan keinginan 
lain2. Dengan demikian2, masjara- 
kat menghendaki agar pemimpin2 
melaksanakan keinginan2 itu. 

Pengorbanan  pemimpin2 
Didalam tiap2 revolusi, adaka 

lanja meminta pengorbanan pe- 
mimpin2nja. Presiden dalam peda 
tonja ini mengemukakan tjon- 
toh2 pengorbanan jang pernah di 
alami oleh beberapa negara. Se- 
landjutnja Presiden mengatakan: 
Revolusi Rusia telah berakibat 
ada beberapa pemimpin jang dja 
tuh. Kenapa revolusi meminta pe 
ngorbanan pemimpin2-nja? Se- 
bab, pemimpin2 itu menghadapi 
kesadaran dan ketidak sadaran. 
Pikiran2 het onderbewuste meng 
hendaki hidup jang pantas, jakni: 
Suatu keinginan jang tadinja ter- 
benam didalam dadanja. Didalam 
revolusi itulah apa jang tadinja 
terbenam, telah timbul. Kadang2 
didalam keadaan jang sedemikian 
itu pemimpin - revolusi atau 
orang2 jang memerintah didalam 
masa revolusi tidak bisa melade- 
ni, sehingga ia terpaksa djatuh. 

Ada jang djatuh dalam meng- 
hadapi peluru, ada pula jang dja 
tuh dari kedudukannja sebagai 

mimpin. 
Bana kata presiden selan- 
djutnja — hanja pemimpin2 jang 
tidak dapat mengikuti keinginan, 
itulah jang akan djatuh. : : 

| Keadaan? jang demikian itu, 
dalah djustru karena kita hidup 

didalam masa revolusi. Atiapkali 
-dalam masa revolusi itu dihadapi 
kesulitan? dan kesulitan? jang de 
mikian itu sering 
oleh tiap2 Kabinet. 

3 matjam revolusi dlm. se 
djarah manusia. 

Didalam membitjarakan masa 
lah revolusi, Presiden mengemuka 
kan bahwa didalam sedjarah ma- 
nusia jang 10.000 tahun, telah 
mengalami tiga matjam revolusi.   Revolusi jang pertama ialah ”re- 
volusi agama”, suatu revolusi jg. 
hebat didalam alam pikiran ma- 
nusia. Selandjutnja menjusul apa 
jang dinamakan "commercial re- 
volution”, jakni jang terdjadi pa- 
da “abad ke 17, jang kemudian 
mengakibatkan orang2 di Eropa 
menjebar untuk soal2 commerci- 
al. Sesudah mengalami ”commer 

da pikiran jang ,,sadar” dan ..tidak mulaan abad jang ke 19 timbul re 
sadar” dari manusia. Bewust en 't volusi jang ketiga, jakni jang dina 
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diantara kesadaran pikiran dan ke-| 

mens ialah ,,massa minta perbaikan”, | 

pula dihadapi | 
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“ke RRT maka hal itu akan 
   

  

“Nu jang dalam pe “dial japa, U 
Iga berusaha untuk mulai 

hadap Amerika Serikat. , 

Kepada konperensi pers U Ni 2 
| menjatakan bahwa bantuan mate- 
"riil A.S. akan sangat tjepat memz 

| bantr RRT melaksanakan  rentjand 
pembangunan. Kemudian Perdana 

| Menteri Birma mengatakan bahwa 

| RRT tidak takut kepada Amerika 
Serikat maupun kepada militerisme| 
A.S.. RRT tidak mempunjai tjita2 

| agresi, demikianlah  seterusnja U| 
Nu, dan tudjuan RRT jg satu2nja| 
ialah pembangunan negerinja ig su 
dah lama diisap oleh orang2 asing 
maupun oleh orang2 Tionghoa sen-| 
diri. RRT tidak mempunjai niat Si 
ma sekali untuk menjerang negeri 

| lain, demikian selandjutnja PM Bir. 
ma itu, dan politik RRT didasarkan: 

|atas 5 prinsip sesuai dengan " kon- 
vensi RRT- Birma. Oa 

U Nu mau membitjara- 
kan soal Taiwan dengan | 

v g 

y 

Kp
 

  

    
       

   

  

  KA, 4 
Mengenai masalah Taiwan PM 

Birma selandjutnja menambah 
bahwa keadaannja adalah sedemil 
an rupa hingga dapat menjebabka 
konflik jg berbahaja. Pendapat PM 
Chou En-lai tentang Taiwan, di 
kianlah U Nu, ialah bahwa Tai 
itu rupakan bagian jg 
dipisah2kan dari daratan 
Kemudian U Nu menjatakan y 

djika ia diundang maka ia akan p 

gi ke Amerika Serikat dalam bula 
J.a.d. untuk memperbintjangkan 
salah Taiwan dengan para pem 
pin Amerika Serikat. U Nu be 
dapat bahwa dia mempunjai tj 
alasan2 jg baik, jakni supaja 
Taiwan dapat dipetjahkan 

PE)   
damai. : 

: Goodwill RRT 
“a mendapat perh 

Sebelumn j    
   

a tiba di Pnompenl| 

  

makan "ind : j 
jang Mn terdapatnja 
mesin uap, kemudian disusuy de 
ngan listrik jang membikin ilmu 
pengetahuan mendjadi dynamis- 
150 tahun jang lalu tjepat sekali 
timbulnja ilmu pengetahuan. : 
Sekarang dok:er mengetahui, bah 

wa didalam revolusi kita harus memi 

    

  
| suatu ketjepatan dynamikanja masia 
rakat. “ 

/Achirrja Presiden  mendjslaskan 
bahwa keadaan sekarang ini merupa 
kan tantangannja sed'arah. Apakah 

ibangsa Indonesia akan dapat menc- 
| mukan "dynamikanja - revolusi itu? 
Aku pertiaia, bahwa -sdr2 dokisr 
dengan bekerdja sama dengan lain? 
petugas didalam: masjarakat 'ang ber 
gerak, maka tantangan sediarah itu 
akan dapat kita terima dengan dada 
terbuka. » 

Dengan demikian, monfaat dari- 
veda muktamar I.D.I. ini tidak .sa- 
dia untuk kalangan dokter, melain. 

Inspirasi adalah pertemuan daripa cial revolution”, maka pada per kan akan berfaedah bagi masiarskat. 
Demikian presiden menguntji pida- 
tonja. 

  

Perwari K ehe 

— Beberapa Putusan Kongres Perwari Di Surabaia 

ya 
ole 
peker 

KONGRES PERWARI ke-VI di Surabaja jang telah selesai Djum'at malam jl telah me- 
ngambil putusan2: Supaja Perwari mendirikan suatu Jajasan jang bertudjuan mendirikan ekol 
jang bersemangat nasional dan kemasjarakatan, dengan mengingat Jajasan2 jang telah didir'kan 

tjabang2 Perwari. Sifat Jajasan itu otonoom, tetapi diawasi oleh Ne 
an tangan, bagi murid wanita mendjahit, supaja lebih diperhatikan dis 

sekolah2 

Perwari. Peladjaran 
emua sekofah: Hen- 

daknja pendidikan kesusilaan diberikan disekolah2: Mendesak kepada Kementerian P.P. dan K., 
supaja memperbanjak kursus ru 
urusan rumah-t - 
.Selandjutnja supaja tugas Pa- 

nitia Sensor Pilem diperluas dng. 
pengawasan terhadap  poster2, 

|. gambar2 iktan dan lain2 jang 
$ : bertalan dengan pilem, Mengu- 

Badan Sensor Buku Anak2, Su- 
paja pemerintah melarang pener- 
bitan dan peredaran buku2 ,,Co- 
mics”, Supaja pemerintah menga 
dakan pengawasan terhadap asra- 
ma2 perikan, dan dibentuk pa- 
nita Pengawasan Asrama2: Mem- 
perkuat putusan Kongres P.G.R.I. 

“ke-IX di Semarang mengenai ang 
garan belandja Kementerian P.P. 
dan KK. supaja ditambah. 4 

Hubungan Perwari dengan Orga- 
nisasi Wanita didalam negeri: 1.4 
Mengusulkan supaja Kongres Wani | 
ta Indonesia tidak lagi merupakan 
Sekretariat, melainkan suatu Badan 
Permusjawaratan, ig keputusan2nja 
bersifat andjuran kepada Organisa- 
si2 jg tergabung. 2. Mengusulkan 
supaja Kongres Wanita Indonesia: 
a. Melepaskan Jajasan Kesedjahte- 
raan Kanak2 dan Jajasan Sri Dar: 
ma dari ikatan K.W.I. b. Tetap me 
melihara Jajasan Hari Ibu, dengan 
tjatatan, bahwa seorang anggota | 

| Pusat Pimpinan Perwari menge- 
| tuai Jajasan tsb, sedangkan seorang 
— Jagi duduk dalam Dewan Penghi 

was Jajasan itu: Hubungan Perwari 
dengan luar negeri: 1. Menjetudjui 
untuk mengadakan hubungan dgn. 
Organisasi Wanita diluar negeri. 2. 
Supaja Pusat Pimpinan menindiau 
dari Organisasi Wanita luar negeri 
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sulkan kepada Kementerian P.P. | 
dan K. supaja membentuk suatu 

Wanita Indonesia diluar negeri utk. 
| mendjadi anggota Perwari. 

Tambahkan dalam U.U.D. 
Presiden dan Wk.-Presiden 
supaja bermonogami. 

Disamping keputusan2 lainnja, 
congres Perwari seluruh Indone- 
sia jang ke-VI di Surabaja telah 
membuat resolusi2 antara lain 
mengenai sijarat2 bagi 
dan Wakil Presiden, jaitu supaja 
dalam Undang2 Dasar pasal 45 
ditambahkan: 1. Presiden dan 
Wakil Presiden jang telah kawin 
supaja ia bermonogami, 2. Djika 
kawin dimasa djabatannja, harus 
dengan izin terlebih dulu dari ka- 
binet. Resolusi Jainnja ialah me- 
ngenaj Iran Barat berbunji me- 

adjak rakiat agar dengan segala 
dzja-upaja tetap memperdjuang- 
ikan supaja daerah Irian Barat 
masuk dalam wilaiah Republik 
“Indonesia, Isi lengkapnja semen- 
tera resolusi2 tadi jang . penting 
adalah sbb.: e 

"8 

Mengenai undang” per- 
kawinan. 

Menjetudjui satu Undang2 Perka 
winan jg merupakan Undang? 

Umum jg mengatur perkawinan un 
tuk seluruh warga-negara Indonesia 
dengan tidak memperbedakan golc- 
|ngan, agama den suku-bangsa, se- 
Isuai dengan dasar  Pantjasila, se- 
|dangkan dissmping itu ditetapkan 
|peraturan2 chusus mengenai soal2 
ig hanja mengenai golongan agama 
masing2. Mendesak kepada Mente- 
ri Agama, supaja kedua  rentjana 

Undang2 Perkawinan ig teleh di-   manakah Perwari dapat mendjadi 
anggota. 3. Menerima/ meminta 

  
buat oleh Panitya Nikah, . Talak 
dan Rudjuk, dimadjukan kepada ka 

Presiden | 

mah-tangga di kabuaten2, untuk mendidik wanita mud a.alalapns., 
anget 

binet dan DPR. Sa 
@. Persetudjuan kedua ah fi- 

hak (untuk menghindarkan kawin 
paksa): b. batas umur 15 tahun un 
tuk wanita dan 18 tahun untuk la- 
ki2/ c. melarang pergundika dan 
perkawinan selir: .d. hak jg sama me 
ngenai harta benda dalam perkawi- 
Nan maupun sesudah perkawinap di 
bubarkan,  e. sjarat2 jg sama bagi 

pertjeraian, f. djaminan dari suami 
kepada bekas isteri dan anak, g. ke 
dua fihak harus memberi  ketera-: 
ngan tentang kesehatan masing2 se 
belum kawin. 

Menghendaki — peraturan jg me- 
mungkinkan “dan mengatur perkawi 
nan antara orang2 ig berlainan aga   

  

ma dan/atau bangsa. 
Soal poligami. 

Menghendaki Undang2 Perka- 
winan jg berdasarkan monogami, 
dengan tiatatan, bahwa pol'gami 
hanja diperkenankan sebagai ke- 
ketjuslian, iaitu diika dipenuhi 
sjarat2 jang ditetapkan dengan 
tegas (persetudjuan dari isteri, 
keadilan, kemampuan). 

Mengenai perbedaan hak 
antara wanita dan laki”. 

Mendesak kepada pemerintah, 
supaja dihilangkan segala diskr'- 
minasi, baik dalam peraturan2 
(antzra lain S. 1907 — 212). mau 
pun dalam praktek pengangkatan 
pendjabat2, anggota2 panitia dan 
sebagainja. 

Hukum pidana. 
Mendesak kepada pemerintah, 

supaja dihilangkan diskriminasi 
antara wanita dan lak” jang me- 
lakukan perzinahan seperti di- 
muat dalam pasal 284 Kitab 

ndaki Presiden Dan Wakil Pres 
Jang Sudah Kawin Supaja Ber-Monogami 

Undang2 Hukum Pidana (Wetb. 
v. Strafr.), dan diberatkan huku- 

. mannja. 
t - Peraturan Pensiun Djanda 
|. Mendesak kepada pemerintah 
“supaja P.P. 19/tahun '52 d'ganti 
| dengan suatu peraturan ig. mem- | 
! beri pensiun kepada satu djanda. 
| Mengenai kedudukan pen 

djabat jang tertentu dan 
| keluarganja. 

« Supajar dalam Undang2. Dasar pa 
sal 45 ditambahkan: 

lah kawin supaja ia bermorogami: 
2. Djika kawin dimasasdjabatamnja, 
harus dengan izin terlebih: dulurda- 
ri kabinet. Pena bai 

Supaja dalam peraturan-pretokol 
bagi pendjabat2 jg bertanggiing:dja 
wab ditetapkan, bahwa. dalam sega 

la tindakannja mereka harus men- 
djundjung tinggi martabat negara 
dan bangsa. x 

Bila dalam peraturan “ditetapkan, 

bahwa perongkosan ' rumah-tangga 
pendjabat2 jg tertentu  mendjadi 
tanggungan “negara, harus: ditetap- 

kan pula, bahwa hanja: perongkosan 
rumah-tangga dengan satu isteri jg 

didjamin oleh negara. 
Meminta kpd. pemerirtah 

| | supaja dalam pengangka- 
: tan pegawai perwakilan d' 

luar negeri diperhatikan. 
4 1. Sedapat mungkin diangkat pe- 
Igawai2 jg telah kawin: 2. Kebang- 
saan dan tabeat isterinja, harus ber 
bangsa Indonesia dan  mendjun- 
djung tinggi kebudajaan nasional: 3. 
Bahwa isteri dari tenaga ig akan di 
tempatkan diluar negeri djuga dibe 
ri pendidikan tentang bahasa asing, 
tjara bergaul, kebudajaan nasional 
dan pergerakan wanita Indonesia, 
dan sebagainja. 

Mendesak kepada pemerintah, su 
paja diadakan peraturan, agar supa 
ja pegawai jg dikirim keluar negeri 
untuk beladjar selama satu tahun 

atau lebih, boleh disertai  isterinja 
atas tanggungan negara, untuk men 

djaga keutuhan keluarga.   

Ke
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"Tak Punjai T 
Goodwill Amerika Akan Diteri- 
ma Baik Di RRT: Kata U Nu 

' PERDANA MENTERI 'BIRMA, U Nu, menjatakan hari 
Saptu di Pnompenh bahwa Perdana Menteri RRT, Chou En-lai, 
telah mendjamin kepadanja di Peking, jakni, djika pemerintah 
Amerika Serikat memberikan isiarat mengirimkan misi goodwill 

: terima dengan baik dan dengan 

demikian langkah jang besar menudju perdamaian dunia akan ter- 

akan menolak untuk: 

3 da 
Tongkoh 4 

| Mutasi Dari 

tiki ket'epatan jang luar biasa, jakni | 

1. Mengenai 
Presiden dan Wakil Presiden jg te-| 

    

ach Thd 
Serikat? 
jita? Agresi—Mis- 

  
nan pulang dari RRT singgah 
menjatakan bahwa RRT akan 

sreapproach” (mendekati) ter: 

ka U Nu singgseh pula di Hanoi, ibu 
kota Republik Demokrasi Vietnam. 
U Nu lalu menjatakan bertalian de- 
ngan kundjungannja ke Hanoi itu 
bahwa RDV mengingini sekali per- 
sahabatan dan bantuan Perantjis. U 
Nu menambahkan bahwa RDV sa-| 
ma sekali tidak mempunjai “fikiran2 
bermusuhan terhadap orang? Peran 
tjis. Perdana Menteri Birma itu me 
njatakan selandjutnja bahwa Perda- 

na Menteri India, Nebru,- djuga 
memperoleh kesan jg sama selama 
Nehru berkundjung ke. Hanoi. 

Dalam pada itu PM Birma 
menekankan bahwa pembagian 
Vietnam mendjadi. Vietnam Uta- 
ra dan Vietnam Selatan tidak da- 
pat diselesaikan dengan meng- 
adakan pemilihan umum. Birma 

mengakui 
salah satu dari 2 bagian itu, ka- 
ta U Nu. Achirnja, dengan me- 
nekankan goodwillnja RRT jang 
menurut U Nu harus lajak men- | 
.dapat perhatian setjara sungguh2, 

| Perdana Menteri Birma itu me- 
kemungkinan 

     
      

         
    

  

   
    

   
    

     

    
   

   

  

    

     

njatakan - adanja 
luntuk mengikat perdiandjian se- 
tjara loyal antara RRT dan Ame- 
rika Serikat. (Antara) 

  

Akan Ditindjau Lagi 
BARU" ini Pengurus Besar Se- 

rikat Sekerdja - Kementerian Da- 
lam Negeri jg terdiri atas Ketua 
Umum Sudiro (Walikota Djakar- 

Ita Raya), Wakil Ketua II Mr. Kun 

    

ketjuali untuk silaturrachmi 
biasa djuga untuk membitjarakan 
soal mutasi2 jang diadakan oleh 

teri Daiam Negeri jang lama 
rof. Haza'rin. 
“Dalam pertemuan tsb. Menteri 

'menjanggupkan akan menindjau ma 
1 tsb. dan “didalam  tindakan2 
|ig penting mengenai mutasi Pamong 
pradja akan selalu berhubungan dan 
minta pertimbangan? dari SSKDN, 
sehingga antara keduanja dapat ter 

Tjipta saling mengerti dan suasana 
ig baik. (Antara). 

P.B.B. Berobah 
Ke- Djurusan 
Konserfatip 

Tulis ,,Het Parool” 
: WARYAWAN harian ,,Het Pa 

rool” di New York menul's, ber- 
hubung dengan soal Cyprus anta- 
ra lain sebagai berikut: ,,Kesuda- 
han soal ini digabungkan dengan 
soal hope Nang Marokko 
| dapatlah dis'mpulkan sebagai sua- 
fu tanda, bahwa sikap PBB me- 
ngenai masalah2 djadiahan- beru- 
bah kedjurusan konservatif. Hal 
ini terdjadi selaras dengan peri- 
ingatan negara2 kolonial jang ber- 
tahun2 menjatakan, bahwa PRB 
dengan tiara2 ig berbahaja sekal' 
telah dapat ditunggangi - oleh 
ambisi” politik jang terlalu besar 
(dari bangsa2 jang berdjuang utk, 
mentjapai kemerdekazannia,” De- 
mik'an ,,Het Paroni”, (Antzra) 

  

Perwari Sesali Per- 
kawinan Bung 

  

Karao-$ thartini 

 PERDEBATAN jang seru di- 
|antara dinding perundingan Kon- 
'gres Perwari di Surabaja, menge- 
inai perkawinan antara Presiden 
|Sukarno - dan Njonja Hartini, 
tidak -sampai  d'lepaskan untuk 
publikasi. Sekalipun tjabang2 ada 
jang menghendaki suatu pendirian 
1g lebih tegas, pimpinan kongres 
Idan suara terbanjak membatasi 
persoalan itu dalam suatu rumus 
jang sederhana tapi tegas, 

Jaitu menjesali perkawinan tsb. 
| Dengan demikian, maka kongres 
telah mengoper s'kap daripada 
Putjuk Pimpinan Perwari. 

Pon (Antara) 

Akan Di 
e k 3 

Teruskan 
Hubungan Erat Dje- 

pang- Amerika 
PEMERINTAH Diepang hari 

Djun'at menjatakan kepada duta 
besar Amerika di Tokio, John 
Allison tentang kehendaknja me- 
neruskan hubungan jang erat dng 
Amer'ka Serikat, demikian hari 
Saptu diberitakan di Tokio. “Me- 
nurut djurubitjara kedutaan Ame 
rika, hampir semua menteri pe- 
merintah baru Diepang sudah: 
mengadakan “pertemuan — dengan 
duta-besar Amerika tadi dan me 
njatakan persahabatan — Nippon 
dengan Amerika Serikat. (Antara) 

  
  

nia. Demikian pedato ketua 

| dukung pemerintah 

Mr. Sunario. Pertemuan ter. 

oleh anasir2 jg tidak 

karangan 

menghormati Presiden   
    

  

      

  

PIR Kompakt Bersikap|| 

| Njokong Pemerintah 
| Beberapa Keputusan Kongres P.I.R. Semarang — 

|| PIR Akan Lakukan Penginsjafan Dan Penjaringan 
— Dikalangan Angg auta-anggautanja 

(Oleh: Wartawan Sendiri). 
P.LR. JANG SEKARANG ini 

| pemerintah, karena djustru adanja beberapa program jang pen- 
ting, antara lain untuk mentjari 

kompak bersikap menjokong 

djalan guna menjelamatkan du- 
umum P.LR. Mr. Wongsonegoro da- 

|lam penutupan konggres: P.I.R. di Semarang pada Saptu malam. 
| Suatu malam perpisahan jang selain mendapat kundjungan 
.peserta konggres, tampak hadlir djuga 
Mr. Soenario, wakil ketua II Parlemen Arudji 

para 
Dalam Negeri 

Kartawinata, ketua 
Menteri 

K.S.P. Ir. Lobo dan menteri perekonomian prof. Roosseno, 
Dalam pada itu Mr. Wongsone- 

g0ro menjatakan, bahwa apabila po 
litik itu masih djauh daripada mo- 
raal, maka akibatnja hanja akan ter 
djadi mengadu kekuatan. Maka da- 
ri itu pemerintah berusaha meng- 
adakan  konperensi - Afro-Asia jg 
mungkin akan dapat menjalurkan 

kearah kesehatan dunia. Pembitjara 
selandjutnja mengatakan, bahwa se- 
lama didunia ini masih ada ,,blok- 
blok”, maka selama itu dikuatirkan 

akan adanja clash. Djustru dengan 
itu, adanja komperensi  Afro-Asia 

itu bukan untuk mengadakan blok, 

melainkan — bila mungkin —, kita 
harus berusaha mendjadi badan pe- 

misah. Dari Indonesialah akan ter- 
pantjar suatu sinar jg akan dapat 
mendamaikan dan menambah keba- 
hagiaan dunia. 

Harus sportief. 
Dalam pidato sambutannja men- 

teri dalam negeri Mr. Soemario atas 
nama kabinet mengutjapkan sela- 

mat atas berhatsilnja konggres. Di- 
katakan bahwa besar sekali djasa2 
P.I.R. dalam pembentukan kabinet. | 
Selandjutnja wakil ketua JI Parle- 
men Arudji Kartawinata dalam pi- 
detonja membatas 
dalam dan luar negeri 
achir2 ini tampak suram. Dikata- 
kan, bahwa kemenangan jg diper- 
oleh fihak pemerintah dalam parle 
men. masih merupakan kemena- 
ngan relatief. P 

Didjelaskan “bahwa kemenangan 
ig sebenarnja ialah  terleksananja 
program kabinet." Saja jakin — ka- 

Ia Arudji — kabinet Ali dapat me 
leksanakan. programnia, asal sadja 
partai2 politik — baik partai2 pen- 

maupun OPppo- 
sisi — berdjoang jg sportief. Di ka 
takan selandjutnja bahwa suasana 

politik “ig sedemikian sulitnja seper- 
ti sekarang ini dapat diibaratkan ka 
biner Ali ini sebagai orang tua jg 
sedang sakit. Djustru orang tua 'se- 

dang sakit, maka mendjadi kewadji 
ban “bagi partai2 pendukung peme- 
Tintah untuk mentjari — resept- obat 

jg pada 

Idan djangan sampai obat itu meru- 
pakan ratjun ig malah bisa membi- 
nasakan patient.. Achirnja pembitja- 

ra mengatakan: Infiltrasi asing ada 
lah mudah kita “atasi. Ig sukar di 
atasi itu ialah infiltrasi ig bentuk 
dan tjoraknja sama dengan kita. 

Tiga resolusi. 
Selandjutnja Mr. Abd. Wahab 

membatjakan keputusan2  kong- 
gres. Antara lain 3 resolusi diba- 
tjakan, jang pertama mengenai 
pemetjatan terhadap prof. Hazai- 
rin, Tadjuddin Noor, Sjamsudin 
St. Makmur dan  Djokoprawiro 
jang oleh konggres d'siahkan ada 
nja pemetiatan tsb. Resolusi ke- 
dua berusaha menginsjafkan kem 
bali anggauta” PIR jg telah atau 
sedang ' melakukan perbuatan 
»Subversief” dengan membentuk 
tizbang2 kembar atau bajangan, 
menjatakan bahwa konggres jang 
akan langsung di Djakarta pada 
bulan Djanuari 1955 jang akan 
diadakan oleh Tadjuddin Noor 
rs. dengan memakai nama P.I.R., 
'tu adalzah bukan konggres PIR: 
selandjutnja resolusi ini menjata- 
kan bahwa perdjioangan dalam 
pemilihan umum jang dipimpin 
oleh Mr. Wongsonegoro dengan 
memakai nama dan lambang PIR 
adalah perdioangan jang sjah: se- 
mentara 'tu PIR hanja mengakui 
sjah fraksi PIR dalam parlemen 
jang diketuai oleh Moh. Sadak. 
Resolusi ketiga mengenai harian 
«Pertjaturan” adalah bukan suara 
PIR. 

Daja upaja sempurnakan 
# partai. 
Selandjutnja konggres telah meng 

ambil keputusan untuk  mendjaga 

djangan sampai partai di infiltrasi 
bertanggung 

diawab maka kongres memutuskan 
membentuk  Panitya — Peniaringan 
baik dipusat maupun ditjabang2. Se 
lain itu konggres telah mengesiah- 
kan pembentukan 'Panitya Irian, jg 
"bertugas 'memasakkan bagi Dewan 

| Partai PIR segala persoalan ig ber- 
hubungan dengan masalah pengem- 
balian Irian Barat kedalam wilaiah 
kekuasaan Republik Indonesia: Pa- 
nitya tsb. terdiri Mr. J. Latuharha- 
ry selaku ketua, MF. Ch. Soplanit 
seraku weikil ketua dan Mr. Wong- 
sonegere. Sitardjo  Kartohadikusu- 
mo dan T.Y. Siregar selaku anggau 
ta2nja. 

keadaan politik ' 

Selandjutnja konggres tahun 1955 
akan berlangsung di Bandung, se- 

dang konggres tahun 1956 di Jogja 
sambil memperingati sewindu berdi 
rinja PIR. 

Begitulah, dengan demikian kong 

gres luar biasa PIR di Semarang jg 
dimulai pada tgl. 15 Desember te- 
lah selesai. “ 

M. France Minta 

Votum Ke- 

pertjajaan 
Bu dget-nja Mengenai 
Indo China Menemui 

Kegagalan 
PEMERINTAH Mendes-Fran- 

ce hari Saptu telah meminta mosi 
kepertjajaan dalam  tuntutannja 
supaja parlemen menjetudjui bud- 
get Indotjina seluruhnja. Mosi 
kepertjajaan itu diambil hari Se- 

.nen ini. Keputusan Mendes-Fran- 
| ce untuk meminta mosi kepertja- 
jaan diambil setelah pemerintah- 
nja menderita berbagai kekala- 
han. Budget Indotjina jg pertama 
telah ditolak oleh parlemen. Ke- 
mudian suatu budget baru telah 
diadjukan oleh kabinet. Budget 
bayu ini telah ditolak oleh panitia 
keuangan dengan 22 lawan 17 
suara dan 4 suara blangko. 

Tetapi , kemudian . “a@isetudjui 
oleh parlemen dengan hanja ke- 
lebihan 2 suara untuk membttija- 
rakan budget jang dirobah itu. 

Setelah itu Mendes-France me- 

  

  

ngadjukan permintaan supaja 
budget itu dibitjarakan sebagai 

suatu kesatuan jang bulat (selu- 
ruhnja) dan meminta suatu mos' 
kepertjajaan dalam soal seluruh 
budget ini. 

Pemungutan suara atas mosi 
kepertjajaan tersebut akan diada- 
kan hari Senin ini seperti dika- 
takan tadi. (Antara) 

     | Sendjata 
" Atoom 

Akan Dipergunakan 
Untuk Pertahanan 

: Eropah 
14 NEGERI NATO jang telah 

2 kali mengadakan sidangnja hari 
Djuw'at di Paris mengambli pu- 
tusan jang bersedjarah untuk 
mempertahankan Eropa dengan 
sendjata2 atom dan akan menje- 
rahkan keputusan itu kepada pe- 
merintah2 mereka, tapi tidak ke 
pada djendral2-nja, bila masih 
ada waktu, Sementara itu mereka 
memutuskan pula untuk memper- 
besar angkatan udaranja dengan 
8Yo, angkatan laut dengan 
dan memperbesar angkatan darat 
nja dengan ,,kurang dari 196”. 

Dalam sidang itu tidak dirunding 
kan pasukan2 Djerman. : 

14 Negara tsb. telah menjetudjui 

politik atom negeri2 Barat serta 
rentjana pertahanan th. 1955 guna 
membentuk angkatan “udara Nato 
dan memperbaiki alat2  sendjata 
konvensionil lainnja. 6 Divisi Ame- 

rika ig tergabung pada Nato dan di 
tempatkan di Eropa telah dipersen- 

djatai dengan sendjata2 atom. 
(Antara). 

  

  

  

KABUT MENGGANGGU 
LALU-LINTAS DI EROPA 

BARAT. 
Kabut tipis diatas Nederland 

dan sebagiai besar Eropa Barat 
hari Kemis jl. mengganggu  pen- 
daratan semua kapal terbang di 
lapangan terbang Schiphol. Pesa- 
wat terbang dari Djakarta men- 
darat di Zurich.” Djuga lalu-lintas 
d'laut amat terganggu oleh kabut 
jang tebal, 

Gerombolan Bakar 
Pinggiran Kota 
Tasikmalaja 

DJUM'AT malam kampung 
Babakan Sumelap dan kampung 
Gunung Kawung, desa Kahuripan 
(ketjamatan Tasiknfalaja) dan ter- 
letak pinggir kota telah didatangi 
gerombolan bersendjata ig mela-. 
kukan penggarongan dan pemba- 
karan atas 18 rumah penduduk, 
sehingga men'mbulkan kerugian 
s€besar Rp. 87.000.— Demikian 
berita interlokai darj Tasikmala- 
ia. Selandjutnja dikabarkan, bah- 
wa sebelum gerombolan dapat 
melakukan ,,2ksi”-nja leb'h lu 
tentara - berhasil pula mengusi 
gerombolan itu. (Antara) 

  r 

  

Konsulat A.S. 

Pemogokan Umum Dilangsungkan — Polisi 
barkau Demonstran2 Dengan Gas Air-Mata — 

Demonstrasi' Anti Inggr. - 
Dan Amerika Di Cyprus 

Bu- 

Dilempari Batu 
MURID" DAN PELADJAR'” Juriani hari Saptu mengadakan 

demonstrasi diseluruh pulau Cyprus untuk persatuan dengan Junani 
. dan menentang kekuasaan Inggris. Di Nicosia, Limassol dan tem- 

pat2 lain terdjadi pertempuran2 dengan fihak polisi, 
bendera2 Inggris diturunkan. Di Nicosia para peladjar membawa 
sembojan2 anti-Inggris dan mereka itu melemparkan botol2 dar 

sedangkan 

batu2 kepada orang2 Inggris jang berdialan, sedangkan djendela2 

dera Inggris diturunkan. 

Pada siang hari polisi jg mem- 
bawa pentung dan bertopi badja 
membubarkan orang2 jang  ber- 
demonstrasi itu. Di L'massol, se- 
buah kota pelabuhan di Cyprus 
Selatan, kantor polisi diserang 
dan bendera #nggris diturunkan 
dan diganti dng. bendera Junani. 
Dikota2 lain para' peladjar me- 
ngadakan demonstrasi dan mere- 
ka itu berteriak2: ,,Hantjurlah 
Inggris, Hantjurlah Amerika Se: 
rikat!” Patroli2 pol'si oleh mere- 
ka ini ditjoba diserang. 

Tentara dikerahkan pula 
Untuk pertama kali hari Sabtu 

dipergunakan gas “airmata terhadap 
orang2 jg berdemonstrasi itu se- 
dangkan pasukan2 Inggris dikerah- 

kap. untuk membantu polisi. Di Ni- 
cosia day Limassol polisi 
mempergunakan gas. airmata terha- 

dap para peladjar. ig djika mereka   
ini tersebar maka didjalan2  ketjil 

mengadakan  serangan2 terhadap 

polisi dengan melemparkan batu. 
Di Limassol bar Inggris dirusak 
oleh orang2 jig berdemonstrasi itu. 

Pemogokan umum. 
Sebagai protes terhadap putu- 

san. PBB jang menunda masalah 
Cyprus. maka organisasi2 Junani 
baik jang kiri maupun jg kanan 
hari Saptu mengadakan pemogo- 
kan umum selama 24 djam dise- 
laruh pulau Cyprus. Toko2 di 
kota2 kepifnjaan orang2 Junani 

harus ' 

dan perabot2 rumah dari kantor touris Inggris d'rusak dan ben- 

ditutup, akan tetapi toko2 bahan 
makanan tetap terbuka setelah 
pemerintah memberikan peringa- 
tan hari Djum'at j.I. Berbagai? 
sekolah Junanj ditutup. Pemogo- 
kan itu meliputi pula  gedung2 
tontonan dan pertandingan? 
pakbola. 

Menteri Pendidikan Junani me 
merintahkan.  supaja  universitet 
Athena ditutup selama 3 hari se- 
telah terdjadi agitasi jang meluas 
mengenai soal Cyprus. Dalam 
pada itu para mahasiswa Athena 
mengambil putusan untuk mogok 
selama waktu jang tidak “tentu 
sebagai protes terhadap sikap se- 
kutu2-nja  Junani dalam PBB 
mengenai soal Cyprus. 

Konsulat A.S. dilempa- 
ri batu. £ 

Orang2. jang  berdemonstrasi 
melemparkan batu kepada Konsu- 
lat Amerka Serikat di Nicosia 
dan djendela2-nja mendjadi rusak 
remuk. Pasukan? Inggris dalam 
pakaian berperang ' mengelilingi 
dan membersihkan para peladjar 
setelah mereka ini menggul ngkan 
dan kemudian membakar sebuah 
bis kepunjaan perusahaan Inggris. 
Dalam pada itu terhadap keluar- 
ga2 Inggris diambil tndakan2 
untuk melindungi mereka. ini. Di 
Limassol 3 peladjar . mender'ta 
luka2 ketika. pasukan? Inggris 
melepaskan tembakan. (Antara) 

  

Tito Berunding Dgn Nehru: Perhatian 
Tito Besar Thd Kundjungan Chou Dan 

Ali Sastroamidjojo Ke New Delhi 
JOSIP BROZ TITO, Presiden Jugoslavia, hari Saptu mengad 

Menteri Nehru 2 kali. Menurut sumber2 resmi pembitjaraan2 it 
djam pada pagi hari, 

Pada pagi hari setelah membu- dan tiita2 jang sama, akan tetapi, bahwa mereka itu harus 
ka sepatunja maka Tito menaruh 
ka bunga di ,,Samadhi”, 
Jatu tempat dimana Mahatma 
Gandhi almarhum. dibakar. Ma- 
lam Minggu Tito mendjadi tamu- 
nja Presiden India, Rajendra Pra 
sad, jang mengadakan  djamuan 
makan. 

Dalam djamuan makan untuk 
Jugosla- 

via, maka Presiden India menja- 
takan bahwa India dan Jugosla- 
via banjak mempunjai tudjuan 

Dalam pada itu 

demikianlah ditckankannja, per- 
djoangan untuk kemerdekaan di 
tiap2 negeri kita ini mempunjai 
tjorak jang berlain-lainan, 

Setelah menghargai kepahlawa- 
nannja Tito selama perang dunia 
kedua itu, maka Prasad menjata- 
kan bahwa persamaan dalam 
tudjuan dan tjita2 ialah perdjoa- | 
ngan untuk mempertahankan per 
damaian, apabila dunia ini hen- 

| dak terus hidup. 
Prasad 

“ 

akan pembitjaraan2 dng, Perdana 
Uu, jakni jang 'pertaya selama satu 

sedangkan jang kedua djuga selama satu djam pada sore 
ichtisar umum mengenai keadaan internasional, 
bahwa Tito sangat besar menaruh perhatian ter! 
Esai, dan Perdana Menteri Indonesia, 

j hari, meiputi 
diperoleh keterangan selandjutnja hadap kundjungannja Perdana Menteri RRT, Chou 

Ali Sastroamidjojo, ke New Delhi beberapa bulan jg lalu. 

bekerdja 
dengan tak kenal djemu untuk per- 

. damaian dan saling mengerti antara 
bangsa2 dan untuk melenjapkan "ke 
kuatiran dan saling mentjurigai. Se 
telah menjatakan — harapannja bhw 
kundjungannja Presiden Jugoslavia 
akap memperkuat kerdjasama anta- 

.Ta 2 negeri ini dan akan membantu 
memperkuat — perdamaian, didunia 
ini maka Presiden  Prasad meng- 
achiri” pidatonja dengan  disampai- 

| i kannja salamnja kepada rakjat Jus 
selandjutnja  menjatakan | goslavia, (Antara). 

ae 

se-i 

Universitet Athena ditutup ' 
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ena djalan haru didekat Kalisotro, kelihatan : 
. Kol, Moh. Bachrun, Panglima divisie Diponegoro 

dengan disertai oleh “Kol, Pranoto telah mengundjungi pekerdjaan2 
    3 1 

      

      

Jg Masih 
Alasan Untuk Ad 

  

   

  

ddjalan baru tersebut. 
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! ngan Kerdja 
Perlu Tenaga 

akan Massa 'Ontslag 
Tak Bisa Diterima Oleh Sebda 

"8 (Oleh: Wartawan Kkita) 
SEBAGAI ALASAN? setiap ada massa-ontslag pihak Daerah2 

Otonoom selalu katakan stidak ada uang, Npernajana sudah habis 
atau terlalu b: tenaga . Demikian a.l. S. Harywisastra dari 
DPP SEBDA menerangkan pa pers di Semarang dalam mendje- laskan keputusan konperensi pleno DPP SEBDA baru2 ini di Sema 
rang mengenai massa ontslag jang selalu dihadapi oleh organisasi ter- sebut. Alasan2 seperti tadi 

dan Semarang, segala pekerdjaan 

tidak dapat diterima begitu sadja, kata — S. Harya, karena kenjataan disana-sini, h misalnja di Surabaja, Malang 
meliputi bagian2 perusahaan jang 

air minum, pembersihan kota, perbaikan djalan2, perluasan peruma han rakjat dll. jg mendjadi sendi untuk mendjaga kesehatan rakjat 
masih djauh daripada harapan masjarakat. 
Matjetn/a segala matjam pekerdja 

an tadi, menurut S. Harya, disebab 
kan masih adanja sistim birokrasi, 
adanja pikiran? jang selalu akan me 
robah siwim pekerdja tetap “didiadi 
kan tenaga lepas, melakukan tiap2 
pekerdjaan dengan prinsip ,.sedikit te 
naga produksi ban/ak”, sehingga 
orang dapat mengatakan, bahwa ma 
sih ada super exploitasi dikalangan 
Pemerintah Daerah. 

Sebagai tjontoh DPP SEBDA me 
ngemukakan kesukaran? air minum 
jang diderita oleh rakjat kota Sura 
baja dan Sega 
jang berpenduduk 937.796 djiwa, se 
tiap detiknfa membutuhkan air 938 

“liter, tapi hanja dapat dipenuhi 550 | 
- Niter, Kota Semarang jang berpendu 

duk 362-000 djiwa setiap  detiknia 
harus membutuhkan air 362 liter ha 
nja dapat dipenuhi sebanjak 172 ji 
ter tiap detik. Djadi ternjata, air 
minum dikedua kota tsb. masih ha 
rus disempurnakan. Dan penjermpur ' 
daan inj tentu memerlukan tambah 
an tenaga jang ban'ak sekali untuk 

Demikian selandjutnja mengenai 
pembersihan kota, misalnja sampah 

    

TELEFOON OTOMAAT UTK 
SEMARANG. 

Dalam pertjakapan singkat dengan 
wartawan kita di Bandung Sabtu jl. 
Menteri Perhubungan” Dr. A Gani 

| menjatakan, 
akan mendapat prioriteit lebih dulu 

' #mengenai rentjana telefoon Otomaat 
dalam tahun 1955. Menurut Men- 

| teri “kini sudah diterima tawaran2 
mengenai alat2nja dari N.V. Erick- 

gi di Djerman Barat. 

MINTA SPJ. DIGEMBLENG 
BU FATMAWATI, 

Tgl. 17/12 dari Semarang telah 
bertolak menudju Djakarta sebuah 
delegasi dari 28 organisasi2' wanita 
di Semarang bermaksud untuk me- 
nemui Bu Fatmawati Sukarno dan 
minta agar beliau ini suka datang 
di Semarang pada peringata, Hari 
Ibu tgl. 22/12 nanti guna 'memberi 
»gemblengan” kepada para wanita 
itu. Ketjua'i rapat dan pertundju- 

sampah, selokan? jang tern'ata kini | Kan kesenian hingga kini belum di 
amat menjedihkan keadaannja, jang ' 
semuanja itu karena kurangnja, tena 
ga kerdja, Diuga mengenai perbaik 
an-perbaikan djalan jang perlu di ! 
perluas, menghendaki pula tenaga 

» kerdja banjak. Perbaikan dialan2 ini | 
Pun sangat urgent menurut SEBDA, 
karena rapat hubungannja 
usaha2 dalam memperbaiki kelanza 

oran perekonomian nasional. Da'am | 
uraiannja ini S. Harya mengemuka 

|” kan angka2, misalnja djalan- raya | 
155.550 | di Semarang pandjangnja 

m, djalan-orang 132.500 m dan dja 
— Ian sepeda sepandiang 8.500 m. ksse 
muanja ini untuk - pemeliharaannja 
“dikerdjakan hanja oleh 745 orang. 
Luas djalan jang harus disapu . ada 
556.000 m2 dan dikerdjakan oleh 
1015 pekerd/a dan 61 pegawai, jang 
menurut SEBDA sebenarnja memer 
lukan 1.456 orang, dan lain? bagian 
lagi. 

ae ABS Dl ko an. 

$ Dalam mengupas alasan »tidak ada uang” atau ,,uang sudah ha- 
bis“, dikatakan, bahwa dgn angga- 
ran belandja jang sekarang ini se- 
benarnja Peme intah Daerah mam 

tsb. diatas - s jang 
n    

   

  

   
     

Binatang. uang u penindjauan 
keluar Djawa, aa 
bangunan temoat2 pesiar, j 
dian dil. jang kese 
nelan biaja be 
serkan untuk 
gent. Demikia 

   

      

   

  

   

    

sok tgl. 1 Dj 
tannja sebagai Direktur Rumah Sa- 
kit Elisabeth Semarang. Sebagai gan 
tinja telah diusulkan Dr. R.V. Soe- 

- djito jang telah disetudjui pula oleh 
perkumpulan - dari Zusters Francis- 
canessen Smg. Sebagaimana diketa- 
hui, Dr. J.C. ter Laag seorang ahli 
Chirurg-Gynaecoloog sedjak bebera- 
pa tahun j.I. Sekarang ini walaupun 

“ia tidak mendjabat Direktur, tetapi 
masih bekerdja dirumah sakit terse- 
but, Ama Sdn NN TEA On ip due    

  

dengan | 

j Mungkin peraturan 

. Sedangkan keputusan 
Aan Letn. I Sudarno selama 5 tahun 

   
3 : CIA 

12 BASAR UNTUK AMAL. 

    
   

    

    

  

    
   

  

ketahur usaha2 
oleh wanita 

apa jg diadakan 
Semarang 

tang bersama2 dengan Bung Karno 

pada waktu Kongres IDI tgi. 19/12 
di Semarang itu, menurut kabar 
terachir, tidak djadi. (Antara). 

METAALWAREN AKAN DI 
KENAKAN PERATURAN 

Ha BARU? 

| Dari sementara kalangan peda- 
gang di Surabaja, Djakarta dan 
Semarang wartawan tuan meneri- 
ma-kabar, bahwa kini terdengar 
suara2 jang kuat jang menjatakan, 
bahwa kira2 mulai tanggal 25 
Desember 1954, Pemerintah akan 
mengeluarkan suatu peraturan ba 
rt mengenai metaalwaren (besi2). 

tsb. seperti 
djuga peraturan textiej jang dike- 
luarkan pada tanggal 8 Oktober 
kl. Tetapi kebenarannja berita 
tedi belum dapat dipertanggung 
djawabkan. Jang djelas dapat di- 
heritekan, bahwa barang2 besi itu 
kini tih naik mendjadi Lk. 100796 
Achirnia ka'anoap tadi menjata- 
kan. kalau berita itu mendiadi 
“Suatu kenjataan, maka tindakan 
nanti masuknja barsng2 tsb. di 
Pemerintah ita hanja didasarkan 
sel?in harsa memuntjak, pun me- 

, pelabuhan2. Peti 

KAPT. MUHDI NAIK APPEL. 
Merurut keterangan, keputusan 

Pengadilan Tentara di Semarang me 

ngensi terdakwa Kapt. Muh. Muhdi 
jang didjatuhi hukumap 6 tahun di- 

ipotong tahanan, telah ditolak oleh 
terdakwa dan memadjukan appel. 

pada terdak- 

idjara dipotong tahanan, diterima 
| terdakwa. 

  

    

— Oleh Panitya dari Jajasan Peme- 
liharaan Anak2 Tjatjad pada anti 
tgl, 21 dan 22. Desember akan di 
adakan basar (bazaar) di Hotel Pa- 
villon, Bodjong Semg. Basar di mu 
lai tgl. 21 Des. djam 6 petang.-Ba 
gi jig ingin menjumbangkan  ba- 
rang2 dapat menjerahkan pada Pa- 
nitya di Djl. Pandanaran 62 Semg. 
antara djam 10—12.00. Hasil ber- 
sih dari basar diperuntukkan bagi 

' Jajasan tsb.” Perwakilan Smg. 

PERWARI 9 TAHUN. 
Hari Ulang Tahun ke 9 Perwari 
da tgl, 17. Desember jbl. telah di 

ip ngati oleh Perwari Tjb. Sema- 
ang bertempat: digedung bioscoop 

Peringatan gauta dan - undangan. 
tsb. dimulai: djan 16.00, dan sesu: 

“dah diuraikan perdjoangan Perwari 
“selama ini oleh Nj. Saparmin, ke- 
mudian diputarkan sebuah film In- 

dia. 

Usaha2 jang kini telah dilakukan 
-oleh. Perwari “a.l. jalah » usaha2: un- 
tuk mendapatkan djaminan bagi wa 
nita dalam  kehiduparnja, dengan 
menuntut adanja pelindungan hukum | 
bagi wanita sebagai, isteri dan ibu: | 
-usaha2 untuk memberi kemungkinan 
pada wanita, mentjapai tingkat peng 
-hidupap jang lebih baik dengan men 
dirikan kursus2 “keradjinan tangan, 
kopetasi dll: usaha2' untuk membe 

.ti kesempatan kepada generasi baru 
' mentjapai perbaikan — dalam hidup- 
nya dengan mendirikan sekolah2, 
asrama2 dan Jain2, 

bahwa kota Semarang 

pada haril 
peringatan tsb. Jg pasti, Bu Fatma- 
wati jg semula dikabarkan akan dat 

jg 

ris, jg dihadiiri oleh segenap ang | 

ISOBSI Solo akan diadakan pertan- 
dingan . sepakbola 

| ainnj      g lagu, seni sastera, mem 
katur dsb. Manga      

ram, jg akan didjatuhkan pada tgl. 
26-12 malam. $ 

Menurut rentjana, pertandingan? 
sepakbola tsb. akan diadakan sbb: 

Pada tgl. 2 s/d 9 Djanuari per- 

tempat dilapangan "Mangkunegaran, 
dan pada tgl. 10 s/d 16 Djanuari 
pertandingan sepakbola. tidak berse 
patu bertempat dilapangan Sekar- 

| patje. MEN pa 18 , A3 
PERINGATAN HARI WAFAT 
PANGERAN DIPONEGORO. 

KE-100. 
Oleh Muhammadijah tjabang Su- 

rakarta pada tgl, 8 Djanuari - ma- 
lam j.a.d. akan diadakan pertemu- 
an diantara keluarga 'Muhamma- 
dijah,” untuk memperingati Hari | 
Wafatnja Pangeran Diponegoro ke- 
100, dalam mana akan diuraikan 
riwajat perdjuangan Pangeran Di- 
ponegoro. 

. Pada malam itu akan disiarkan 
pula penerbitan brosur berisi riwa- 
jat perdjuangan Pangeran Dipone- 
goro dan Pahlawan? Islam lainnja 
dari djaman Belanda hingga Djen- 
dral Sudirman, jg diselenggarakan 
oleh Muhammadijah bagian Ta- 
bligh. 
Disamping itu, oleh  Kepanduan 

Hizbul Wathan akan diadakan fak- 
' keloptocht, dan oleh para peladjar 
akan diadakan  gerak-djalan, dgn. 
disediakan, hadiah2. 
KONPERENSI TEXTIL DI 

ADJUKAN. 
Berhubung “ dengan ' sesuatu hal, 

maka konperensi Textiel - Seluruh 
Indonesia ke-II jg semula akan di 

. adakan di Solo pada tgl. 25 s/d 27 
Desember 1954 ini, dengan didahu 

    
rang. Kota Surabaja sop, di Swedia dan sebuah firma la- lui oleh rapat anggauta Pusat Ko- 

rperasi Tenun Seluruh Indonesia p:- 

| da tgl. 24 dan 25 Desember, terpak 
3 sa diadjukan pada' tgl. 18 s/d 20 
| Desember, dengan didahului oleh 
# rapat anggauta Pusat Koperasi Te- 
'nun Seluruh Indonesia pada tgl. 17 
“dan 18 Desember 1954. “ 

Pekan Perda- 

maian Di Was-! 
Le Pa 

hington ng 
Akan"Di-ikuti4Oleh : 

Indonesia 
”PEKAN PERDAMAIAN” de 

ngan nama ,,Pageant of Peace” 
jang akan dilangsungkan di Wash- 
ington selama hari2 libur Natal 
Ia.d. akan disemarakkan dengan 
njanji-an dan tarf-an oleh ang- 
gota2 Kedutaan Indonesa dan 
kedutaan2 enam negara Asia lain 
nja. Pekan perdamaian ini akan 
dimulai pada tg. 18 Desember 
dengan suatu upatjara dimana 
Presiden E'senhower akan menja- 
lakan Pohon Terang'dan akan 
menjiarkan amanat Hari Natal- 
nja. Untuk menggembirakan pe- 
kan ini telah direntjanakan atjara 
harian dengan berbagai-bagai or- 
ganisasi nasional dan internasio- 
nal jang turut serta dalam pekan 
perdamaian jg akan berlangsung 
hingga tgl. & Djanuar'. Demikian 
USIS dari Washington. (Antara) 

Perkundjungan 
3 & . 

Goodwill Di 
Asia Tenggara 

Akan Dilakukon Oleh 
Wk Presiden Pilipina 
WAKIL PRESIDEN merangkap 

Menteri Luarnegeri Filipina me- 
njatakan hari Djum'at bahwa dia 
akan mengadakan kundjungan jg 
bersifat goodwilj di Asia Tengga- 

-ra sesudahnja perundingan2 SEA- 
TO dalan bulan Februari di 
Bangkok, demikian Garcia dalam 
'konferensi persnja di Manila. Se- 
landjutnja ia mengatakan bahwa 
mengenai kundjungan sematjam 
itu dia belum mengambij putusan 
jang terachir. 

  

  

Perdana menteri Djepang, Ichi- 
ro Hatoyama, pada hari Djum'at 
menerangkan kepada  Madjelis 
Rerdah, bhw pemerintahnja akan 

sekarang untuk memungkinkan 
Disparg memiliki angkatan pe- 
rangnja sendiri bagi keperluan 
mempertahankan diri (Antara). . 

   

SEKELOMPOK binatang kera, 
isng kadang2 terdiri dari 50 ekor 
dan biasanja dipimpin oleh 4 ekor 
sera jg terbesar, senantiasa meng- 
adakan kekatjauan didaerah Se- 

  
dengan merusak tanaman2 padi jg 
hampir berbuah. Pendjaga2  ta- 

| naman jang terdiri dari andjing2 
| besar terpaksa , mundur teratur”, 
| kerena serangan2 kera itu sangat 
| hebat. Pernah terdjadi, seekor an- 
diing besar dapat... .ditju- 

|Jik” oleh 4 ekor kera dan dibawa- 
nja ngik kepohon jang tinggi, ke- | 
mudian lalu didjatuhkan, andjing 

Lita kebawah......... 
Kabernjs untuk mendjaga sera- 

ngan kera2 itu djangan sampai me 
nimbu'kan kerusakan2 lebih besar, 
jang berwadjib telah - mengambil 
tindakan dan “dapat diharapkan 
delam aehir bulan Desember ini 
serangan2 kera itu dapat digagal- 
kan, 

    berlangsung. 
|tgl. 9 s/d 23 Djanuari ja.d. di Dja 
karta, maka oleh Dewan Tjabang | 

diantara  SB2: 
baik jg sudah tergabung maupun 
ig belum tergabung dalam .SOBSI, 

| dan berbagai matjam perlombaan: 
, “seperti karang-mengarang. 

Djuga akan diadakan Malam Ke 
budajaan dengan Dagelan  Mata- 

tandingan sepakbola bersepatu, ber 

| nean dengan Dana Sskit Buruh Ro- 

merobah konstitusi Djepang iang | 

#andjang-Glenmore Na aanD 

UMATERA Di JOGJA. 
nggal 15 Desember te': 
ursus sosial jang diiku 
ia2 djawatan. sosial ka 

|paten dan kotapradja dari  seluri 
    

    

|kantor perwakilan Bimbingan dan 

dari wakil2 djawatan sosial dari Sr 

an dalam 

  

ka menerima peladjaran? mengenai 
| kesosialan, organisasi, lembaga so- 
isial desa, sosiologi, otonomi, 
.mi desa dan lain2..- - 

ngundjungi daerah Djawa Timur, di' 
antaranja desa2 Torongredjo di Maj| 
lang dan Kunir di Kediri, jang me- 
|rupakan desa2 jang telah mendapat | 
| kemadjuan baik atas usaha Lembga: 
Sosial. Desa.. Selandjutnja merek 

Sakit Kelami, di Surabaja, 
Rombongan didalam penindjauan 

akan dipimpin -oleh menteri sosial, | 
Suroso dengan disertai sekdjen ke- 
'menterian sosial mr. Imam Sudjah-/ 
ri dan kepala djawatan sosial pusat 

   €      
   

seperti ini untuk tenaga2 sosial dari 
Djawa-Madura Maluku 
Tenggara telah diadakan beberapa 
bulan jl. t 

MAGELANG 
# 

  

M.M.C. TERTANGKAP. | 
Pada hari Rebo djam 8 pagi 

“lebih seng Ai orang - pendu- 
duk desa Pandean - katjamatan 
Ngablak, Magelang, telah ,,me- 
njiapkan” 4 orang . gerombolan 
MMC termasuk pimpinannja. Di 
Pe ada seorang ber | 
nama « berkedudukan ,,Ko- 
mandan” bataljon Medan Demo- 

hidup dengan tidak bersjarat, 
Oleh penduduk mereka diserah- 

diadakan peperiksaan lebih 
djut. 

gerombolan MMC, karena kalau 
tidak diberi desanja akan didja- 
dikan ,.karang-abang”. Sebaliknja: 
rakjat sudah insjaf, mereka 2 
tang disitu tidak ,,didjamu” 

meskipun 4 orang itu termasuk: 
pemimpin dan bersendjata-api. 

BALAI ISTIRAHAT DEKAT 
BOROBUDUR. 

DIDAPAT keterangan, bahwa! 

2
?
 

rian PPK Jogia sudah dis'apkarg 
rentjana untuk. mendirikan: ge: 
dung Balai Istirahat disebelah Bas: 
rat Tjandi Borobudur dengan be- 
aja lebih kurang Rp. 500.000: 
Gedung -baru ini d rentjanakan 
akan terdiri dari antara lain ka- 
mar2 beladjar bagi mahasiswa jg 
hendak memberdalam soal2 ke- 
budajaan.  Pembikinan - gedung 
tersebut telah diserahkan kepada 
Djawatan Pekerdjaan Umum. 

KUDUS 
DANA SAKIT BURUH 

ROKOK - 

Menurut kabar 1 Senen jbl: se- 
orang wakil dari Kementerian Per- 
'buruhan di Djakarta telah tiba di 
Semarang untuk “kemudian merin- 
djau poliklinik buruh di Kudus. Hat 
ini berkenaan dengan subsidi Peme- 
riniah sebesar Rp. 100.000.— untuk 
Dana Sakit Buruh Rokok Kudus di 
mana buruh rokok bekerdjia pada 
perusahaan2 nasional. Dalam hubu- 

    
kek Kudus itu selandiutnja depat «./ 
terangkan, bahwa -kini soalnja ter-' 
letak. kepada pengurus Dana Sakst 
Buruh Rokok Kudus jang diduga da' 
pat berusaha untuk mendapatkar ta 
nah dan membangun sebuah polikli- 
nik jang dapat disesuaikan dengan' 
kebutunan2 kaum buruh. 

DJUWANA 
PENINDJAUAN PADA 

K.P.P.P, | 
Hari Rebo tgl. 15 Des. fb'. Kepa' 

la Pusat Djawatan Perikanan Laut 
R. Pranjoto bersama2 dengan Ad- 
ministratur Jajasan Perikanan Laut. 
Pusat Djakarta  dz : 
Perikanan Laut Semarang, teld 
ngadakan penindjauan ke” Djuwa 
Maksud penindjauan ini falah - 
melihat dari “dekat perkemban 
KPPP. (Koperasi Pembikinan Pe 
hu Perikanan) Djuwana. 

se
t 

  

  

oleh R. Pranjoto disarankan kepada 
segenap .anggauta, bahwa: ,,bersatu” 

| bah produksi adalah satu2nja kuwa, 

tiap anggauta koperasi. Selandjutnja 
dinjatakan pula bahwa beliau ikut 
merasa gembira melihat. kemadju- 

|jan jg ditjapai oleh KPPP itu bila di 
bandingkan dengan 2 th. jl. 

WONOSOBO 
PEMBERIAN IDJAZAH 

DUKUN BAJI : 
Dengan disaksikan oleh Dokter 

Karesidenan, Bapak Bupati Wono- 
sobo dan para undangan  lainnja, 

  

“pemberian idjazah, 
adakan demonstrasi tjara 

tan. 
Setelah selesai, maka 

ig baru mendapat kursus. 
selesainja. kursus «ini “maka 
daerah Wonosobo telah   
pendidikan setjara hygienisch, 

Imatera turut serta mengambil bagi- 
ursus jang akan berlang) 

sung sampai dengan tanggal 24 De/ 
sember jad. Daiam kursus ini merel 

4 ANGGOTA GEROMBOLAN | 

oleh Dinas Purbakala Kementesi 

KURSUS SOSIAL -SELURUH 

Sumatera, Kursus ini diadakan di-| | 

' Perbaikan Sosial kementerian sosial 

    

         

        

     

      
              

  

di Jogjakarta. Kurang lebih 60 orang | 

    

| Setelah selesai mereka akan me-f: 

R.F, Fanani dari Djakarta. Kursus? 

9 D.N. Tiongkok Sendiri 
dan Nusaf 

' 

: 
: 

  

    

    
   
     
   

  

& Republiek Rakjat Tiongkok telah mengeluarkan perangko. baru jang 
ekono memuat. gambar. dari almarhum djenderal Stalin dap jang satunja lagi 

memuat gambar dari Pameran Sovjet Rusia-di Peking. 

Chou En Lai Sedia Te- F 

   
'gundjungi Lembaga Kes rima Ha m ma rs kjveld 

'Utk Bitjarakan Masalah 13 Mata2 A.S 
—Tapi RRT Tegas Tolak Resolusi PBB 
— Mengadili Mata2 Asing Adalah Soal 

PERDANA MENTERI CHOU EN-LAI dari RRT bersedia 
untuk menerima kedatangan Sekdjen PBB, Dag Hammarskjoeld, 

ke Tiongkok guna membitjarakan masalah 13 orang mata2 AS jg 
dipendjarakan di Tiongkok, tapi bersama itu menegaskan bahwa 
“perkara ini adalah semata-mata urusan dalam negeri Tiongkok. 
Demikian menurut siaran rad'o Peking jang ditangkap di London 
hari Djunrat. Kesediaan PM Chou En-Laji itu termaktub dalam 
telegram jang. dik'rimkannja kepada Hammarskjoeld, jang menja- 
takan bahwa ia telah menerima pesanan Hammarskjoeld pada tgl. 
10 Desember jl., dimana Hammarskjocld menundjukkan keinginan- 
nja untuk mengundjungi Tiongkok bertallan dengan masalah mata2 

A. S. 
Bae Setelah menjatakan bahwa si- 

kap Tiongkok telah didjelaskan 
dalam surat kawat kepada Ham- K. MT Bebas   Pa ear sendiata du G4 Lakukan 

F 

   

   

     
   

     

      

   

  

      

      

    

   

    

kan kepada bataljon 439 untuk 2 6 
-| Dengan Tanpa Minta 
Pendapat Amerika Dulu? 

if: WAKIL DJURUBITJARA ke- 

da- kterhadap suatu tempat jang meru- 
ma- fa isi 

kanan, tetapi wanita dan anak2: 
sekolah berani turut menangkao In 

  

| (termasuk Kab. Kuningan) atas per   

            

   

1 Kepala Jajasanff 4 

Pembitjaraan singkat jg diadakan? 

: 
6 7 ' menderita 

dan »giat bekerdja” untuk menam-| 

| Keterangan itu diberikan atas per- 
Itanjaan, apakah pemboman terachir 
terhadap daerah Tachen oleh Kuo- 

“Imintang memperoleh persetudjuan 
“J Amerika. Tetapi djurubitjara tadi 

Inai djuga serangan. 

TUIREBON 
| PEMBANGUNAN LUMBUNG 

ai £ 33 kan usahanja. ——... djiban dan sjarat mutlak bagi ses! la 

marskjoe!d jang lain, P.M. Chou 
menjatakan bahwa untuk kepen- 
tingan perdamaian dan peredaan 
ketegangan internasional, ia ber- 
sedia menerima kedatangan Ham- 
marskjoeld di ibukota Tiongkok, 
Peking guna membitjarakan ma- 
salah diatas. Ditambahkannja le- 
bih diauh bahwa Tiongkok akan 
menjambut kedatangannja dan di 
harankan agar Hammarskjosld 
menentukan sendiri tangoal keda- 
tangannja '— dan memberitahukan 
tentans kesutusannja. 

Tapi Tiongkok tolak tegas 
. resolusi PBB. 

Surat kawat lain jang disebut-szbut 
oleh PM Chou En-lai itu adalah su 
rat kawat kepada PBB sendiri jang 

isinya djuga disiarkan oleh radio Pe 
king. Dalam. surat kawat gai diniata 

kan bahwa pemerintah RRT dengan 
tegas menolak resolusi PBB meng: 
nai masalah 1i orang mata2 AS dan 
2 Orang.preman.-lagi.jang telah me 
tanggar wilajah: Tiongkok “dan ter 
tangkap disana. Disambungn/a, bah 
wa setelah memeriksa. bukti2 "jang 
dengan, tegas. memberikan kesimpu- 
jan, bahwa mereka itu melakukan kz: 
'giatan2 spionase.di Tiongkok, penga 

Vilan Tiongkok pada tanggal 23 No 
pember 1954 mengadili mereka ber- 
dasarkan “hukum, 

Untuk mengadili mata2 asing 
jang tertangkap di Tiongkok ada- 
lah urusan dalam negeri Tiongkok 
sendiri. kata surat kawat itu. Se- 
landjutnja ditambahkannja  bah- 
wa sama sekali tak ada hal jang 
dapat membenarkan PBB untuk 
mentjoba melakukan intervensi ter 
hadap tindakan “Tiongkok guna 
mengadili mata2 AS jang telah be- 
nar2 terbukti, sedangkan PBB 
tek mau mengutuk tindakan AS 
jang melanggar Piagam PBB, ja- 
itu untuk mengirimkan mata2 gu- 
na melanggar  wilajah Tiongkok 
dan melakukan kegiatan2 subver- 
sif (Antara). 

Tiap Kesempatan 
Untuk Beruodiog 
Dengan Sovjet 

BarusDigunakan: Instruk- 
si Kepada Vuta Inggeris 

Di Moskow 
HARIAN INGGRIS Star” jg 

terbit hari Djun'at mengabarkan, 
bahwa perdana menteri. Inggris, 
Sir Winston - Churchill, katanja 
teiah memberikan instruksi2 baru 
kepada duta besar Inggris di Mos- 
kow, Wiliam Hayter, supaja mem 
pergunakan setiap kesempatan 
untuk mengadakan perundingan2 
dgn Sovjet Uni, sekalipun andai 
kata hanja mengenai soal2 jang 
tidak penting. Sir William Hayter, 
jang pada hari Kemis mengada- 
kan pertemuan dengan perdana 

Serangan 

menteri? pertahanan Kuomin-! 
ng, koionel Lu Ta, hari Djunv'at 
enerangkan bahwa Kuomintang 

ibebas utk melakukan ' serangan 

kan suatu antjaman bagi 
uomintang tanpa lebih dulu me-' 
ninta pendapat Amerika. 

tidak bersedia memberikan pendje- 
lasan, apakah, kebebasan. itu menge- 

a | terhadap suatu | 
tempat atau lapangan terbang di da- 
ratan Tiongkok. (Antara). 

Film 2 
F LM TENTANG. PENGHIDU- 
PAN MAHATMA GANDI. 

Akan dibikn oleh Otto 
: Preimiguer. 

Director dam produser film Cto 
Premigner mengatakan di. Holly 
wood pada hari Kemis, bahwa ia 
bermaksud membuat film mengenai 
penhi 'upan Mahatma Gandhi dan ia 
telah menerima d'aminan akan ..ker 
dja-sama penuh“ dari PM India Ja w harlag 'Nehru. Premigner jang ba 
rud ini mengunijugi India menerane 
ken, bahwa” pengambilan adegan? 
film isb. akan dilakukan dj India 
dan akan dimulai mungkin dalam 
bulan Nopember: tahun depan. Selan 
dju'nja ja mengatakan, bahwa dari 
pemerintah India ja djuga menzrima 
diamihan akan mendapat kebebasan 
dalam membuat film itu dengan tan 
22 SUXU keharusan supa'a ja msnoa djukan ,.scrint” dari setizp adegan 
kepsda pemerintah India untik die 
tudjui. 

  

DAN BANK DESA. 
Sukardjo Pemimpin Bank  Rakjat 

Indonesia (PRI) Tjabang Tjirebon 

tanjaan menerangkan bahwa sam- 
pai sekarang telah  tertjatat 142 . 
Bank Desa, dan 403 Lumbung De- 
sa dalam wilajah “Kota/Kabupaten 

Kab, Kuningan, jg di 
Sip ssedjak tahun 1952 

antuan pindjaman mo- 
erintah. Pembangunan        

    
    

  

    

  

| kembali Bank dan Lumbung Desa ' menteri Churchill, pada hari 
ididaerah2 ini dipandang perlu me- | Dium'at bertolak kembali ke Mos- 
(ngingat hampir seluruh jumbung2 kow. 
maupun Bank Desa jg didirikan di Ipur Perdjandjian Inggris/ So- 
"waktu sebelum perang, akibat revo- “jet selamat ? 

Semeniara itu United Press menga 
barkan, bahwa menurut pendapat ka 
Jangan jang mengetahui di London, 
perdjandjian Inggris/Sovjet dari ta 
hun 1942 mungkin akan terhindar da 

ri antjaman jang pada hari Rabu te 
lah difantjarkan oleh Sov,/et Uni ter 
hadap perdjandjian Soviet/Peranijis 
tahun 1944, (Jaitu perdjandjian Sov 
(et/Perantjis batal, kalau  Perantjis 
meratifiseer perserudjuan Paris). 

Pendapat tsb. didasarkan ' kepada 
perhitungan, bahwa Ingsris sudah 
mendjalankan hal2 jang olih Soviet 

Uni “kini sedang diusahakan supaja 
Peranfis djangan  mendjalankannia. 
Seperti diketahui, parlemen Inggris 
sudah meratifikasi persetudjuan2 Pa 

  'lusi, gangguan keamanan dsb.nja, 
1 ta kerugian2 jg tidak sedi- 

kit, sehingga tidak dapat melantjar 

Disamping 'itu atas usaha — fihak 
|partikeiir dewasa ini didesa2 teleh 
banjak didirikan koperasi2 desa 1g 
mendjalankan “usaha jg serupa ja- 
itu "memberikan pindjaman2 kepa- 
da' rakjat berupa padi atau uang. 
Dalam hubungan ini patut dikabar 
kan bahwa oleh sebab? keamanan, 
pada waktu ini para petani lebih su 
ka memindjam uang dari pada pa- 
di, yg didjamap normat dulu mere- 
ka lebih mengutamakan padi. 

HASIL KONPERENSI LP.P:.   
maka baru2 ini telah dilangsungkan. bon ig berlangsung di kota Tjirebon 
pemberian idjazah kepada para du- baru2 ini antara lain telah mengam 
kun -baji jg telah mendapat latihan bil keputusan 
dalam soaj tsb. Sebelum dilakukan Mengesshkan 

, lebih dulu di- TPPI Tiirebon jg baru dengan #ike- 
meno- tuai oleh Kamil dan wakilnja Hadi 

iong orang bersalin dan pemelihara Purnomo. 2. Mengirimkan 
an baji jg dilakukan setjara kuno' sebanjak 'S orang untuk menghadiri 

ihdan setjara menurut ' ilmu 'keseha-' discusi Besar IPPT seluruh Indone- 
| 

dilakukan Jogjakarta. 3. Membentuk panitya 
pemberian idjazah kepada 42 orang ' adhoc untuk” mempeladjari hal) Lig 

Dengan berkeaaan dengan krisis mori! dan 
untuk demoralisasi dikalangan peladjar gu -nfa Kementerian tsb,” 3. Supaja “Wa ada 87 na didjadikan bahap dalam mengha : 

orang dukup baji jg telah mendapat dapi discusi besar j.a.d. 

Konperensi Daerah IPPI | “Tjire- ri, 

Dalam hubungan ini kementerian 
Juar negeri Inggris tidak mau mem 
berikan sesuatu komentar resmi atas 
nota Sovji: kepada Perant'is itu. 

1 (Antara) 

sebagai berikut: 1. 
Pengurus Daerah 

  

utusan menelorkan sebuah resolusi jg men 
desak kepada Pemerintah agar: $. 
Djandji Pemerintah untuk menurun 
kan harga buku2 peladjaran segera 
dilaksanakan. 2. Belandja Kemente 

ran PPK supaja. ditambah, seim- 
bang dengas kebutuhan serta luas- 

sia tgl. 5 s/d.1t “Djanuari 1955 di 

kil IPPI dapat “duduk dalam pani- 
tya sensur film baik dipusat mau- 

Selain itu konperensi telah pula pun didaerah2,    

  

  
  

PNI Menghendaki Ker- 
djasama Nasional Anta. 
ra 3 Matjam Ideologi 

#eha Da dan: enggan Din Sosialis”: 
Kata Sidi Djojosukarto . 

SIDIK DJOJOSUKARTO,,ketua umum PNI kepada .kongres 
PNI ke-VII di Bandung telah memberikan uraian pandjang lebar 
mengenai beberapa dasar dan sikap perdjoangan PNI selama dua 
tahun, sedjak kongresnja iang,terachr di Surabaja. Dengan pan- 
djang lebar d'tegaskan oleh Sidik 'ideologi dan lambang PNI: mar- 
haen.sme dan kepala banteng. Mengenai sikap PNI didalam negeri, 
menurut S'dik Djojosukarto tetap berdasarkan kerdja-sama jang se- 
trat-eratnja dengan seluruh lapisan masjarakat, partaiZedan golong- 
an-golongan lain untuk bersatu menunaikan tugas nasional, menje- 
lesaikan revolusi nasional guna mewudjudkan kemerdekaan penuh 
dalam segala lapangan, 

»Garis besarnja, PNI menghen- 
daki adanja kerdja-sama jg erat, ' 
kerdja-sama nasional antara tiga ' 
matjam ideologi: kebangsaan, ke- ' 
agamaan dan sosialis, karena ber- 
kejakiman, bahwa adanja kerdja- 
sema dengan tiga golongan ' itu 
revolusi nasional akan lekas dapat | 
diselesaikan”. — Demikian antara | 
lain Sidik Djojosukarto. : 

Mensenai sikap dan sepak-ter- 
djang PNI selama dua tahun jg 
berhubungan dengan  usahania' 
didalam kabinet, Sidik mendielas- 
kan lagi, “bahwa dilihat dari sus 
sunan dua kabnet iang terachir 
'ang dipimpin oleh Perdana Men 
teri PNIL nampak “bahwa  PNI | 
suka dan sedia bekerdja sama de- 
ngan golongan manapun. diusa, 
"tes dasar satu program nasional. 
lan sama sekali tidak mempunjai 
»ndirian a priori terhadap par- 
tai manapun djuga. 

Diterangkan, bahwa dua kahnist 
ang Sirimpin olsh Perdana Menteri 
lari PNT tu mendapat sokongan da 

i PKI den Sobsi. meskimun kedna 
partai/organisai itu tidak turut du 
tuk dalam kabinet. Perniataan ini di 
naksudkan untuk menjafakan lagi 
“dak adi) adanja tuduhan, bahwa ka 
Sinet Ali sekarang ditunggangi PKI, 
sedane kabinet Wilono tidak dikata 
kan demikian oleh Sidik dikemuka- 
can. sebagai kenjataan jang sebenar 
nia, bahwa suka bekerd'a. dengan 
partai manapun djuga, tidak kebera 
tan untuk bekerdia sama dengan Ma 
cinmi, dengan PSI ataupun “dengan 
PKI. Disebutkan selandjutnja, bah 
wa PNI dalam 'prinsipnia tidak kebs 
ratan bekerd'a-sama dengan PKI 
at2s dasar program nasional. 

Menurut Sidik. djika dalam kabi 
net sekarang tidak duduk wakil2 Ma 

sim: dam PSI itu adslah.karena dua 
golongan itu tidak suka bekerdja-sa 
ma dengan PNI. 

Selain dalam kabinet, Sidik Dio'o 
sukar'o diuga mengemukakan ten 
tang kesediaan PNI  bekerdia-sama 
dengan segala lapisan dan golongan 
masiarakat dihmar kabinet. Kalau 
mungkin, Isbih senang didalam ke 

'ua?nja, didalam maupun diluar ka 
binet 

Demikian antara lain keterangan 
Sidik. Dioiosukarto kevada ..kopggres 
PNI di Bandung jang djuga-telah me 

ngemnkakan persoalan masalah me 
mulih keamanan. soal ekonomi/ 
kevangan, masalah Irian Barat, sikap 

volitik luar negeri dan lain2. 

    

  

Soal Aldjazairijah 
Ke Dewan 
Keamanan 

U.P, mewartakan bahwa duta 
besar S2ud' Arab untuk A.S. Fa- 
sad al Fagus pada hari Kemis 
telah mengumumkan bahwa pe- 
merintahnja mengambil putusan 
untuk tidak mengemukakan masa 
lah Aldjazairiah kepada Madjelis 
Umum PBB, tetapi dalam pada 
'tu mengemukakan suatu seruan 
tentang masalah tsb. kepada De- 
wan Keamanan PBB. 

Menurut keterangan «1. Fagus 
rentjana untuk mengadukan ima- 
salah Aldjazairiah kepada Madje- 
Es. Umum PBB ditinggalkan me- 
ngingat banjaknja suara sunaia 
persidangan Madjelis Umum PBB 
ditunda. (Antara) 

RADIO 
SIARAN R.R.I. 

Semarang, 21 Des. 1954: 
Djam 06.10 Tri Irama, 06.40 Or- 

kes' Vaughn Monroe: 07.10 Ssruan 

Maluku: 13.15 O.K. Mustika: 13.30 
Orkes  Hawaiian Teruna: 14.10 
Konsert Siang, 17.00 Gending? Se- 
marangan: 17.40 Gending2  Sema- 
ranga, (landjutan): 18.00 Serba Ser- 
bi A.P.: 18.15 Instrumentalia: 18.30 

Hidangan Orkes Radio Jogjakarta: 
19.30 Sekuntum Melati: 20.39 Ira- 
ma Krontjong: 21.00 Rudjak Ulzg 
Semarangan, 21.15 Irama Padang 
Pasir, 22,15 Hiburah Malam: 23.00 
Tutup. : 

Surakarta, 21 Des. 1954: 
Diam 06.10 Genderan pagi: 07,20 

Genderan pagi  (landjutan): 13.10 
Dari Lajar Putih: 13.45 Darnoto 
dan Diarto: 14.10” Rajuan Sang 
oleh OSD: 17.05 Dunia  kanak2: 

  

vtsb. fihak “Solo 

1 $ 
| Spo rt 
YOOR-TOURNOOI KEDJUA. 

RAAN P.S.S.I. DI SOLO 
Kes. Medan terus menang, 

Dalam pertandingan  sepakboia 
voor:tournooi  kedjuaraan PSSI ig 
berlangsung “hari Sabtu sore di Solo 
antara kes.” PSMS (Medan) dan 
PERSIS berachir dengan kemena- 

ngan fihak' Medan 3—1, Angka pa 
da waktu “istirahat menundjuk 1—0 

untuk Solo.. Dalam “pertandingan 
dengan  mati2an 

membeiakan ' bentengnja dari sera- 
ngan? jgdirakukap oleh Medan. Ka 
rena 'kesalahan' “dari beberapa pe- 

main belakang Persis, maka fihak : 
Medan dapat. menjusul kekalahan 
tadi dalam babak. kedua, hingga 
achirnja mendapat" kemenangan se- 
perti tsb, diatas. 

MEDAN — MAKASAR 2—1 
Minggu sore kemaren  pertandi- 

ngan antara kes.” Medan dan kes. 
Makasar merupakan " suatu  big- 

match “dalam tournooi tsb. Dalam 
babak pertama. fihak Medap berha 
sil. menggetarkan gawang Makasar, 
hingga sampai waktu istirahat ang- 
ka menundjuk 1—0 untuk Medan. 
ka menundjuk 1—0 utk. Medan. Da 
lam babak kedua, kedua belah fihak 
menundjukkan 

bang kekuatannja, walaupun dpt. di 
kata fihak Medan sedikit unggul da- 
lam tehnik. Silih berganti serangan- 

tampak tegas dalam " pertandingan 
itu dan masing2 fihak pun menda- 

pat ketika2 untuk mentjetak goal. 
Tetapi “berkat keulatannja masing2 

pendjaga gawang dengan garis per- 
tahannja, maka satu sama lain f- 
hak hanja dapat: memasukkan satu 
goal, hingga sampai pertandingan 
diachiri kemenangan tetap pada f:- 
hak Medan. Dengan “kemenangan? 
jg didapat oleh fihak Medan, maka 

kedudukannja- kes. Medan dalam 
vOor-tournooi itu makin kuat, se- 
dangkan selama. ini kes. Medap be 
lum pernah kalah. 

PERSIS SOLO KALAH LAGI. 
Kesebelasan Persis, Solo kembali 

menderita kekalahan dalam landju- 

tan voortournooi” kedjuaraan 

PSSI jg diadakan Saptu' sore dista- 
dion Sriwedari. Sore itu kesebelasan 

Persis, Solo dikalahkan oleh kesebe 
lasan PSMS, Medan dengan angka 
1—3! Kedudukan diwaktu istirahat 
1—0 untuk kesebelasan Solo. 
Sebagaimana diketahui, Djum'at 

sore kesebelasan Persis 
oleh kesebelasa, PSM, Makasar de 
ngan 2—4. 

General Motors: 
Harganja 1 Djuta 

Dollar 
Sekarang Masih 
Tawar - Menawar 
MENJAMBUNG berita sekitar 

pembelian General Motor oleh 
Bank Industri Negara sebagaima- 
na diterangkan oleh Menteri Per- 
ekonomian Prof. Ir. Roosseno di 
Semarang, lebih landjut pihak 
Direksi Bank - Industri Negara 
(B..N.) menerangkan pada .,An- 
tara”, bahwa kini oleh -B. T. S. 
sedang dilakukan tawar-menawar 
dengan pihak General- Motor me- 
ngerzi hal tersebut. Pihak Gene- 
ral Motor dim hubungan itu me- 
nawarkan perusahannja di Indo- 

-resia sedjumlah US $ 1.000.000, 
dan pihak B.ILN. masih menjata- 
takan keberatannja utk membeli 
Tencan diamlah sebesar: itu. Hing 
ga, kini tinggal tawar-menawar, 

   
FA UNIY 

BELADJAR KELUAR NEGERI 
H.S. Salim, pegawai  Stanvac di 

Indonesia pada hari Djum'at pagi 
dengan menggunakan pesawat ter- 
bang telah bertolak dari Djakarta 
menudju Amerika Serikat dalam 
rangka rentjana Stanvac “untuk: me 
ngirim pegawai2nja keluar negeri 
guna melandjutkan ' peladjaran. Ia 
mulai bulan Djanuari nanti akan 
mengikuti kuliah pada universitas 
Stanford Pa lo" Alto di Kalifornia 
dalam mata peladjaran ' Business 
Administration. - 

10 PEGAWAI PELNI AKAN 
BELADJAR KE DENMARK. 
Djum'at siang bertempat dikantor   17.30 Sandiwara Kanak2: 17.55 

Varia 'Djawa Tengah: 18.30 Rua- 
ngan Pemuda Pemudi: 19:30 Piti- 
han Pendengar: . 20.30 Wajang 
Orang oleh Kel Studios 22.15 Wa: 
jang. Orang (landjutan): 23.00 Tu- 
tup. -$ 

Jogjakarta, 21 Des. 1954: . 
Djam 06.10 Paduap Suara Shersa- 

ma: 06.30 Taman kanak2: 07.10 
Kienengan Djawa: 07.30: Musik me 
riahkan pagi: 13.15 Piano Siang: 
13.45 Penjanji Hindu: 44.10 Hila- 
ngan orkes2 ringan: 14.30 Kron- 
tjong gembira: 17.00 Donsengan 
kanak2, 17.15 " Njan'ian ' kanak2: 
17.40 Rajuan petang, 18,10 Polka 
gembira: 18.15 Siaran untuk A.P.: 
19.40  Lagu2 Krontjong, 20.30 
Fragment  Wajang Orang: 21.15 
Obrolan. pak Besut: 21.30 Konsert | 
Malam: 22.10  Klenengan Sunda: 
23.00 Tutup. 3 

Diakarta, 21 Des. 1954: 
Djam 06.10 Irama Trio: 13.30 

Orkes Krontjong Puspa. Kemala: 
14.30 Njanjian Sal Saulius dan Ra- 
sita: 17.00 Sekar Galih Pantjawar. 
na: 18.30 Orkes  Hawaiian Rams 
Dendang: 19.30 Menjongsong Hari 
Ibu Sandiwara Radio, 20.40 Orkes 

Sasando Timorj 21.00 Dari Hati ke 
t Hati, 22,30 Tutup, 

PBB djalan Kebon Sirih Djakarta te 
lah “dilangsungkan pertemuan perpi 
sahan dengan 10 orang pemuda In- 
donesia jang akan beladjar di Den- 
mark, jang antara lain djuga dihadi 
ri oleh Duta Denmark di Indonesia 
Herhoff dan wakil dari Perwakilan 

: PBB di Indonesia. 10 Orang pemuda 
tersebut selama setahun sambil me 
nunggu .keberangkatannja ke Den- 
mark telah bekerdja dikapal2 di In 
donesia sebagai pegawai Pelni, dan 
di Denmark mereka akan beladjar 
selama 3 tahun atas beaja PBB un 
tuk dididik mendjadi Perwira Kapal 
(ocpvaardy officiereng. — Mereka 
akan berangkat dengan pesawat ter 
bang ke Singapura tanggal 7 Djanua 
5 tahun depan dan dari Singapura 
mereka akan naik kapal sebagai 
anak buah (bemanning) — menudju 
Denmark. ) 

Dari 10 orang tjalon Perwira ter 
sebut jang 5 orang akan mendjadi 
Mualim dan 5 orang lagi mendjadi 
ahli mesin, : 
Mereka itu adalah 1. Mad Sjagt 

Gafar, 2. Mohamad Sjahlan: 3. Ri- 
chard Ronald Tinangon, 4, RM, 
Baskoro, 5. Muchtar Mohamad: 6, 
R, Idris Atmanegara: 7, 'R, Fathh 
Abdulwapa: 8. Emillius Jahja: 9, Al 
bert Willem Lewerissa, 10, Tata Su 
warto, 

permainan jg. seim- 

dikalahkan 
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ha 3 rumah No. 234b: 

   

     

       

  

  
      

     

      

    

  

     

    

  

  
n Ket Pengadilan N, 

lo. 648 akar 

  

5 1 di Semarang, Kampung Bandjar 
a umum (barang-barang seperti terse- 

      

    

   

  

  tjap burung merk Mauthe, j 
        

    

u) nuanja terletak di. Purwogondo gang III dalam kota 
n dan rumah-rumah tadi berbatas : 

Jumah No. 234a: sebelah utara kali: sebelah timur rumah 
Mae 'No. 234b: sebelah selatan djalanan Kp. ar . Purwogondo gang III dan sebelah barat 

rumah No, 234 (didiami oleh orang ber- 
nama Djafar): : : : 
sebelah utara kali: sebelah timur rumah. 

    
  

Purwogondo gang III: sebelah barat ru- 
mah No. 234a, 
sebelah utara kalis sebelah timur rumah 
No. 234 (did'ami oleh orang bernama 
Soepardi): sebelah selatan djalanan Kp. 
Purwogondo gang III: sebelah barat ru- 
mah To, 234 b. 

Pelelangan terhadap rumah-rumah tersebut diatas akan dila- 
kukan ditempat dimana rumah-rumah tadi berdri. 5: Sial 
Penggugat-penjita : Tan Tjien Kiat, d dalam hal ini memilih tem- 

Nan pat kediaman dikantor Mr. Koo Swan Ik, pe- 
ngatjara di Semarang. « 
Hadji Hapip bin Hadji Hoesin, bertempat ting- 
gal di Kampung Bandjar No. 648. Semarang. 

Semarang, 18 Desember 1954. 
Panitera pengganti Pengadilan Negeri: Semarang, 

(MARBAN). 2 

rumah No. 234 d: 

. Terguga t-tersita : 
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Diminta Lekas 
Djika ingin mengetahui nas-b/peruntungan: perkawinan/ pertjinta- 
an, perdagangan/pekerdjaan, persahabatan dan lain? soal jg. belum 
terdjadi, sedjumlah 64 pertanjaan dan 512 djawaban dalam rama- 
lan. — Kapankah kiamat kobra dan Perang Dunia III? menurut 
kupasan ramalan kuno atau Djojobojo jang termashur. — Riwajat 
singkat bekas Keradjaan Madjapahit: riwajat Napoleon Bonaparte 
dan kekalahan Djerman dalam Perang Dunia I & II. — Riwajat 
Kiang Tju Geh dan turunannja Tjo Tjoh dari Sam Kok. 2 
Primbon kuno supaja orang (lelaki atau perempuan) jang pergi 
hatinja ing'n balik kembali, supaja orang (suami atau isteri) betah 
diam dirumah: supaja orang tidak berdjusta, supaja maling hatinja 
bingung: supaja terindah dalam pergaulan: k'as penulak sial ilmu 
djahat dan lain? jang menarik. — Resep pembikinan Djamu kuat, 
Obat kuat sematjam Sanatogen, obat njamuk sematjam D.D.T.: 
levertraan, Semir rambut, Obat kentjing batu, kentjing mans, Eau 

de.Cologne, d.I.I.. Ditambah, pula dengan pepata' Inggeris/ Indone- 
sia, jang kesemuanja digabung djadi sebuku. komplit dalam..buku 
”PELITA RAKSASA” Harga Rp. 15.— Tjetakan kesatu . sudah 
hampir terdjual habis, dan tjetakan kedua terbit tgl. 31 Djanuari 
1955. Pesan sebelum terbit. dengan. poswesel hanja,Rp. .10.— 

(ongkos bebas)... : | 

“Lotendebitant LIM & SONS 
— Tambaksari No. 17/Sm. — Surabaja. 

  

    

  

   Ge) GED: # 

di Oj-aata, 
an Tria ta 

PRIKSA MATA VRU, DJUGA TERIMA RESEP DOKTER ! 
  

Nan DARI IRAK 
Kwalitet terba'k, “pengiriman tjepat, harga bersaingan 

Jethabhai Gokal Co. 
0... BASRAH (IRAK) 

IMPORTIR2 JANG BERKEPENTINGAN DISILAHKAN 
BERHUBUNGAN DENGAN: 

BANDJARSARI No. 1 — SEMARANG 

  

   
    
  2» bak Bmw 

    

E & Ba Matan 4 ks TT. sai 2 »Cursus Radio Monteur Hospital 
: »Randusari 47 Semarang 

Ploeg baru dimulai tgl.17-1-1955 utuk tiap hari Senin dan 
Kamis. Pendaftaran dg. uang pangkal Rp. '10:— dapat datang di 
alamat atas atau TOKO RADIO SAMPURNA 

2000 di Gg. Pinggir 140 — Semarang. 
Peladjaran praktijk membuat pesawat radio super akan diberikan 
sesudah. cursus berdjalan 2 (dua) bulan. Alat? lengkap disediakan 
oleh sekolahan” #. AN uut : 

Keterangan selandjutnja dapat diminta kepada alamat diatas. 
Dir. LIEM KING HWIE, achli radio beridjazah dan Pem. Toko 
Radio Sampurna dealer Phil'ps, Erres, N.S.F. dan Telefunken. 

Me 

  

tg 

    

    

  

2 Tanggal 18 Desember 1954 D.M-B- 
$ mp $ : : Ta tj 

1 Gorilla At Large 
/ dengan 1 

CAMERON MITCHELL — ANNE BANCROFT 

Gempar ! — Geger! — Katjau ! 
— Gorilla besar mengamuk. 

TECHNICOLOR 

cma 

(dirumah. tuan Hadji Hapip bin 

ah batu, atap gentene, menghadap ke sebelah mor 23da (2 pintu): 234b (2 pintu) dan 234d (1 

'No. 234d sebelah selatan djalanan Kp. 1) 

. Brilliantine grooms 
the hair perfectly 
and is perfumed 
with the lasting 

— sweet fragrance of 

English Lavender. 

PIC CADILLY, 

  
   

     

     

       
   

  

  
  

    

  
    

    

    

  
    

'Old Cottage" Lavender | 

TA YA SEN Fa HAMIL mt ALOR 3 TAI AN ST 

P SN aan ) 
“ 13 

ak 

2 " M daa , 3 $ $ 

ARE YOU EA Lean 

gumuman Lelang Eksekutoriaal | 
"nia bari Selasss tenggat 4-Djanuari 1955 pukul 10 pagi oleh 

—. saja MARBAN, Panitera pengganti Pengadilan Negeri Sema- 
|. rang, bertempat tinggal di Semarang, atas penandjukkan' Paduka 
“Ne egeri tersebut, dengan perantaraan Kan- 

     

  

Mena 

| Berguna sekali bagi 
—| prampuan sesudahnja 

| bersalin minum 
anggur kalu menge- 

    

   

      

ini 

  

  

  

          
  

  

  

f $ 
. 29 | Pendapatan Baru ,,Amiro Pomade 

CL... Tjap Potrek Biotang Ampat 
4 Mudah dipakai seperti pomade biasa. Rambut putih kembali asal. 

3 MW entisgah runtuhnja rambut d.l.I. penjakit jang ada didalamnja. jangan kaget, dalam 1 Minggu sudah berobah kleurnja asal pakai 
: Fsehari dua kali. Gosok sampai ak ar-akarnja. Asal pakai selamanja 

ini Pomade, makin lama makin hitam. Tidak luntur dan tidak 
merusakkan pakaian. Harum bahunja. Boleh mandi, tidak luntur, 

Iakan tetapi sabar, tentu memuaskan. ! 
HARGA per pot Rp. 50.— dan Rp. 25.— 

—.. AMIRO HAIR CREAM Rp.30.— sama seperti Pomade, 
“G Tambah ongkos kirim 1096. Harga di Agen samu. 
DJUGA SEDIA : Puder Hitam kan Rambut 5 graa Rp. 25.— 

9 an 0 3 gram Rp. 15,— 

  
  

3 geng TES PENA enaa Ngupasan 12 Jogjakarta 
KASIM DAD: Kp. Melaju 30 Semarang 
HOK AN Patjinan Magelang 
ENG TAY HO Pekodian 101 Semarang 
Toko Obat ENG TJE HOO 
UNIVERSAL STORES 
Toko RADJA BALI 
Rumah Obat KARUHUN 
Toko Obat PO NING TONG Dj. Pemotongan 9 Salatiga 
Toko BALDJUN, Kepatihan 105 Pekalongan 

Terbikin oleh tabih AMIRODIN Depan Kusumojudan Solo. 

Djl. Nanking 17 Madiun 
Bodjong 6B Semarang 
Djl. Kaju Tangan, Malang. 

  

kd 
& | 

: B- & 
| memapannabn 5 Vi rana 

| Viranol extra strong tanggung sembuhkan: Segala matjam penjakit se- 
Poerti: Buah pinggang, Djantung berdebar2, sakit urat2 seluruhnja, otak 
Ibrains). Ini pil menambah darah dan Semangat bekerdja. Baik untuk 
|orang jang bekerdja berat2, bekerdja dikantor dan jang suka sport dan 
badan lemah, Mati angin. Alasan penjakit: badan lekas tjape, makanan 
'ftidak hantjur, sering marah2, kepala pusing, muka putjat, kaki tangan 

    

  

    

  

   

        

      

     

   

  

  
  

    

  
  

  

   
  

  

  
  

    
    

    

    
    

    

      

      

  
    

K esehatan Lebih Berhar 
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an aan 
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2. " Dari pada Harta Bendamu 

AJA (Inggun Keleram Nol 

  

Pena 

Bian P3 Pata pa— s 
se w DAK BAN G1. Hj “S1 Getas Mas 

- - “2 4 

Keriapaiay ag $ 
“ 

huguta Titan “| 3 
H— 
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Uban |: 

      

   

ANGGUR KOLESOM TJAP "GELAS MAS” JANG TELAH 
TERBUKTI KEMANDJURANNJA DAN KEMUSTADJABAN: 
NJA DITANGGUNG 10095. KARENA ANGGUR OBAT INI, 
MENGANDUNG BANJAK VITAMIEN?2 A.-B.-C.-D. DAN LAIN 
LAIN. BAIK SEKALI UNTUK KESEHATAN, SEHINGGA 
DAPAT MENAMBAH TENAGA2 BARU — KUAT, SEHAT 
DAN TETAP MUDA. 

ANGGUR OBAT KOLESOM TJAP "GELAS MAS” DAPAI 
MENJEMBUHKAN SEGALA PENJAKIT? RHEUMATIC, BA- 
DAN LEMAH LINU2, URAT2 KENDOR, KAKI TANGAN 
BENGKAK, MATA BERKUNANG-KUNANG, KEPALA PU- 
SING, SERING BERTUMPAH2, DLL.   ANGGUR KOLESOM TJAP ”GELAS MAS” TERDIRI DARI 
4 MATJAM: 

z ) FK. 1 Kuat Lelaki — Kuat Wanita — 2 

Hamil dan Branak 

Harga: 

Sebotol Besar R p. 12.50 
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.. 3 luarken dara sakit, ngin, sering Sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw) B ot ol K elj il Rp. 1.) 0 3 masuk angin, bikin dak bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit pinggang, kurang ma- napsu makan buat kan ps mag Dana - nana Panah Ia Pa bkin 2 Maa : 5 : 'ang tanggung 1 erhasil. Harga ol Rp 20,—. Djuga ada sedia 7 | kuat badan menam- 'lain2 obat jang mandjur. Radium viranol Tonic Pills, menambah da- DAPAT BELI DIANTERO TOKO2, WARUNG2, Teen I bahkan air susu dil .Frah Rp. 30,— Pil Gumbirs ............ Rp. 15,— Minjak Tang- SELURUH INDONESIA. Beril djuga hotk na Iu Rp. 10,— Pij Viramin untuk penjakit keputihay ............ - TE : 3 . #Rp. 25,— Pil Wanita untuk wanita tua ............ Rp. 30,— Salep Tjan- , : num buat djaga segala "3 ja menghilangkan hitaman dimuka, panu, kukul, djerawat No. 1......... Perusaha an Angg ur Obat Kolesom Er 2 | FRp. 20— No. 2 ana... Rp. 10,— Blossom face Cream, menghilang- penjakit, dan Nam Ikan noda2 hitam ....oocoo. Rp. 15,— Sultana Figure Cream, membikin 2 e puan selagi bunting 'Fsagus badan ..:.......... Rp. 30,— Pvier bikin hitam rambut, tanggung a .& dilarang minum ini ak luntur 2 gram, snanesatanan Rp 10— dan 5 gram ......... Rp, 20,— Cc as as anaaur. ' sii 0 Hair Powder, menghilangkan rambut .........:.. Rp. 10,— . Minjak 2 2 | 299 . 3 dandjangkan rambut, tahan rontok ............ Rp. 10,— Minjak Telinga, : 1 & : “Kurang mendengar ............ Rp. 10,— Salp wasir (ambeien) ..........:: " . aa Rp: 10— Salp Exceem untuk kudis, gatal, luka? ........ Rp: 10,— PABRIK KARANGTEMPEL No. 200 TELP. No. 1472. b 5 N.V. Toko Obat TAY Na Pil-Diabetes (sakit gula) ............ Rp. 50,— Pil Entjok Liu ............ ».. KANTOR G.WARUNG No.1 dan PEKODJAN No-101 Hi Dea AN Tel ae) at TAY AN Oo Rp: 25-— Obat dikirim sesudah terima uang tambah ong: kirim 154. j TELP.1881 | Medan Glodok No.10 Telp. 1620 Kota - TABIB MAWN Tamblong 40 Tilp. 4941 — Bardung. | SEMARANG. DJAKARTA-KOTA Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di- 
seluruh Indonesia. ——5—55— 5 AGEN-AGEN : 3 . . h " Universal Stores, Bodjong 6 B, Semarang: Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe Dengan segosokan 33 Distributors: kodjan 101, Semarang, Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- d h it 2 2. H 1 V D l NY 5 Nag na On angsa! Bemapanjak Pa Pappy, mudah jitu 

& On-210O1 2 udus, OKO aldjun, jt. epatina no. 5 €Kka- armsen erwey un Op 2 longan: Zindabad House, Nonongan No. 77, Solo: Toko Solo, Dji. So- paka TERBERANTAS Djuga dapat beli diantero Toko2 di INDONESIA - srowidjajan No. 5 Jogjakarta: Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogia- ES : -'karta: Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek Ae dolam 2 # yPer . : An Tong, Petjinan 81, Jogja: Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, 5 —-— 3 Jogja: Toko Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja: Toko Obat Hok An 2» Anak Njonja diringankan dari pilek dalam Ne kKannet “Oetiolah Djl. Raja 114, Magelang, Toko Obat Berlin, Djl. Pesuketan 77, Tjirebon: 7 2 tjara jang tjepat. Dada, leher dan pung- Obat KUKUL 1 STEL Rp25— | "GUO10 Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pesuketan 91, Tjirebon: Toko Obat S Pa Pan Ba Vicka Va- IBEDAK TELOR Rp '5— BU-'!- / : Thian Tek Tong, Djl: Karanggetas 217, Tjirebon: Toko Obat Tay Tjoen hg Manah Pen aan At TEPILL Rp 20—  EXTRAKE- Sya ra Merdek Hoo, Djl. Keplekap Kidul 218, Pekelongan: Toko Obat Thian Ho Tong | N S dangkan dekan ka. ketat” Ta 
RAS Rp 75,— CRISTANOL- | ja : , Djl. Pesuketan 60, Tjirebon, Toko Obat »Eng Djien Hoo”, Pekodjan 85 : N tapai-panas melegakan dada. Dengan dua #PILL: Bikin kurus ketjilkan pe-|. Me BP Semarang. Sa Kn tjara-bekerdjanja ini sering sekali pilek 13 peak, Na 3 Ta air na 

dalam semalam dapat dihilangkan. 5 : Wanita lembek, m—aw 5 
, Ka non Sa Joan 2 oa VICKS: Pp 20,— Rp IN . e 

. PILL: Sakit gula lama of baru, Tabib VapoRua 3 tanggung lekas baek Rp 20,— 3 — 
» Sy Rp. 57— RENAPILL: Dateng Seteran 109 — Semarang. | Gosokkanlah” be bulan tidak beres Rp 30,— Ex- W Tabib jang paling terkenal di| - AN 'trakeras Rp 58,— Porto Rp 3,— ( Indonesia dan dapat banjak pudji- 2-HP/Vs -303 5 '#Prijscourant gratis. : $ jan, Specialis untuk Wasir (Aam- | -j 

Na ASTHMA, MEPETIAN, - ie :THIO GIOK GIEM MPOTENTIE dan lain-lain Pe- 2 29 ne ian Tengah 22 — Semarang 5 Pad ajakit. Pen Na an j Minjak »Obat Ban Leng » Obat Ban ent2: 2 , ETIK - jam bitjara” 9—12 pagi ps 59 
San AA ap CLICHE: LIJN, RASTER dan ETIKET BERWARNA in Mgr Leng Tjeng dan B em Ban Leng” dang Tn Pasar Djohar ka ami Lg Obat 4 Minjak Ob Udjung Barat. Ta . 5 Kata ——— 2 Djocja: Djl. Ngupasan 50 A 2 . £ das a BAN LENG | mn BAN LENG ) Solo: Tjojudan 70 A. Kesehatan badan lebih berharga dari pada Harta ane | Oi meski 2 mm mama wa Maka dari itu boleh selalu minum , tep angana ang Ti kai tinta biru. Yg Si f |... “#S&ANGGUR KUAT KOLESOM jang istimewa TJAP LONTJENG : Jaa 3 an “#Terbikin oleh pabrik anggur Jan Nen Djakarta kota jang sudah termashur seluruh Indonesia dari Pe ng ka :8 kamandjurannja dan kakuatannja telah terbukti mendjad.kan kuat “sehat. dan: timbul tjahaja tetap Eye Lotion muda ini anggur terbikin dengan obat2 akar2 dari Tiongkok dan pake kolesom jang no. 1. 

MU - CHI - LING 5 F £ | 

nggut Kuat Pe Pe Hung aa Semua dapat diminum tintuk me- Nan MUSTADJAB UNTUK MEMULIHKAN njembubk Batuk B : TENAGA BARU DAN MENAMBAH | J kan “Baluk Baru “atau 5 SEMANGAT Bi KERDJA , mu Lama, Sakit Tenggorokan, Dysen aan an de aga try, Sakit Perut dil. Bagi Bisul", AR (TAP KATES) 
Oa » Bra 4 Saba Gatal”, Kena Api, Digigit Nja- OBAT MATA MUSTADJAB Jr Gu semi muk, Kutu Busuk, Kaki Seribu UNTUK SEGALA PENJAKIT DN MEMBERSIHKAN DAN MENAM- (Klabang) dan lain2 binatang Ber k KA TUE MEN MATA. BAH DARAH S5TELAH BERANAK. aa An pa lekas hilang dengan ee 1 iling Putih: Bermanfaat me- Ba 2 san : igosokkannja. 3 Nanas peniAki . HIAtA Bu un kuno Djuga dapat menjembuhkan AMBEIEN DALAM atau LUAR N mendjalar, mata gatal, mata Otat Batuk Era dengan diminum dan digosok dengan. BAN LENG atau BAN : bergetah, air mata merembes, / an" maa LENG TJENG. dsb. 

Ag Pee akan an Apabila merasa lelah atau salah urat dari sport atau djatuh dapat- Muchiling Kuning : Menjembuh- IBI ROKAN KERING. lah BAN LENG, BAN LENG TJENG dan  BALSEM . BAN |. kan mata berasa panas atau | RA en LENG digosokkan (dipidjet) dan diminum. Semua penjakit itu berasa sakit, mata bergetah, ' ah ps lekas sembuh karena: BAN LENG telah dapat banjak sekali surat air mata merembes, mata saga NE -— pudjian dari Tuan2 jang terkenal, seperti PADUKA , RADIA2, berasa berpasir, mata merah | MINJAKYANG SEMPURNA UN- 5 -REGENT2, PUTRA -dari- SULTAN, pegawai tinggi dll, jang su- serta bengkak, mata berasa TUK SEGALA PENJAKIT LUAR mua dah disembuhkan oleh BAN LENG ini, dari matjam2 penjakit, 3 pedih, d.14. man | DAN DALAM. . —i Kalau Tuan suka batja tindasan dari surat? pudjian -tersebut di i 
Muchiling Hitam : Mandjur me- 

Ke Ea Kan mana dapat diperiksa tanda tangannja, SIPEMUDJI, silahkan ki- njembuhkan mata trachoom, Ta. rim adres Tuan jang terang (blok letter) kami nanti kirim itu ke 5 mata berasa panas, mata me- pada Tuan, atau Tuan dapat membatja djuga surat2 pudjian ter- 3 rah berasa pedih, ngeri mey 
sebut didalam tiap2 botol obat BAN LENG dan BAN LENG ia : aa Denga mata wa je TJENG, Ka Oh : pukul, kulit mata merah dan 

»Minjak Obat BAN LENG”, ,/Obat BAN LENG TJENG? " 1 sakit, kulit mata sakit kare- : dan ,,BALSEM BAN LENG” Naba 2 3 Dina Wika ketjil,. dsbi NIK dan lainslain. "EU NATA (oke Tako ' Obat "1 Kalau sudah memakai 3 matjam Aa nnun” A M— Kalau tidak, boleh kirim Rp 8,50 buat 1 botol Ban Leng Rp 13.— Ng obat pang | Dea Tang 8 Dang 5 4 Gang Par NA buat 1 ne Ban Leng Tjeng danRp 3.— buat 1 biek Balsem Ban 3 flat gan bali s uang 2 1- GAN TP DAPAT PA Ken : anti kami kirim dengan tertjatat pada tuan: ongkos kirim | 
Terdapat pada tiap Toko Obat, O/ TOKOS DISELURUH INDONESIA . Dikeluarkan oleh: 5 , PERUSAHAAN OBAT ! Ai 5 j | LAN. mn 3g Ren Ay & Co.” | PABRIK ANGGUR TJAP LON TJENG se Rumah Obat TJEH SHE TONG . pik D Bubabkjik Merk: JA N i NTEN. peosmia 11 ni. Id Hd Has Diakarta kota| Dil. Bawean No. 22 — Telp....No. 2207 — Surabaja 3 

aa BA Sei EL AR dia si t " 
bata 6 »3 ba . : H ) Tt . ga , 
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.. DJUAL. & BELI MOBIL2- 

dengan condisi ringan 

al Bosone 73 1 Nan aa     

| | Dapat belur : 
   

    

   

  

   
e hands. Djuga terima in consig-! | 
ne 

1 . Pacific Motors Coy. Ltd! 
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DJAS HUDJAN 
. 10090 WATERPROOF 

TAILOR TJOAN 
BETENG 69 - SEMARANG. 

Sa TA mmmnmani 

“ Kami, Tjeng Kiong Sing, 
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TI Ona GWAT Tiong| 

(Kidul Sekolahan Christen Tionghoa Karrenweg masuk mengulon). | 
||. Mulai terima daftaran untuk bulan DJANUARI 1955. 
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Pada tanggal 

Gendong 1230 — Semarang| 

terima “kasih. 

  

ja 5 . 

Pemberitahuan 
pengusaha rokok kretek ,,BANG DJO”", 

rangkan, bahwa dengan perantaraannja Sdr. Sim Tiong Tit, di Purwokerto, telah menang- 
gungkan paberik dan barang2 kami pada Kantor Assuransi ,SEMADMY”, di Semarang 

Purwodinatan Tengah 10/12, Telp. 1350. 

30 November 1954 malam djam 2,15 dipaberik kami telah ada kebakaran 
Wu jang menjebabkari kerugian besar ! 

- 

di Keboemen, mene- 3 

LL. 

Yr. | 

Tanpa sjarat2 jang: sulit dan dengan mudah kami telah sega abah nabi kema hi 

dari kantor assuransi tersebut, untuk djasa mana kami ta lupa membilang diperbanjak $ 

  
  

  

  
  

       
     

  

  

  
      

  

     

    

      

    

  

  
  

    

AG , , GARNEREN ISTIMEWA: bikin ballet dans, tari Bali, kodok main | x $ 
“59 1 ak | garuda, singa, matjan, dll. KT Maka dengan ini kami andjurin kepada chalajak jang berkepentingan supaja. menjatat Ng IG : bikin hopjes, bonbons, chocolade baton, - candy, dan djika perlu berhubungan dengan kantor assuransi »SEMADMY” jang telah terbukti " 8 ballen, suiker trekken, : rupa? ijs cream d.Ll. 4d » KEPERTJAJAANNJ A” dan baik sekali ,,PERLAJA NANNJA”. 3 2 | kuwih keri 1 Roomsoes, kaassoesjes, rikolin, Ni 0 putu Blanda, klapperkoekijes, d.Ll. | , HORMAT KAMI EN taart potongan) dibuat dengan nan mna let : 3 apel, bebek, ati dll. Neng Kiong Si ng 
Fa 1 KOOK - LES 112 Bulan dalesat. K E B U M E N ea 
Ka | Rupa? masakan model baru, tjara Barat/ Tionghoa, dengan “dihias : Te 
Pr g | (gega rneerd) idding rupa” model baru itjitak-kupu, ati, ter- . 

3 (9 : 1 pa Ll da I tjitakannja, djuga #embeii pend ma- Ta 
S9 ?... Il sakan Tionghoa untuk sehari-hari. Lean .#. aa PTUN « 1 AN UKA R N: 
( : : “SPOE D- CURSUS. TA bt adala N DJAMINA 
ND : nk 2 minggu membuat: roti tawar, melk-brood, roti kadet, roti . 
9 : Na sobek, roti Kedju, roti ketiik, saucysbrood blader- | — untuk hari tua Tuan dan isteri Tuan:?. 

BD Ea 2 edi Mm Dab —— untuk isteri dan anak? Tuan, djika meteka “Tuan 
KA ia tinggalkan sebelum masanja ? & 2 
89 Polis DWIGUNA TI YA : S oi 1G? BUAT PEMASUKAN BAHAN MAKANAN DAN | Dh arma N a sion al "1 Bea ALAM TRIBULAN KE-I TAHUN 1955 UNTUK: 29 

(& dit Ae Rumah Sakit Djiwa ”Mangundjajan” Surakarta. 

R9 II. Koloni Orang Sakit Djiwa ”Wedi” di Danguran, . Ketjamatan | dapat mendjamin kesedjahteraan hari tua Tuan serta 0 P-—. Kebonarum — Klaten. 4 KN Sun ewnndan buat sub I dan II harus dipisahkan dan di- keluarga Tuan. 

: 89. Kak kirim dalam s: Il jang tertutup dan di-lak kepada ae pa “N 
Loka Rumah Sakit Djiwa ”Mangundjajan” selambat- lambatnja pada tg et 11 3 

& o 27 Desember 1954 djam 11.00 pagi dengan diberi tanda: TUAN HENDAK MENDJAMIN : , 
b. sa : 3 SH 2 Bepe URAT SENAWAKANG.: beaja beladjar anak? Tuan dikemudian hari, agar tjita “2D ni z2 ie, . » : : d at dapat minta keterangan dan blanco surat pena- ja 2 : , 2 Bening, hening, kilau-kemilau aan N 5 en Hasi kerdja dari djam 9:00 — 11. 00 pagi di tjitanja dapat tertjapai? 

3 Telaga dewata ditimpa surja, Ke Po | Kantor Rumah: Sakit Djiwa Mangundjajan?”. Polis BEA SISWA : - Baju lalu himbau- -menghimbau 9 Pemimpin Rumah 1. or DAA dia sh olis : 
AI 3 pa Tea :R. M. SOEDJAR : . | tx. : Membawa berita dari telaga: ta Be Mba am - — Dh N | :” |& kn 8 PN sDharma Nasional | : 2 n 4) 

: 5 ea u 2 - » Wahai wanita kusuma putri N. adalah djaminan jang terbaik untuk beaja beladjar 

N PT Siniik rupawangaaiah asma "3 “ anak? Tuan dikemudian hari. Rn s J p P J ra, 3 rc MINTALAH KETERANGAN KEPADA: Ie Sang Colibrita daja abadi . » p p Di 
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- m.— : Melia 9 Pn 12. Spatu Bata, Hana, komplit. Harga Pemerintah. 
Tjerita paling aneh : a " Sa Alan Pe 

| Cc ITY co NCE R N € 1 N EMA 5: Lane 2 SCHOONHEIDS EN KAPSALON 
"GRAND 5.00 7.00 9.00 TT MALAM D.M.B.- (u. 17 tah) “5 1 Ea 2 19 Randusari 21 STERLING HAYDEN —— COLEEN GRAY — KEITHLARSEN, —a 1g En AN OL :3 Maison ,MARINA Semarang. : : . OP or by 

macan ag penuaan Moderne gelaatsverzorging dengan bahan? dari Elizabeth-Arden: 29 ARROW In r he D UST Technicolor 
Menghilangkan djerawat, vlek? dengan bestraling d.LI. 

  
   
     

  

Sa Re 

  
  
  

  

Ablaze with the fury of a thousand savage Arrows ! ! 
Pericngpan $ hebat Pen, suku Indian, Penuh sensatie! Gempar ! 
- 2 

PEDANG GAIB 

  

Ga Oa Kania HUGuEs - A UNIVERSAL INTERNATIONAL Picu 

To 700500 INI MALAM D.M.B. (u. 17 tah) 

Watching for 5 
| the Man Called 
EDDIE DAR- 
ROW! He's the 
kind of Man 
who takes any- 
thing be wants! | 
3— The FOR: 'L 
BIDDEN To 
MAN HE 2 
VED! nam 
A Ekkous. 
ARGAIN HE 

MADE ! Pa Mana 

'Kisah Pertiintahis! pr. 

EDDIE DARROW 

: Tn 

Maap ME BETER mma 
PExerar Matinee: SENEN PAGI diam 10.00 | Pesan tempat: Saban 
F-. pagi dari djam 11, -- 12. 

(TNDRA r 4457. je" 18 INI MALAM PREMIERE (u. 11 Tan). 

1 Film Philipina berbahasa Indonesia | DARAH PAHLAWAN” 
z Ta YAT Soo NT Ne Ka « 

Atas permintaan beat" "penonton diperpandjang hari mainnja : 

(S. PONIMAN — RIBUT RAWIT " Sebatang Kara 

NAN EA TJANTIK DARI CLUB-LISBON” 

  

   

  

   

  

       

     

  

K5 (17 th) 

- dan masa lampau-   Baen 2 yag 
/ARFANDI — M. JUSUF Sela a masih bernjawa, selalu ada harapan ! 

Pa 2 kota Ta 9 au2 merdu meraju ! Me 

  

   

    

   

    

Mulai MINGGU PAGI Matinee djam 10.00 
Luk R Ox Y 5-7-9.- (u. seg. um) 

“8. MEL ATis 

x 

         

    
      

   Dongengai KETJUBUNG dan MELATI. 
EXTRA : PANTIA « BOMBA di Semarang.             

"an jang berlumuran 

DJAGALAN 

' SIK HWEE 

  

    

    

  

              

  

  
  

GRIS 
THE MUSICAL-COMEDY TGPPERI 

Here Come ' 
Te “aa       

Hope: MAN: DARI. ok Ig 
(AND ME MOST BEANTIPUL GIRIS IN THE WORLD! 

" Permainan empat serangkai jang tjotjok ! 

| Kam ber HOPE jang bikin perut penonton sakit2 !!! 

INI MALAM PREMIERE Ta (tu. 7 th. ) 

  

     

   

Bintang2 berpadjangan ! ! 

bersambutan! Tari2an jang menggiurkan! Pameran gadis manis! 

  

- PHARMA" 

Obat ini keramba sekali bagi Laki-laki, Kelemahan-kelema- 
han Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berdebar-debar, 
Perut, Pujang, Kaki Tangan merasa dingin, Semut-semutan, Lekas 
Ijapai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semangat Bekerdja Hi- 
lang, Malas dan Kusut Pikiran, Kekuatan Penghafal mendjadi ku- 
rang d.i.I. Sekali tjobalah akan berbukti segera, akan merasa lain 
dari pada lain. Sebotol Rp. 20.—. 

POTENSOL untuk laki-laki jang lemah ketjewa, (keterangan 
lebih djelas dalam doos). Sebotol Rp. 25.-— SIXKALIN untuk wani- 
ta jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak tjotjok.Sebotol Rp. 20.— 
PREGNOL anak Anna Sebotol Rp. 25.— 

Sebotol: |... onina Rp. 10.— 

DC CREAM untuk kekolotan 
tanda2 hitam dimuka (TJANTE- 
KAN dan BERTJAHAJA) 

Sebotol Rp. 15.— 

NO HAIR CREAM untuk hilang 
kan rambut. Sebotol ... Rp. 10.— 

ATOM HAIR DYE narik ram- 

.c.w.ooyco.oc..x 

  

INI MALAM 
PREMIERE! 

ORLON 

  

  

: Bg Ini Sore dj. 3.- 

  

Beban na jang 
buat di 

u! Di 

Honolulu "aki? da- 
pat sembunji muka 
   
nja! Di Honolulu 

| tjinta dapat bertukar 
1 djadi kebentjian ! 
$ Nafsu dan keingin- 

Pisau 
tadjam jg. menusuk 

dil ia Peluru 
e embunuh tjepat 

Gt ani mei dag darah jang “menjembur karena dentin 
  

   

  

   

  

   

  

   

but putih djadi hitam (TJELOP). 
Sebotol Rp. 10.— dan Rp. 15.— 

Harus tambah 1570 ongkos kirim. 
D. C. PHARMA — Dijalan 
Riau/ Ternate BANDUNG. 

DAPAT BELI DISEMUA TOKO 

OBAT TIONGHOA. 

AGEN: 
Semarang : Toko Obat Eng 'Tay Ho Pekodjan 101: Magelang : 

Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat »KARUHUN” Djokja 
dan Pekalongan: Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, Toko Obat 
Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho Petjinan 75, 
Djogjas Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat Eng Ho Tong 

Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas Haa Apotheek Selamat, Tjirebon. 

  

  

APHRODIN untuk talegdaka 1 

  
Permanent wave dengan modef' jang paling baru, dengan kruf' 
besar. Specialiteit Short-wave (iongenskop model) dan Long-wave 
untuk rambut berkonde dengan ombak? besar. 
Dapat beli schoonheidsmiddelen per cc dengan gratis advies. 

Terpimpin oleh : 
Med. Gedipl. Schoonheidsspecial'ste 

CHIA LAN HWA. 

Saksikanlah 
. Persediaan Kami! 

. 

|“ KERSTBOOM DENGAN PERHIASANNJA JG | 
| SERBA LENGKAP BUATAN DALAM DAN 
| 
| 

| 

| | 

dan Kapster: 

  

    

LUAR NEGERI ! 

BARANG2 UNTUK KERSI-CADEAU JANG ' 
F ISTIMEWA DAN TEPAT! 

Hari NATAL hampir tiba, maka pergunakanlah kesem- 
patan2. jang terachir ini sebaik2nja! 

HARGA-HARGANJA TETAP BERLAWANAN 1 

RADJA MURAH 
Toko .,,HIEN” & Col 

BODJONG 25 — TILP. 1577 
— SEMARANG— 

Mat
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    ROY IL BET TKEREIS A BIG 

REWARD FOR THESE TWO 
Aa beta POLOS» 

LOOK OUT! 

Rs IKoy HAS I- 
CAPTURED VE, 

  

INI MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.00 (tu. 
Film Tiongkok paling baru dengan Bintang2 terbesar : 

»31A0 WU AAN 

Ian 

PU CHIH Pear 
(Actress 

h.)   ) 

  

' Borjalah Aka. Merdeka 
  FF! 

TN 2 SEMARANG” Idzin No, '“1882/11N1/A/174. 

Roy telah menangk » Spcck Grunther dan Hippo dipertambangan   BENAR SL Kerak era un oval 
— Roy, saja berani bertaruh ini tentu ada suapan jang besar 

untuk kedua OM OA MAAN AMA ane Oocoowwwwww! 

. — Willie, hati-hati, tengoklahl 

V WILLIE-BOY, 3 

        
G NAN gaca ACE, IN 

22 CI TR Dai 
DON'T MOVE! 

Fsone on, Horse. 
LErs Ger Our 

MERE! 
IM GETTIN' GUTA, | Xa 
HERE --0N ROGERSS 

HORSE! 

       
SIG — Saja pergi dari — Ajo, kuda — mari kita. pergi 

menggunakan kudanja Rogers! dari sini! 
— Kamu tidak dapat pergi. ke- 

mana-mana, Speck! Trigger, dja- 
ROY ROGERS No. 73 ngan bergerak! 
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