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| UNFUK memenuhi ketentuan | 
dalam pasal 10 ajat 1 ,,Undang2 
Pokok Bank Tadainee a' 1033. 
maka gubernug dan direktur2 | Bank Indonesia mempermaklum- AS o kan dengan ini, bahwa disamping | den yakjat bi 
uang kertas bank De Javasche Bank dan Bank Indonesia jang 
sekarang beredar, akan dikeluar kan uang kertas Bank Indonesia dalam petjahan Rp 
dibubuhi angka tahun 1952. Urai 
an tehnis mengenai uang kertas 

Kertasnja berwarna  kekuning- 
kuningan dan berukuran 82X 142 

     
nm. Dalam $ Mod Netapan Kesan airnja ter aa 

»akolade”, | a itu di 
dalam kerta seutas 
benang jang tus-putus. — 

: Tara -Bagian mukanja berwarna sa 
wo matang menampakkan dise 

” belah teks2 Bank Indonesia 
Seratus Rupiah” dalam hurut2 
dan angka2 dan tandatangan2 : 
gubernur dan direktur, disebelah 
kanan gambar Diponegoro dan ' 
disebelah kiri gambar — machluk 
dari hikajat dewa2 (mythisch), 
jang diambil dari salah sebuah 
lukisan Borobudur. 

Bagian . belakangnja  menam 
pakkan ditengah-tengahnja sebu 
ah roset diatas mana terdapat 
dua burung Garuda berwarna, 
sawo: dan biru 
jang menglilingi ruangan, dalam 

. mana huruf2 jang bentuknja da K 
xi besar semangkin mendjadi ke': Sebuah pesawat pembom '..Can 

tjil dan dari ketjil  semangkin 
mendjadi besar terdapat duakali 
teks ketentuan undang? pidana. 

Pemberian nemor 
bagian-belakang-atas, 
atas beberapa huruf dan suatu bi 
langan dari 6 angka. 

terdapat di 

Negara Republik 
ag   x 

     

jang | 

Iktrisis Ekono- bank ita tertjantum dibawah ini: | 

jang distilir it, "METJAHKAN REKORD TER- 

. Capetown— London dalam. waktu 

dah terdiri kord baru 

' 5 Demikian buah lain pada hari Kemis ibl te- 
. pengumuman jang dimuat dalam lah 

Indone terbang | tjepat 
Lan toa, 3 

lam M 

  

sa Ini—K 

    
   

  

gan terbang Adi 
“r2 militer dan 

bongannja menghadiri Dies Nata 
keempat. 

  

| | 

  

mi Amerika 
(Akan Terdjadi Dalam 

Ih 1954. 

AMERIKA kini dalam keadaan |   
"kuatir “bagi “hari kemudian, demiki- | Selesai diperbaiki. 
can wartawan U.P. di New York. Ig Nan rombongan Presiden: kemudi 
mendjadi soal besar adalah dalam 
tahun 1954 akan timbul krisis eko- ' 

'"nomi atau tidak. Kongres Amerika! bali ke Djakarta. 
meramalkan, tiada depressi tahun de 
pan. Tetapi disamping itu banjak pe 
nindjau meramalkan suatu kemero- 
sotan dari 5 hingga 10 prosen, se- 
Iangkan kaum pedagang  menanti- 
kan persaingan lebih hebat dalam 
tahun 1954. Kalangan bank di lain 
pihak berpendapat bahwa suatu ke- 
merosotan jang ringan memang su- 
dah berlangsung ' semendjak musim 
semi jang lalu, demikian U.P. 

PESAWAT ,.CANBERRA” ME- 

BANG TJEPAT CAPETOWN— 
LONDON. 

berra” angk. udara Inggeris pada 
hari Sabtu telah mendarat di Lon 
don setelah menempuh  djarak 

13 djam 17 menit. Ini berarti re- 
. untuk route. terbang 

tadi. Pesawat ini dengan “anak 

memetjahkan rekord juga 
2 London—Cape- 

      D 

tata Menteri L. Tobing : 
"HARI SABTU PAGI Presiden Sukarno dengan rombongan | 

KRS (Maguwo-Jogja), disam | 

Sepa 
menunggu kedatangan Presiden. : 
:C dung Negara, Presiden serta rom 

'Menteri, agar pers tidak menam 

geri Indonesia, Menteri Penerangan 
menerangkan," bahwa 
besar jang ada didunia sekarang ini. 

jaitu - Amerikan dan. Russia, kita 'ha- 
rus berdiri ditengah2 dun tidak bo: 

  

n Nasional 
| Tugas Utama Bangsa Indonesia Dewa- 

Sutjipto 
sipil iang dipimpin oleh kepala 
ndjang djalan jang dilalui Pres 

Is Universitet Gadjah Mada ie 

Petang barinja Presiden 
beri wedjangan kepada 'rakjat di 
dalam rapat umum jg diadakan 
oleh panitia .,19 Desember” di- 
halaman Gedung Negara. 1 

kan kesenian jg diselenggarakan 
oleh Universiteit 
Hari Minggu pagi Presiden meng 
hadiri upatjara pembukaan resmi 
tjandi Prambanan jang kini telah 

Dari Pramba- 

an menudju kelapangan “terbang 
Adisutjipto untuk “bertolak kem- 

Perlu diterang 
kan,. bahwa Djum'at siang P. M. 
Ali Sastroamidjojo bersama Men 
teri Penerangan tiba pula di Jog- 
ja. ' 

Mempertahankan kepri- 
badian nasional. 

. Dalam pertemuan perkenalan 
jang diadakan malam Sabtu jang 
lalu di Balai Wartawan: Jogja, 
antara Menteri Penerangan Mr. 
Lumbantobing dengan Djawatan 
Penerangan, Radio dan wakil2 
pers di Jogjakarta, Menteri Pene 
tangan telah mengupas tugas dan 
funksi” penerangan dewasa ini. 
Oleh Menteri dikemukakan, bah 
wa suara Oposisi perlu diperhati 
kan, tetapi dalam menghadapi 
oposisi jang tidak sehat adalah 
mendjadi kewadjiban penerangan 
untuk mendjernihkan, supaja rak 
jat tidak melihat keadaan berat 
sebelah. Dalam keadaan seperti 

  

mem | 

nan Ma- | 
lamnja ia menjaksikan pertundju | 

Gadjah Mada. |- 

  

MAT 

| 

  

  

Dr Abu Hatiikeh 
Di Sidang PBB 

   

  

Nusrollah Entezam dari Iran dan Dr. Abu' Hanifah dari Indonesia (dari 
kiri kekanan) mendengarkan pidato dari Duta India di PBB, V.K. Krishna 

Menon mengenai persatuan dan pembangunan Korea. 

  
-— 

Suatu Tindakan Je : 

bubarkan madjelis rend: 
kan pemilihan anggot 

| tjapai guorum, «dan bahwa p 
membubarkan parlemen Iran s 
ingat kebutuhan jang merdesa 

Ea K3 
23   sekarang ini diharapkan oleh 

bah gentingnja keadaan. 

Berbitjara tentang politik Iuar ne- 

diantara arus 

“Adalah Menurut Hukum — Pengumu- 
man Pemerintah 

PEMERINTAH MENGELUARKAN pengumuman sebagai beri 

njai dasar 
    
   

dang K, 

nja kepada m 

surat keputusan | 

njai dasar jang sah 
bag Perang me 

1 - 3 Ka 1 PA 

Djakarta 18/12-1953. 

  

SETERUSNJA dalam “keterangannja kepada P.I. Ancta, Su- 
mewakili Parkindo dalam Kerdja Sama Politik marto jang 

pada waktu pa 

. 

rtai tersebut belum keluar dari KSP, 
pada hari Ditin'at, Bal setelah keluar dari KSP tidak otoma- 

ipartai opposisi. 
indo akan menetapkan pendirian dan pen- 

— Parkindo akan memberikan sokongan ter 
tindakan pemerintah 

tis Parkindo mendjadi 
jang akan datang Parki 
dapatnja sendiri 
hadap kepada tiap2 ti 
menguntungkan kepada 

ngundurkan diri 
an PP 35 jang bagi 

“dari 
At 

luar dari KSP ialah t 
kepada parlemen, pada hal fraksi Demokrat 
peniti Ali itu, karena dalam pembitjaraan 
tukan - kahinet 

Tito “Sekai 

bahwa dalam Ia 3 bulan 

parlemen. 
. SEN AA 

h -— 
4     

    

  

Seriag ! 

(urang Lengkap 
SEKSI URUSA    

     
    

    

mengadakan rapat kerdja dengan 
sun dan Kant san Pegawai. 
si Emom Br widjaja dalam 
keterangan2 atas p 
penerimaan “kena 
sangkutan. 

  

  

Menurut Emon, keterangan jg. di 
dapat oleh Seksi menggambarkan, 
bahwa kelambenan #etenenaaja uang 
kenaikan pensiun oleh jang bersang- 
kutan itu, terutama karena kurang 
lantjarnja dalam mendapatkan ba- 
han2 jang diperlukan oleh Kantor 
Pensiun, misalnja karena surat kete- 
rangan (besluit) jang bersangkutan 
telah hilang, bahan2 kurang leng- 
kap. kurang diumlahnja pegawai da- 
lam Kantor Pensiun tersebut. 

    

    
   

  

Sedjak keluarnja P.P. No. 46 dan 
47 tentang kenaikan pokok pensiun 
dan tundjangan pensiun pada achir 
tahun 1952, sudah 4ebih kurang 
32.000 pensiunan pegawai sipil telah 
menerima kenaikan pensiunnja, ting 
gal lebih kurang 254 lagi jang sam- 
pai kini belum menerimanja, Diha- 
grapkan dalam bulan Maret 1954 se- 
mua pensiun pegawai sipil sudah mie-f 
nerima kenaikan pensiunnja. Pun di 

rimaan pensiun baru ter 
F 

: Mengingat, bahwa calam waktu achir2 ini timbul: bebe- 
£ tentang soal2 sekitar Angkatan Darat jang tidak mempu: 

i as i , lagi pula untuk mendjaga djangan 
ini terus berlarut dengan tidak ada putusnja, - Pemerintah meman. 
perlu memberikan keterangan teatang duduk perkara jang sebenar- 

asjarakat umumnja dan Angkatan Perang chususnja, sebagai 
dalam MBAD jang telah dilakukan oleh Pemerintah dg. 
Presiden pada tanggal 30/11-53 no. 220/M/53 mempu- 

dan menurut hukum. 2. 
tidak dibenarkan bahwa para 

enjatakan pendiriannja didepan umum tentang soal2 ke- 
emerintah. Demikian pengumuman pemerintah 

menguntung 1 negara dan bangsa — demikian Sumarto 
jang mengatakan bahwa alasannja Parkindo terpaksa minta me- 

Bana terutama berkisar pada persoal- 
Pr2 bagi Parkindo diarggapnja sebagai soal 

pgat . prinsipieel. Selandjutnja alasan fihak Demokraat 
- alah terutama karena rantjangan undang2 pokok 

pemerintahan daerah sampai sekarang ini belum djuga dimadjukan 

ini telah  didjandjikan 
Calam waktu 3 n undang2 jang dimaksudkan itu akan 

telah dikeluarkan atau setidak-tidakaja telah dibitjarakan dalam 

vebab' Pensiun 
ering lerlambat 
atan Kenaikan Pensiun Akibat 

2 

AN pegawai dalam Parlemen 

pertanjaan Seksi berhubung dengan lambatnja 
kan uang pensiun pada umumnja oleh jang ber- 

oleh Emon, bahwa kelam-l    
    

Djum'at "malam 

sampai kesala- 

Pemerintah menegaskan di- 
panglima atau perwira Ang-- 

tertanggal 

menjatakan 

Dalam "menghadapi soal2 

jang memang njata2 

jang sa- 
minta ke- 

3 dapat menjokong 
mengenai pemben 

kepadanja 

Ta NN   
nja Keterangan2 

Djum'at malam 
kepala2 “Kantor Urusan Pen- 
Menurut keterangan ketua Sek 
rapat. kerdja itu disampaikan 

an pensiun kepada Djawatan - jang 
bersangkutan, sedang permintaan 
pensiun djanda biasanja lebih lama 

(lagi terlaksana hasilnja. Untuk mem 
bantu para pensiunan jang belum 
menerima pensiunnja itu, mereka tiap 
bulannja' bisa mendapat voorschot 
sebesar pensiun-pokoknja. Selandjut- 
nja diterangkan, bahwa Pemerintah 
akan membentuk Dewan Pengawas 
Pensiun guna  kelantjaran “urusan 
pemberian pensiun. (Antara). 

| eh na ab 

3 

| PARTAI KOMUNIS DJEPANG 
AKAN ROBAH TAKTIK. 

Partai komunis Djevang telah 

#nis, dimana-mana selalu mentjari ke 

|longan nasional jang tidak dapat me 

Iruh kepertjajaan. 

Dim Usaha Mendamai- 

'jono dan Bachtar Biran menemui 

leh memihak kepada siapapun. Ke- 
wadjiban kita ialah memelihara dan 
mempertahankan kepribadian  nasio- 

nal kita terhadap dunia luar dengan 
berperang teguh kepada dasar2 Pan 
tjasila. Oleh Menteri  ditundjukkan 

pela, kepada sikap Amerika Serikat 
jang selalu mengemukakan - tentang 
»bahaja komunis” di Indonesia. Da 
lam hubungan “ini diterangkan oleh 
Menteri - Tobing, “bahwa Amerika 
dalam  usaharja memerangi komu- 

kuatan golongan agama jang kira: 
nja ia dapat pergunakan guna meng 
hantam kaum. komunis. Kepada go- 

njetudjui dan tidak suka kepada po 
ltik Amerika, Amerika tidak mena 

Selama di Jogja 
Menteri telah menindjau beberapa 
Djawatan Penerangan  didesa2 dan 
lelah memerlukan menengok kepala 
Diawatan - Penerangan “ kabupaten 
Sleman ' jang sedang sakit “akibat 
penganiajaan pihak penggedor, 

(Antara). 

Supaja Indon. 

Ikut Aktief 

kan Perang Indo Chino 

SETELAH menjampaikan su 
rat tuntetan kepada pemerintah 
Perantfis melalui kedutaan besar 
nja di Djakarta, delegasi pimpi- 
nan pusat Serikat Buruh Pekerdja 
an Umum jang terdiri dari S. Dar 

menteri luar negeri, mr. Sunarjo, 
Gemikian sekretariat “pimpinan 
pusat sarekat buruh tsb. Delegasi 
pimpinan pusat SBPU setelah 
mengadjukan surat jang isinja su 
paja pemerintah Indonesia turut 
serta aktif mengusahakan penje- 
lesaian masalah Vietnam dengan 
djalan damai, menanjakan perda 
patnja menteri tentang soal Viet 
nam. : 

Menteri Sunarjo mengatakan, 
bahwa seperti halnja dgn Korea, 

| masalah Vietnam . harus diselesa! 
kan dengan djalan damai. Keliha 

Blok Arab 

Sokong Mesir 
Perundingoan2 Diplomi: 

tik Inggris-Mesir 
Ta Dimulai 13 

PERUNDINGAN diplomatik 
jang penting antara Inggris dan 
Mesir telah dimulai pada hari 
Sabtu ketika duta-besar Inggris 
untuk Mesir Sir Ralph Stevenson 
mengundjungi menteri luar nege 
ri Mesir Mahmud Fawzi. Steven 
son memberi tahu Fawzi sikap 
terachir Inggris dalam masalah 
daerah Terusan Suez. Sehabis per 
temuan dengan Robertson itu 

Fawzi kemudian mengadakan 
pembitjaraan dengan duta2-besar 
Mesir untuk A.S. dan Inggris. Di 
duga bahwa duta2-besar tadi akan 
djuga mengadakan “pembitjaraan 
dengan Jletnan kolonel Djamal 
Abdul Nasir dan anggota2 lainnja 
dari utusan Mesir ke perundingan 
Mesir-Inggris. 

Libanon Abdullah Yafi pada hari 
Djum'at telah mengadakan perun 
dingan2 tersendiri dengan duta2- 
besar Amerika, Inggris dan Peran 
tjis di Beirut. Diduga, bahwa da 
lam perundingan2 itu dibitjara- 
kan masalah Mesir. ' Dikabarkan 
selandjutnja, bahwa kepada - wa- 
kil2 Tiga Barat itu, perdana men 
teri. Yafi telah memberitahukan, 
bahwa segenap negara2 Arab 
akan menjokong Mesir mengenai 
tuntutannja supaja pasukan2 Ing 
gris ditarik kembali dari terusan 
Suez. Bersamaan dengan .itu ka 
barnja perdana menteri Abdullah 
Yafi “mengulangi kembali tanta- 
ngan “dari negaranja terhadap 
usul untuk mengadakan perundi 
ngan perdamaian dengan Israel. 

(AFP) 

AGA KHAN DITIMBANG. 
Masjarakat Ismaili di Karachi 

umumkan Djum'at, bahwa Aga 
Khan, pemimpinnjay pada hari 
ulang tahunnja jang ke-75 akan 
ditimbang diatas neratja jang di- 
buat dari gading, dengan batu 
timbangan jang dibuat dari pla- 
fina (emas putih). Aga Khan be- 

tung dalam platina, kira2 ada 
£ 100.000. 

      tannja ada tanda2 bahwa peme 
rintah Perantjis akan menjambut 
adjakan Ho Chi Minh. Kehendak 

|tsb. menurut menteri Sunarjo 
sangat menggembirakan. ,,Tetapi 
keadaan di Vietnam memang ru 
wet”, demikian menteri. Sunarjo 
jang selandjutnja mengatakan bah 
wa djuga Vietnam Bao Dai, Laos 
dan Kambodja sekarang 'meng-, 
inginkan “epas “dari “ Perantjis. 
Untuk mendapat gambaran jang 
djelas dan terang pemerintah. ber 
niat untuk mengirim sebuah dele   memutuskan: untuk menghenti- 

Kan 'taktik kekerasan dan akan 
berusaha menarik perhatian .pa- 
da ofensif perdamaian dan terha- 
dap  persendjataan kembali Dje- 
pang, demikian . menurut  kala- 

|. kepolisian. Djepang pada 
abtu. 5      

  

     ta procedure. jang «haru 
“ | Thai 

Dari kalangan diplomatik jang Ia- 
jak-mengetahui di Washington, Uni- 
ted Press memperoleh kabar pada 
hari Djum'at bahwa Muang Thai pa 
Ting sedikitnja akan melipat duakan 
kekuatan tentaranja untuk memban- 

tu Asia Tenggara mempertahankan 
| diri terhadap ,,kaum komunis”, Utk. 
melaksanakan — maksud — tsb Muang 

'dapat mengharapkan . bantuan 
merika Serikat, demikian ka- 

L. selandjutnja bahwa 
    

gasi penindjau ke Vietnam, baik 
jang dikuasai oleh Vietnam ' Ho 
Chi Minh atadigan oleh Perantjis, 
demikian diterangkan oleh men- 
teri. Selandjutnja menteri Sunar 
jo sependapat dengan SBPU supa 
ja pemerintah Indonesia  setjara 
aktif turut mengusahakan disele 
saikannja masalah Vietnam dgn 
djalan damai. Demikian ketera- 
ngan menteri Sunarjo kepada de 
legasi P.P. SBPU Saptu siang. 

  

sae 

r 
, 

' pertanggungan 

Sjah I ren Membubar- 
kan Parlemen 

erani— Pemeriksaan 

Mossadegh Hampir Selesai 
SHAH MOHAMMAD PAHLEVI pada hari Sabtu telah mem 

idamn madjels tinggi, dan memerintah 
baru dari kedua madjelis tsb., demikian 

diumumkan oleh djuru bitiara pemerintah Iran, ja'ni menteri uru 
san PTT Iran, Abdas Farsanegan. KFarzanegan 
ngatakan kepada para wartawan di Teheran bahwa mesin pemili 
han akan mulai digerakkan pada hari Minggu 

#rangkan, bahwa pemerintah ber harap dalam 
akan sudah terpilih tjukup banjak anggota parlemen untuk men 

1 san Shah, jang 

selandjutnja me 

kemaren. Ia mene 
waktu 8 minggu 

baru ini, untuk 
belum pemilihan diadakan meng 
Supaja parlemen dapat bekerdja. 

Menurut firman (dekrit Shah) 
pada hari Selasa jbl. sebetulnja 
pembubaran. dan pemilihan baru 
parlemen akan diadakan bersama 

' pada tgl. 29 Maret jad. Farzane- 
“gan mengatakan bahwa pemilihan 

“| anggota baru madjelis tinggi Iran 
.akan segera dimulai dan ia mem 

“. peringatkan bahwa separoh dari 
seluruh djumlah anggota madje- 
lis tinggi “akar “ditundjuk — oletr 
Shah. Seperti diketahui, madjelis 
tinggi Iran beranggota 60 orang, 
sedangkan madjelis rendah Iran 
136 orang. : 

Tindakan jg berani. 
Sementara itu. para penindjau 

di Teheran mengemukakan pen 
dapat bahwa putusan pemerintah 
Iran untuk membubarkan parle- 
men Iran beberapa bulan sebelum 
waktunja- untuk bubar adalah 
suatu tindakan berani jg diambil 
oleh Shah dan P.M. Fazlollah Za 
hedi terutama mengingat oposisi 
anggota? parlemen jang - besar 

  

“RRT Harus 
Ikut Serta 

Dlm Setiap Perundingan 
Internasional — Adjakan 

Radio Moskow 

KOMENTATOR radio Mos- 
kow hari Sabtu mengatakan bah 
wa masalah2 penting jg dihadapi 
oleh negara2 besar tidak mung- 
kin dapat diselesaikan tanpa ikut 
sertanja RRT dalam perundingan? 
antara negara2 besar. Akan teta 
pi lebih djauh ditambahkan bah 
wa setiap pertemuan antara ne 
gara2 besar, meskipun dalam 
rangka jang lebih terbatas jang 
dapat mengambil berbagai tinda 
kan utk. meredakan ketegangan2 
internasional harus disambut de- 
ngan baik dan disokong. 

Selandjutnja dikatakan bahwa 
kalangan2 jang berkuasa di A.S. 
kini sedang berusaha sekuat tena 
ga untuk menghidupkan kembali 
militerisme . Djerman dan — Dje- 
pang jang agresif. Mereka terus 
sadja menghasut kekuatan2 ini 
terhadap Sovjet Uni. . Dapatkah 
seseorang jang erpemandangan 
luas melupakan negara besar se 
matjam RRT? Bagaimana dapat 
diadakan pembitjaraan2 js sung 
guh2 jang bertudjuan untuk me 
redakan ketegangan?  internasio 
nal, sedangkan ada orang " jang 
berusaha untuk mentjegah RRT 
ikut serta memetjahkan masalah? 
dunia? Maka djelaslah bagi se- 
tiap orang Yang tidak berpurba- 
sangka bahwa tanpa ikut-sertanja 
RRT, masalah2 jang penting jg 
dihadapi oleh negara2 besar tidak 
mungkin dipetlahkan. Demikian 
a.l. siaran radio Moskow menu 
rut UP. (Antara) 

HASIL PENJETEMAN KE-2 
DALAM PEMILIHAN PRESI- 
DEN PERANTIJIS: NAEGELEN 

: LEADING 
Dengan resmi diumumkan di 

Versailles malam Djum'at, bhw 
dalam penjeteman kedua kalinja 
untuk memilih Presiden baru Pe 
rantjis, tjalon Partai Sosialis Mar 
ce-Edmond Naegelen mendapat 
299 suara, sedargkan Perdana 
Menteri Joseph Loniel membver- 
oleh 276 suara: Yvon Delbos, 
tialon Radikal Sosialis, 185 suara 
dan menteri luar negeri Georges 
Bidault 143 suara. 

  
pengaruhnja seperti pemimpin ke: 
agamaan Mullah Kashani. Dalam 
pengumumannja ' tadi Farzane- 
gan djuga mengatakan “bahwa-pe 
merintah akan mendjamin bahwa 
semua tjalon anggota - “parlemen | 
adalah sungguh2 penduduk aseli 

Sementara itu perdana menteri dari daerah jang mereka wakili. 

Pemeriksaan thd. Mos- 
sadegh -hampir selesai. 

Sementara itu pemeriksaan terha- 
dap diri bekas PM Iran,  Moham- 
mad Mossadegh, agaknja telah ham 
pir selesai pada hari Sabtu, “ketika 
ia mengatakan bahwa ia memikul 

djawab sepenuhnja 
-terhadap tindakan2 Djenderal: Tak- 
(ki Riahi kepala barisan “pengawal 

f 

| 

ratrja 95 kgs nilai borstnja terhi- | 

.Soal hutang jang harus 

Mossadegh. Riahi telah meminta ke 
pada para pembelanja “untuk tidak 
menibelanja lagi dan bahwa sebagai 
seorang peradjurit jang setia ia per- 
tjaja terhadap kebenaran atasannja. 
Berkenaan dengan  perkembangan2 
terachir dalam hubungan antara Ing 
gris dan Iran, Mossadegh' mengata- 
kan bahwa ia dulu mempunjai mak- 
sud untuk lebih dulu. memetjahkan 

dibajarkan 
kepada Inggris, dan sesudah'itu lalu 
mengadakan ' persetudjuan ' persaha- 
batan diatas dasar jang Mmastk akal 
dengan mereka. Hanja dengan demi 
kianlah ia akan mengadakan hubu- 
ngan2 diplomatik lagi dengan Ing- 
gris, dan tidak sebelum semua kesu 
litan telah dipetjahkan lebih dulu 

seperti halnja “sekarang, demikian 
kata Mossadegh. (Antara-AFP). 

  

Eisenhower 
Adjak Damai   Presiden Bisenhower “dari Ameri- 

ka dalam mendjelang hari Natal me 
ngutjapkan seruan kepada dunia su 
paja mengusahakan perdamaian, de 
mikian. dikatakan hari Djun'at oleh 
kalangan ' Gedung Putih. Menurut 
kalangan ' tadi, seruan “EBisenhower 
itu akan bertjorak sembahjang, me- 
mohon supaja diusahakan  perdamai 
an sedunia, dan terutama Rusia 
akan diminta supaja ikut serta dgn. 
Amerika dan 'negara2 lainnja dalam 
usaha “mengurangi kemungkinan me 

(Pia letusnja perang atom. (Antara-UP). 

dutabesar Amerika di: Muang Thai, 
dienderal William Donovan kini te- 
lah memberi laporan kepada kemen 
terian duar negeri Amerika  Ssrikat 
tentang politik Muang Thai dan ke 

adaan pada umumnja dari komunis 
me di negara2 Asia Tenggara, 

Diduga bahwa dutabesar “ Dono- 
van dalam permulain tahun depan 
akan kembali lagi ketempat kedudu 
kannja di Bangkok. Kalangan tsb 
selandjutnja — menjatakan  pendapat- 
nja bahwa - keinginan pemerintah 

Thai Akan Giat Bendung sbahaj a@ Komunis 
Muang Thai untuk memperkuat ten 
taranja guna memperkuat pertaha- 
nan terhadap ,.bahaja komunis” te- 
lah dibitjarakan dalam tingkat mili 
ter antara para opsir Amerika dan 
Muang Thai, akan tetapi sebegitu 
djauh perundingan ini belum dapat 
mentjapai tingkat politik resmi utk. 
dibitjarakan — dengan kementerian 
luar negeri Amerika, meskipun Do- 
novan menurut kabar - mengetahui 
tentang. pembitjaraan2 tsb. Kala: 
ngan tsb  menjatakan selandjutnja 

PASUKAN2 ' BUKAN-AMERI- 
KA HARUS TINGGALKAN 
DJEPANG DALAM WAKTU 

90- HARI. 
Djepang telah memberi keten 

fuan bahwa pasukan2 PBB bukan 
Amerika harus ditarik kembali 
dari Djepang didalam waktu 90 
hari sesudah pasukan2 itu diun- 

'durkan “dari Korea sesuai dengan 
perdjandjian perdamaian jang 
mungkin didapat di Korea, demi 
kian diwartakan oleh harian 
»Asahi” jang terbit di Tokio pada 
hari Kemis. 

| Rebutlah 
Irian! 

Andjuran FPT Kepada 
Kaum Tani Umumnja 

DIDALAM memperingati Hari 
19 Desember jaitu hari serangan 
Belanda terhadap Republik Indo 
nesia untuk kedua kalinja, Front 
Persatuan Tani (FPT) berseru 
kepada seluruh massa kaum tani 
dan semua lapisan rakjat Indone 
sia, disamping memperbesar dan 
mempopulerkan arti hari setia- 
kawan antar bangsa2 didalam per 
dawanan rakjat terhadap kolonia 
lisme, supaja djuga: 

I. Makin memperkuat front per- 
satuan nasiondl untuk kemerdekaan 
“penuh, perbaikar nasib, demokrasi 

dan perdamaian dunia. 
' 2. Dengan sungguh2 — melakukan 
perdjuangan untuk merebut — Irian 

Barat kembali dari tangan pendja- 
djah dan menegakkan, kemerdekaan 
dan kedaulatan Republik Indonesia 
diwilajah itu. 

3. Menjatakan  setiakawan jang se 
tinggi2nja terhadap perdiuwangan rak 
jat Vietnam 
menjanggah dan memprotes  tinda- 
kan2 agresi imperialis Perantjis dan 
menuntut kepada Sidang Umum 
PBB untuk mengadakan segala da- 

fa-upaja menghentikan peperangan 
"jang berkobar di Vietnam sekarang 
ini. Demikian seruan Front Persa- 
tuan Tani. (Antara). 

  
bahwa pemerintah Muang Thai me 
rasa puas terhadap pengiriman2 sen 
djata dan mesiu jang selama ini di 
lakukan oleh Amerika kpd. Muang 
Thai. Dinjatakan  selandjutnja oleh 
kalangan tadi bahwa pemberian pin 
djaman sebanjak 50 djuta dolar oleh 
Amerika umpamanja, akan memung 
kinkan kepada Muang Thai untuk 
mempersendjatai paling. sedikitnja 
100.000 orang lagi untuk. menam- 
bah kekuatan tentaranja jang dewa- 
sa ini kurang daripada djumlah tsb. 

rika tidak akan tertjengang” apabila Sovjet Rusia men 
terhadap Perantjis, jaitu pada waktu pembentukan pemerintahan baru Pc ranfjis nanti atau djika parlemen Pe- 
rantjis sedang .memperdebatkan soal ratifikasi perdjandjian E.D.C. (Masjarakat Pertahanan. Eropa). Menurut 
sumber2 di Washington itu, pemeri tah Sovjet kini sedang memberi dorongan kepada Ho Chi Minah. supaja 
memimpin suatu ,,offensif perdamaian”, dan mereka dalam hubungan ini menjarankan bahwa tawaran? per- 
damaian jang datang dari Ho Chi Minh melalui suratkabar atau pesujataan? Radio Vietminh achir2 ini telah 
menundjukkan adanja kemungkinan tersebut. 

  
jang patriotik itu dgn. | 

Rusi 

  

  
PHONE 

  

angkah Dama 
Akan Dilantjarkan Terhadap Peranfjis Lewat 

Ho Chi Minh? 

Pengaruh besar terhadap 
Perantjis, 

Dikatakan  selandjutnja oleh 
sumber2 di Washington itu bah- 
wa menurut dugaan mereka pe- 
merintah  Sovjet dapat memberi 

instruksi kepada Ho - Chi Minh 
supaja mengirim - sebuah  missi 
perdamaian ke New Delhi atau 
ibukota Jlainnja untuk mengu- 
mumkan bahwa pihak Vietminh 

'elah bersedia untuk membuka 
perundingan2 dengan  Perantjis 
guna mengachiri peperangan di 
Indo China. 

-Dikemukakan oleh  kalangan2 
tadi bahwa langkah demikian 
itu apabila diambil oleh Ho Chi 
Minh telah diperhitungkan untuk 

mendapat effek jang besar se- 
kali terhadap pendapat umum “di 

Perantjis dan parlemennja, pada 
waktu badan tersebut hendak 
memperdebatkan -.ratifikasi per- 

djandjian E.D.C... Menurut pan- 

dangan Washington langkah 
demikian itu adalah suatu ke- 
mungkinan jang djauh lebih be- 

sar dari sesuatu langkah perda- ' 
maian terhadap  Perantjis jang 
mungkin dapat diadjukan oleh 
menteri luar negeri Sovjet Vya- 
cheslav Molotov dalam .Konpe- 

rensi 4-Besar di Berlin nanti 
djika djadi . dilangsungkan pada 
tanggal 4 Djanuari. 

»Kontrast” Indo China — EDC. 

Sumber2 di Washington itu 
achirnja. mengemukakan dalam 
Konperensi Bermuda baru? ini 

presiden Amerika  Eisenhower 
dan perdana menteri  Perantjis 
Joseph Laniel serta menteri Iuar 

negeri 'Georges Bidault semua- 
nja ketiga2nja berpendapat bah- 
wa dalam Konperensi Berlin nan- 

ti tidak ada harapan akan ada- 
nja seswatu hal jang baru dari 
pihak Soviet, dan hanja perda- 
na menteri Inggeris Sir Winston 

Churchill telah menjatakan bali 
wd - pertemuan dengan Sovjet 

itu dkan.. dapat berman- 
f BI 

Ditegaskan oleh sumber? tadi 

1 

SUMBER2 JANG. BERKUASA di Washington pada hari Djun'at menjatakan bahwa pemerintah Ame- 
gadakan suatu langkah perdamaian jang tidak terduga2 

  

t 

    

bahwa pemerintah Amerika se- 
karang merasa. sangat puas de- 
ngan sikap  Perantjis terhadap 

India jang merupakan suatu 
kontrast - besar dengan panda- 
ngan2 Washington terhadap Pe- 

rantjis dan E.D.C. 2 
Dikemukakan bahwa pemerin- 

tah Amerika  sekanang "sedang 
berbuat apa sadja jang MUNG- 

kin untuk menambah lagi. me- 
ngalirnja bantuan alat2 sendjata 

kepada Indo China, dan' Ame- 
rika pertjaja bahwa pemimpin 
pasukan2 Perantjis di Indo China 
djenderdd ' Henri Navarre akan 
berhasil. merebut kekuasaan atas 
pasukan2 Vietnam Ho Chi Minh. 

Demikian sumber2 jang berkua- 

sa di Washington (Antana-UP). 

Rapat 
Rahasia 

Supaja Diadakan Antara 
Churchill — Malenkov - 

Dan EKisenhower 
SURATKABAR  Konservatif Ing- 

geris ,,Evening News” jang terbit..di 
London pada hari Djum'at mewarta- 
kan bahwa perdana menteri Inggeris 
Sir Winston Churchill menghendaki 
diadakannja pertemuan antara ia sen- 

diri, presiden Amerika Dwight Eisen- 
hower dan perdana menteri Sovjet 

George Malenkov mengenai Rentjana 
Eisenhower tentang pemakaian tena- ' 
ga atom untuk maksud? damai. Di- 
katakan bahwa .pertemuan demikian 
itu menurut pandangan Sir Winston 
Churchill harus dilangsungkan 'se- 
fjarasrahasia seluruhnja. #3 

Selandjutnja. ,,Evening News” 
mewartakan bahwa apabila pe- 

merintah Sovjet sekali lagi me- 
nolak undangan konperensi..de- 
mikian itu, Maka Sir Winston 
Churchill sdan presiden... Bisen- 

hower diduga akan mengusaha- 
kan suatu  konperensi oleh se- 
mua negara jang menaruh mi 3 

- guna melandjufkan. rentjana | 
di dengan tiada ikut 
Rusia. (Antara-AFP). 

Ser 

& 
  

Soal Swapradja A aa 
SN 

“lah Soaloja Rakjat 
Menteri D.N. Hazairin ,,Main Rabasia” 

Di Surakarta 
(Oleh: Wartawan Kita) 

DENGAN DILIPUTI oleh ,suasana rahasia” Kemis siang 
jl telah tiba di Solo Menteri Dalam Negeri Prof. Dr. Mr. Hazai- 
rin dan Menteri Sosial R. P. Suroso dengan diiring oleh beberapa 
pembesar lainnja, diantaranja ikut serta pula Gupernur Djawa Te- 
ngah Budiono. Siang itu djuga kedua menteri tersebut menudju 
ke Tawangmangu dengan diiringi oleh Residen Surakarta Salamun 
dan Walikota Surakarta Mohd. Saleh. 
pula ke Tawangmangu Susuhunan dan Mangkunegoro, atas unda- ' 
ngan Menteri Dalam Negeri. Malam itu 
dan Menteri Sosial telah mengadakan pertemuan 

Sorenja telah menusul 

Menteri Dalam Negeri . 

dengan kedua 
radja itu di Tawangmangu hingga Lk. 3 djam lamanja. : 
Djum'at pagi kemaren Lk.  djam | kirim keluar negeri, Menteri tidak 

10.30 kedua menteri itu meninggal- mau memberi keterangan. 5 
untuk selandjutnja 

dan 

kan Kota Solo, 
menudju ke Prambanan 

i 

Menteri Hazairin tidak membenar- 
dari kan berita2 jang menjatakan bahwa 

sana terus menudju Semarang lewat j Pemerintah bermaksud membentuk 
Jogja. Dalam perdjalanan kembali, sebuah Panitya jang akan diberi tu- 
itu kedua Menteri itu diiringi oleh ' gas untuk menjelidiki masaalah Swa- 
Gubernur Djawa Tengah, 
dan. Walikota Surakarta dan 
hunan. 

Residen | pradja 

Susu- ' bahwa masaalah: Swapradja 
Kundjungan kedua menteri , soalnia rakiat. 

itu ke Solo diliputi oleh kabut ke- | Konstituante 
rahasiaan, karena instansi2 setempat : Djikalau Swapradja 
selalu mengelakkan: pertanjaan2 war- biarlah tumbuh, 

Surakarta. Dinjatakannja, 
adalah 

Terserahlah kepada 
untuk “menentukam 

dapat  tumbu 
diika tidak, biarlah 

tawan2, terutama mengenai maksud | demikian. Detnikian "al. keteran 
sebenarnja kundjungan 
ke Solo. Bahkan menurut -ketera- 
ngan jang didapat wartawan ,,Suara 
Merdeka”, kepgstian tempat mengi- 

nap kedua menteri itupun belum 
dapat ditentukan sebekim Menteri2 
itu datang, hingga oleh Pemerintah 

Daerah telah disediakan 3 tempat 
penginapan, jaitu di Hotel Dana, di- 
tempat kediaman Residen, “dan di 
Pasanggrahan Pringgosari “Tawang- 
mangu. Djuga tempat untuk perte- 
muan dengan Susuhunan dan Mang- 
kunegoro itu baru “ditetapkan, waktu :. 
kedua menteri itu telah tiba di. Solo. 
Bahkan menurut sumber jang sangat. 
boleh dipertjaja, .pertemuan di Ta- 
wangmangu itu berlangsung 'hanja di 

bawah ,.delapan mata”, jaitu chusus 
antara Menteri Dalam Negeri, Men- 
teri Sosial, Susuhunan dan Mangku-' 
negoro. 

Soal  Swapradja 
soainja rakjat. 

Dalam keterangan singkat jang di 
berikan kepada wartawan Suara 
Merdeka” beberapa menit sebelum 
meninggalkan Kota Solo, - Menteri 
Hazairin menjatakan' balusa kundju- 
ngannja ke Solo 'itu selain untuk me- 
njaksikan sendiri situasi Surakarta, 
djuga untuk mendapatkan bahan? 
keterangan sebenarnja mengenai ma- 
saalah bekas pegawai Swapradja, jg. 

| telah, mendaftarkan diri masuk men- 
'djadi pegawar R.X., karena ' kepada 
Kementerian Dalam Negeri telah di 
sampaikan laporan jang menjatakan 
bahwa diantara mereka itu telah se- 
tahun lebih tidak menerima gadji 
nja sekalipun mereka telah ditempat: 
kan sebagai pegawai R4. 

Ditanja apakah benar Pemerintah 
bermaksud mengirimkan Susuhunan 
Wan Mangkunegoro untuk beladjar 
keluar negeri Menteri Hazairin men 

djawab, memang ada maksud demi- 

kian, tetapi hal itu tergantung dari 
pihak2 jang bersangkutan. Tentang 
sanggup-tidaknja kedua radja itu di- 

| 

adalah | 

  

menteri Situ ' Menteri Hazairin. 

2 Matjam 
Korek Api 

Jg Satu Menolong Djiwa 
—Jang Lain Tjelakakan 

Churehill 
Tanggal 17-12253 jbl, 4 

djustru waktu anggauta mi- 
liter dari Asrama ,,Sarto Ar 
20” di Sumowono, Ambara- | 
wa mengadakan latihan me- 
nembak disudut lain berada 
Kusno sedang ' memotong 
rumput. Mendadak ja ber- 
henti bekerdja sebab terke- 
djut mendengar suara ,,tok? 
dalam -sakunja. ” Setelah di- 
periksa | ternjata sebuah ko- 
rek-api sudah 'hanfjur bersa- 
ma sebuah bidji peluru jang ' 
masih panas. 'Rupanja Kus- 
n0 terkena peluru njasar te- 
tapi sebelum ' menjiniah ba- 
dan telah tertahan oleh ko- 
rek api jang ada dalam saku 
nja dan tinggal selamat t 
dak apa2. Ini korek api jg. 
berdjasa, bisa menolong dji- 
wa, 

Tapi sebaliknja perdana 
menteri Sir Winston Chur- 
chill dari Inggris hari Sabt 
mendapat  ketjelakaan 
ngan djuga gara2 korek api, 
Kotak korek api jang dige 
gam ditangannja ketika 
hendak memasang serutunja 
telah meledak dan Ciurenti 
mendapat luka2 bakar 

2
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ngan. Belakangan ia nam- 
lut, FE 

Sin Ok 
4 pa  



   

    
   

   
   

   

     
    
    

  

   

    
    
   
    

    

   
   
   
   
   
   

   
   
     

    
   
    

   
    
   

       

    
    

  

   

   
    

  

   

   

    

     
    

  

     

   

  

   
   

      

     

  

   

      

     

  

   
   
   

  

Kabar Kota 
Sidang DPR Propinsi 

    

   

epada Pemerintah Oton 

Sidang pun mengeluarkan suatu 

mong Desa (Lurah) - di 
Demak. tentang beleid Residen Se- 
marang jang ditjabut oleh pihak Pe- 
merintah Pusat. Pernjataan itu anta- 
ra lain bahwa tindakan Residen Sc- 
marang tsb. adalah tindakan jang se- 

sesuai dengan adanja likwidasi Resi- 
den. 

kan kepada lain? Residen untuk ber- 
tindak sedemikian rupa. 

  

3 TAHUN DPRDS KBS. 

Peringatan ulang tahun  ke-IIL 
DPRDS Kotabesar Semarang telah 
diselenggarakan pada hari Djum'at 
tgl. "18 Desember ji. - petang hari 

: dalam suasana chidmat dan ramah 
tamah. Peringatan bertempat dige- 
dung Gris Bodjong Smg. dan di- 
hadliri oleh Gubernur Djawa Te- 
ngah, para anggauta DPD Propinsi, 
Walikota, anggauta DPD veseria 
sebagian anggauta DPRDS KBS dan 
beberapa Kepala? Djawatan. Setc:ah 
Dr. Rustamadji Ketua DPRDS KBS. 
membuka pertemuan peringatan seba 
gaimana mestinja, kemudian oleh 
Wakil Ketua sdr. Sunjono Hs.. di- 
bentangkan usaha2 dari DPRDS 

“KBS selama tahun 1953. Disebutkan 
al. bahwa selama tahun ini telah 
diadakan 7 kali sidang pleno biasa 
terdiri atas 31 persidangan, dan 1 

skali sidang lengkap istimewa terdiri 
dari 4 persidangan, diantaranja me- 
ngenai mosi tidak pertjaja dari ang- 
gauta Djamhari cs. terhadap 3 orang 
anggauta DPD. 

Kemudian Gubernur Djawa Te- 
ngah mengutjapkan kata sambutan- 
nja, jang pada achirnja mengharap- 
kan agar hasil2 usaha selama tahun 
ini dapat merupakan faktor untuk 

: .memupuk-tekad dalam mengabdi ke- 
pentingan penduduk Smg. chususnia 
dan bagi kepentingan negara dan 

ngsa pada umumnja. Dikatakar 
selandjutnja, . bahwa tugas daripada 

.s DPRDS adalah mengerdjakan tuzas 
: negara untuk memperingati kchidu- 

pan rakjat dalam segaia lapanga 
Achirnja berturut2 jang memberikan 
sambutannja Wakil Ketua DPRDS 

. Prop. Djateng sdr. Soenarto, 
. Walikota Hadisub Pertemuan 

n. 

| ULANG TAHUN ' KE-VIL. 

PA | Sob si Tjb. Smg. akan mengadakan 
re ulang tahun Sobsi ke-VII 
pada nanti Sabtu malam ini dimulai 
djam 19.00 bertempat digedung Gris, 
Bodjong Smg. Dalam resepsi. itu 
akan pidato wakil dari Sentral Biro 

- Sobsi. : 

-RESEPSI PARTAI KATOLIK. 
'- Konperensi Partai Katoiik Djawa 
Tengah akan dibuka dengan sebuah 

resepsi pada tgl. 28 Desember j.a.d. 
— dan bertempat di gedung Sukasari 

| Randusari Smg. Resepsi dimulai djam 

19.00. 5 

KEENAKAN RKA 

“ Bertunangan 

TAS - WIENDOERIE 

dengan 

OEMAR CHUSNAN 

. Semarang, 
mL 

“Gresik. “ 

| KSAN EKA 

“KURSUS 

— »SAMPURNA 
DJALAN DEMAK No. 18 

Sa — SEMARANG — 
Memberi peadjaran sor€/malam 
“Boekhouden 3 X b minggu 

10 Bulan 4 2 djam Rp. 25.— 
(Hitung Dagang, Mem. Buku, 

. Pengetahuan/limu Dagang). 
Bahasa Inggris 2 X 1 minggu 

1 Tahun A 2 djam Rp. 15.— 
- Bahasa Belanda 2 X 1 minggu 

1 Tahun 4.2 djam Rp. 15.— 
. (Translation, Conversation dll.) 

11 Desember 1953. 

D.P.P. Djawa Tengah diberi tu- 
ahan2 Nan jan 

pernjataan tentang pengangkatan Pa- Jikwidasi djabatan Residen, 
LA Aa Kabupaterr" pengangkatan Pamong Desa ja 

baik2nja untuk sekarang ini, jang | 

Selandjutnja mendesak “untuk | 
dapat diteruskan, dan mengandjur- | 

dan | 

AN an | peringatan ditutup dengan ramah ta- ! Pe an 

1 

La 

Djawa 

  

    4 Tengah jang se- 
“pada tgl. 15 s/d: 

siang. 

h menurut P.P. 

tersebut didaerah2 
“bersangkutan. $ 

| Seperti diketahui berhubahg dgn. 
maka 
ng ta- 

dinja mendjadi tanggung djawab Re- 
isiden, untuk — Kabupaten Demak 
“oleh Residen Semarang Milono di- 
kuasakan kepada DPD Kabupaten 

. Demak. 

Usul mosi Notosuwirjo cs 
mendjadi perdebatan ha- 
ngat dan serem: 

Selama dua djam “ waktu sidang 
membitjarakan usul mosi Notosue: 
wirjo cs. mendjadi hangat dan se- 

“rem. Usul mosi tsb. berisi tuntutan 
untuk mentjabut tentang akan di- 
pindahnja Gubernur Djawa ' Tengah 
Budiono dan menjatakan protes atas 
tindakan tsb., jang berdasarkan, bah- 
wa dalam suasana Djawa Tengah jg. 
sudah terhitung aman dan tenteram 

lagi pula persoon Gubernur dapat 
bekerdia bersama dengan beberapa 
instansi dan DPD maupun DPR, ti- 
dak seharusnja diadakan perobahan: 

Dari IV anggauta jang mengemu- 
kakan pemandangannja, antara lain 
Notosuwirjo menjatakan, bahwa mu- 
tasi2 jang sekarang ini berlaku, Pe- 
merintah menundjukkan kepada go- 

longan2 anggauta2 partai opposisi. 
la pun mengemukakan tentang pen- 
dapat Let. Kol. Moh. Baechrun dan 
pernjataan Masjumi Banjumas, jang 
tidak menjetudjui kepindahan Guber 
nur Budiono. “Anggauta  Sangidun 
pun menjinggung2 kenjataan beleid 
Pemerintah tentang mutasi2 jang 
mengenai Gubernur A. Hakim dan 
Wali Kota Sjamsuridjal. Oleh Noto- 
suwirjo dichawatirkan  adanja  ten- 

dens dan beleid jang sematjam - itu 
akan ditiru oleh Kabinet2 jang akan 
datang. 

Anggauta Sunarto jang tidak 
menjetudjui adanja mosi tersebut, 
antara Jain berkata, bahwa mosi 
tersebut tidak lain hanja meng- 
ikuti tersiarnja berita2 jang tidak 
njata jang boleh disebut. desas- 
desus. Tetapi sidang telah men- 
djadi ngotot dan mengeluarkan 
suara2 jang “bukan  semestinja. 

| Apakah matjam DPR ini perlu 
melajani desas-desus. Demikian 

| Sunarto. 
|. Dalam sidang tersebut pun di- 
.kemukakan oleh DPD tentang 
delegasi DPD ke Pemerintah Pu- 
sat, jang chusus dan menanjakan 
adanja berita2 tentang kepindah- 
an Gubernur Djawa Tengah. Me- 
nurut DPD oleh Menteri Dalam 
Negeri didjawab, bahwa ,,Djawa 
Tengah tidak ada apa-apa” arti- 
nja tidak ada rentjana kepindah- 
an itu. , 

Setelah ketua . mengemukakan 
sarannja, maka mosi Notosuwirjo 
cs. tersebut diubah mendjadi per- 

GupernurDipertahankan s 
: : ' 3 ' 

Ld gkan dalam tempo 3 hari jalah 
adi mulur dan baru berachir pada tg. 18/12 

aj a kan tg. 17/12 malam dan 18/12 
memutuskan mengambil mosi jang 

rintah Pusat mengenai tuntutan untuk 
djawatan Sosial daerah Djawa Te- 
100m Djawa Te 

| Oleh Propinsi Djawa Tengah te- 
lah ditetapkan 
Pemilihan Umum Kota Besar Sura- 
Ikarta, jang diambilkan dari daftar 
'tjalon, jang telah diadjukan 
Walikota Surakarta selaku Kepala 

Itya Patung Ronggowarsito, Sjahlan 

|Mangkusudijono (PIR) anggauta. 
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'PANITYA PEMELIHAN 
SURAKARTA. 

anggauta2 anitya 

oleh 

Daerah Kota Besar Surakarta. 
. Anggauta2 Panitya itu seluruhnja 
adalah: 1. Walikota Mohd. Saleh 
Ketua, 2. H. Sutadi (PNI) Wakil 
Ketua, 3. S. Dwidjo (Partai Buruh) 

anggauta, 4. Suradji (PKI) anggauta, 
S5. Ma'al. (Masjumi) anggauta, 6. 
Sachrun (NU) anggauta, dan Teh 

PIDATO PRESIDEN DAN 
MENTERI PP & K AKAN 

L DIBUKUKAN. : 
Menurut keterangan Ketua Pani- 

Basjidi, pedato Presiden dan Mente 
ri PP dan K. Mr. Mohd. Jamin jang 
diutjapkan pada peresmian pembu- 
kaan "patung Ronggowarsito jbl. ti- | 
dak lama lagi akan diterbitkan men 
djadi buku, “dan akan disiarkan, 
agar Pudjangga  Ronggowarsito le- 
bih dikenal oleh masjarakat. 

MAGELANG 
PENUTUPAN PENDIDIKAN 

D.P.T. TERR. IV. 3 
Pada tgl. 15 Desember 1953, ber 

itempat di Balai Pendidikan D.P.T. 
'Derr. IV di Magelang, telah dilang 

  

dikan Ulangan bawahan lichting ke 
III jang dipimpin oleh Lts. J.B. Sri 
Oentoeng. 

Tiap2 lichting di-ikuti oleh 20 pe 
ladjar, dari anggauta? seluruh Dja- 
watan Pos Tentara Terr. IV, dan se 
bagian — dari D.P.T.P.A.D. Dja- 
karta. Lamanja pendidikan satu se- 
tengah bulan tiap2 lichting. Mak- 
sud pendidikan ini ialah guna me- 
nambah pengetahuan? dan untuk 
mempertinggi mutu nilai pekerdjaan 
Djawatan Pos Tentara dalam menu- 
naikan tugasnja sehari-hari. 
Angkatan jang ke IV, akan di mu 

lai lagi pada awal bulan Djanuari 
1954. Pendidikan ini diadakan terus 
menerus hingga semua anggauta ter 
didik. 

PERINGATAN 25 TH PERGE- 
RAKAN WANITA. 

Oleh Panitya jang dibentuk oleh 
24 Organisasi2 Wanita dan dibantu 
oleh Kepanduan? Puteri dan Pemu- 

di2 Sek. Landjutan di Semarang akan 
diadakan Rapat Umum untuk mem- 
peringati Seperempat Abad Pergera- 
kan Wanita Indonesia besok tgl. 
22 Des. 1953 mulai djam 16.00 te: 
pat di gedung GRIS Bodjong. Per- 
lombaan2 Olahraga, Exposisi, Ma- 
lam Hiburan dan Arak-arakan pun 
akan diadakan-untuk meriahkan pe- 
ringatan tsb» PN: 3 

Atjaranja adalah sbb.: 
Tgl. 6 — 20: Volley-ball, Roun- 

ders dan Bolakerandjang di lap. Ka- 
lisari. 2 5 

Tgl. 17: Tennis di lap. Gergadii, 
Kaligarang dan Kembangpaes.   njataan jang antara lain berbunji 

. membenarkan dan menjetudjui 
tindakan DPD jang telah menga- 
dakan delegasi ke Djakarta ter- 
sebut, . dan menjatakan terima 
kasih atas djawaban Menteri Da- 
jam Negeri diatas”. 

Pemungutan suara tentang usul 

membangun pelabuhan Semarang 
Gitunda sampai pada sidang pleno 
pertama. pada th. 1954 j.ad. 
Ae ARENA | 

KURSUS 

sMADJ U?” 
Djalan Purwogondo 15. Semarang 

peladjaran MEME- Memberi 

Bond. 
Tanggal 1 Djanuari 1954 mene- 
rima peladjar2 baru.. 

Uang pendaftaran Rp 10.— 
Uang Kursus Rp. 25.— sebulan. 

Buku? diberi dengan tjuma2. 

aman 
      

  

  

— Pendaftaran dapat dimulai ini hari 

  

N 

PAPEGAAI 

UT 

Suami saja, 

N 

PAPEGAA! adalah tjap jang 

(oleh. peminum? jang ramah. 

—dakt PAPEGAAL 

CA & AA 
TER 

    
lebih menjukah PAPEGAAI GENEVER. 

mentjoba PAPEGAAI: tetap menghen- 

Xn Berckels zeer oude genever, Delit” 

NLV REISE & Co, 

disukai 

Sekali 

  

  
        dari ita, demi kepentingan 
segan kaum Ibu jang sedang 

gat faedah bagi kesehatan 

TBU SEHAT TURUNAN KUAT” 

ur An Tay tjap ,B OEA JA” 

Pekodjan 105 — Telp. 1885 — Semarang. 

baji jang sedang dikandung, dja 
hamil minumlah 

Ibu dan Bajinja. 
Pusat pendjual: 

KONG DJIN TONG 

Exposisi di Balai Pertemuan Ke- 
risten -Bodjong. 15 

Tgl. 18: Tennis Jandjutan, Expo- 
sisi landjutan, Malam Hiburan di 
Gedung Sukasari Randusari. 7 

Tgl. 19: Tennis landjutan, Malam 
Hiburan landjutan. F 

Tgl. 20: Tennis finale, Berenang 
di Pemandian Stadion. : 

Tgl. 21: Arak-arakan dengan rou- 
te: Kabupaten — Bodjong — Tugu 
Muda — kembali ke Halaman Balai 
Kota. ' 1 , 

Tgl. 22: Rapat Umum. : 
Akan diadakan pula Sembahjang 

    

Ckabinun 

| dung tsb. 

sungkan “upatjara Penutupan Pendi-| 

:Hami pingsan, serta tgl 
'perbuatan,jang dilakukan B. 

1 F 

  

   

PERLETAKAN BATU PERTA- | 
MA GEDUNG WANITA. 

Perletakan batu pertama untuk 
pendirian Gedung Persatuan Wanita 

| di Demangan, Jogja, akan dilakukan 
pada tgl. 22 Desember j.a.d. 
'M siang. Menurut rentjana upatjara 
ini akan disaksikan 
Menteri Ali Sastroamidjojo Jar Wa- 

djam 

oleh Perdana 

kil P.M, I Mr. Wongsonegoro. Ge- 
akan merupakan suatu 

peringatan kesatuan pergerakan Wa- 
nita Indonesia berusia seperempat 
abad, dan untuk mendjadi pusat ker- 
'dja (werkcentraal) buat wanita? se- 
luruh Indonesia. 

KUDUS 
PERWARI DAN P.P. 19 

Kemis tgl. 17-8-1953 pagi' Perwari 
Tjabang Kudus telah mengirimkan 

  

delegasi menghadap  Bupati/Kepala 
| Daerah Kudus dan Ketua DPRDS 
Kab. Kudus, untuk  menjampaikan 
surat pernjataan tentang ,,Persamaan 
'Hak, Undang2 Perkawinan, Wanita 
diberi hak untuk mentjeraikan laki 
nja dsb”, , 
| Menurut keterangan baik Bupati/ 
Kepala Daerah maupun Ketua DPR 
DS Kudus akan memperhatikan apa 
jang mendjadi maksud Perwari. Le- 
bih landjut dapat dikabarkan djuga 
di Pati Perwari telah mengadakan 
kundjungan jg agak  demonstratief 
dihadapan Residen Pati, Bupati/Ke- 
pala Daerah. $ 

SIAPA” BERSALAH ? 

Oleh Polisi Kabupaten Kudus telah 
ditahan seorang guru pada Sekolah 
|partikulir di Kudus atas pengaduan 
karena B telah berbuat pelanggaran 
susila sehingga murid wanita jang 
duduk diklas 6 dan berumur kl. 15: 
tahun mengandung 7 bulan. 
Menurut keterangan sebelum Poli- 

si mengadakan tindakan, oleh keluar 
ga gadis dari kampung Demakan itu 
telah ditjarikan djalan kompromi se 
hingga djuga sampai kekantor Uru 
san Agama di Kudus, tetapi B me- 
njangkal atas tuduhan-tuduhan jang 
ditimpahkan, sedang gadis  ter- 
sebut” bersikap - keras  menjata- 
kan bahwa B-lah jang telah ber- 
buat. Lebih landjut dapat diterang 
kan gadis jang malang tsb menggam', 
barkan pada mula2 terdjadinja ,,per | 
kosaan” atas dirinja sehingga menga 

permulaan 

Sampai ditulisnja berita ini belum 
diketahui apakah B mengakui dosa 
nja atau masih tetap menjangkal. 

PURWODADI - . 

  

BUNUH DIRI. 
Seorang anggauta Kepolisian Ne- 

gara Ketjamatan Kuwu Kab. Grobo- 
gan pada- tgl. 17 Des. j.l. pagi hari 
telah: banuh diri dengan djalan me- 
nembak kepalanja dari belakang. 
Menurut keterangan dari fihak jang 
berdekatan, korban tsb. jang ber- 
umur 26 tahun dan bernama R.S.,. 
telah lama mempunjai benih penja- 
kit djiwa. Korban diangkut ke R.S.U. 
untuk mendapat peperiksaan seper-' 
tunja. ! 
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" KALAU WARTAWAN BER- 
OLAHRAGA....... 
Handdoek, dot & pentil 

baji sebagai kenang2an ! 
Dalam memperingati Hari Ulang 

Tahun ke-3 berdirinya DPRDS Ko- 
ta Besar Semarang, maka pada hari 
Djum'at-sore jbl., dilapangan Stadi- 
on, Kes. Balai Kota bag. ,.djago pe- 
dotan” telah melawan Kes. PWI tib. 
Semarang jang berachir 1—0 untuk” 

juntuk keselamatan Kaum Ibu serta kemenangan Balai Kota. Goal tadi 

GANG-BUKU A. Untuk Udjian | 

pendjualan ,,Bunga Ibu” dan ,,Buku 
Kenang-kenangan Hari Ibu” jang ha- 
silnja akan diserahkan kepada Pa- 
nitya Pendirian Gedung Wanita Tua 
Semarang dan Gedung Wanita Jo- 
gjakarta. 

Tgl. 16, 17 dan 18 Des. 1953 di 
Sedangguwo diadakan Kursus Pemi- bola. Dengan demikian, maka orang jang lampau menurut tjatatan terhi 
lihan Umum untuk GRT2 Palebon, 
Gemah, Sendangguwo, 

tertjetak oleh Mangunpranoto (cen- 
tervoor) pada waktu sebelum istira- 
hat. Dalam pertandingan tadi pen- 
djaga gawang Balai Kota Soebardi 
hanja mandah ,,dimakan”  turunnja 
air hudjan jang terus-menerus, hing- 

KURSUS DI SENDANGGUWO ga setelah istirahat ia minta diganti, akibat penebangan? dan penjerobotan 
sekalipun 'ia tak pernah mendapat 

dapat membajangkan ,,gempuran2” 
Gajamsari, hebat jang diterimanja fihak PWI: rang ada seluas 1.228 ha. 

: Pedurungan (Kidul dan Tengah) dan Tetapi sekalipun demikian PWI ha- 
Kedungmundu diselenggarakan oleh 
RT Pusat, Pemerintah, Penmas dan 
Djapen Kota Smg. b 

BEBERAPA PENGGELAPAN. 

Tidak sedikit para wanita jang da- 
lam kehidupannja sehari2 kadang2 
melakkuan pekerdjaan sebagai Orang 

perantara dalam perdagangan - ba- 
rang2 perhiasan atau lazim disebut 
mendjadi ,,poro”. Dan diantara se- 
kian banjaknja orang jang menger- 
djakan pekerdjaan' itu setjara  dju- 
djur, terdapat djuga orang2 jang ti- 
dak djudjur. Hingga orang jang 
mempunjai barang dan merasa men- 
djadi korban ketidak djudjuran ,,po- 
ro” itu, perlu minta bantuan fihak 
kepolisian: untuk ikut serta mengu- 
ruskan. Demikianlah dalam laporan 
polisi tgl. 17 Des. terdapat hai2 sbb.: 
Njonjah S.P. telah menggelapkan 
barang2 perhiasan dan pakaiau sc- 
harga Rp. 3420.— milik nj. S. di 
Nadri Kradjan Smg. dan S.P. kini 
melarikan diri. Demikian djugc sc- 
orang wanita P. jang kini telah me- 
larikan diri pernah menggelapkan 
barang? perhiasan milik A.K. ting- 
gal di Kp. Drijahan Smg. seharga 
Rp. 1250.—. Dan selandjuttja njo- 
njah TSS telah ditahan karena ine- 
nipu barang2 miliknja nj. TSA ting- 
gal di Kr. Kebon Lor Smg. seharga 
Rp: 3500: 

HARGA TIDAK NAIK. 

Toko Hien minta kita kabarkan, 
bahwa tidak betul kalau harga ba-   rang2 ditoko tsb. dinaikkan 50 sen 
dari harga biasanja. Hal ini dinjata- 
kan karena adanja desas-desus bah- 
wa harga barang2 di Toko Hien, 

Djl. Bodjong Smg. telah dinaikkan 
50 sen, untuk menutup ongkos2 jg. 
dikeluarkan . guna  hadiah2 undian 
bagi pembeli, jang pada achir tahun 
ini diselenggarakan oleh toko itu. Se- 
landjutnja Toko Hien menegaskan, 
bahwa djangankan 50 sen, sepeser- 
pun kalau memang ternjata telah di 

nja kebobolan 1 goal, berkat ke- 
tangkasannja keeper Krisno. Keisti- 
mewaan lagi dalam pertandingan 
tadi, jalah ikut sertanja Wali Kota 
Hadisubeno sehabis istirahat dan di 
pakainja 2 wasit ialah ketua DPR 
Dr. Roestamadji dan Soenarjo, se- 
'dangkan dibawah hudjan rintik2 Bu 
Roestamadji melakukan tendangan 
bola pertama sebagai kehormatan 
ipara pemain. Sekalipun hudjan tu- 
run dengan derasnja, toh Wali Kota 
tjantjut tali wondo berganti pakaian 
dan achirnja masuk kedalam lapang- 
an hidjaa dengan tak seizin wasit 
dan kemudian Djamhari (kanan da4 
lam) lalu mengundurkan diri. Wali 
Kota Semarang memang mempunjai: 
»tanda2” bekas djago pedotan.. Wa- 
laupun benteng PWI dikurung ra- 
pat, toh sampai wasit memberi tan- 
da berachir, angka tetap 1—0 untuk 
Balai Kota. 

Pada waktu malam harinja ber- 
tempat di GRIS telah dilangsungkan 
malam peringatan berdirinja DPR 
DS Kota Besar Semarang. Dalam 
pertemuan tadi, diluar  dugaannja 
para pemain PWI, mereka telah me- 
nerima hadiah kenang2an berupa se 
buah handdoek dengan diberi ,,em- 

bel2” pentil untuk baji! Hadiah tadi 
telah diserahkan oleh Gubernur Bu- 
diono pada sdr. Waloejosedjati. Ter- 
istimewa lagi adalah pemberian ha- 
diah sebagai tanda pemain jang ter- 
baik jang diterima oleh sdr. Mang- 
kupranoto. Ia menerima sebuah 
handdoek dengan disertai ,.dot ber- 
ikut botol terisi air susu,, untuk baji! 

Sambil meriahkan hari ulang ta- 
hun tadi, para hadlirin  mengeluar- 
kan pelbagai taksiran mengenai ha- 
diah2 tersebut. 

Iran akan mengadakan perundi- 
ngan2 dengan wakil2 Sovjet pada 
hari Selasa di Teheran untuk ber- 
usaha mentjapai penjelesaian per-, 
sengketaan2 keuangan dan perbata- 
san antara kedua negara tadi, demi-   naikkan dari harga biasanja, maka   hak kepolisian, 

para diplomat 

Ikat pertahanan Eropa, tetapi, dji 
kalau tidak 

2 

| wanitaan, diadjarkan pula ilmu pen 

|tjana pengluaran ada sebanjak Rp. 

Ibengkelan. Selain itu didalam tahun 

Ibang emas di Long Iram dan akan 

  

Habis Kesa- 
barannja ? 

| Politik Lunak Amerika 
| Dekati Batasnja 

PRESIDEN Eisenhower kini. 

jang ulat dan baru, jang sebagian 
besar terdiri dari peringatan2 se- 
tjara terus terang dan tegas kepa- 
da lawan maupun kawan, kesa- 
baran Amerika Serikat bisa ha- 
bis. Dibeberapa lapangan politik 
luar negeri kesabaran kongres 
Amerika Serikat malahan sudah 
mulai?habis. Inilah sebabnja, me- 
ngapa menteri luar negeri John 
Foster Dulles mengedjutkan rak- 
jat Perantjis dalam minggu jang 
lalu dengan peringatannja, bhw 
ratifikasi rentjana masjarakat per 
tahanan Eropa sudah kelewat ba- 
|tas waktunja. , 

— Setjara perseorangan para di- 
plomat Amerika Serikat telah 
mengemukakan hal itu kepada 

Perantjis selama 
berminggu2. Dalam masa persi- 
dangannja jang terachir kongres 
Amerika telah menjetudjui se- 
paruh daripada dana2 untuk: ban 
tuan militer untuk Tuar negeri di- 
gunakan bagi rentjana masjara- 

terbentuk rentjana 
tersebut, tidak 'akan diberikan 
5096 dari pada djumlah dana ban 
tuan tadi. : 

' Soalnja adalah sedemikian se- 

tjis sudah lama  mengetahuinja, 
sedang rakjat Perantjis baru me- 
ngetahuinja daripada peringatan 
Dulles, ialah, bahwa  rentjana 
masjarakat pertahanan Eropa ha- 
rus diratifisir terlebih dahulu, dji- 
kalau tidak pemerintah Amerika 
akan mengadakan  perubahan2 
drastis dalam politik luar negeri- 
nja. (UP) 

WONOSOBO 
LATIHAN KADER WANITA. 

Atas initiatief Inspeksi Pend. 
Masj. Kabupaten. serta berkat ker- 
djasama dengan organisasi2 wanita 

  

  

mendjalankan politik luar negeri | 

derhana, dan pemerintah Peran- | 

Tambah 

dustri dan keuangan Eropa Barat 

€ Kepertjajaan Eropa tum- 
buh terus. 

Djerman telah menawarkan kredit 
djangka-pandjang buat ' pembikinan 
kapal2 dagang. Begitu pula Belgia 
dan negeri2 Skandinavia. Kaum in- 
dustri Perantjis, dengan  sokongan 
Assurance Credit”, telah menawar 
kan kredit berdjangka 5 sampai 7 ta 
hun melebihi Rp- 500.000.000 (lima 
miljard) buat. pembikinan kapal? 
dan installasi2 penjaring air. Suasa- 
na kepertjajaan di Eropa Barat tum 
buh terus dengan menentang semua 
propaganda jang membesar2kan insi 
den2 di Indonesia. Tidak ada kesang 
sian bahwa irama pertumbuhan ke- 
pertjajaan itu akan dipertjepat lagi, 
demikian Dr. Blateau. 

Kerdjasama Indonesia dengan mo 
dal asing dianggapnja sjarat penting 
untuk memperlengkapi. tenaga-manu 
sia Indonesia dengan perkakas2, hing 
ga menambah daja produksi, dan de 
ngan demikian menambah daja pem 
beli dan menaikkan tingkat penghi- 
dupan rakjat Indonesia. Oleh Dr. 
Blateau: dianggap sangat penting In 
donesia, dalam kerdjasama dengan 
modal asing itu, dapat mempertahan 
kan kontrole dan keunggulan penga 
ruh. Saja usulkan pembentukan suatu 
Dana Holding Nasional” jang ber 
fungsi merobah dalam suatu djangka 

.waktu modal asing mendjadi modal 
Indonesia, demikian Dr. Blateau. Da 

jlam garis besarnja Dana itu adalah 
Sbb.: para eksportur dan leveransir 
asing di Indonesia dipersilahkan utk 
menjerahkan kepada Dana Holding 
Nasional suatu bagian, barang bebe 

rapa Yo sadja, dari penghasilannja.   setempat, maka pada tgl. 24 s/d 29 | 
Desember, 1953, di Ibu Kota Kabu | 
paten Wonosobo diselenggarakan 

|Tatihan kader wanita, dengan mak- 
sud menambah mutu pengetahuan 
serta kehidupan wanita hingga ke 

pelosok2 desa. Djumlah: pengikut 
ada 40 orang, terdiri dari waki!2 or 
ganisasi wanita | setempat dan utu- 
san2 dari Ketjamatan-seluruh wila- 
'jah Kabupaten. Ketjuali mata pela- 
'djaran teorie dan praktek soal2 ke- 

didikan, ilmu kesehatan, “ilmu ke- 
.masjarakatan, ilmu djiwa dll. 

.UDJIAN K.P.U./A. 
- N 3 

Udjian penghabisan K.P.U.A. se-' 
h wilajah Kabupaten, jang di se 

iggarakan di 5 buah Ketjamatan 
pada achir bulan Nopember jbl., te 

,   
4 

lah menghatsilkan 85 orang jang lu & : 
lus dari 95 orang pengikut. Para kai 
der lulusan K.P.U.A. ini selandjut- ' 
nja diharapkan akan mentjurahkan 

“tenaga serta fikirannja guna pemba 
ngunan pada dewasa ini. 

KONPERENSI DINAS. 
Pada tgl. 28 s/d 30 Desember '53, 

di Hotel Merdeka Wonssobo akan 
dilangsungkan Konperensi Dinas In- 
speksi Pend. Masj. Propinsi Djawa- 

' Tengah, jang akan dihadliri oleh Ke 

(pala2 Inspeksi Pend. Masj. Kabupa 
ten/Kota Pradja seluruh wilajah 
Djawa Tengah. Sambil menindjau 
kembali 'hatsil2 usaha selama ta- 
hun2 jang telah silam akan ditentu- 
kan pula werkprogram untuk tahun 
1954. 
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HASIL REBGISASI TANAH2 | 
HUTAN DI DAERAH.   

Menurut keterangan fihak djawa 
tan kehutanan di Wonosobo, djum- 
lah luas hutan didaerah Wonosobo, 
ada 12.297,44 ha. Hasil usaha reboi 
sasi atas tanah2 hutan jang gundul 

setjara liar selama. masa pergolakan 

.tung sedjak tahun 1950 hingga seka 

Hasil kehutanan didaerah Wonoso 
' bo selama tahun 1953 terhitung sam 
| pai achir Nopember jl. adalah sbb.: 
Kaju perkakas/ pertukangan 542.642 
m3, kaju. bakar 765  stapelmeter 
arang 63.925 ton”dan kulit accasia 
18.050 ton. (Pia). 1 

!KEADAAN KEUANGAN DA- 
ERAH OTONOOM KABU- 

PATEN. 

Berdasarkan angka2-resmi dari ang- 
garan belanda daerah otonoom ka- 
bupaten Wonosobo tahun 1953 jang 
telah mendapat pengesjahan dari 
D.P.R.D.S. maka keadaan keuangan 
daerah tersebut dalam tahun ini me 
nurut rentjana akan mengalami ke- 
kurangan sebanjak Rp. 416.823.—. 
Kekurangan tersebut adalah me- 

ngenai anggaran jang termasuk dinas : 
biasa, dimana menurut tjatatan ren 

3.029.308.—, sedang penerimaan ha 
nja Rp. 2.612.485,— termasuk sub- 
sidi dari. pemerintah “ pusat sebesar 
Rp. 1.500.000,—. 5 
Djumlah pengeluaran dan peneri- 

maan tahun 1953 jang termasuk di: 
nas luar biasa masing2 ada sebanjak - 
Rp.:30795751 (Pja). 

  

  

CTN AKAN BUKA TAMBANG 
EMAS DI LONG IRAM. 

Pembantu inspektur CTN Kaliman 
tan Timur, Rudolf A. Bech, mene- 
rangkan kepada P.I. Aneta di Ban- 
djarmasin, bahwa di Kalimantan Ti 
mur kini ada 178 orang anggota 
CTN, jang sedang  mengerdjakan 
objek2 batu kerikil, pertanian, perke- 
bunan, koperasi, perkapalan dan per 

depan direntjanakan akan dibuka tam 

diperluas pertanian didaerah itu. Un 
tuk itu tenaga jg. ada akan ditam- 
bah dengan 4 kompi CTN dari luar 
daerah, jang akan ditempatkan di 
Sunggoledo, Malinau, Tandjung Wa 
tu dan Sambodja. Di Djembajan di 

    kian. menurut keterangan  brigadir 
umum dapat melaporkan kepada fi- Abbas Farzaneggan, djurubitjara pe- 

' merintah Iran, pada hari Kemis. 

rentjanakan akan dibuka 300 ha utk 
pertanian dan perkebunan dan 75 ha 
lainnja di Tenggarong, 

Keuntungan jang mereka peroleh di 
sini tentu mengizinkan pemberian de 
mikian. Dapat diatur agar pemberian 
sukarela itu dibalas dengan pemberi 
an sementara kelonggaran jang meng 
untungkan, umpama kelonggaran fis 
kal. 

| Pemberian2.kepada Dana tersebut 
bukanlah pos hilang. Ia dilunaskan 
melalui obligasi2 jg. pada waktunja 

akan dikeluarkan oleh Dana, lagipu 
la dapat memberi bunga tetap tiap 
tahun. Dengan meng-Indonesia-kan 
(menaturalisir) dana2 tersebut, maka 
Dana Hoiding Nasional dapat men- 
djadi pemegang saham daripada mas 

  

EZ7ARD CHARLES MENANG 
ATAS COLEY WALLACE 

DENGAN K.O. 
Pertandingan tindju di San Fran 

cisco hari Kemis antara Ezzard Char 
les melawan Coley Wallace telah ber 
achir dengan kemenangan  Ezzard 
Charles. Kemenangan tersebut dapat 
ditjapai 2 menit 43 detik setelah ron 
de ke--10. 

Pada detik2 itu pukulan jang dilon 

tarkan oleh Charles amat kerasnja 
hingga dapat mengachiri kemenang- 
an komplit dengan k.o. atas Wallace. 

Tjatatan UP mengenai djalannja 
pertandingan ialah, . bahwa sedjak 
babak ke-8 Charles telah melontar- 
kan pukulan2 jang membuat kele- 
nger, tetapi pada babak ke-9 stop, 
dan bertahan, dan sampailah kini ba- 
bak ke-10 jang menentukan bagi 
Charles. Dengan pukulan? volleynja 
jang deras maka 2 menit 43 detik se 
telah ronde ke-10 dimulai, terdjung 

kallah Wallace. 

SUMBANGAN UTK. ,,FONDS 
ASIADE” MULAI MASUK. 
Sebagaimana diketahui, beaja utk 

pengiriman rombongan Indonesia ke 
Asian Games II di Manila tahun de 
pan direntjanakan sebanjak 2 djuta 
rupiah. Untuk mentjapai itu oleh 
K.O.I. Panitia ,,Fonds Asiade” se- 
dang diadakan berbagi usaha, anta- 
ra lain mengadakan pertandingan2?. 
pertundjukan2, sweepstake, dan la- 

in2, begitu djuga permintaan sumba 
Ingan2 sukarela dari masjarakat. Se- 
bagi penderma pertama, hari Djum- 
'at telah diterima sumbangan seba- 
njak Rp. 20.000.— atau 1760 dari 
djumlah beaja jang dibutuhkan utk 
pengiriman rombongan ke Manila 
itu nanti, ialah sumbangan dari Pa 
nitya PON Djakarta Raya. Sumbang 
an itu adalah sebbagai kelebihan 
uang sumbangan jang diperoleh Pa 
nitya PON Djakarta Raya dim. usa- 
ha pengumpulan uang guna beaja pe 
ngiriman rombongan Djakarta ke- 
IPON UII di Medan baru2 ini. 

“ Oleh Panitia PON Djakarta Raya 
telah pula disumbangkan uang seba 
njak Rp. 20.000— kepada P.M.I. 
Pusat di Djakarta. 

MUKARTO SERAHKAN SU- 
RAT-SURAT KEPERTJAJAAN. 
Mukarto Notowidogdo, menurut 

U.P., menjampaikan surat2 kepertia- 
jaannja sebagai Duta Besar Mexico 
kepada Presiden Mexico hari Dium- 
'at. Mukarto tetap pegang djahatan- 
nja sebagai Duta Besar Indonesia di 
Amerika Serikat dan berdiam di sa- 
na. 

4 

MENURUT Indonesia Ber- 
djuang” seorang nama Iman, pe- 
kerdjaan mandur garam jang ting 
gal dikampung Kelajan, Ban- 
djarmasin,  mempunjai seekor 
ajam bantji, Ia dapat ,,bergau?” 
dengan ajam djantan dan ka- 
dang2 dengan ajam betina. Ba- 
ru2 ini ajam ,,adjaib” itu bertelur 
4 butir, Pada dua butir dari 4 te- 
lur itu terdapat dua mata mas. 
Iman beruntung dengan ajam 
bantji itu, karena telah menda- 
pat 4 mata mas dengan tjuma2, 

  

Kaum Modal Eropa 
| Pertj aj a 

Terhadap Penanaman Kapitalnja Di 
Indonesia 

KENJATAAN ADANJA penwaran2 kredit djangka-pandjang 
kepada Indonesia adalah satu bukti bahwa kepertjajaan dunia in- 

terhadap Indonesia tumbuh te- 
tus dengan menentang semua propaganda jang bermaksud membu- 
|rukkan nama Indonesia diluar. Tinggal mengatur agar Indonesia, 
dalam perusahaan? bermodal-tjampuran asing dan Indonesia jang 
akan datang, tetap memegang kendali kontrole jang effektif. Tja- 
ranja ialah dengan membentuk satu ,,Dana 
jang bertugas berangsur2 menaturalisir modal asing mendjadi mo- 
dal Indonesia. Demikian antara lain keterangan 
teau, ahli ekonomi Perantjis, kepada ,,Antara” sehabis studinja jg. 
baru mengenai ekonomi Indonesia. 

olding Nasional” 

Dr. Roger Bla- 

kapai2 partikelir jang bermodal tjam 
puran. 

Dengan memilih maskapai2 jang 
rendabel sadja, dapatlah dipastikan 
bahwa pada achir beberapa 

rik dividend. Dengan uang itu dapat 
lah dipenuhi pembajaran bunga, se- 
dang berangsur2 dapat pula dilunas 
kan sama sekali obligasi2 jang dikelu | 
arkan tadinja. Maka modal jang dina! 
turalisir itu lalu betul2 mendjadi mo 
dal Indonesia, demikian Dr. Roger 
Blateau. 

Di Indonesia ada modal asing be- 
Sar2 jang tetap, beku-dan tidak ter- 
pindahkan keluar. Mengapa buat mo 
dal itu tidak diandjurkan investasi jg 
berangsur2 melalui Dana Holding 
Nasional? Sebagai penarik dapat di- 
berikan umpamanja peraturan fiskal 
jang menguntungkan, pemindahan2 
atau lain kelonggaran. 

Sebagai badan finansir Dana Hol 
din Nasional itu dapat merupakan 
suatu penampung modal, satu pendo 
rong kegiatan nasional dan satu tjara 
jang djitu untuk  menjelenggarakan 
kontrole jang direntjanakan. Demiki ' 
an, dikemukakan oleh Dr. Roger Bla 
teau kepada Antara. Ia berangkat da 

ri Djakarta hari Djum'at sesudah 
mengadakan studi baru mengenai eko 
nomi Indonesia dan kemungkinan? 
buat. hari kemudian. 

Antara lain Dr. Blateau telah me 
nemui Menteri Perekonomian Mr. Is 
kag Tjokroadisurjo dan Basuki Djati 
asmoro, pegawai tinggi Direktorat 
H.E.L.N, untuk membitjarakan soal2 
ekonomi (Antara) 

tahun ' 
Dana Holding Nasional akan mena ' 

| dengan mengumpulkan 

   
Ig 

Mesdjid " 
Ouatul 1 
Islam 

Pemerintah Beri Sum- 
bangan Rp 200.000 
Utk Pendiriannja 

  

    
WAKIL PRESIDEN Hatta jg 

kini berada di Bandung selama 
memberikan kuliah2 di SSKAD, 
Djum'at pagi telah menjerankan 
uang subsidi pemerintah kepada 
Panitia Mesdjid Ouatul Islam se 

pendirian mesdjid itu hadir kema 
rin Walikota Enuh,. H. Moh. 
Enoch dan Djumarma selaku pe 
ngurus harian panitia. Uang suh- 
sidi itu dimaksudkan untuk pem 
beli tanah tempat mendirikan 
mesdjid Ouatul Islam. 

Seperti diketahui, pendirian mes- 
djid Ouatul Islam di Bandung itu di 
rentjanakan selama beberapa tahun 

uang dari 
berbagai golongan masjarakat jang 
sampai sekarang sudah dapat ter- 
kumpul beberapa ratus ribu rupiah. 

Menurut rentjana, biaja jang di 
perlukan seluruhnja tidak kurang da 

ri Rp 5,— djuta. 

Selain akan mempergunakan ta- 
nah tempat mesdjid Bandung seka- 
rang, djuga akan dipergunakan ta- 
nah2 disekitarnja sehingga nanti 

akan merupakan kompleks bangu- 
nan2 jang diperlukan sebagai per- 
lengkapan mesdjid tsb. 

Dapat dikabarkan, bahwa baru2' 
ini terdengar kabar bahwa mesdjid 
baru itu akan didirikan ditempat 

lain, karena tempat jang direntjana- 
ikan semula dianggap kurang baik, . 
ikarena disamping kanan-kirinja su- 

dah terdapat bangunan2 lain jang ti 
dak sesuai dengan mesdjid, diantara 
nja bangunan jang disebut Swarha 
Building jang bertingkat lima.   

(Antara) — 

  

  

INSAN 
Sjair .,Sabda- Djatis 

Sjair Ronggowarsito Jg Bertamsil Ke- 
tuhanan-Kedaulatan Rakjat-Perikema- 

pusiaan Dan Keadilan Sosial 

(Oleh : Wartawan Kita) 

TENTANG 4 BAIT sjair Pudjangga  Ronggowarsito jang 
akan,dipahatkan pada alas. (bantjik). Patung Ronggowarsito - jang 

( telah diresmikan pembukaannja beberapa waktu jl, lebih landjat - 
dapat diwartakan, bahwa menurut keputusan Panitya Patung 
Ronggowarsito sjair2 tsb. adalah seperti dibawah ini: 

1. Ajwa pegat ngudijo ronging 

budyaju 
Marganing suka basuki 
Dimen luwar kang kinajun 
Kalising panggawe sisip 
Ingkang taberi priahatos. 

. Amenangi djaman edan 
Ewuh aja ing pambudi 
Melu edan nora tahan 

Jen tan melu anglakoni 
Boja kadumen melik 

Kaliren wekasanjpun 
Dilalah karsa Allah 
Bedja-bedjane kang lali 
Luwih bedja kang eling lawan 

waspada. 
Walujane bendjang jen wus ana 

wiku 
Memudji ngesti sawidji 
Sabuk lebur lir madjenun 
Galibedan tudang tuding 
Hanatjahken sakehing wong. 
Iku lagi sirep djaman kalabendu 
Kalasuba kang gumanti 
Wong i#jilik bisa gumuju 
Nora kurang sandang bakti 
Sedyane kabeh kalakon. 

Bait ke-1 tsb. diatas diambilkan 
dari buku Kalatida sekar Mega- 
truh — Sabdadjati bait pertama:   

  

bait ke-2 dari buku Kalatida se- 
kar Sinom bait ke-8: bait ke-3 
dan ke-4 dari buku Kalatida se- 
kar Megatruh — Sabdadjati bait 
ke-14 dan ke-15. i 

Buku2 tsb. semuanja adalah 
karangan almarhum  Pudjangga 
Ronggowarsito sebagaimana jang 
dinjatakan oleh penerbit (R. Bekel 
Padmowidagdo) dan R. Ng. Hong 
gopradoto, jang kedua2-nja ada- 
lah ahli waris Almarhum. 

Tentang penetapan ke-empat 
bait tsb. telah mendapat persetu 
djuan pula dari Djawatan Kebu 
dajaan Kementerian P.P, dan K. 
di Jogjakarta. 

Alasan2  pemahatan 
tulisan2 tsb. 

Menurut keterangan Ketua Pa 
nitya Patung Ronggowarsito, Sjah 
lan Rasjidi, jang disampaikan ke 
pada pers, alasan2 Panitya utk. 
memahatkan ke-empat bait sjair 
tsb. adalah sbb.: 

1. dalam bait ke-1, selain 
adanja sandi-asma Ronggowarsito 
jang berbentuk X dan tertjantum 
djuga perkataan ,,mardiko”, 
djuga maksud daripada bait tsb. 
mengandung filsafat/djiwa  keti- 
muran jang murni, jaitu bahwa 
harus senantiasa mentjari djalan 
kearah jang baik dan sempurna, 
lagi mendjauhkan dari tindakan2 
jang bukan2 (jang tidak menurut 
peraturan, kesopanan, kesusilaan, 
keagamaan dlsb.), dan harus me 
ngurangi suka ria. 

2. dalam bait ke-2 pada wak 
tu telah tertjapainja kemerdeka- 
an, Sang Pudjangga memperingat 
kan adanja masa  pantjaroba 
(djaman edan dan adanja korup- 
si2 serta krisis achlak) akan tetapi 
djuga memperingatkan kepada 
masjarakat agar tetap ingat kepa 
da Jang Maha, Esa artinja dja- 
ngan turut bertindak jang tidak 
sebagaimana mestinja. 

Bait ke-3 dan ke-4 ketjuali te 
lah diciteer oleh Presiden dalam 
pidato peresmian patung tsb., me 

personificatie dari Pantjasila: 
a. .memudji ngesti sawidji KE 

| TUHANAN: : 
b.. sabuk lebu lir. madjenun 

ilebu adalah tanah, djadi karena 
isangat tjintanja terhadap - tanah 
Inja, digambarkan sebagai orang 
| gila) — KEBANGSAAN: 
|..c. galibedan — tudang-tuding, 
|hanatjahken sakehing wong (dgn 
ladanja Pemilihan Umum 
tentu -djuga akan menundiuk pe 

| milih2 dan jang akan dipilih) -— 
|IKEDAULATAN RAKJAT. 
'..d. wong tjilik bisa gumuju 
(artinja wong tjilik, digambarkan 
sebagai klas jang tertindas bathin 
(maupun lahir telah ada) — PERI 
'KEMANUSIAAN. 

e. nora kurang sandang bukti, 
sedyane kabeh kalakon (terlaksa 
nanja . Keadilan Sosial) — KE- 
ADILAN SOSIAL. 

Bait2 tsb. selain telah sangat 
tenar dikalangan masjarakat dju 
ga isinja sudah sangat tepat. 

Seperti dikabarkan, pemahatan 
tulisan2 tsb. akan  dikerdjakan 
oleh Wignjopangukir. 

  

»KEN ANGROK DAN KEN 
DEDES” MEMUASKAN 

Pertundjukan pertama jang ma- 
'sih bersifat generale repetitie dari 
sandiwara ,,Ken Angrok dan Ken 
Dedes”, drama klassiek 3 babak 
(buah pena Mr. Moh. Yamin) oleh 
peladjar2 Sekolah Pendidikan Masja- 
rakat dan Sekolah Guru Taman Ka- 
nak2, hari Djum'at malam, pukul 
rata boleh dikata mengagumkan. 
Terutama bila diingat, bahwa letak 
kebagusan dari tjerita ini ialah da- 
lam soal antawatjana (dialoog) jang 
berisi petuah2, filsafah2 tinggi dalam 
djalinan kata2 jang indah menarik, 
sungguh permainan para pelaku ti- 
dak enteng. Tapi ternjata semua pe- 
main, terutama pemegang peran 
Anusapati dan Empu Lohgawe, da- 
pat melagukan irama kata2 ini me- 
nurut tekanan2 jang tepat, hingga 
berkali-kali ' mendatangkan applaus 
publiek. 

" Kekurangan gerak laku (action) 
jang memang harus dibatasi, ternjata 
dapat diimbangi dengan kekuatan 
pertjakapan jang bagus2 tadi. Seram 
kedengaran dalil filsafah hidup jang 
diutjapkan oleh Anusapati: »Siapa 
menikam kena tikam, siapa mengeris 
kena keris”. Kemudian didjawab oleh 
Empu "Lohgawe: ,,Demikianiah Ke- 
ris Empu Gandring terus berbitjara, 
membuang segala noda dari muka 
bumi”, 

Ke 

Menilik hasil jang diperlihatkan 
oleh para pemain ini (jang menurut 
Sutradara | hanja mendapat latihan 
kurang lebih sebulan lamanja),  te- 
rang kota Semarang mempunjai tju- 
kup bibit2 bagus guna kemadjuan ke- 
budajaan sandiwara.  Hanja perlu 
ada jang segera merintis djalan, uns 
tuk memupuk benih2 ini kearah kes 
sempurnaan. 

Mengenai nummer2 selingan, mis 
salnja tari lilin, lelut 
kur dsb. jang disciwn 3garukan oleh siswa2 SGA, Pifteri jukup mem   nurut hemat Panitya adalah suatu ' 

uteri tjukup memuas- 
kan. Fo P3 Sal 

besar Rp 200.000.— Dari panitia. 

nanti : 

jon tlixang tju. 
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| Ilengani, matirto tumit 

Tahun/Djatingarang dil - “ Pepali Kjai Ageng Selo: - “ Doa, Mantra dan Rafalan2, Djawa- 
“dwipa— “ Katuran ja - Burang Perkutat, — “ Katurangga Kutjing, —“““ Firasafnja" Orang 

— Perempuany — Dan banjak 

  

S0LE imponteng: NY 

SEA SH INGET EA NA 

Untuk Hari NATAL dag Tahun BARU 
untuk Tuan dan Sobat-andai Tuan 

Sudah Terbit!!! | 
rn $ Sakti ! Gaib ! Adjaib ! 
BUKU: - 

SURJA GESANG 
Bahasa Indonesia. Oleh Sappbire 

Inilah KITAB KEBATINAN jg. mendjadi Idam2-an Masa! Isi- 
nja a.L: “ Rasianja Kekuatan Batin: - Ilmu Tjipta: - “ Magnetism, 
- “ Pedoman Achlak: - “ Rasianja spj. Ditjintai, Dihormati dan 
Dihargai Masjarakat Ramai, - “ Makanan jg. Memperbesar Ke- 
kuatan Magnetismj - “ Ylham dan Ramalan, - “ Ramalan Tiong- 
kok (R.R.T.), Tiga Ribu Tahun jg. sudah lampau dan Tiga Ribu 
Tahun jg. akan datang nanti: - “  Djokolodang (Ronggowarsito), 
a.L: ,,Hulatana kongsi bisa kenangguh, geledahen kang sajekti, teli- 
tinen hawjo kliru, larasen sadjroning hati, den tumanggap dimen 
manggon — Ichtiarlah sehingga tertjapai, kupaslah dgn sungguh2, 
periksalah djangan. sampai keliru, pikirlah sebelum berbuat, agar 
supaja kesempurnaan tetap ada pada tempatnja.”, - “ Ramalan 
Djojobojo: - “ Kawedaring Dzaman Tjatjad (Sinom Paridjata. 

4 Ronggowarsito), a.L: ,,Wekasan kukusing karso, kesit welut den 
potro lumbu Teen hangin, balendre, mondar mandir, rahaju 

ing tojo, hanteng kitiran kumitir, 1omo-lomo lumuh halam kalumra- 
ahkan kedalam bah. Kromo. Inggil, kemudian diterdjemahkan pula 
isertai tafsirannja djuga): - “ Perhitungan Mendjodokan Pengantin 
pdirikan/ Pindah Rumah, - “ Perhitungan Sunan Kalidjaga, - “ Naga 

    

    
     

    
       

  

hojoding kaju, 
han.” (Kesemuanja « 
kdim. bah. “Indonesi 
dan Hari Kawinnjas 

     

lain?nja pula. Pendek kata buku Surja Gesang benar2 bermanfaat 
bagi mereka, jang menaruh minat dalam Ilmu Kebatinan, Ilmu Kedjawen/Ilmu Tua dan Rama- 
lan-ramalan Para Pudjangga jang terbesar, terutama Ronggowarsito dan Djojobojo. Sebuah ki- 
tab jang lajak dimiliki oleh setiap penduduk diseluruh Nusantara, jang tak akan basi untuk sela- 
ma-lamanja ! $ : - 

SATU BUKU tebal, terdjiid mewah, hanja ................... NA Rp. 
(Luar kota tambah ongkos kirim. Rp. 2.50) 

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

badan Penerbit: " : 

OK DJING 

Mia 

KWA GIO 
DJALAN NGANTENAN Ng. 2 — KUDUS: 

  

  

NN 
KEUNGGULAN 

sz Lebih Sedap 
z Lebih Halus 

—« Lebih Mustadjab 

    BAN LUAR 
GOODYEAR 

Temu en 
MEMBUTUHKAN 11 3 Ne 
BAN DALAM 

GOODYEAR 

SR UG 3 

NJONJA MENEER     

  

    
Semarang. 

Agen” Djokja: 
Tugu Kidul 7, 

Tugu Kulon 54. 

sen 177, Gading Kidul 170. 
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« 

Toko Pedamaran 90, Telp. 900, 

Petjinan 78, 
Ketandan 4, 

Lempujanganwangi 80, Keme- 
tiran Kidul 18a, Kintelan 94, 

Agen” Solo: Tjojudan 141, Nga 
peman 15, Djl. Slamat Rijadi 
394, Pasar Nusukan 4, Pasar 
Kliwon 142, Widuran 67, Me- 

Agen? Magelang: Djl. Tidar 
2, Petjinan 96, Djl. Raya 13. 

KENKEKKKEKK KEKE KEK Eka 

    

VITANOL EXTRA KERAS. 

INow 
| Australia 

( kai tinta merah. 

  
  

Ban dalam Sepeda 
. WARNA-MERAH 

Aa Harga tidak tambah 

GOOD/YEAR 
Distributir': 
BAN HONG LIONG & Co., LINDETEVES N.V. 

DAN N.V. TRIMURTI. 

Selandjutnja Agen-Agen diseluruh Indonesia. 

    
Rp. 60.— untuk laki2 ada umur | 
VITANOL tanggung dapat kasih 
laki-laki tenaga baru, tidak bukti, 
uang kombali! Rp. 20— 3 ds. 
Rp. 57.— RIGASTA untuk laki2 
tahan lama (nikmat) Rp. 20.— 
SORGA ISTRI PILL. utk. prem- 

Ipuan tanggung tjukup menjenang 
kan Rp820.— 3 ds. Rp. 57.— 
Buah dada Jembek??? BUSTE- 
IN dapat bikin segar, kentjang 
an montok Rp. 20— EXTRA 
KERAS Rp. 75.- BLOEDDRUK 
TINGGI, kepala pusing??  SA- 
NATORIN tangg. dapat lekas 
tulung Rp. 20— VOCANOL 
batuk kering, darah, sesak, TBC 
tanggung lekas baik Rp. 20.-— 

SCHOONHEIDSPOEDER, 
ZALF Rp. 10.— Porto Rp. 3.— 
sTHIO GIOK GIEM” 
Gang Tengah 22 — Semarang. 

Agen Semarang Plampitan 22 
» Solo Tjojudan. 70A. 
» Kudus Bitingan lama '74. 
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PACIFIC 
3 ISLANDS 

NORFOLK 
ISLAND 

NEW ZEALAND 

    OANTAS EMPIRE 'AIRWAYS LTD., in para!lel with B.O-A.C. 

“Information From All Leading Travel Agents and Oantas Empire 
Airways Ltd.” Phone Gambir6010 — 6039 — 6050 — 6070, 
Djalan Segara Satu 34 — 35, Djakarta. 

  

  

£. » Minjak Obat Ban Leng” “bat Ran 

Leng Tjeng” d sem BanLeng” 

   
Obat pa — Minjak Obat 

Bae Pa | BAN LENG 
Bungkusan pa- Bungkusan pa- 

kai tinta biru. 
  2 
  

       C3
 

BI 
Semua dapat diminum untuk me-     

        

  

          Inna Ass nganat: 
   

        

  

njembuhkan Batuk Baru. atau BAN LENG stm 
Lama, Sakit Tenggorokan, Dysen Pe PA" 
try, Sakit Perut dll. Bagi Bisul?, Be Fs 
“Gatal”, Kena Api, Digigit Nja- 2 | 
muk, Kutu Busuk, Kaki Seribu 2 S3) Aa 
an sad sang binatang Ber Sgp rona SUR2 

isa dapat lekas (hilang dengan : 
digosokkannja. F si 2 

Djuga dapat menjembuhkan AMBEIEN DALAM atau LUAR 
dengan diminum dan digosok derigan BAN LENG atau BAN 
LENG TJENG. 
Apabila merasa lelah atau salah urat dari sport atau djatuh dapat- 
lah BAN LENG, BAN LENG TJENG -dan BALSEM BAN 
LENG digosokkan (dipidjet) dan diminum. Semua penjakit itu 
lekas sembuh karena: BAN LENG telah dapat banjak sekali surat 
pudjian dari Tuan2 jang terkenal, seperti - PADUKA ' RADJA2, 
REGENT2, PUTRA dari SULTAN, pegawai tinggi dll., jang su- 
dah disembuhkan oleh BAN LENG ini, dari matjam2 penjakit. 
(Kalau Tuan suka batja tindasan dari surat2- pudjian tersebut di 
mana dapat diperiksa tanda tangannja SIPEMUDJI, silahkan ki- 
rim adres Tuan jang terang (blok Jetter) kami nanti kirim itu ke 
pada Tuan, atau Tuan dapat membatja djuga surat2 pudjian ter- 
sebut didalam tiap2 botol obat BAN LENG dan BAN LENG 
TJENG. . 2 

dan ,,BALSEM BAN LENG” dapat dibeli di Toko-Toko Obat 
dan tain-lain. 54 
Kalau tidak, boleh kirim Rp 8,50 buat 1 botol Ban Leng Rp 13.— 
buat 1 botol Ban Leng Tjeng danRp 3.— buat 1 biek Baisem Ban 
Leng, Nanti kami kirim dengan tertjatat pada tuan, ongkos kirim 
bebas. 1 

Dikeluarkan oleh: 

Rumah Obat TJEH SHE TONG 
Djl. Bawean No. 22 — Telp. S. No. 2207 — Surabaja. 
  

  

  

ANGGUR 

Gg KAN MAS 

     

    

    

     

  

    

        

    

Prampuan. jang lagi 
bunting muda of tua 
ada perlu sekali mi- 
num anggur ini buat - 
djaga kandungan dja- 
ngan sampe gugur 
(keruron) menamba- 
ken kekuatan bagi 
ibunja dan djau dari 
pena begu ma: 

ok, sakit berak, ping- 
| geng sakit d.L.1. minum 
ini anggur 1 botol 

1G bisa menangken obat 
| antay 5 tiap (bungkus) 

Anggur obat ini musti 
diminum sampe tjukup 
bulannja.   

Distributors : 

Harmsen Verwey Dualop N. V. 
Djuga dapat beli diantero Toko2 di INDONESIA     

.Minjak Obat BAN LENG”, ,,Obat BAN LENG- TJENG” - 

CD ANTAY | 

ht naat 2 

Model OA“ AG 3 4 

1 nomor, $ ' Model UP! Ca 4 
| 9-N51Rp. 29- : - 33 
12-15: Rp. 39. 3 

  

nomor : 
9 - 85 : Rp: 2720. 

24) 9 -llz :Rp. 3220 AN : 

12 - 1: Rp. 3720 FB LN 

SI Model 35. @ “5 3 
19 ak AL LT 

Rp. 6 3 - 3 

Kulit mukanja 
m— ,halus sekali. : SN 

Tht   Jang digemari 
seliap crang. 

  

  

  

63
 

Pakailah Erasmic Bril- | 1 &, » ! 
liantine diwaktu pagi. st 

Nistjaja sampai malam : S 23 
rambut Tuan tetap rapi Cr . .. an ! 

dan menarik. Lagi pula 

Erasmic sedap baunja dan aa "3 
“tidak membuat rambut 

djadi lekat. 

    

  

  

    

Rambut Putih djadi hitam 
100 pCt GARANSI TIDAK LUNTUR ! 

M. S. Rahat 
TABIB 

    
  

  

          

    
      

          

    

  

    

SETERAN 109 — SEMARANG . k 

Mulai tgl 20 Desember 1983| | KING of Hairdye Kk d : 
sampai dengan 3 Januari 1954| , onmawns RADJA OBAT 5 ae 

KELUAR KOTA. S1 . 2 : 

Kn HTAMRAMBUT Ja 2 
hg au sunusnst 9 - z 

: s 5 5 DI 

: ' TAD/ MALAM 8 Sceyk S3 
8 | 1". - 

“ Aka gosok Na s Daftar No: 44379 Daftar No. 44378 

- Ka Kabah Dans... 5 Manufactured by : . 28 

: $ G. M. SCEYK SAHIB — Kebon Djati 114 Bandung | 
: Pesanan bisa dikirim 2 lag ea TER 

nat! A.A. 3 gr. Rp. 20,—, 5 gr. Rp. 30,— 10 gr. Rp: 3 

Mata Mv A.A. 5 Be Rp Fi2:80 dan 10-cc. Rp. 20.—. '» 

P GIT Semua Agen2 Harga sama. : | 

A ADI Mentjari Agen? Baru diseluruh Indonesia. San 1 

BETUL? HI- HN 
LANGLAH maan 5 4 

  

mon ob uar VIRANOL 
Viranol Extra strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah sjahwat (Im- 
potentie sexueel zwakte). Alasan penjakit badan lekas tjape makanan tidak 
hantjur sering marah2 kepala pusing intjok linu2, muka putjat kaki ta- 
Agan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (zenuw). 

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

PILEKKU! 
Pa 

MENGHILANGKAN PILEK 

  

sokkannja adalah malam hari 
bila hendak tidur karena.» 

PENJEMBUHAN DIDAPAT 
DENGAN 2 TIARA BE- 
KERDJANJA 
Kemandjurannja”VapoRuB, da3 
lam menghilangkan dingin 
dada : pertamassetjara tapals 
panas dan kedua, karenas waktu 
itu djuga hawa VapoRub,IsDi 
dihisapnja ber-djam2:lamanja 
Dua djalan-pengobatan inilah 
jang sering menjembuhkan 
segala matjam pilek dalam 
satu malam, 

Y VapoRup 
        

      Mega $ dada aah. 

  
Ss ki 5: 

Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 104. CA 

TABIB WAHID MAWN, Tambilong 40 Bandung. 
AGEN-AGEN : 2 
Universal Stores — Bodjong 6 B, Semarang. 
Toko Obat Eng Tay Ho, Pekodjan 101, Semarang. 
Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, KN 

- 

Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang. 
Toko Happy, Aloon-aloon 15, Kudus. 
Multi Sporta, Kaliasin 7, Surabaja. 
Yoko Baldjun, Djl. Kepatian no. 105, Pekalongan. 
Zindabad House, Nonongan No. 77 Solo. 
Toko Solo, Dil. Sosrowidjajan No. 5, Jogjakarta, 
Toko Jilani, Dil. Kemakmuran 112, Makassar, 8 
Tabib G. M. Fateh Din, Kebun Duku 99, 18 Ilir, Palembang, 
Toko Seth. 16 Ilir lurung Elite, Palembang. 
Toko Radjabally & Sons, Kajutangan 83, Malang. 
Toko Mustadjab Sinmp. Sudi mampir 1, 14-15, Bandjarmasin. “ 
Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogjakarta. 
Warung Moeljo, Djl. Judanegaran 17, Jogjakarta, 
Toko Obat Eng Tay Hoo Petjinan 58, Jogja, 

z » Tek An Tong Petjinan 81, ,, 
w » Thay An Tjon Petjinan 66, 
n » Eng Njan Ho Petjinan 75” ,, ? 
Y » Hok An Djl. Raja 114 Magelang, 

PENNAPE AAS 

  

@ 

t 

    

. debar2 buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 10075 berhasil. Harga - an | 
Dal Pe Sabah Botol Rp. 20.—. Djuga ada sedia lain? Obat jang mandjur. 
dada, leher dan punggung de- Pil gembira istimewa buatelak nat r nba ha ena sa... Rp. 15.— 

: ngan obat ini, karena setelah Pil Viramin buat pPEreMPUAN .....oooo oo. uan 9 25 — 
kurang dari 3 menit sadja Minjak Tangkur adjaib buat laki2 Senenntantanenanaaanaa aan eneg 2 1 

. terasalah kemandjurannja. Hi- Salep tjantik Istimewa hilangkan hitam2 dimuka, panu kukul st SG 

dung terbuka, lendir tenggo- djerawat No. 1 Rp. 20.— No. 2 ....... Matana aan aan » 10— 
rokan berkurang, dada lapang Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ...... ,, 10— 

- Gan batukpun terhenti. Waktu Minjak Gatal Rp. 5.— Zalp @xZeeM .....coocooooooooooooor Arakan 3» 10.— 
jang terbaik untuk menggo- Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk .....ocooco.Woo.o.Woo 2. 100m 

 



  

  

Ye “ daa nb ' "Na , 43 / MINYLULA peryuda2 3 Ra ai TAP ING LIAT . V Ta : je Controller (Pengawas  Lalu-Lintas Uc ra) Ia 1 dengan Ti | | (€ 

1 - Akan Monika h : 

3 : DN BEI KIE WAN : — 
: 

AN 
La. Warga-Negara Indonesia. " | an | b. Se-kurang2nja berumur 19 tahun. : 2 IN En sa 3 Se In Pa 2 Ae babe Tao HI Semdraap” : tr Te d. Beridjazah S.M.A. N ri bagian B dengan se-kurang2nja angka .& untuk Bahasa Tageris SP ata 20 Desember 1953 KL dan Ilmu! Pasti pada | djian-Penghabisan. Aa : 1 Ne “Hi Semarang” : 5 : St TN Ce. Keterangan berkelakuan baik dari Polisi/Pamong Pradja setempat. Me AN IG jan | f. Keterangan berbadan sehat dari Dokter. An 3 Ab 

Pelamaran. dilakukan atas tanggungan/ongkos sendiri. | 0 Hee pi 
iharuskan datang sendiri pada Sekolah Akademi Penerbangan ' Indonesia di Gem- Il ——— : C 

ran Djakarta, sebelum tanggal 25 Desember 1953 Gengan membawa. untuk F | —ewmwa $ maa ec 

0 &. Keterangan "Polisi tersebut diatas jang aseli. 8 Persediaan LUAR BIASA “ 
en C. Keterangan tentang kesehatan badan tersebut diatas jang aseli. PAN GN en aa “a . AI sa To JUL Para pelamar jang telah ditundjuk dalam arti memenuhi sjarat2 tersebut “diatas diwadjibkan || 2 Adalah kami punja Collectie : 

a. Udjian tertulis dan lisan dalam Bahasa Inggris dan Pengetahuan Umum jang diselengga- | 5 HORLOGES — VULPENNEN — rakan oleh Akademi Penerbangan Indonesia. Mt ka JNE LONTJENG2 TEMBOK dan MEDJA b. Pemeriksaan Yaa badan oleh seorang dokter jang ditundjuk oleh Sekolah Akademi FIB" . — Pakai WESTMINSTER dan 
PN Tatan : aa Ia .€ DEVINA - GONG, — LONTJENG2 i : 1. Udjian2 tersebut  “disel i Na GUNA SECTRIS. : a. Udjian2 tersebut diatas diselenggarakan diantara tgl. 28/12-1953 “dan tel. 31-12-1953 di- IE / ELEC 5 5 ki gedung Akademi Penerbangan Indonesia, Gempol no. 1 Kemajaran Dian os GM 0) Desk — SETS dari SHE AFFERS Anggur Kolesom untuk Lelaki Tjap 5 Kuda | b. Para pelamar jang lulus dalam udjian lisan/tertulis/pemeriksaan “badan tersebut diatas ke- II Bg f TN AFE- . PA Anna , : 23 . Dp ba 3 

Au 5 : Lan TN an Na Anggur ini baik sekali untuk membikin kuat tubuh jang lemah, bikin segar badan, teguhkan If 
diberi uang sebagai pengganti ongkos perdjalanan dari tempat asalnja sam- H| Ke Tentu dapat memuaskan Njonja2 dan semangat dan ada napsu bersantap. Dengan demikian sendirinja anggur ini djadi yana R jang tid: | : jian2 “ id enggan 1 |' , : Pe min kesehatan, muka jang putjat djadi merah, tenaga bertambah, hati senantiasa riang gembira, 'B 

ar jang tidak lulus dalam udjian2 tersebut tidak mendapat uang pesan | N UN Tuan2 punja keinginan. ingatan terang, tidak ada lagi merasa pegal linu di kaki tangan, Atau Been Me Iae Hani jalanan tersebut. i h , 5 : : : $ Na kata 5 2 . “ig 
Ba an : F SAS PA pra & 2 1 $ 3 Aa aa 5 mengganggu. Orang jang telah lojo akan merasa djadi muda kombali, sementara orang jg masih (8 
kan adalah sebanjak 20 (dua puluh), tjalon peladjar Air bir Controller. Ng : : | Kwaliteit tinggi dan. Harga Pantes. muda akan djadi semangkin baik kewarasannja. Rasanja anggur ini jang enak, manis dan sedap, 6 

pendidikan 2 tahun. Na Tag Ne " Luka 5 : 0. NIM suwrurrkORLOGER — BODIONG 58 — TILP. 1514 — 'Itjotjok amat untuk tiap-tiap orang. aa 'Hanja mereka jang beridjazah S.M.A. Negeri bagian B dan mempunjai angka se-kurang2nja $— JAVANESE ART SEMARANG Mengandung Vitamin A. B. C. dan D. “6 untuk Bahasa Inggris dan Ilmu Pasti pada Udjian Penghabisan DAPAT DITERIMA SEBA- $|$ 
: ru GAI PELAMAR. Nan aa Anggur Kolesom untuk Wanita Tjap 5 Kuda | : Aa Bnata TAN Jera Ba oat - —— 1 Anggur ini baik amat untuk kaum wanita jang biasa dihinggapi berbagai penjakit, badan IP Ta Kepala Akademi Penerbangan Indoresim EP 22 BARA 5 V (lemah, kurang tenaga, tidak napsu makan, semangat lesu, datang bulan tidak tjotjok, dan sebagai- | " Pe Ma EN nja, dalam tempo tidak lama itu semua gangguan akan hilang djika- minum ini anggur. Tenaga 'f KORTING 20 la | : akan kembali pula sebagai sediakala, muka djadi bertjahaja dan terang, napsu makan bertambah, I , P . were AI : 'Ipikiran senang, hati gembira, tidak “ada kesukaran lagi. Terlebih pula rasanja ini anggur dibikin | Kepada pengikut Kursus2 jang membajar sekaligus sampai enak sekali dan manis, tjotjok untuk para wanita. Tua-dan Muda tidak. ada pantangan untuk | tammat peladjaran2. 5 meminumnja. Baik sekali bila ditjampur dengan telur ajam diaduk sampai rata. - 1. SM.P. b/g. B (13 matapeladjaran) Rp. 300,— « 

TI /, 1 2. SM.P. b/g. A (14 ,, 2 )..... Rp. 300,— Mengandung Vitamin A. B. C. dan D. 2g 23 o # J s at 2 3 —- AN / / 1 3..Meg. Buku A (lengkap 4 Si Nanga“ sja : Harga per botol besar Rp. 12.50 — botol kefjil Rp. 7.50. 4 ARA MSN - - 100,— aa ta PN Lena IP KO rw anemma 4. Administrasi Kantor 2 Api Terbikin oleh: : NE 5, Bahasa - Inggris 1 2 Dan LM» » E N c U M U M A N i N EA Seterimanja uang peladjaran sampai tammat segera dikirim l DO RB K ONG : € : - Nan Toko at I 7 “Dengan -perantaraan ini dipermaklumkan kepada Saudara-: NA AA Prospectus boleh diminta pertjuma. , 
: 

saudara, bahwa mulai-bulan Djanuari 1954 jad. akan dimu- - £ 1 P | : Gang Pinggir No. 1 — Semarang — Telpon 1658. : 
Ea : TN Sea i INSTITUUT ,HASRAT" . Ma naa engadjaran baru STENOGRAPIE djurusan-SFB- i | Surakarta. Dapat dibeli disegala TOKO2 dan WARUNG2. Pendaftaran dilakukan di Djl. Djokja 2, (Bergota). . . MK obepengibap dkom. Post, 2 Spa, L Peladjaran berlangsung di Djalan Karang Tempel No. 12 5 : 5 
Mereka jang belum mendaftarkan diri mengingat tempatnja 

Natan DepeikpiA. degera Berbanyan dengan Bg. Dengan " « Siapakah ingin hidup selalu sehat. Kuat dan Tetap Muda ? Didin an. Kepada jang telah.mendaftarkan diri dimint ngan WK Yee 
4 . horm. aangoia Time di Dj. Diokja AD ai "mebel pet : ) MINI MI i 4 H SEI 4 Li ) P ie h 7 h v . : , | 
uma ana erp. 

“djelasan seperlunja. ta : 
: DIRECTIE. “3 AR g » s 5 . 3 Terletak di Kp. PETELAN KIDUL No. 708 Semarang. 

LN GL ur 1 4 a « O Csom N O. 1 Ukuran: 5.40 X 14,50 mtr. (lantai djobin, dinding papan). 
IC ! 8! ..: :| k ND : Dapet trima kosong, ketrangan kepada: R. MOHAMAD SALIM atau R. MOELJANIE, Kp. Djerukkingkit No. 2 (tiap-tiap djam 4— 6 sore) 

    
  

a. Idjazah aseli S.M.A. bag. B dengan daftar angka2 Udjian Penghabisan. hn IN 

    
    
  

  

ttd. 
(R.H. Germania Soeriadiradja). 

  

| BUREAU STENOGRAFIE INDONESIA       
  

  
  

  

  4 23. Pa untai : : ) e Baru Terima: WIDOSARI No. 1 SEMARANG 2. | ini anggur telah dibikin dengan akar? dari Tiongkok KOLESOM No. 1 jang terpilih dan ditambah dengan VITAMIN) jang SEDJUMLAH BESA Ten ' Nenen E berguna sekali untuk menambah 'darah. Terbukti kemandjuran dan kekuatannja untuk kaum Lelaki atau Prempuan jg. berbadan AN LUAR NEGERI : lemah dan 'jang terserang penjakit ,,RHEUMATIC” dapat disembuhkan dengan ini ANGGUR KOLESOM tjap ,, GELAS MAS” PN iang ta? asing “bagai -rakjat seluruhnja di INDONESIA ! & Sa Kerstboom — Ke st! 

AN ' Untuk: LELAKI WANALIM G3 HAMIL dan BRANAK | || lampen — Slingers — Zilver-Goud Setelah minum Anggur Ko- an Dea ak Mana Selaiu'mintam Yerus Anggur en Gekleurde Bollen dan lain2 5 1-1 Ke g Kolesom No. 1 tjap ,,GE- d lai sehat dan Pa ah “ON LAS MAS" badan mendja- 
kuat, tambah darah, poto- 

    Ne ——3 4 :. 

£3 p “Para Credieteuren dan Debiteuren dari Paduka G. K. Ratoe | H) , 24 aa 3 3 'Hageng, jang telah wafat di Solo pada tanggal 13 Djuni 1953, |: y kolesom No. 1 tjap ,,GE-- 
.dimin 1 agar mengadjukan penagihan dan pembajaran hutang ke- Bh na 

Sebelumnja minum Anggur 

perhiasan chusus untuk menghias 
Kerstboom 

: KINI TELAH ADA RIBUAN. PENDUDUK DIDA- : : ngan badan selalu tjantik LAM DAN DILUAR KOTA SEMARANG MEMPUNJAI 3 dan gagah. : Na PKP | SUDAHKAH TUAN2 — NJO- 
28 2 : 

. NONA2 MEMPUNJ: JGA ? Ketua Kumisi tersebut. Bisa dapat beli di antero Toko2 dan Warung2, Pasar Djohar di SELURUH INDONESIA. Sat SE da ae B. P. H. TIOKROKOESOEMO. SEBOTOL BESAR Rp. 12,50 SEBOTOL KETJIL Rp. 7,50 | R ADJ A MURAH 

- “Toko Obat Eng TYay Ho Toko ,HIEN” & Co 
te x Ih 'Perusahaan Anggur Kolesom No. 1 tjap GELAS MAS” Ge ananan 

LONTJENG rae | (000 Karangtempel No. 200 Telp. No. 1472 NN Kantor Pekodjan No. 101 Telp. No. 1881 TGITY CONCERN ONE 

Ta Kumisi Peninggalan Putera-santanadalem, — berkantoran di | 4 LAS MAS” badan lemah, Sidikara, Baluwarti Karaton Surakarta, paling lambat sebelum atau | 5 eno EK Ka 
tepat seratus hari dari keluarnja: pengumuman ini. “ F kurang sehat, potongan ba- 

Penagihan jang diadjukan sesudah “seratus hari dari tanggal “ “dan kurang tiantik. ? nja pengumuman “ini tidak akan dipenuhi. 33 1 3 H Tae 3 
i 

di sehat dan kuat. Poto- 
ngan badan fambah baek 

    
        | 1Pterima GANTI KAS 

| Arlodji kompl. PLAAT e . up Uu #G Ia 
ARUM KATJA PU- 5 

— : 
TERAN. Selang R Ai z / P ja 65 “TP Kent Nag : 5 MEN Sea LUX 5.5u 7.00 00 INI MALAM PREMIERE (“13 tah) 

: : y BANTIE ai . , ea 5 5 : : - ALEX GUINESS P H k Cc A R Ds Bunsatidhesi 
dengan GARA: . 3 ag Ba 3 Ni besi 10 Ha GLYNIS JOHNS 99 Pan Gempar. 

Cenatang | Pan : — 
MATINEE : MINGGU PAGI djam 10.00. | Dapat dipesan dari persediaan Ta Pe Ne aa ag 

— | sa apn De NA : | Tua ROYAL ANSTeRiota 

  

: 'Gang Warung No. 1 Semarang 

          

  

penghabisan PLAMPITAN 29” SEMARANG - Itogela Pa NA 1 NA TM “2 ) Te ISLAND” 1 As 5 : Sh : 3 | p 
Captain Harding's fabolous ad ture! 

Maison : E L I "- A Gs 
Mnodel F2 4 PI ? | ! ja , - : " Ceiumbia Super — Serial terbesar — panai PA Gempar! 

, ji “ 

| Ahli keriting” RAMBUT dan KETJANTIKAN 3 : i : : , ba | i 
ROYAL MULAI MINGGU PAGI djam 10.00 (u. 13 th. 

(Med. dipl. schoomheids - specialiste ) Yi 4 
d.m.b. »SKASSAN” atau PUTERA MAHKOTA larap pesan tempat lebih dahulu Pn : | "3 : 5.09 7.00 B3 Ma an JANG TERTJURI 

GRAND ni Malam Pengh. fu. 13 th.| 
5.00 7.00 9.00 AMRAH — MIMI MARIANI — MIEN SONDAKH 

Ke an ira : ” (g h . M. ARIEF — PAULINA ROBOT — KUNTJUNG Ba SENEN MALAM PREMIERE | '$ n @n AN PUTERA MAHKOTA Ba du TORION 5-7-9- Gta) | 3. 2 yg 2 ena an KASSAN atau JANG TERTJURI 
Neh : s 

3 4 
Dongengan 1001 Malam penuh sensatie dengan lagu2 dan Tarian jang 

TOROg9 ULNY, 9 AA 29 Sa : T merdu dan indah! 
| : Terkkkk MULAI MINGGU PAGI MATINEE djam 10.00 (wu 13 tah) D JURNATAN N2 4 -SEMARANG , . Manga et MYSTERIOUSASLAND” 1 U N DAN G AN SD 189.15 TN ena BUSTEHOUDER (Kutang) merk »LIEM” jang sudah terkenal Dengan djalan ini diharap den gan hormat kedatangan Tuan2/ | I N DRA INI MALAM D.M.B. (u. 17 tah.) 

lope — Marilyn Maxwell se . | ditanggung Aan Tan SeAk gaainja, 5 Oka Dadap Ata patan  alN Ki Pa Denaang na 2 3.00 -7.00-9.00  MISLIA —MUSTAPHA — NURSIAH — M, SABRI 
IMAN. ND Yin an Aa ita ada sedia matjam-matjam model seperti bikina uropa. S ng sei ai 2 Ani LIMON DROP KI a | , “| Tjotjok sekali untuk kaum Wanita dan kita djuga ada sedia Ku- HA” N.V. pada tg. 2 Januari 1954, hari Saptu malam djam BUNGA PERTJINTAA N” 

| tertawa tetap tertawa! YYONNE DE CARIO 1 tang jang buat pakai Kebaja dan Kutang jang zonder pakai tali Pa ana di Kantor ,,ESHA” N.V. Pusat, Purwodinatan € 
Be aa pundak. Sa 1 enga Semarang. : Miriggu Pagi djam 10. JOHN IRELAND Pa Kanan pak dsetnktihan Atjara rapat: Ns naka ia 2 KAN ea OGAN. 

erobahan Anggaran Dasar “Ini malam dan besok ara TN "n Pn Na 3) Soal2 Jain 2 : malam pengabisan : bai, 5 : “Di Fiitebon “Toko JUNG SENG”,  Pasuketan 54 A. 4) Penutup. ROXY INI MALAM D.M.B. (u. segala umur) 
th 5 ( F ji data ani Ba AA SN Na an an na Si Direk (th) Warner Color SA ga LN -—— edan Mean anna ag degan, TENANG 5.00 7.00 9.00 JOHN WAYNE — RUTH HALL —— 
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Satu romance drama jang memikat dan mengharukan! 
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