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Di Sulawesi 

Muntjul: ..Gerilja Rakjat | 
Islam“ 

  

(Sula- Berita2 dari Madjene 
wesi) menjatakan, bahwa dari 
orang2 jang datang dari Basan- 
kaju (dekat perbatasan Madjene- 
Donggala) didapat keterangan 
bahwa gerombolan bersendjata jg 
menamakan diri TI telah mulai 
menduduki desa Karoossa, « Pa: 
sangkaju dan Lariang dengan 
tjara menempatkan  pasukannja 
jang teridiri ratusan orang bersen 
djata lengkap. Mereka sedan 
mengatur pemerintahan sendiri 
dan membentuk lagi satu gerak- 
an jang dinamakan ,gerilja rak- 

» jat Islam Indonesia.” 
Patut dikabarkan, bahwa semua 

tempat2 tersebut sukar sekali men- 
dapat perhubungan,  Ibunegerinja 
sendiri. Mamudju, kira2 150 km. da- 
ri Madjene jang dulu mendjadi hu- 
bungan darat, sekarang hanja dapat 

f ditjapai dengan motorboat dan pe- 
rahu, sedangkan Mamasa jang letal 
nja dibagian Toradja dulunja mem- 
punjai hubungan oto, tapi hubungan 

   
J. Hansen dari 
Sumatra Selat 

Hap aa : iga . . - - Stimatra Selatan melonijat melalui mistar setinggi 2.90 m. 

  

    mn lontjatan ini masuk giliran selandjutnja 
polstbk lontjat tinggi di PON II. 

Pakt Spanjol-Amerika 

pada nomor 

  

  

Atjeh Utara. 

dak membikin  pengatjauan 
perang2an pada malam 

     
(Pengatjauan Di Atjch Sudah Disiap- 

| kan Sedjak Bulan Agustus 
Pemimpin? Partai Banjak Terima Surat Antjaman 

SETELAH TERKATUNG-KATUNG 3 hari 3 malam dilautan, Djum'at siang telah tiba di 
Belawan 5 tongkang jang berisi 418 pengungsi dari Lho Scumawe. 
pai oleh sebuah kapal Djawatan Pelabuhan Belawan jang bertugas 
berisi pengungsi2 itu pada kira2 25 mil dari Belaw 
tan jang sangat sarat membikin tongkong2 itu ter 

| dengan kekentjangan 2 mil sedjam. 
kang2 tersebut para pengungsi jang ada didalamnja sudah butjat2 
mirum. Rombongan pengungsi jang datang dari 
terdiri dari 418 orang. Diantaranja 100 orang Tionghoa dan seorang India. Selebihnja orang2 In- 
donesia jang berasal dari luar daerah Atjeh, tetapi sudah berpuluh2 tahun menetap di Lho Scuma- 
we. Diuga diantara mereka terdapat seorang dokter, 

Dalam pertjakapan dengan ,,Antara” kalangan pengungsi itu mene- 
rangkan bahwa tanda2 Atjeh akan ribut telah diketahui sedjak tgl, 17 
Agustus jg lalu. Sedjak tanggal itu telah diatur oleh golongan jg hen- 

keamanan persiapan, 
hari bertempat disawah2. Djuga  dipropagan 

dakan kebusukan pemerintah RA. dsbnja. 
ngan2 pengungsi itu, keributan jg terdiadi di Atjeh 

diantaranja “latihan 

menurut kala- 
diorganisir oleh 

Seterusnja 

an. Menurut keterangan, hudjan lebat serta mua 
paksa menjusur pantai dari Lho Seumawe hanja 

Dan tatkala kapai Djawatan Pelabuhan itu menemui 

Lho Seumawe ini merupakan rombongan kedua 

beberapa pemimpin PNI, PKI dan 

ini sekarang hanja dapat dilakukan 
dengan kuda dan djalan kaki. Di- 
tempat terpentjil tersebut — biasanja 
gerombolan agak leluasa bergerak 
tapi kalau datang tentara, mereka 
mengosongkan lagi tempat itu. Ke- 
adaan rakjat sendiri terombang-am- 
bing. Demikian berita tersebut. 

Seterusnja dikabarkan, bahwa pa- 
da tanggal 16 Sept. jang baru lalu 
gerombolan bersendjata telah menje- 
rang tentara di Pambauang hingg: 
tembak-menembak terdjadi setengab 
djam lamanja. Gerombolan teiak 
melepaskan tembakan mortir tapi ti- 
dak berhasil. Korban dikalangan 
tentara dan rakjat tidak ada, sedang 
dipihak gerombolan pun belum di- 
ketahui. Sementara itu dikabarkar 
dari Madjene bahwa pada tangga! 
20 Sept. malam jang lalu dikota 
Madjene pihak tentara melepaskan 
tembakan2 mortir pada gerombolan 
jang mentjoba mendekati kota. Se- 
orang penduduk mati kena petjahar 
mortir. Besok harinja' pada 21 Sept 
jang lalu gerombolan dapat menrc- 
bos dibagian kota dan mentjuri 4 
buah mesin tik. Beberapa saat ter- 
djadi tembak-menembak dengan po- 
lisi. (Antara). 

s 
Bukan Beria 
Jg Tulen? 

Jg Diperiksa Di Moskow 
Katanja Tjuma ,,Dubbel- 
Mn Pangetna 2 
ULIO AMOS, kepala dari se 

buah kantor penjelidik partikelir 
(detektif) di Baltimore hari Djum 
'at mengatakan bahwa ia telah 
memperoleh keterangan2 bahwa 
bekas menteri dalam negeri So- 
vjet Lavrenti Beria, kini memang 
sudah melarikan diri dari Sovjet 
Uni. Sedangkan orang jang akan 
diadili di Sovjet Uni itu, demiki 
an Ulio Amos, adalah seorang jg 
serupa (dubbelganger) dengan 
Beria. Ia mengatakan bahwa kete 
rangan2 itu diperolehnja - dari 
agen2-nja diluar negeri. Dalam 
pada itu dari para pembesar A.S. 
jang bertanggung djawab didapat 
pernjataan bahwa mereka itu me 
njangsikan kata2 Amos tsb. 

Berkenaan dengan utjapan2 Amos 
itu, United Press mewartakan ten- 
tang diri Ulio Amos itu. Diwartakan 
bahwa beberapa waktu sebelum 
nja Amos pernah mengatakan bhw 
dalam musim panas jl. dari seorang 
milioner Amerika Clendenin Ryan 
mendapat uang sedjumlah 50.000 
dollar untuk memimpin kegiatan? 
spionase dinegeri2 blok Sovjet. Re- 
kan2 Ryan di New York menyjata- 
kan bahwa Ryan dan beberapa 
orang lagi telah mempergunakan 
»beberapa djuta dollar” dalam tisa- 
ha2 untuk apa jg mereka katakan 
menjelundupkan Beria keluar dari 
Sovjet Uni. Demikian berita2 dari 
United Press. (Antara). 

  

Hu€ Diamuk Bandjir 
1000 Orang Tewas Akibat Bentjana 

Untuk bantuan ekonomi, 3. Utk. 

Spanjol Lepaskan Ke- 
nefralannja 

Amerika Dapat Gunakan Pangkalan? 
Spanjol—Tapi Harus Beri Ban- 
tuan Sebanjak 226 Djuta Dollar 

hari Sabtu mengumumkan tenta ng telah diadakannja perdiandji- 
an2 dengan Sepanjol jang akan membolehkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan2 udara dan pangkalan? angkatan laut di 
negeri itu sebagai gantinja bantuan militer dan ekonomi kepada pasukan2 bersendjata Sepanjol. Dalam pengumumannja kemente 
rian Juar negeri Amerika mengatakan bahwa tiga buah perdjan 
Gjian bilateral telah ditanda-tangani antara pemerintah2 Amerika ran Sepanjol jang bertudjuan untuk memperbesar kemampuan 
su guna pemeliharaan keamanan dan perdamaian internasio- 
nal. : 

Dikatakan bahwa  perdjandji- 
an2 itu telah ditanda-tangani di 
Madrid oleh menteri luar negeri 
sepanjol Alberto Martin Artajo 
Ian dutabesar Amerika James 
Dunn. Menurut komunike State 
Department tiga perdjandjian jg 
telah ditanda-tangani itu ialah: 

sedikit2nja berarti kerdjasama tidak 
langsung antara Sepanjol dan nega- 
ra2 NATO, jg achirnja mungkin da 

pat menudju kearah penggabungan 
Sepanjol setjara langsung dalam or 
ganisasi pertahanan tsb. 

Tak mungkin lagi netral. 

1. Untuk konstruksi dan. pema 
kaian bangunan? militer di Sepa | W 5 
ajol oleh. Amerika Serikat, 2. |kim lagi mengharap akan dapat F mempertahankan kenetralannja dji- 

ka petjah perang dunia ketiga. Da- 
lam perang dunia pertama dan ke- 
dua Sepanjol ialah netral. Di kemu 
kakan oleh pembesar2 di Washing- 
ton bahwa: andaikata petjah “perang 
antara Amerika dan Sovjet Uni, pi- 
hak Sovjet pasti akan menjerang 
pangkalan2 di Sepanjol jg dipakai 
oleh Amerika, sedangkan kota2 dan 
pelabuhan2 Sepanjol dapat pula di 
djadikan sasaran pemboman. Pembe 
sar2 Amerika dalam pada itu ber- 
pendapat bahwa djenderal 
co Franco menganggap perdjandji- 
an jg bersedjarah bagi negerinja sc- 
karang ini ,,tjukup berharga untuk 
mengandung 'risiko2 sebesar itu.” 
Pengumuman State Departement 
itu tidak menjebut nama pangkalan2 
jg akan digunakan oleh Amerika di 
Sepanjol, tetapi kabarnja pangkalan? 
udara jg pertama2 akan diperbaiki 
terletak didaerah2 Madrid, Barce- 
lona dan Sevilla. Pangkalan angka- 
tan laut jg akan diperbaiki dan nan 
ti terutama akan dipakai oleh ang- 

membantu Sepanjol dalam ben 
tuk perlengkapan? militer.  Pe- 
agumuman itu selandjutnja me- 
ngatakan bahwa bantuan  ekono 
mi dan militer Amerika kepada 
Sepanjo: akan berdjumlah 226 
djuta dollar beruva kredit2, dari 
djumlah mana 85 djuta dollar 
akan digunakan untuk bantuan 
bagi ..usaha memperkuat pertaha 
nan”, dan 141 djuta dollar utk. 
sperlengkapan2 militer”. f 

Menurut perdjandjian2 terse- 
but zone2 militer jang telah di 
sediakan untuk pemakaian ber 
sama oleh Sepanjol dan Amerika 
Serikat akan tetap berada diba- 
wah komando dan kedaulatan Se 
vanjol. Amerika. Serikat akan 
bertanggung-djawab atas pegawai 
pegawat militer dan  teknisnja, 
serta atas installasi2 dan perleng 
kapan2 Amerika, demikian pengu 
muman tsb. 

: Sati katan laut ke-6 Amerika “untuk 
Pengumuman itu menambah: faut Tengah ialah kota-pelabuhan2 kan bahwa perdjandjian2 tadi Cadiz dan Cartagena. 

akan berlaku selama 10 tabun. 

  

pe 

Arti perdjandjian. 

Penanda-tanganan perdjandjian 
militer dan ekonomi antara Ameri- 
ka dan Sepanjol jg merupakan hasil 

dari 17 bulan perundingan2 antara 
pembesar2 tinggi kedua negeri itu 

Sunarjo Kete- 
mu Ike   Bitjarakan Masalah 

Indonesia 
di Madrid, telah disambut- oleh ka- 
langan2 pemerintah: dan Kongres 
Amerika di. Washington sebagai 
»suatu langkah baru jg penting da- 
lam pertahanan dunia merdeka? 
Dikatakan bahwa perdjandjian2 'tu 

MENTERI Luar Negeri Mr. 
Sunario hari Djum'at mengada- 
kan kundjungan kehormatan pa 
da Presiden Amerika Serikat 
Eisenhower di Washington sela 
ma 40 menit. Demikian UP kabar 
kan dari. Washington. Setelah 
kundjungannja ita Mr. Sunario 
menerangkan kepada pers, bah- 

“ “ 5 , . wa kepada Presiden Eisenhower Air Di Vietnam Tengah ? ra: Olah Wowberikan Spomburan Bantusps akan Didjatuhkan Dari Udara 
| Perantjis Hi Saigon Sabtu mengatakan, bah 

penduduk kota Huge, dipesisir Vietnam 
korban bandjir, jang telah meng 

SUMBER 
wa lebih dari 1.000 orang 
Tengah, telah tewas mendjadi 
genangi kota tadi selama 2 hari. 
Saigon — mengatakan bahwa djumlah orang jang tewas ,,menu | rut dugaan tidak melebihi 250 orang.” Hug, ibukota kaisar2 An- | nam dizaman jang lampau, berpenduduk 45.000 djiwa. “telah lebih dulu Diterima laporan seterusnja, 
bahwa sebagai akibat bandjir ini 
200.000 orang terantjam bahaja 
kelaparan. Djustru pada saat ban 
djir datang, padi sudah mengin- 
djak saat panen, hingga seluruh 
persediaan padi musna sama se- 
kali. Menurut Perdana Menteri 
pemerintah Bao Dai, Nguyen Van 
Tam, jang baru sadja mengada- 
kan penerbangan diatas daerah 
jang tertimpa malapetaka tadi, 
keadaan tampaknja mulai normal 
lagi. 1 

Seterusnja diperoleh ketera- 
ngan bahwa P.M. pemerintahan 
Bao Dai baru sadja tiba di Sai- 
gon dari Hue dan dikatakannja 
bahwa djumlah orang jg tewas 
djadi korban bandjir di Hu& ada 
kira-kira 54 orang, diantaranja 4 
serdadu. 

Djatuhkan 20 ton beras 
dari udara. 

Sementara itu kira2 30 buah pesa 
wat terbang Dakota telah disedia- 
kan untuk dipakai oleh pemerintah 
Vietnam, guna mendjatuh2kan obat2 
an dan bahan makanan diatas dae- 
rah bentjana. Beras sedjumlah 20 
ton didjatuhkan dengan parachute. 
.Djawatan meteorologi di Saigon 
| 4malkan hari Sabtu bahwa hu- 

Ky deras akan turun lagij diatas    

  

umum tentang keadaan di Indo- 
'nesia”. Pada pertemuan itu tidak 
(dibitjarakan mengenai tindakan2 
“militer terhadap gerombolan2 di 

Berita menjusul — djuga dari berbagai daerah di Indonesia.   
' Sebelum kundjungannja pada Ei- 
senhower kemaren itu Mr. Sunario 

kundjungi Wakil 
Laut Tiongkok Selatan terdapat de- Presiden Amerika Serikat Richard 
pressi tropika, seperti jg menjebub- M. Nixon jang menurut rentjananja 
kan angin kentjang ketika hari Dju akan kundjungi Indonesia pada tgl. 
mahat j.l. 22—24 Oktober jg akan datang da- 

Untuk memperbaiki perhubungan, jam rangkaian kundjungan2nja di 
dibutuhkan tempo beberapa ming- Timur Djauh. Dalam pertemuan de- 
gu. Bagian2 dari djalan kereta api ngan Mr. Nixon ini, Mr. Sunario te 
antara Hu€ dan Ouangtri serta Hu€-j Jah merundingkan atjara2  kundiu- 
Tourane telah longsor. ngan Nixon jg akan datang di Indo- 

Inesia. Selandjutnja, mengenai per- 
Bao Dai masih tetap di ' djalanan Menteri Luar Negeri Mr. 
Riviera. |Sunario, UP kabarkan bahwa Mr. 

Sementara: itu diterima kabar dari Sunario sampai di San Francisco pa 
'Djenewa, bahwa Bao Dai, kepala da tgl. 8 September dan dengan ke- 
negara Vietnam (dalam Uni Peran-' reta-api sampai di New York tgl. 13 
tis), Sabtu telah bertolak dari Dje-' September. Ia hadiri sidang2 PBB, 
newa menudju kepantai selatan Pe-/ sampai hari Selasa jbl. Pada hari Se 
rantjis, Riviera, dimana ia mempu- , lasa itu ja datang di Washington un 
njai sebuah villa. Achir2 ini ia ber- tuk mengadakan pembitjaraan2 sing 
istirahat di Evian, Swis. kat dengan pembesar2 State Depart- 

(Antara—AFP). ment. 3 

| 1500 Wartawan Lihat Rocky Pukul Lawann 
ROCKY MARCIANO pada hari| hingga sesudah 1 menit 31 detik di- orang wartawan olahraga — untuk 

: , 4 i .!dalam babak jang ke-11 itu wasit Kemis malam telah dapat memper | Rudy Gotietate Nana ig 

tahankan kedjuaraan adu- tandingan, dan menjatakan Rocky 

tindju kelas berat dengan mengalah: | Marciano sebagai pemenang, berda- 
kan penantangnja, Roland La Star: | sarkan teknis k.o. 
za, dengan teknis knock out didalam 
ronde jang kesebelas. Dengan ber- 
angsur-angsur, — Marciano membuat 
lawannja demikian tidak berdaya, se 

dunia 

Sedjumblah kira2 35.000 orang te- 
lah membandjiri Polo Grounds di 

/ 

KEMENTERIAN LUAR NEGERI Amerika Serikat pada 

Perdjandjian itu djuga berarti bah 
wa Sepanjol sekarang tidak mung- 

Francis: 

Pusa (Persatuan Ulama Seluruh Arjeh) bersama dengan Gerakan 
Pandu Islam Indonesia Atjeh dan bekas pedjoang2 Atjeh jg memberi- 
kan latihan kepada penduduk kampung “disertai dengan propaganda 
untuk mengambing-hitamkan — Republik Indonesia. 

Mengenai kedudukan lain dalam 
pemerintahan, oleh Hakim di sebut 
kan soal2 ini haruslah ditindjau da | 

ri segi technis pekerdjaan, tetapi na ' 
mun demikian kepada orang2 di 
Atjeh tjukup banjak diberi kesempa 

tan untuk menduduki tempat2 itu. 
Hakim menjatakan, kalau dilihat . 

sedjarah perlutjutan sendjata oleh 
golongan  pengatjau keamanan di 
Atjeh itu, maka hal ini adalah sua- | 
tu rentjana jg telah diatur terlebih 
dulu. Ia katakan suasana Atjeh Su- | 
dah terasa panas pada bulan Agus- ' 
tus tetapi mereda kembali pada per 

mulaan September untuk tiba? pe-! 
tjah pada tgl. 20 September jg baru 
lalu. 5 
Gubernur Sumatera Utara seterus ' 

nja menegaskan pula, bahwa peme- 
rintah daerah belum dapat memas- 
tikan berapa lama soal Atjeh ini da 
pat diselesaikan. Dan tugas pertama 
jg didjalankan pemerintah daerah 
jalah untuk memulihkan keamanan 
setjepat mungkin, sehingga rakjat da 
pat hidup tenteram, sedang menge- 
nai langkah2 selandjutnja belumlah | 
dapat diambil suatu konklusi. Ia ka ' 
takan pula, sepandjang jg diketahui ! 
nja, sampai pada saat ini belumlah ' 

Diantara pemimpin2 partai po 
litik jang lari dari Lho Seumawe 
itu diterangkan pula, bahwa me 
reka sering mendapat ultimatum 
dari golongan jg hendak melaku 
kan pengatjauan, supaja bersatu 
dengan mereka. Kalau tidak, ke 
selamatan mereka tidak  terdja- 
min. Lebih landjut dinjatakan, 
ada djuga mereka dengar lapo- 

.ran, bahwa sebelum terdjadi gang 
guan keamanan di Atjeh, diselun 
dupkan sendjata2 dari Malaya ke 
Atjeh dan dari laporan mereka 

(ketahui, bahwa golongan penga 
|tjau keamanan didaerah  Atjeh 
“itu ada mempunjai agen2 diluar 
negeri untuk membeli sendjata, 
misalnja di Pilipina dan Malaya. 

  
Serangan 30 djam. 

Mengenai serangan malam ke 
Lho Seumawe tgl. 20 djalan 21 
September jg baru lalu kalangan: 
pengungsi mengatakan, — dahsjat 
sekali. Tiga puluh djam lamanja 
penduduk tidak dapat keluar dari 
rumah. Menurut kalangan  pe- 
ngungsi itu, serangan atas asrama 
tentara dan polisi jang dilakukan $ : diketahui, bahwa . pengatjau2 di: oleh para pengatjau keamanan : 5 Ne : kabarnja dipimpin oleh bekas ko | Mieh itu mendapat bantuan dari 
lonel Husin Jusuf, tetapi kabar | 
ini tidak dapat mereka pastikar'j 
sendiri. Menurut kalangan pe- 
ngungsi itu pertjobaan untuk 
merampas sendjata jg dilakukan 
serentak dibeberapa tempat, se- 
mulanja akan dimulai pada 1 Mu 

|harram, kemudian diundurkan 
| hingga Asura, tetapi hal ini tidak 
kedjadian karena diketahui- oleh 
pihak jang berwadjib. Dinjatakan 
mereka lagi, serangan serentak jg 
terdjadi pada tg. 20 dialan. 21 
September adalah pertjobaan per 
tama. Djika hal ini berhasil, ma 
ka baru ,,Negara Islam Indone- 
sia” diproklamirkan jang sasunan 
pemimpinnja diketahui adalah 
Gubernur untuk Atjeh, Teuku 
Mohammad Daud Beureuh, Koor 
dinator pemerintahannja, Teuku 
Suleiman Daud, kepala pasukan 
D.I., Husseni Al Mudjahid dan 
wakilnja, Husin Jusuf. 

Sewaktu para pengungsi berto 
lak dari Lho Seumawe, kota itu 
terputus dalam perhubungan lalu 
lintas dengan daerah lain. Kaju2 
dipinggir djalan ditebangi oleh 
pengatjau2 sedang djembatan2 
dirusakkan djuga. Kota Lho Seu 
mawe sendiri adalah - dalam ta- 
ngan tentara, dimana keadaan te 
lah dikuasai dengan baik. Demi 
kian kalangan pengungsi tsb. 
Dalam pada itu Sabtu malam 

Dr. Diapari dari SKI telah menga | ini mendapat perhatian istimewa 
dakan tjeramah di Grand Hotel f dari Wakil Presiden. 
Medan, dalam mana ia katakan, 
bahwa soal Atjeh ini timbul ada La 
lah akibat keketj .. Oleh : 
Diabus dikdmban aa Tatar Kai Fatemi Pura? 

Be 2 Djadi Wanita 
djadi di Atjeh ini, dapat djuga 

Sampai Sekarang Masih 

terdjadi dimana2 dan: karena 'itu 
pemerintah haruslah mengambil 

Bersembunji Di Iran 
MENURUT keterangan 

djalan jang sebidjaksana2-nja, un 
tuk menjelesaikan peristiwa Atjeh 

seorang ' pembesar polisi 
Iran di Teheran, Hussein 

ini. 

Fatemi, bekas menteri luar 
negeri jang kini masih te- 
rus ditjari2 oleh polisi, 
pada waktu ini masih ada 
di Teheran, menjamar se 
bagai seorang wanita, arti 

Mengenai tindakan pemerintah jg 
lain untuk memadamkan kerusuhan 
di Atjeh oleh Hakim dinjatakan, : 
bahwa segala usaha jg dapat di pa- 
kai akan dipergunakan untuk sege- 
ra memulihkan daerah itu kembali. 
Terutama saran dan tenaga orang2 
jg berasal dari Atjeh jg mengetahui : 
soal psychologis mengenai Atjeh jg 
mempunjai . minat jg baik akan di- 
pakai sebagai fikiran untuk menje- 
lesaikan peristiwa Atjeh tsb. 

Seterusnja  Gubrnur menerans- : 
kan, keributan di-Atjeh baru berdja 
lan 7 hari, sehingga waktu jg sebe- 
gitu singkat belumlah dapat untuk 
menentukan tindakan pemerintah ig 
selandjutnja. Kata Hakim pula, apa 
tindakan dalam memulihkan Atjeh 
diambil oleh pemerintah daerah 
atau jg akan diambil oleh .pemerin- 
tah daerah, tetapi tindakan menge- 
nai persoalan Atjeh ini bukanlah 
melulu soal pemerintah daerah me- 
lainkan djuga persoalan pemerintah 
pusat. Hanja kata Hakim, tindakan 
jg diambil oleh pemerintah daerah 
pada ketika ini semuanja mendapat 
persetudjuan dari pemerintah pusat. 

Atas pertanjaan, Gubernur me 
nerangkan, bahwa kedatangan 
Wakil Presiden ke Atjeh baru2 
ini, tidaklah chusus- mengenai 
Atjeh sadja. Kundjungan Wakil 
Presiden ialah untuk mengundju 
ngi daerah2 jang tidak baik di 
Sumatra Utara,  supaja daerah? 

  

Banjak diberikan pangkat 
kepada anak-negeri. 

Setelah 7 hari berlangsung peristi 
wa Atjeh, Gubernur Sumatera Uta- 
ra Abd. Hakim Sabtu pagi menjatat 
kan kepada pers dikota Medan bhw 
»soal Atjeh djanganlah dianggap ke 
tjil” dan bahwa pemerintah sebagai 
langkah pertama akan berusaha de-     

New York — diantara mana 1560 ' didalam pertandingan ini, 

nja, ia pakai kain jang me 
nutupi seluruh  tubuhnja, 
ketjuali matanja. Menurut 
polisi, Fatemi berpindah2 
tempat sembunji, di Tehe- 
ran. Achir2 ini dikabarkan 
bahwa Fatemi lari ke Irag, 
Mesir dan Syria. Mula2 ia 
dikabarkan  ,,mati  ditjin- 
tjang.” Seperti kita ketahui, 
Fatemi « menjembunjikan 
diri, semendjak  Diendral 
Zahedi merobohkan Mossa 
degh sebagai perdana men 
teri, ketika bulan jl. Barang 
siapa dapat menangkapnja, 
akan diberi persen 100.000 
rial “(kira-kira £ 1.000) 
oleh polisi. (Ant-Reuter). 

ngan segenap tenaga memulihkan 

keamanan untuk mengembalikan! kes 4. 
tenteraman kepada penduduk. Ha-' 
kim mengakui keadaan Atjeh adalah 
buruk, tetapi ia tidak memberikan 
djawaban apakah latar belakang se- 
benarnja maka timbul peristiwa 
Atjeh -ini. : : 

Dalam hubungan. ini dikatakan- 
nja, kalau karena ketjewa, ,,siapa ig 
tidak ketjewa sekarang, karena  se- 
mua keinginan jg ada pada kita se- 
mula tidaklah tertjapai” Oleh Ha- 
kim dikatakan pula, ,,Saja tidak me 
lihat alasan pangkat jg mendjadi se 
babnja meletus peristiwa Atjeh ini, 
karena di Atjeh tjukup banjak pang 
kat jg diberikan kepada anak-negeri 
disitu dari pangkat gubernur, resi- 
den sampai kepangkat2 bupati.”     

. 

1) 
Pada hari Kemis malam itu, Mar- Nan : , slah: Siano telah mentjatat kemenangan- seb ebdas ana Paste balai jang San nja jang  kei43 “kalinja. Diidaten - 

lama dinanti-nantikan itu. Mereka | wajatnja sebagai petindju, Rocky 
telah menjaksikan, betapa La Starza telah 40 kali mentjapai k.o. Bagi 
mula2 terdjatuh selama delapan hi-' La Starza ini berarti kekalahan k.o. 
tungan kekanvas, dan kemudian di- | jang pertama kalinja didalam s7 
hantam terus ditali. Ini adalah satu- | pertandingan jang telah dialami oleh 

professional,   satunja knock down jang terdjadi |nja sebagai petindju p j 
     

  

    

  

Lembaga Kebudajan ea tama 
Ken Baraviesseh Came aa: 
senKwnstan sn Wetansaha'   

    

geri, 

iBaharuddin jg berasal 
pada pagi hari Sabtu telah berang 

  

tje Dapat Sendjata Dari Malaya 

itu dapat didjum- 
tongkang2 jang 

Tongkang2 
untuk mentjari 

tong- 
karena kurang makan dan air 

»Perti” 

Mengenai bupati2 jang melari 
kan diri kepihak golongan penga 
tjau, Hakim katakan, bahwa ia 
tidak dapat memberikan  ketera 
ngan jang positif. Jang diketahui 
nja bahwa bupati Langsa dan 
Takengon, jang sebelum nembu 
kaan PON II ada di Meaan, jg 
menghilang. Selainnja masih di 
Medan sampai ketika ini. 

Menurut Hakim, kita masih 
banjak menindjau persoalan utk. 
mendudukkan persoalan jang se 
benarnja. 

Mengenai penahanan beberapa 
orang Atjeh di Medan, Hakim 
menerangkan, bahwa penahanan2 
tsb. tentu dengan adanja alasan? 
dari pihak. jang berwadjib. 

Mengenafr Daud Beureuh Ha- 
kim katakan, bahwa ia masih Gu 
bernur jang diperbantukan pada 
Kementerian Dalam Negeri. Dju 
ga ia tidak mengetahui adanja 
tuntutan dari pihak Daud Beu- 
reuh jang mungkin dapat ditafsir 
kan sebagai sebab timbulnja per 
istiwa Atjeh sekarang ini. Djuga 
tidak dari ,.Pusa” sendiri, jang 
menurut Hakim, sedjak konperen 
sinja pada tahun 1951, persoalan 
Atjeh didjadikan persoalan jang 
rasionil dalam lingkungan persoa 
lan Sumatra Utara. Menurut Ha 
kim sepandjang jang ia tahu, 
hingga sekarang baru seorang 
administrateur- dari perkebunan 
.Semajam”  kepunjaan  Societ& 
Financiere jg telah meninggalkan 

mau 

  

Mampir Di 
Tjilatjap 

? 
Aa NAMUN MAT ME Lg    

Beberapa hari il. tiba di Tiilatiap dengan pesawat catalina menteri per- 
tahanan mr. Iwa Kusumasumantri, dari Djakarta dimana ia disambut 
oleh Angkatan Perang. Nampak hadlir pula 
Semarang dilanang terbang. Gambar: Udjung kiri mr. Iwa Kusumasu- 
mantri dan dihadapannja' Gubernur Boed'iono (bertovi) ketika tiba di- 

     

    

  
ubernur Boedijono dari   lapangan terbang. 

  

Mem persatukan Dan 
Menetralisir Korea 

Akan Diusulkan Oleh Amerika ? — Sa- 
tu Dari 2 Alternatip Politik USA 
AMERIKA SERIKAT sekarang sedang mempersiapkan ta- 

waran untuk menarik kembali pasukan2nja dari Korea apabila 
Rusia dan RRT 
an internasional untuk ,,mempersatukan dan me-netralisir” nega- 
ra jang telah banjak menderita oleh peperangan itu, - demikian 
menurut suratkabar ,,New York Times” pada hari Djum'at. Da- 
lam beritanja jang dikirim dari markasbesar PBB, ,,N.Y. Times” 
mengatakan bahwa sekarang mulai tamvak bentuk politik Ame- 
rika terhadap masalah perdamaian Korea jang akan berupa tawa- 
ran kepada pihak Utara untuk memilih antara dua pokok jang . 
akan menentukan djalannia tindakan2 nanti. j 1 

Menurut s.k. itu, apabila pihak 
Utara hendak terus memblokkir per 
satuan Korea, Amerika akan tetap 
mempertahankan pasukan? militer 
jang besar djumlahnja di Korea Se- 
latan selama masih ada bahaja ten- 
tang kemungkinan terdjadinja “agres- 
si baru oleh Korea Utara. Alternatif 
daripada ini, menurut harian itu, ia- 

Peranfjis 
Sedia Damai 
Schuman Kemukakan Sa-   perkebunannja didaerah  Atjeh 

arat. 

Menteri2 ke Atjeh. 
Seterusnja - menurut - kabar. jg di 

peroleh -P-I.-Aneta, “pada hari Ming 
gu wakil perdana menteri II, Zai- 
nul Arifin dan menteri2 dalam ne- 

prof. “Hazairin dan agamu, 
kiai hadji Masjkur, dengan menum- 
pang pesawat terbang bertolak ke 
Medan. Kemudian mereka itu akan 
meneruskan perdjalanannja ke Atjeh. 
Tidak diketahui. berapa lama kundju 
ngan para menteri ke Atjeh itu akan 
berlangsung. Sementara itu menteri 
pertahanan, mr. Iwa Kusumasuman 
tri dan anggota parlemen, - Zainul 

dari Atjeh, 

kat ke- Sumatera Utara. 

Pemuda Harus Siapkan 
Dan Mengisi Diri Den 

ran2 Utk Achiri Perang 

Indo China 

lah pembentukan negara Korea jang 
dipersatukan dan didjamin kengtrai- 
annja dalam sebuah persetudjuan in- 
ternasional. Dalam persetudjuan itu 

WAKIL MENTERI luar nege- 
ri Perangis  Maurice  Schuman 
pada hari Djum'at 
dalam Madjels Umum PBB bah- 
wa "apabila kedua negara jang 
memberi perlengkapan alat2 sen- 
djata kepada Vietminh bersedia 
untuk berunding, maka soal ini 
dapat dibitjarakan selama atau se 
sudah Konperensi Politik tentang 
Korea.” Perundingan2 itu harus 
bertudjuan untuk mengachiri pe- 
perangan di Indo China, dan me- 
rgembalikan hubungan2 jang !e- 
bih normal di Asia, kata Schu- menurut persetudjuan perletakan sen man. — Idjata harus sudah dimulai sebelum 3 tanggal 28 Oktober j.a.d. nanti. 

SK. "N.Y. Times” menambah- 
:kan bahwa politik jang diusulkan 
itu “mentjerminkan kejakinan da 
lam State Department, bahwa ren 
tjana demikian itu mengandung 
satu2nja harapan untuk memba. 
wa suatu penjelesaian jang kekal 
mengenai masalah Korea”. 

ditarik mundur dari Korea. 

perensi Politik ? 
Menurut ,,N.: Y. Times”, renfjana 

ini ,,bukan telah berkembang seba- 
gai politik Amerika 
tentukan”, tetapi para diplomat Ame 
rika sedikit2nja telah meminta per- 
dapat dua negara anggota PBB jang 
mempunjai pasukan2 di Korea ten- 
tang soal tadi. Usul ini kabarnja 
akan diadjukan kepada pihak Utara 
dalam Konperensi Politik Korsa ig. 

Pengetahuan lam pada itu pemerintah kar 

Utk Bisa Mengganti Tenaga Golongan 
Tua Kelak 

Wedjangan Hatta Kepada 

DALAM TJERAMAHNJA jang mendapat perhatian besar beberapa 
hari jang lalu dimuka murid2 SMA, 
yen Drs. M. Hatta antara lain mergundjukkan akan tugas penting dari 
para pemuda kita untuk masa depan, bangsa 
sedjak dulu saja selalu mengingatkan, kata antara lain Wakil Presiden. 
kepada para pemuda supaja mempersiapkan diri dan mengisi diri sendiri 
engan ilmu2 pengetahuan jang dapat dipergunakan, bilamana tiba ma- 
sanja para pemuda harus menggantikan kedudukan orang2 tua sekarang 
diberbagai lapangan. 

Kesempatan untuk beladjar 
sekarang adalah djauh lebih luas 

dan banjak - daripada. dizaman 
pendjadjahan. 

Sekarang dikota ,Medan sadja 

sudah ada beberapa SMA -jang 

didirikan oleh pemerintah mau- 
pun oleh pihak partikelir: Inilah 
salah satu daripada kenikmatan 
merdeka. Saja akui, demikian 
Wakil Presiden, bahwa tingka- 
tan peladjaran belum sepagai da- 
hulu, tetapi ini lambat laun akan 
dapat diatasi. 

Pemuda dan sedjarah, 
Selandjutnja Wakil Presiden 

mengamanatkan agar para pe- 
muda  mempeladjari sedjarah 
bangsa kita sedalam2nja dan 

djuga sedjarah pemuda Indone- 

Sia sendiri. Dari sedjarah itu 
dapat ditarik kesimpulan, bahwa 
bangsa kita adalah satu bangsa 
jang pernah berbuat jang besar 
dan melakukan kegiatan2 jang 
besar. ' Walaupun sudah didja- 
djah 850 tahun, tetapi kita mem- 
punjai sedjarah perdjoangan jg. 
terus-menerus. Hargailah per- 
djoangan bangsa kita dimasa jg. 
lalu baik sebelum proklamasi ke- 
merdekaan kita maupun per- 
djoangan sendjata selandjutnja 
jang telah meminta korban beri- 
bu2 djiwa dan jang mengakibat- 
kan bukan sedikit orang bertja- 
tjat. 

Seterusnja, 
memperingati 

  
Wakil Presiden 

bahwa djatuhnja ' 
Sriwidjaja dan  Madjapahit bu- 
kanlah karena pendjadjahan 
asing, tetapi karena kelemahan 
kita didalam dan kurangnja per- 
satuan. Karena itu ingatlah, ka- 
ta Wakil Presiden: djaga persa- 
tuan, adakan persatuan, tapi bu- 
kan persatuan hanja dibibir me- 
lainkan persatuan jang tumbuh 
didalam hati djiwa, 

te at aa apn UD El ba 

Selatan diduga akan menentang 
tiap argumen tentang ”netralisasi 
militer” Korea, dengan alasan 
bahwa ini bertentangan dengan 
perdjandjian keamanan bersama 
iang telah diadakan antara Korea 
Selatan dan Amerika Serikat. De 
mikian menurut ”N.Y, Times”. 

(Antara) 

Para Pemuda Di Medan 

SGA dsb. di Medan Wakil Presi- 

dari 
  

dan nusa. Berulang? 

harap pemuda2 hanja akan ber- 
tjita2 mendjadi Soekarno, men- 
djadi Ali Sastroamidjojo, tetapi 

4 bersedialah untuk menerima 
mendjalankan tiap2 tugas jang 
diserahkan  masjarakat kepada 
kita dalam kalangan? jang ber- guna untuk ' kemadjuan bangsa 
dan negara. 

: Imperialisme baru? 
Lebih I#ndjut Wakil Presiden 

memperingatkan tentang adanja 
suatu imperialisme baru. Dimasa 
jang lalu Indonesia  mendjadi : : : : 

tempat imperialisme bersarang Wakil Presiden djuga menase- 
hatkan agar. kita suka  mena- bung, dengan menabung kita 
membentuk kapital nasional. 
Mengenai organisasi? pemuda peladjar Wakil Presiden menja- 

takan lebih menjukai kalau tiap2 
tingkat sekolah mempunjai orga- 
nisasinja sendiri. Sebab djika Suatu ' organisasi melingkungi 
berbagai tingkatan sekolah maka 
akan terdjadilah hal bahwa pe- 
ladjar2 dari tingkatan sekolah 
tertinggi didalam Organisasi itu 
jang lebih bersuara, 

dan mentjari hidup. Tetapi pada 
masa belakangan,. kekuatan im- 

perialisme ini sudah makin mun- 
dur. 

Tetapi tumbuh ' imperialisme 
baru: imperialisme idiologie, ja- 
itu komunisme. Komunisme me- 
ngingini pemusatan kekuasaan 

di Moskow, sebab dengan adanja 
pemusatan barulah dia dapat me- 
merintah dan menguasai menu- 
rut jang dikehendakinja. Barulah 
akan ditentukan pembahagian2 

bagaimana tiap2 daerah diperin- 

  
. 

tah. He pa Presiden djuga mengemu- 

Selandjutnja Wakil Presiden (Kakan lagu kebangsaan kita. Dengan 
mengemukakan tentang  man-| mengutjapkan beberapa kalimat dari 
faatnja tjara2 permusjawaratan. berbagai kuplet, Wakil Presiden me- 
Berkata Hatta: ,,Djanganlah se- nundjukkan akan "perkataan? dida- 
gala2nja digantungkan semata2 ja jang mengandung suatu djan- 
kepada satu orang, tapi gan- | Un sumpah terhadap ,,Tanah 
tungkanlah kepada' musjawarat. | Fusaka , . 5 
Adalah - susah untuk mentjari Dan Wakil Presiden menjerukan 
pengganti dari seseorang lama | Pebaja Ketan aa kalimat? itu dja- 
jang sudah. ,,tidak ada lagi”. fan 2 anja dinjanjikan, tetapi 

Wakil Presiden ' mengambil | hendaklah kita djuga berbuat menu 
tjontoh kepada Madjapahit jang | Ni sera Jagu itu, ix 
bergantung kepada kebidjaksa- : P Oa membitjarakan dju- 
haan Gadjah Mada. Sesudah Ga | 3 , Kim endera kebangsaan, 
djah Mada mangkat, Madjapahit ' Pendera kebangsaan adalah simbol 

: kehormatan a. Ki un mengalami kemunduran se- ' djkga Gol: San En harus men- 
Tlno menemui  kedjatuhannja, j ISI ag era kebangsaan misal- 

  

Inja i 4 
Karena itu: pikullah tanggung: ' ena ba kena tanah, djangan 
djawab itu bersama2. Lakipgg data ten Kendi 

uu. bendera kebangsaan berarti & SportiViteit.) sori simbol Nata bungaai ja, Berkenaan dengan adanja PON kil Presiden memperingatkan bahwa III Wakil Presiden mengundjuk- bendera kita telah dikibarkan dimar- kan sportiviteit. Sportiviteit ini, kas-besar PBB, 
menumbuhkan perasaan djudjur | 
dalam kedudukan kita disetiap ' mengutip 
Hi | | kata2 bersajap Rene Clereg tjabang penghidupan masjarakat Liang maksudnja: Hanja ada satu ta- Selandjutnja Wakil Presiden hah air dan tanah air itu djaja ka- mengatakan, saja tidak meng-rena usahaku, 

  

mau menggabungkan diri dalam suatu persetudju- | 

semua. pasukan2 militer asing akan ' Ta 

menjatakan cai 
Akan diadjukan dim kon- 

jang telah di- “ 

  
Pada penutup tjeramahnja, Hatta 
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Wu 

..ngan djalan 

| sehingga seorang lelaki, tinggal di Genuk terpental dan menderi 

- Solo akan “dilangsungkan Konperen 

. “naga Regionaal Djawa Tengah, ber 
—. tempat digedung DPRDS Kota Be- 
“sar Surakarta. Pada tgl. 

| pengesjahan . formasi pegawai ini, 

| djumlahnja akan bertambah, dan 

EA am orang. Dari djumlah ini 1172 

5 - tiap bi | ru 

».. lam setahun Rp. 7.200.000,—. 
- 5 SOAL AKAN DIPETJAHKAN 

“.  Saptu malam tgl. 26 -— 27 Sep- 

- Ouran jang 

- Bahkan katanja kalau kalimat ini 

R 
dung ng sea dari 

: Ke 41 5    

  

     

me 

Hal in 
  

  

   

   

'ung. Penumpang 

    

3 Bemuhuig Boo sepgagA barat 9 | tudju. Kini sebab-sebab ketjela D0 nan an. wadiib.. Ketjelakaan           

       

Rela misi betinak 2 SIROnKah Sikrwah violet Pasir Koliki dt Ban, elah Keluar dari rel kereta api    
s berdjalan kaki sampai kekota jang di 

kaan masih dalam penjelidikan jang ber- 

  

  

“barang jang datang dari Tjirojom 
terdjadi ketika pergantian wesel 

asuk kereta api pertama Djakarta 

manusia tak ada. 

      

   

     
   

     

    

   

  

   
     

  

     

  

   

      

     

  

   
    

  

    

  

djalan raja Ter Genuk Se- 
marang telah te 1 ketjelakaan 
ngeri. Sebuah truck jang tidak di 
kenal sanga dan merknja de 

j kentjang dari dju- 
. rusan Semarang telah menerdjang 
sebuah tjikar jang memuat kaju, 

tinggal 

ta luka2 hebat dan achirnja me- 
ninggal. Kini oleh Palisi sedang 
diusut. 

KONPERENSI DINAS DJW. 
PENEMPATAN TENAGA 

Pada tgl. 1 s/d 6-10 depan ini di 

“si Dinas Djawatan Penempatan Te- 

1-10 itu 
Konperensi akan dibuka dengan se- 
buah resepsi, dalam mana akan di 
“undang instansi2 serta sementara 
organisasi2. setempat. £3 

FORMASI PEGAWAI 
. DISJAHKAN 
Dalam sidang landjutan DPRDS 

KBS pada tgl. 24 September jbl. 
dan dipimpin oleh Ketua Dr: Rus- 
'tamadji, jg terpenting a.l. menge- 
sjahkan Formasi. Pegawai. Dengan 

maka pegawai  Kotabesar Smg. 

beaja pengeluaran - untuk  gadjih 
akan bertambah I.k. 2 djuta rupiah. 
Dapat diterangkan, bahwa djum- 

lah pegawai KBS kini berdjumiah 

sebagai tenaga pimpinan dan 8976 
tenaga jg dipimpin. Pengeluaran ga 
djih untuk mereka tiap tahun sebe- 
sar Rp 7750.000,— dan untuk ga- 

djihnja para pekerdja harian rata2 
Rp. 600.000,— atau da- 

tember j.l.-dimulai djam 8.30 ber- 
tempat dirumahnja S. Solsh Kauman 
64. Semarang, oleh madjlis chatmil 

diselenggarakan oleh 
Djam'jjatul ” Gurraw al Huffadz 
akan mendjawab 5 soal jang telah 
diadjukan pada Minggu jang Iam- 
pau. Soal2 jang akan didjawab itu 
jalah: 1. Bagaimanakah hukumnja 
mengadakan ,.madjlis chatmil Gur 
Jan” jang berlangsung pada tiap2 
Saptu malam itu? Apakah tidak ter: 
masuk bid'ah? 2. Apa sebabnja su- 
rat ..Baro'ah” ita tidak diberi ka- 
limat:. Bismilla-hirrohmanir-rohiem? 

diutjapkan lebih dahulu — diharam- 
kan? 3. Apa sebabnja dalam Al 
Our'an surat ,,Ja-ajjihalladzina ka- 
faru” hanja satu? Bagaimana riwa- 
jatnja ajat itu diturunkan? 4. Apa- 
kah jang dinamakan ajat .,Sait” 
dan mana rtupanja? S. Bagaimana- 
kah batjaannja huruf jang machradj- 
nja ..Hamez” jai huruf Kaf dan 
Ta' diwaktu batjaan bidup dan ma- 
tina ea Res KS 

Soal- tersebut akan didjawab di- 
antaranja oleh Kijahi Mansur,Us- 
tadz Mochamad, Moch. Afif dan 
S. Achm. Almunawar. Para pemi- 
nat dapat menghadlirirja. - 
BANTUAN UANG UrK. PER- 
BAIKAN MESDJID DAN 

Mt KN GEREEAr 
Untuk setengah tahun kedua ini, 

jang berwadjib di Djawa,Tengah te 
lah mendapat bantuan uang dari Ke 
menterian Agama sebesar Rp. 35. 
999.— jang dimaksudkan chusus gu 
na memperbaiki dan pemeliharaan 
mesdjid2. Di Djawa Tengah terda 
pat 8.168 mesdjid  diantaranja ada jang rusak akibat kekatjauan jang 
achir2 ini terdjadi didaerah2 Salati ' 
ga. Brebes dan Tegal. Selain Asa 

  
keperluan mesdjid, Kementerian Aga 
mapun memberikan bantuan guna 
perbaikan dan perawatan “ geredja2      

  

Selera Mn sebesar Rp. 20. 
8.— Djumlah Geredja golongan itu di Djawa PE g tertjatat 136 

buah diantaranja djuga ada jang ru ' 
sak akibat revolusi j.l. seperti di Pe 

  

  

kalongan, Salatiga, Magelang dan 
Klaten. # 5 2 13 i 

Menurut keterangan, bantuan? tsb ' 
. oleh Kementerian Agama diberikan 

setjara bergiliran bagi masing2 2010 

  

      
   

    

in ini bant 
kan golongan Katholik-di , 
ngah, lain kali bantuan 
pada golongan : 
tera dsbnja. 
ANGGO' 

Pada 

negara telah menggerebeg rumah jg didiami oleh seorang bernama D. 
didesa Ngepringan diketjam. 

"sukan di Tengaran, dimana sedjum- 
lah anggota gerombolan MMC se- 
dang mengadakan rapat, 

Karena penggerebegan 
kan dengan sekonjong 
seorangpun didalam rumah itu da- 
pat melarikan diri dan 45 orang te- 
lah ditangkap, sedangkan , 
lainnja jang mentjoba mclarikan diri 
telah ditembak mati... 

Diantara orang2 
itu terdapat sembilan 
manja tertjantum did 
tam dan sementara itu telah meng: | 
ganti namanja.  Selandjutr 
dibeslah pula  sebu 
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Lana 

seniwati, wartawan-wartawani,” ma- 

|sebaiknja disebut 

-| merasa kehilangan 
“Ike Seksi tersebut. 

| PASAR HASIL BUMI SMG. 

i| Dunlop & Kolff Semg. tgl. 25 Sept. 

atan Su-| kedjadian 850 levering ready, Bidji 

| toatjeh pendjual' 2155 

(tam pembeli 215, 

  

    
ISTILAH. 

4 Sesudah adanja 'istilah seniman- 

ka wartawani ,,Suara Merdeka” jg 
mengikuti PON III di Medan bisa 
tambahkan suatu istilah baru dalam 
buku kamus Indonesia, ialah kata2: 
PON-iman sebutan bagi peserta 
PON lelaki, dan  PON-iwati bagi 
para peserta wanita dalam perloni- 
baan PON Medan ini. 

Sedjalan dengan itu ,Sir-pong jg 
ambak ambing pernah djuga botak 
balik klujuran di facultet Sastera, 
mau tambahkan lagi 2 istilah bara 
untuk kelengkapan PON III Medan 
1in1. 

Bagi para anggauta pan-itya PON 
PON-iyah. Bagi 

para anggauta penjeleng-gara PON 
tjotjoknja harus djuga disebut PON- 
ijem. 

Djadi gampangnja kalau nanti 
bikin berita bisa sbb: Para Poniman 
dan Poniwati setibanja di Medan 
disambut oleh - Poniyah -dan -sete- 
rusnja diserahkan kepada Poniyem. 
Stop titik habis! ! 

  

SEMARANG SINGKAT. 

— Hari Minggu pagi, tgl. 4 Okt. 

SOLU 
| pm. SP3. MEMBERI BANTU- | 

  j-a.d., Solex Club akan mengadakan 
darmawisata ke Djuana terus menu- | 
dju ke Pulau Ketek. Berangkat dari 
Stadion Semarang pada djam 6.30 
pagi. 
— Berkenaan dengan Ulang Ta- 

hun. ke-3 Chung Hua Chung Sheng 
Hui, djl. Mataram, pada nanti tgl. 
13, 14 dan 15 Nopember 1953 ma- 
lam, bertempat digedung Sin Yu 
She, djl. Stadion, perkumpulan tadi 
akan mengadakan pertundjukan to- 
nil jang dimainkan oleh murid2 dari 
Sek. Chung Hua Hui dengan meng- 
ambil tjeritera ,,Robekan “Kartu”,| 
gubahan sdr. The Tjhoen Swie. Kini 
terbentuk panitya pertundjukan jang 
susunannja terdiri dari: Ong Shing 
Tjoen, ketua, Tan Sik Liang, wk. 
ketua/penulis, Tio Tjoe Nio, benda- 

hari, Oei Boen Kong, regiseur, Oei 
Boen Kong, Oei Thiam Lee dan njo- 
nja penasehat. , : 
— Untuk meramaikan hari ulang | 

tahun ke-1, maka pada nanti tgl. 30 
Okt. 1953, Sam Ban Hien Kok Su 
Thoan (tjb. Olahraga) akan meng- 
adakan pertundjukan wajang kulit 
dengan tjeritera Wahjutjakraningrat 
dan pada tgl. 31 Okt. mengadakan 
pertundjukan kunthauw oleh »ara 
anggautanja bertempat digedungnja 
sendiri, djl. Plampitan 56. 
— Di Smg. oleh jang berwadjib 

telah ditahan seorang bernama Si- 
mon jg kemaren diketahui menum- 
pang kapal ,,Braesibe” setjara ge- 
lap. Kapal tsb singgah di pelabuhan 
Semarang dalam  perdjalanan ke 
Australia dari Djakarta. 

— Pada hari Minggu pagi j.l. tgl. 
27 Sept. dimulai djam 9, digedung! 
GRIS Bodjong Smg. akan diseleng 
garakan rapat umum. Rapat umum 
ini sebagai penjambutan dari ber- 
langsungnja konperensi bersama Ma! 
sjumi dan Muslimaat wilajah Dja- 
teng jg dihadliri djuga oleh. Pimpi- 
nan Partai dari Djakarta. 

SIAPA MERASA KEHI- 
LANGAN “ 

Dari Polisi Seksi I, djl. Purwodi- 
natan di Semarang didapat ketera- 
ngan, bahwa pada tgl. 22 Sept. jbl., 
seorang Tionghoa jg dari Setasiun 
Tawang naik betjak untuk menum-| 
pang Bis di P. Djohar, barang2nja 
telah ketinggalan diatas betjak. 
Atas ketjerdasannja fihak Polisi, ke 
djadian tadi dibongkar dengan di 
tangkapnja pengendara  betjak. Se- 
buah tas dan 1 kain pijama streep 
dapat diketemukan. - Siapakah ada- 
nja orang Tionghoa tadi belum da- 
pat diketahui dan siapa jg merasa 
kehilangan, ia dapat hubungan lang 
sung dengan Seksi tsb untuk diurus 
selandjutnja. f 3 
— Sementara oleh Polisi Seksi I' 

telah diketemukan sebuah betjak, di 
setasiun Tawang Smg. pada hari 
Djum'at siang. Betjak ini merk 
S.A.H. nomer SM-6420 dan siapa jg. 

dapat mengurus 

  

Pasar hasil bumi menurut tjatatan 

1953 adalah sbb. Kapok C pendj. 
760, kedjadian 760 Okt./Nop. m.v., 

kapok nom. 60 Okt./Nop. m.z., Ko-' 
bi Rob, Kamp.  pendjual 680/720, 
Rob. Ond. WIB/ pembeli 900 pen- 
djual 915: Excelsa WIB/I nom. 950: 
Kedele pmi Djember pembeli 185 
Sem.: Gendjah pendjual 205. Semg.: ! 
Gaplek kedjadian 34 ex desa z.z.: 
Tepung gaplek nom. 47 Okt./Nop. | 
lev.:  Djagung putih pembeli 120 
ready Semg.:. Katjang glondong pi- 
lihan pendjual 180 ready Semg.: Ka, 
tjang osee tidak terpilih . pembeli 
227.50 Sept./15 Nop.: Katjang me- 
rah pendjual 152.50, Katjang hidjau 

i Beras kretek 
TC tjeree pembeli 160: Widjen hi- 

Kwatji pendjual 
410 ready: Karung hidjau HC ke- 

  
an djadian 4.35 per lembar: Tali goni 

pendjual 4.25 per kg. 

Ingan 10 desa 

  

Berita Daerah   
  

  

AN MATERIEEL KEPADA 
KORBAN AFFAIR MADIUN. 
Badan Kontak Organisasi2 Islam | 

Surakarta, jg meliputi 24 Organisa- 
si Islam di Surakarta, baru2 ini te-. 
lah mengambil 3 matjam resolusi jg 
Isinja: 

1. mendesak kpd. Djaksa Agung, 
supaja mengadakan tindakan jg te- 
gas terhadap jg melanggar KUHP 
pasal 154 dan 156.. 1 

2. mendesak kepada Pemerintah 
Republik. Indonesia agar dalam 
waktu jg singkat mengadakan tinda | 
'kan2 concreet untuk memberi bantu 
an materieel kepada djanda dan ke 
luarga korban pemberontakan PKI 
Muso. pi 5 

3. mendesak kpd. -Djaksa Agung, 
supaja menuntut mereka jg melang- 
gar KUHP" pasal 108 dan 110 ajat 
1 dan 2. Desakan ini ' mengingat 
bahwa Pemberontakan PKI Muso 

jg dimulai pada tgl. 18 September 
1948, adalah suatu. pemberontakan 
kepada Pemerintah Republik Indo- 
nesia, dan menimbang bahwa Nega 
ra Republik Indonesia adalah Nega 
ra (UUD Sementara pasal 1 ajat 1). 

Ketiga matjam resolusi tsb telah: 
dikirimkan kepada Perdana Mente- 

ri dan Djaksa Agung R.I. 

KEBAKARAN HUTAN DILE- 
RENG GUNUNG MERAPI | 
Dari Bojolali diwartakan, bah- 

wa tgl. 23/9 pagi sekira  djam 
10.30 telah timbul kebakaran di 
hutan dilereng gunung Merapi di 
wilajah kelurahan Soeroteleng ke 
tjamatan Selo kabupaten Bojolali. 

Manteri Kehutanan Daerah de 
ngan mendapat bantuan dari rak- 
jat sekitarnja segera berusaha me 
madamkan. kebakaran tersebut 
dan pada sekira djam 14.00 hari 
itu kebakaran dapat dipadamkan. 
Luas hutan jang telah habis ter- 
makan api ada Lk. 8 ha. 

Sebab2 tmbulnja kebakaran 
itu belum d'ketahui, hanja ke- 
mungkinan besar ditimbulkan ka 
rena api dari seorang jang mem- 
bikin areng. . o 

LEBIH RP. 125 DJUTA UTK. 
PERBAIKAN MAKAM2 

Soerjominoto, - Kepala Djawatan 
Kebudajaan Kementerian PPK ba- 
gian Umum Urusan Makam2 me- 
njatakan, bahwa hingga kini sudah 
ada 12 makam pahlawan Indonesia 
jg diperbaiki. Untuk keperluan tsb 
pihak Djawatan Urusan Makam2 
sudah mengeluarkan uang kurang 
lebih sedjumlah Rp 125,— - djuta. 
12 Makam jg telah diperbaiki ada- 
lah makam dari Si Singamangara- 
dja, Panglima Poleno dan Tjidetiro 
jg terdapat di Sumatera, Pangeran 
Diponegoro, Hasanudin di Sulawesi 

dan W.R. j 
R. Saleh, R.A. Kartini, Dr. Wahid- 
din, Kiai Ronggowarsito di Djawa, 
Sunan Amangkurat ke VI dan pah 
lawan2 suku bangsa Ambon di Ma- 
luku. Menurut pendapatnja . untuk 
daerah Jogjakarta jg masih perlu di 

perbaiki adalah makam H.O.S. Tjo- 
ikroaminoto jg letaknja dikuburan 

  

Pakuntjen. 

IMAGELANG — 
SEN : ME 
AKAN BERSTATUS KOTA 

BESAR? 3 
Didapat keterangan, bahwa peme 

Irintah kota di Magelang baru2 ini 
telah menerima surat dari Kemente 
rian Dalam Negeri jg maksudnja 
minta laporan sampai dimana usa- 
hanja untuk perluasan kota. Surat 
tsb diduga ada hubungan: dengan | 
perdjuangan DPRDS kota Mage- 
lang, supaja diberi status kota besar. 

Perluasan kota Magelang, menu- 
rut rentjananja, akan ditambah de- 

lagi sebelah utara 
sampai Pajaman dan jg sebelah se- 
latan sampai Mertojudan. 

BREBES 
HIBURAN ANGK. PERANG 
Rombongan dagelan dari Djakad 

Terr. IV baru2 ini telah mengada- 
kan hiburan kepada para anggauta 
Bn. 433 dan rakjat bertempat di Ke 
tanggungan Timur Brebes. Djuga 

  

hiburan untuk OPR bertempat di 
Tandjung. Hiburan untuk para un- 
dangan dari Djawatan2,' Kepolisian, | 
Pemerintahan sipil dan Angg. DM 
Brebes dengan disaksikan djuga oleh 
rakjat berlangsung pada tgl. 21 
Sept. jl. bertempat di Pendapa Ka- 
bupaten Brebes. 

  

SINGKAT DJAWA TENGAH, 

— Njonja Rasuna Said dan bebe-' 
rapa rekan2nja dari seksi keuangan 
parlemen dalam penindjauannja di 
Djawa Tengah telah mengundjungi 
djuga Solo, antara Jain untuk meng- 
adakan konperensi dengan DPD dan 
ketua DPR setempat sekitar soal2 
keuangan pemerintah daerah. 
— Jajasan Kas Pembangunan di 

Solo akan membuat lagi 22 buah 
perumahan rakjat type A seharga 
Rp. 15.000.— tiap buahnja, dan 25 
buah perumahan rakjat type B se- 
harga Rp. 12.600.— tiap buahnja. 
— Kemertterian kesehatan telah 

menjanggupi akan membantu ber-' 
usaha supaja pemerintah daerah ko- 
tabesar Surakarta dapat lekas mene- 
rima uang sebanjak Rp 450.000.— 
guna membeajai assainering .dikam- 
pung Purwotomo dan Nonongan di 
Solo, ig sangat besar artinja bagi 
kesehatan rakjat disitu. 
— Sedjumlah penduduk didaerah 

Gombong belum lama ini setjara 
gotong-rojong telah membikin tero- 
wongan air dibawah kali untuk me 
ngalirkan 'air dari sungai lain ke 
tempat sawah2 jg luasnja 200 ha. 
Guna pembikinan ini telah dikeluar 
kan uang Rp 75.000.— “diantaranja' 
Rp 15.000.— adalah sokongan dari 
pihak pemerintah. 
— Oleh pihak pemerintah di Ke- 

bumen djuga telah diselesaikan se- 
buah bendungan air dengan biaja 
Rp 68.000.— jg kini dapat meng- 
airi sawah seluas 5.000 ha. . 
Sementara itu djuga dilakukan 

pembedahan atas sebuah kali'di Ke 
bumen untuk mentjegah  timbulnja 
bahaja bandjir dimusim hudjan utk. 
pekerdjaan ini diperlukan biaja Rp 

Supratman di Surabaja, | 

: jg bi disebut 
oleh P.D.M. Brebes ha TPA Pn Pangan 0 Menma An 

|| Klaten Je “ISendangUtk Penari & Badut—Temanten 
|... Jang Harus Andie Nikah-Dil. 

" (Oleh: Seorang Pembantu) 

NISTJAJA BANJAK orang 
daerah Kabupaten Klaten djuga 
-istimewaan jang kiranja paiut dj 

Tengah. Utjapan Bupati ini mem 

radi Biedeg. 

  

Sekolah Rakjat 
Utk. Membangun Dibu- 
tuhkan Rp. 200.000.000. 

UNTUK mentjukupi keperluan 
gedung sekolah rakjat di Djawa 
'Tengah supaja semua anak jang 
'perlu sekolah dapat diterima se- 
kurang2nja harus didirikan  ge- 
dung2 baru sebanjak 2.500 buah 
jang membutuhkan beaja sebesar 
Rp. 200.000.000,—. Demikian 
keterangan Karim Moh. Durjat 
dari . Inspeksi Sekolah Rakjat 
Ressort V. Dengan gedung2 baru 
tersebut djumlah gedung sekolah 
rakjat Djawa Tengah akan men- 
djadi 7.500 buah jang dapat me- 
nerima murid sebanjak 2.250.000. 
Gedung2 sekolah rakjat jang ada 
sekarang ini hanja dapat ditem- 
(pati oleh 825.000. Dan beaja 
pembangunan tsb. akan lebih me 
ningkat bilamana benar2  diada- 
kan pembangunan jg semestinja, 
karena separoh dari 5.000 S. R. 
jang ada sekarang masih menem- 
pati rumah2 sewaan... 
“Tentang kekurangan gedung S. 

R. tersebut, Karim Moh. Durjat 
terangkan, bahwa soal itu tentu- 
lah djuga mendjadi beban masja- 
rakat. Sebagai tjontoh dikemuka 
kan rakjat Atjeh, jang setjara go 
tong-rojong membuat beberapa 
gedung, bahkan di Tokengan, su 
atu daerah jang terpentjil, dapat 
mentjiptakan gedung SMP. Ia ka 
takan, djuga rakjat di Djawa Te- 
ngah achir2 ini mulai menundjuk 
kan inisiatip sematjam itu. 

“ Kesukaran2 disekitar S. R. 
tersebut tidak sadja berupa keku 
rangan gedung, tetapi djuga keku 
rangan guru. Dari djumlah guru 
jang diperlukan  sebanjak lebih 
kurang 18.000 orang, kini baru 
ada 14.500 tenaga. Dan kekura- 
ngan itu dalam tahun 1953 ini 
dapat diringankan dengan 900 te- 
naga jang didapat dari guru2 ba- 
ru tamatan S.G.B. 

Achirnja diterangkan, karena 
keadaan memaksa tidak sedikit 
sekolah rakjat2 jang mendapat te 
naga guru jang tidak penuh. 

PEKALONGAN 
B.P-U.R. KAB. MENINDJAU. 

  

I- Baru2 ini rombongan Badan Pe- 
Injelenggara Urusan — Rekonstruksi 
Kabupaten Pekalongan jg diketuai 
oleh Bapak M. Soerodjo, Bupati Pe 
kalongan beserta anggota? B.P.U.R. 
Kabupaten telah menindjau objek2 
dalam wilajah Kabupaten jg di usa 
hakan oleh anggauta CTN. 
- Didalam  mengerdjakan usaha? 
tsb oleh anggauta CTN masih di 
djumpai kesulitan2 jg wadjib men- 
dapat perhatian. 

KUDUS 
  

BUKA LUWUR DIMAKAN 
"SUNAN MURJO” 

Sebagaimana sudah - diadatkan 
tiap2 tahun dan djatuh pada bu- 

dus dan Makam Sunan Murjo di- 
adakan upatjara penggantian   'kain klambu terbikin dari kain 
mori jang menjelubungi makam, 
Begitu djuga pada tgl 10 Asjuro 
jang ' baru Ialu telah dilakukan 
Upatjara penggantian kain ma- 

”Buka lu- 
wur” dimakam ' Sunan - Kudus 
jang didatangi pula oleh beribu2 
orang dari luar daerah kota Ku- 
dus dengan menjembelih 2 ekor 
kerbau. Demikian pula pada ma- 
lam Djum'at Pahing ini makam 
'Sunan Kudus djuga diadakan 
upatjara penggantian kain (buka 
luwur). Sedjak malam Rabu jang 
lalu, beberapa orang dari luar ko 
ta dan daerah sudah banjak da- 
tang ke G. Murjo, sehingga pada 

(malam Kemisnja karena sesuatu 
sebab banjak pengundjung2 itu ti 
dur di tanah lapang Aloon2 Ku- 
dus. Kabarnja diantara ' para 
pengundjung itu akan mengambil 
kain dari makam jg sudah terpa- 
kai untuk dibikin azimat. 

MENGUNDJUNGI KUDUS. 
Tentang kedatangan Moh. Natsir 

dan Prawoto Mangunpranoto dari 
Party Masjumi Pusat jang akan me 
ngundjungi Konperensi Masjumi Wi 
lajah Djateng lebih djauh wartawan 
»S.M.” di Kudus mengabarkan, bhw 
berdasarkan bunji telgram jang dite 
rima oleh Masjumi tiabang Kudus, 

jang akan ke Semarang nanti ada- 
lah Moh. Natsir dan Mr. Burhanud 
din Harahap. Lebih djauh dapat di 
kabarkan, sesudah selesai konperen 
si di Semarang kedua pemimpii Ma 

Isjumi Pusat tsb pada hari Senen tg. 
28-8-1953 akan mengundjungi Ku- 
dus untuk mengadakan pertemuan 
dengan warga Masjumi dimulgi pa 
da djam 10.-- dan pada sore harinja 
diadakan pertemuan dengan para un 
dangan bertempat digedung bios 
koop ,0en” Kudus. 

  

LULUS UDJIAN SARDJIANA 
TINGKAT PERTAMA, 

Pada Fakultet Hukum dan Pe 
ngetahuan Masjarakat “Universi- 
tet Indonesia telah lulus: Udjian 
Sardjana Tingkat Pertama, baha- 
gian hukum pada tg. 25/9 Dja-   87,000, —, ratno, 

Yi 

  

Bupati Klaten sendiri dalam pertemuan dengan para 
:Otonoom dan Pasar, pernah menjatakan bahwa daerah Kkabupa- 
ten Klaten termasuk kelas dua k ebaikannja, untuk seluruh Djawa- 

masuk kelas dua atau kelas nomer berapa, entahlah. Jang njata, 
memang daerah Kabupaten Klaten mempunjai beberapa keistime- 
waan, djuga keistimewaannja dja man grajak dari gerombolan Su- 

Tapi lebih baik djaman grajak ini kita lupakan sa- 
dja, karena toch akan hanja men jedihkan fikiran sadja. : 

lan Asjuro, dimakam Sunan Ku- | 

F 
KA TO Kena DNA PA Ah PAP TEA AN as PA 2 

  

Ta 

Istimewa 

jang belum mengerti, bahwa di 
terselip hal2 jang mempunjai ke- 
uga diketahui oleh para pembatja. 

gegawai 

ang ada kebenarannja, tetapi ter- 

Tentang kesuburan tanah didaerah 
Kab. Klaten tidak dapat disangsikan 

lagi, ini terbukti dengan adanja be- 
berapa paberik dan perusahaan, se- 
perti: paberik gula, paberik temba- 
kau, perusahaan pajung “di Djuwi- 
ring, perusahaan tenun di Pedan dan 
sekitarnja dan perusahaan tjor-tjoran 
besi di Batur (Tjeper). Tentang ma- 

kan lauk pauk djuga Klaten tidak 
akan ketinggalan dengan kelezatan 
rasanja dengan Panggang ajamnja, 
ikan paru-nja dan terutama dengan 
ketjapnja Hadiroso ,,made in Prasto- 
hartono”. Kalau para pembatja. be- 
lum pernah merasakan lauk-pauk 
ini, tanggung rugi, deh! 

Mandi di Sendang untuk 
tjari pelarisan. 

Untuk mohon berkah agar tji 
ta2nja lekas terkabul,  biasanja 
orang pergi ketempat2 pesarean 
nja para Leluhur. Dalam hal ini 
didaerah Kabupaten ' Klaten ter 
dapat beberapa tempat petiraka 
tan, ad.  jalah:  dipesareannja 
Alm. Kandjeng Sunan Pandana 
ran di Tembajat, Kijahi Ageng 
Gribig - dengan  Jakawiu-nja di 
Djatinom, Kijahi Ageng Puruhi 
to. di Ngreden: dan dipesareannja 
Kijahi Pudjonggo Ronggowarsito 
di Palar, : 

Disamping tempat2. pesarean 
ini, di Djimbung terdapat Sen 
dang dengan ratusan bulus seba 
gai penghuninja, di Kragotan air 
sendangnja dapat digunakan un 
tuk menjembuhkan  luka2 jang 
berdarah. Dan jang istimewa Ia 
gi air sendang di Slegrengan. Bi 
asanja air sendang ini diperguna 
kan untuk mandi oleh tandak2 
(djoged) atau badut. Menurut ke 
pertjajaan mereka, berkat mandi 
dengan air sendang ini mereka 
dapat laris dan digemari oleh se 
tiap orang. Sedangkan air um 
bul (mata air) di Ngingas disa 
lurkan ke daerah Solo dan seki 
tarnja "untuk “air leiding.  Selan 
“djutnja air dari Mesdjid Wonggo 
biasanja dipergunakan untuk me 
njumpah orang jang terlibat da 
lam suatu perkara. Entahlah cha 
siat apa-jang terkandung dalam 
air di Mesdjid Wonggo ini. Mala 
han: kabarnja, pada djaman Be 
landa dulu, dalam  Mesdjid ini 
Pengadilan sering sekali dapat 
memutuskan sesuatu perkara. 

Djuga dalam soal perkawinan Kla 
ten mempunjai keistimewaan. Mung- 
kin diseluruh Djawa penganten da- 
pat memanggil Penghulu kerumahnja 
untuk menikahkan, 

Klaten tidak diperbolehkan. - Dapat 
memanggil Penghulu  kerumahnja 
Penganten, asalkan ada sjarat2nja jg. 
tjukup: misalnja: penganten sedang 
'sakit atau tidak dapat berdjalan, hal 
mana harus dikuatkan dengan kete- 
rangan Dokter. Peraturan jang de- 
mikian ini, sesungguhnja menggeli- 
sahkan- bagi jang berkepentingan. 
Karena kadang2 orang jang berke- 
pentingan telah mempunjai nadar 
(kaul), apabila mengnwinkaa anak- 
nja puteri jang tunggal, pernikahan 
akan dilangsungkan dirumahnja sen- 
diri dengan memanggil Penghulu, 
agar dapat dikerumuni oleh semua 
anggauta keluarganja. Nadar jang 
demikian ini sering tidak dapat ter- 
kabul, sebab usaha untuk memang- 
gil Penghufu tidak brehasil. Kegeli- 

tetapi kalau di | 

X 100 m.3: 

.Raya djuara. 

Volleyball finale: Bag. puteri djua 
ra 1. Djatim jang dapat mendjatuh- 
kan Djabar dengan angka 15—5, 
15—7.  Djuara ketiga djatuh Sum. 
Tengah jang berhasil mengalahkan 
Djateng dengan angka 15-—12, :5— 
13. Bagian puteri djuara Djatim jg. 
mengalahkan Sum. Tengah dengan 
angka 15—7, 15—11, sedang Dja- 
karta Raya djuara 3 jang dapat men 
djatuhakn Sulawesi Selatan dengan 
angka 15—7, 15—10. 

4 X 100 meter  Estafet Putera: 

Seri I: 1. Sum. Utara 45.2 detik, 2. 
Djatim 45.3 detik, 3. Sulawesi Sela- 
tan 45.4 detik. Seri Il: 1. Djabar 
44.9 detik, 2. Sulawesi Utara 45.4 
detik, 3. Djateng 45.5 detik. 

4 X. 100 meter Estafet Puteri: 
Finale: 1. Djawa Timur 54.5 detik, 
2. Sulawesi Utara 54.5 detik, 3. Dja 
karta Raya 56.5 detik. 

Lontjat Tiga: setengah finale: 1. 
Suriohadiono (Djakarta) 13.39 m., 
2. Hendarsin - (Dja. Tengah) 13.04 
m., 3. Arie Muladi (Dja. Timur) 
12.97 m., 4. Thung Liong Djing 
(Djakarta) 12.77 m., 5. Rudy Matu- 
sea (Dja. Tengah) 12.65 m., 6. T. 
Iskandar (Dja. Barat) 12.55 m. 

Tennis: Djakarta masuk finale me 
lawan Djawa Barat. Djabar dapat 
mendjatuhkan Sum. Utara dengan 
angka 7—0, sedang Djateng sudah 
pasti mendapat medali perungu, ka- 
rena mendjatuhkan Sum. Utara de- 
ngan angka 5—2, 

Lontjat tiga:  djuara 1. Surjoha- 
diono Djakarta Raya dengan lompa- 
tan 13.89 m., 2. Arie Muladi Djatim 
13.51 m., 3. Rudy Matusea Djateng 
13.43 m., 4. Hendarsin Djateng 
h335 

Berenang 200 m. gaja dada Futera: 

Ka baik bagian putera ma 
kelihatan unggul. Tennis Djakarta 

  Seri I djuara Benjamin Idris Djakar- 
ta Raya 3 men. 3.2 detik, 2. Djie 
Tsjia Uw Khay Djatim 3 men. 7,3 
detik, 3. Muh. Nasution Sum. Utara ! 
3 men.1 3.9 detik. Seri II: 1. Arpo: 
Suprajogi Djakarta Raya 3 men. 7 
detik, 2. A. Djamal Sum. Utara 3 
men. 7 detik, 3. Budiono Djabar 3 
men. 24.8 detik, Seri III: 1.. Muadjir 
Djatim 3 men. 6.6 detik, 2. Sadeli 
Djabar 3 men. 22.6 detik, 3. Sidjadi 
Sum. Utara 3 men. 25.9 detik: Seri 
IV: 1. Lie Tjoen Kiat Djakarta Raya 
3.men. 0.5 detik, 2. A. Sjafrie Dja- 

  

PERTANDINGAN TJATUR 
INTERNASIONAL. 

Yass mewartakan dari. Zurich, 
bahwa kesudahan. pertandingan 
tjatur internasional ' untuk men- 
dapatkan penantang “djuara tja- 
tur dunia. Botwinnik dari Sovjet 
Unie telah memasuki babak ke- 
XIV dan telah diselesaikan pada 
sa 23 -September jang sus 
dah.   sahan disekitar perkawinan ini djuga 

disebabkan karena tempat Penghulon 
jang kurang mentjukupinja. Baru? 
ini pernah terdjadi demikian: . Pe- 
nganten datang ketempat Penghulon 
untuk dinikahkan, 
sudah ada 3 penganterr dengan pe-! 
ngiringnja. Djadi djumlah ada 4 ne-' 
nganten, jang satu sedang hidjab dan ' 
3 penganten lainnja dengan 
pengiring terpaksa andre menunggu 
diluar. Pada waktu itu kebetulan 
hudjan agak rimis2 dan mereka jang 
diluar meneduh dibawah pohon2 di 
halaman Penghulon. Setelah pengan-/ 
ten jang dihidjabkan tadi selesai dan 
keluar dengan para pengiringnja, ti- 
ba-tiba hudjan mendjadi lebat, Maka 
terdjadilah keributan karena kehu- 
djanan dan semuanja mendjadi ba- 
sah, djuga termasuk penganten2nja, 

Uraian tentang sekitar perkawinan 
ini hendaknja mendjadi perhatiannja 
fihak2 jang berwadjib. Agar perka- 
winan di Klaten diperkenankan me- 
manggil Penghulu kerumahnja orang 
jang berkepentingan. “ Dan kalau   

1$ 5.9575/tt. 5.98. 

mentjari tempat Penghulon jg. agak 
luas serta tidak mengetjewakan. 

ERuanc SM EKONOMI 
EMAS DAN UANG ASING. 

Di Djakarta tg. 25 Sept. emas No. 
1 Rp. 44, No. 2 Rp 43.50. 

Di Surabaja Rp. 43,25. Di Bang- 
kok per baht weight 353 ticals. 
zDi Medan No. 1 Rp. 43.50. No. 2 
Rp. 43.25, No. 3 Rp. 41.50. 

Di Singapura emas lantakan per 
tail Str. $ 160 pemb./166 pendj. 

US Dolar di Hongkong cash HK 

Poundsterling 15.87, 
kan per tail 261.75, 

HARGA KARET 

Di Djak. sheets 1 kedjadian 4.96, 
sheets 2 pemb. 4.85, sheets 3.nom. 
4.67!2, Crepe 1 pemb. 4.90, sheet 
pebm. 4.75. 

Di Cotombo RSS spot 136, crepe 
spot “antara 102 sampai 105. 

Di Amsterdam harga masih tetap. 
Di Medan RSS 1 pemb. 4.85, RSS 2 
idem 4.75, RSS 3 idem 4.65, crepe 
1 kedjadian 4.924, 

emas lanta-   maluddin glr. Dt. Singo Mangku | 
to, Paulus Muljono dan R. Wi-e RSS 2 idem 4.60, RSS 3 idem 4.55, 

, erepel pemb, 4,824, 3 
s 2 

wani 

Di Surabaja RSS 1 pemb. 4.6754, 

pada hal disitu | 

para | d 

Ipenentangnja Botwinnik. 

mungkin Djawatan Agama berusaha 

Inesia Di Malaya? 

.Iberbitjara dengan seorang warta 

Pertandingan antara Gligoric 
/Reshevsky, Najdorf/ Smyslov, 
Szabo/Boleslavsky telah berachir, 
demikian pula antara Petrosyan/ 
Geller telah diselesaikan. 

Pertandingan “antara - Taima- 
nov/Keres tampak hidup dan te- 
lah selesai samasekali, sedang 2 
pertandingan lainnja masih ditun 

a. 
Euwe memperoleh - posisinja 

jang sangat baik terhadap lawan- 
nja Stahlberg, dalam pertandi- 
ngan jang berlaku ini. 

Hanja dalam berita tersebut 
tidak disebutkan tentang angka2 
kesudahan dari ke-14 peserta itu 
masing2 sehingga - menentukan 
siapa2 jang kelak akan mendjadi 

Menurut berita jang terbela- 
kang dalam ronde ke-X. Smyslov 
memperoleh angka 7, sedangkan 
Reshevesky mendapatkan angka 
72 dalam ronde ke-XI. 

Kominis Indo- 

POLISI Singapura masih mela 
kukan pengusutan2 mengenai ke 
benaran berita bahwa prang2 
Indonesia asal Malaya jg sedia 
nja bekerdja sama dengan kaum 
komunis di hutan2 Malaya kemu 
dian meninggalkan mereka telah 
lewat di Singapura. Berita. dalam 
sebuah harian Inggris mengata- 
kan, bahwa sedjumlah | besar 
orang2 Indonesia bekerdja sama 
dengan kaum komunis di Malaya 
Utara. Beberapa diantaranja jang 
melarikan diri dari hutan karena 
merasa ketjewa kabarnja sudah 
sampai“ di Singapura dan telah 

wan dalam sebuah warung kopi, 
sebelum pergi ke Indonesia. 

Komisaris polisi Niger Morris 
menjatakan atas pertanjaan, bah 
wa ia tidak ' akan  menjangkal 
atau membenarkan berita itu, te 
tapi bahwa pengusutan2 “ masih 
terus dilakukan. — Dikatakannja, 
bahwa kalau Singapura tidak 
mendapat. keterangan2  chusus   dari federasi Malaya, maka bagi 
polisi akan sukar untuk menahan 
kaum terroris jarig menjeberangi 
djalan raja Djohor memasuki   Singapura,   

ni 

teng 3 men, 12.4 detik, 3. Liem Seng 
Sioe Djabar 3 men, 12.6 detik. 

Sepakbola: Angka2 hasil pertan- 
dingan sepakbola sampai “kwart-fina- 
le sbb.:. Djateng — Sum. Tengah 
1—3, Djakarta Raya — Sulawesi 
Selatan 1—1. Sesudah mengambil 
penalty angka mendjadi 3—2 untuk 
Djakarta Raya. Finale: Sum. Tengah 
Sum. Utara 0—3. Kes. Djakarta Ra- 
ya — Djatim 3—9, 

80 m. lari gawang puteri finale: 
1. E. Peillouw Djakarta Raya 14,1 
dt., 2. Hermien Djakarta 14,2 dt., 
3. Aatje Iskandar Djabar 14.8 dt. 

Lontjat indah putera: Jang ikut 
10 orang, ialah Hardy Siregar Sum. 
Utara, Young Kim Sun Sum. Utara, 
Uudih Ismail Sum. Utara, Ario Ar- 
djunatin Djabar, “ Eddy Rachmadi 
Djabar, Ichsan Djateng, Rahardjo 
Djateng, Susanto Djatim, Hardjono 
Djateng, Tjoa Tiang Seng Sum. Te 
ngah. Susanto - Djatim dalam bag. 
pertama dapat angka 7, satu2nja 
angka jang diberikan utk pertanding- 
an2 bagian itu. Lontjatannja satu se 
tengah salto kedepan dng awalan. 

Polo Air: Djabar — Djateng 8 
—2. Djakarta Raya — Djatim 9 — 2 

Ping Pong finale:  djuara 1 Dja- 
tim, 2 Djakarta Raya, 3 Djabar. 

Lempar tjakram 
djuara 1 nj. Hartman Saleh Djabar 
29.35 m, 2. Tiopan Sinambela Sum. 
Utara 28.91 m., 3. Oei Tjiat: Nio 
Djatim 28.02 m. 

Bulutangkis : Double puteri: Sum. 
Utara — Sum. Tengah 2—1. 
Mixed double: semi finale: Djateng 
— Djabar 2 — 0, jaitu Gouw Soen 
Lok/Louis Wagyn — Surono/Her- 
ley The 15 — 5, 15 — 5. Djakarta 
Raya — Sum. Tengah 2 — 0, jaitu 
Tan Tie Kwie/Deetje Signal 
Mochtarudin/Ratinah 15 — 2 NE 2 

Single putera: semi finale antara! 
Djabar dan Kalimantan Barat 8 —' 
I- Finale Djabar dan Djakarta Raya 
akan dilangsungkan tgl. 25-9 Dja- 
teng dan «Kalimantan Barat akan me 
rebut tempat ke 3 dan ke 4. 

di Medan kini antaranja sudah mentjapai finale, 

upun puteri, Sum. Utara Suwesi Utara 
Raya kelihatan unggul. Lompat tinggi 

puteri finale :: 

    

Djatim Borong Kedjuaraan2 
Beberapa Pertandingan Sudah Diselesaikan — Tapi 

Pertandingan Masih Ramai | 
| "Bertandingan2 Atictik PON 
Ping Pong, Djawa Timur kembali memborong djuara Volley-bah. 

Selainnja 
Dalam pertandipgan2 estafet 4 

dan  Djawa Timur 
Surjobadiono Djakarta 

».Anggar: Regu sabel putera dju 
ara 1 Sulawesi . Utara dengan 
angka kemenangan 31 party, 2. 
Sulawesi - menang: 30 partay, 3, 
Maluku menang 24 partay. 

Panahan: Dalam pertandingan 
demonstrasi panahari - dalam ba 
bak finale “antara Djawa Barat 
dan Djawa Tengah, telah dime 
nangkan oleh Djawa Barat de 
ngan angka '15, sedangkan Dja 
wa Tengah hanja mentjapai ang 
ka 14. Pertandingan demonstrasi 
panahan ini hanja diikuti oleh 
dua daerah sadja, ialah  Djawa 
Barat dan Djawa Tengah, jang 
masing2 mengeluarkan 4 orang 
pemanah. Pertandingan? tersebut 
dipimpin oleh Paku Alam dan 
Pangeran Surjohamidjojo. Selan 
djutnja dalam. pertandingan .de 
monstrasi panahan antara da 
erah, Djawa Tengah mendapat 
kemenangan. 

Polo air finale: Djakarta Raya jg. 
dapat mengalahkan Djabar dengan 
angka 6—1 mendjadi djuara, sedang 
Djateng nomer ketiga dengan men- 
djatuhkan Djatim 3—2. 
Menembak "rapid fire” djarak 25 

m.: Djuara 1 Lukman Saketi Djabar 
angka 237, Udut: Muljadi Djabar 
angka 213 dan ketika Posuma Dja- 
tim. 

400 m. gaja bebas putera finale: 
djuara 1. Habib Nasution Sum. Uta- 
ra 5 men. 05.9 detik, 2. Djie-Goen 
Gwan Djatim 5 men. 48.4 detik, 3. 
Gerrit Gho - Sum. Selatan: 5 men. 
48.4 detik. Rekor Indonesia dalam 
nomer itu telah ditjapai oleh Habib 
sertdiri dalam waktu 4 men. 58.4 de- 
tik, sedangkan djuara PON II ada- 
lah Tio Tjoe Hong Djakarta Raya 
dalam waktu 5 men. 34.2 detik. 

Basketball: Djateng — Djakarta 
Raya 61—40. Djateng masuk finale. 

Hockey putera finale: djuara 1. 
(Sumatera Utara, 2. Djatim, 3. Dja- 
|karta Raya. 

  
  

Kekuatan Ant Kominis 
Di Asia 

Tambah 
Tenggara 

Besar? 
Indonesia ,Lebih Menggelisahkan' — Pen- 
dapat Sementara Pembesar2 Amerika 

PEMBESAR2 . PEMERINTAH Amerika pada hari Djum'at menjatakan bahwa mereka mendapat dorongan 
bertambah besarnja ,,kekuatan 2 nti-komunis” 
dalam waktu dua tahun jang lalu ini, 
bah jakin bahwa pihak RRT akan 
mentjoba menguasai daerah itu”, demikian 
Stewart Hensiey dari Washington. 

Dikemukakan “oleh pembesar? itu 
bahwa peringatan2 jang baru2 ini di 
utjapkan oleh menteri luar negeri 
Amerika John Foster Dulles: terha- 
dap RRT supaja djangan mengada- 
kan sesuatu gerakan ke Indo China 
»bukannja terdorong “oleh sesuatu 
rasa kelemahan, melainkan telah di 
keluarkan atas kejakinan bahwa dae 
rah itu sekarang lambat laun tetapi 
njata sedang memperkuat pertahan-, 
an2 anti-komunis”. Bersamaan de- 
ngan statement2 itu 

sesuatu tanda bahwa pihak RRT ber 
maksud bergerak ke Indo China -se- 
sudah ada gentjatan sendjata di Ko- 
rea, demikian menurut wartawan 
UP. Dikatakan bahwa selama dua 
tahun j.l. ini RRT mempunjai kira2 
200.000 hingga 250.000 orang . pa- 
sukan2nja  disepandjang perbatasan 
dengan Indo China dan Birma, te- 
tapi  laporan2 rahasia ' menundjuk- 
kan bahwa pada waktu ini tidak ada 
tanda2 tentang maksud RRT untuk 
mengadakan gerakan didaerah terse- 
but. ' 

Indo China dan Malaya. 
Mengenai keadaan dipelbagai ne- 

gara Asia Tenggara pembesar? Ame 
rika itu memberi gambaran sebagai 
berikut: 

1. Indo China — Djenderal Henri 
Navarre, panglima pasukan2 Peran- 
tjis di Indo China . telah memberi 
djaminan bahwa dengan bantuan ke- 
uangan dan militer ia sanggup meng 
hentikan gerakan2 jang diduga akan 
diadakan oleh pasukan2' Ho Chi 
Minh terhadap daerah2 Saigon dan 
Hanoi dalam beberapa minggu ini. 

Muang Thai dan Birma. 
3. Muang Thai — Negeri ini 

dianggap ,,djauh lebih kuat seka- 
li” djika dibandingkan dengan 
enam bulan jang lalu. Angkatan 
darat, angkatan udara dan pen- 
djaga pantai Muang Thai telah 
diperkuat dengan sedjumlah besar 
bantuan Amerika, sekalipun ang- 
ka2nja hingga sekarang masih di | w. 
rahasiakan oleh kementerian per- 
tahanan Amerika. Menurut pem- 
besar-pembesar di Washington, 
tentara dan polisi Muang Thai 
sekarang mempunjai kekuatan 1e 
bih dari 100.000 orang jang men 
dapat perlengkapan kuat dari 
Amerika, sedangkan angkatan 
udaranja adalah ,,ketjil tetapi 
baik sekali”, dan kesatuan2 pen- 
djaga pantainja dikatakan dalam 
keadaan jang ,,baik, siap “dan 
Waspada.” 

4. Birma — Pembesar-pembe- 
sar di Washinton itu mengemuka 
kan bahwa sekalipun mengalami 

telah diterima : 
pula laporan2 dari sumber2 rahasia ' 
bahwa mereka tidak melihat adanja 

jang kuat oleh 
di Asia Tenggara 

dan mereka sekarang bertam 
mengalami kesukaran  djika 

tulis wartawan UP 

kekeruhan2 dalam negeri, Birma 
sekarang rupanja — ,,sedang lang: 
Sung mengambil arah bukan-ko- 
munis dalam persoalan2 jang di- 
hadapinja.” Akan tetapi ditambah 
kan bahwa Amerika djika mung- 
kin ingin mengadakan hubungan2 
jang lebih erat dengan pemerintah 
dari negeri itu. 
Kalangan2 resmi di Washington me- 
naruh  banjak kepertjajaan atas 

'rentjana Navarre” jang ditudjukan 
untuk menindas pasukan? Ho Chi 
Minh, dan sementara itu ' Dewan 
Keamanan Nasional Amerika telah 
mengandjurkan supaja Navarre di- 
beri lebih banjak lagi bantuan apa- 
bila nanti diperlukan. 

2. Malaya — Menurut pendapat 
pembesar2 Amerika keadaan di Ma- 
laya telah bertambah baik dengan 
tjepatnja. semendjak djenderal Sir 
Gerald 'Templer mengoper komando 
disana.  Para.pembesar tadi dalam 
pada itu mengakui bahwa  ,,kaum 
komunis” mungkin untuk sementara 
ini hanja sedang »bersembunji?”, te- 
tapi mereka tjondong pada penda- 
pat bahwa djenderal Templer seka- 
rang sedang menudju kearah penje- 
lesaian masalah jang dihadapi oleh 

| Malaya sedjak achir perang dunia 
edua itu. 

: Pilipina dan Indonesia. 
Dalam  membitjarakan keadaan 

Asia Tenggara, para pembesar Ame- 
rika tadi tidak langsung menjing- 
gung Indonesia: dan Philipina, kare- 
na kedua negeri ini dianggap ..tidak 
langsung terletak pada djalan pe- 
njerbuan komunis” disebabkan oleh 
kedudukannja jang djauh dari dara- 
tan Asia. $ 
“ Di Philipina, pihak pemerintah di 
anggap telah dapat menjelesaikan 
masalah2 jang bertalian dengan ge- rakan Huk, tetapi dalam pada itu 
terdapat beberapa kesangsian  apa- kah pembesar? Philipina akan da- 
pat membawa stabilitcit ekonomi 
dan politik dinegeri mereka, 
INDONESIA rupanja lebih 

menggelisahkan pembesar2 di 
ashington, karena mereka ku- 

watir kalau2 tiap kabinet di Indo 
nesia tidak akan mampu untuk 
mendapatkan. pengawasan jang 
sungguh2 atas daerah kepulauan 
jang luas itu, Akan tetapi dalam 
pada itu ada harapan di Washing 
ton bahwa kabinet baru jang di- 
pimpin oleh perdana menteri Ali 
Sastroamidjojo akan dapat melak 
sanakan apa jg tidak dapat “"ita- 
pai oleh pemerintah2 jang V2 k 
ialah membawa. segala lapisasss 
Indonesia kedalam usaha ken 
sarna. Demikian tulisan warta 
UP di Washington Stewart Hen- 
sley. (Antara), : $ 

        

    

      
   



  

Tu
   aa 

Ge
t Oa 

NN 
AN
TA
 

TA 
SEN

 I
NS
AN
 

  

SEKRETARIS sentral komite Partai tai Komunis Geo gia (repu- bilik bagian Sovjet), M.V. ,— tan 12 September 
IL. menjatakan bahwa . Beri: jang. berna- ma ”Sedjarah O Ukasia” itu bersifat 
anti-Marxis serta 
organisasi2 Komunis 
khavoze, buku kara djarah organisasi Kom 
Rusia. Na 

Pernjataan Tsh! 
termuat dalam siara 
Vostok” pada hari | 
September ini jang 
pidato jang d 
khavose di ' 

   

adalah kewadjib 

TG € k Nae jang 

'Menurat berita AFP dari Paris 
pengutukan Tshkhikhavose terha- | 8€ 

satu jngan 
langkah lagi kearah penghapusan | 
dap Beria ini merupakan 

" 

segala pengaruh Beria, tetapi 
sangat menarik perhatian dak se 
pengutukan terhadap buku kara: 
ngan Beria tersebut tadi. - 

Menurut AFP, dalam karang- 
annja tadi Beria membentangkan 
sedjarah resmi dari Bolshevisme 
di Georgia, “dalam - mana Beria 
menjatakan bahwa Stalin adalah | 
»Satu2nja penegak jang tulen dari 
pn an aan li Han gia, 

an. telah memperlihatkan 
Kkedjantanannja sebagai murid Le 
nin sebelum tahun 1917”, . 

Berita ,,Reuter” dari London 
mengatakan bahwa sampai hari 
Kamis Perdana Menteri Sovjet 
Malenkov, salah seorang diantara 
sedjumlah ketjil manusia jang ta- 
hu apakah Beria ada didalam 
ataukah diluar Sovjet Uni, masih 

  

   

  

   
bahwa Beria akan dibawa 
a pengadilan. Salah satu 

jang terbesar sekali ma- 
Sa ia ini ialah, bahwa se- 

jak pengumuman jang pertama 
bahwa Beria disingkir irkan, jaitu 

juli jl. perkara tadi di- 
perlakukannja ”s . diploma- 
tis”. Posisi resmi Sovjet adalah 
demikian, kata ”Reuter”:  Beria 
seorang pengchianat dan musuh 
rakjat. Ia dipetjat dari segala ke- 
dudukan dalam Partai Komunis 
dan negara. Perkara "kegiatan 
kriminit” Beria telah di ”serah- 
kan” kepada mahkamah tinggi. 

Berita AFP dari San Diego, A.5.. 
mengatakan. bahwa harian ,,Union” 
malam Kemis j.l. mengabarkan, bah 
wa salah - seorang korespondennja, 
bernama Gen Fuson, di Sepanjol te- 
lah berbitjara dengan ,pengantara”, 
jang mengatakan bahwa ia telah 
mengadakan kontak dengan: Beria. 
Harian tadi tulis, bahwa ,,Union” 
berharap tak lama lagi akan dapat 
memberitakan apakah pelarian Beria 
itu sungguh2 terdjadi ataukah tidak. 
(Antara -AFP). 
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Hongkong 
Bargas Inggris Ditembak 

Meriam RRT 
HASIL2 penjelidikan resmi da 

ri pihak Inggris terhadap insiden 
penembakan sebuah barkas ang- 
katan laut Inggris oleh sebuah ka | 
pal meriam RRT dekat 4 
kong, ketika tgl. 9 September 1 
hari Kemis telah disampaikan ke- | 

og jos 23 
vasnj elasi Inggris. 

penjelidikan tadi masih di 

  

     

    

   

   

   
    

    
   

    

t Cleaver, ketika saat 
serangan tadi barkas 

pada diperairan inter- 
pal. meriam mula2 

iki dengan alat2 sendja- 
kemudian dengan meri 
'6 orang jang ada da- 

adi tewas dan 1 luka-        

    

      
   

   
   
    

  

    

Barkas I , tidak membalas 
serangan tadi, | - meriam2 
nja tidak didjaga. Ketik a ang 

esawa 
R 

sebuah 

pal meriam 
kan tempat 

Dalam upatj: 
sung selama 3 

     

3 Ab 3 £ Saru j intara dj 17 —19. 
mor . Bandjarsari Lor 6 — SOLO Pena bat 

kawbndiaga engan rima pekerdjaan mentjetak buku? utk sekolah | sunan anna 

    

   
        

            

    

    

  

   

  

ag (Dengan Adanja Keka: 
2 . | Be TulisWaarheid 

-5: 
be-| ,SEMENDJAK djaman Van : | Heutz 

| Atjeh 
'besar2 oleh 
Belanda”, 
|heid” dalam induk  karangannja 

Ihakannja di Sumatra-Timur dan 

| dari kaum buruh perkebunan. 

. yngan kompor itu mereka 

lo— 

    

    
      

Kk: Organisasi2 revolusioner 

    

  

Belanda Giran 
| tjauan2 Di Atjeh-.x 

tidak pernah lagi kata 
ditjetakkan dengan huruf 

ers bordjuis dinegeri 
ta “harian: ",,Waar- 

entang kedjadian2 di Atjeh.. 
. Selar tinja dikatakan, bahwa skedjahatan2 jg dilakukan oleh 

D.I. ditjeritakan de 
leh koran2 bor- 

  

   
    

    

enurut harian tsb.,  sebab- 
sebabnja ialah karena golongan 
» Ha gs 6 : 3 
bersenang. melihat keuntu- 
ngan jang akan diperoleh kapital 
kolonial itu terantjam oleh .se- 
djumlah peraturan dari pemerin 
"tah Ali Sastroamidjojo jang: tidak 
menguntungkan bagi mereka, se 
perti “dihentikannja pengusiran 
kaum tani dari tanah jang diusa 

    

penindjauan kembali sistem upah 

  

tangkap. 
Menjerbu toko untuk me 
ngambil kompor. 

Dalam pada 'itu. dikabarkan bhw 

pistol hari. Kemis pagi ini telah me 
masuki sebuah toko. Segala barang2 
ig berharga disitu mereka ahaikan 
Mereka hanja mengambil 400 buah 
kompor. Polisi menduga bahwa de- 

« bermak- 
sud untuk menggantikan api di da- 
lam hutan2 jg dapat  menundjuk- 
kan .tempat2 bersembunji mereka ke 
pada pesawat2 terbang. 5 

(Antara—AFP). 

18 BULAN PENDJARA LAGI | 
BEKAS WALIKOTA. LAPIAN. 
Pengadilan - Negeri - Menado 

jang diketuai oleh Hakim Koun 
tul dalam sidangnja hari Kemis 
telah djatuhkan hukuman 18 bu 
'lan pendjara kepada bekas wali 
kota Menado Lapian karena tu 
duhan terima sogok. Sidang da y 
pat perhatian besar. Pembela La 
pian “adalah Mr. Lie Ben Tiok, 
sedangkan Djaksa penuntut ialah 
Djaksa Kepala Hutasoit. Demiki 
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el modern” itu tidak. 
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0 orang Afrika jg bersendjatakant.. ! 

. Djangan Putus Pengharapan. |j   an berita jang diterima dari Me 
nado. 

Sa Kh Nari 
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Faedahnja: 

Pabe 

  

   

RI BUAH ANGGUR JANG 
ITEIT ISTIMEWA. 

  

5 NN AL NAH AH MAH MM MH WA TT TE TA TA AK 

KOLESOM Tjap ,ORAN 
KEMANDJURA NNJA DI SELURUH KEPULA £UAN INDONESIA KARENA CHASIATNJA JANG SANGAT 

SEGAR, AKAR-AKAR' OBAT TIONGHOA DAN KOLESOM JANG 

  

|Faedahn ja: Menambah darah, menambah air manik, mendjauhkan bersemani, memberi: kekuatan pada Na jang lemah, membangunkan tenaga kuat untuk e 
'berkunang, pinggang pegal, tulang? jang sakit, 
ANGGUR KOLESOM OBAT KUAT UNTUK WANITA TJAP ORANG TUA 
Menambah darah, menguatkan urat2 

  

TUA' 
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IG TUA” 

urat2 
jg kurang tenaga,: menjembuhkan rheumatiek, mata 

dan menambah nafsu makan. 
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jang lemah, menjembuhkan badan lesu, muka putjet, meno- 
long Wanita jg datang bulan tida tjotjok, waktu haidz perut sering “sakit, rheumatiek, tulang” / 
sakit, badan linu, dan memberikan nafsu makan. 
Wanita jang tida bisa buntin 
minum Anggur ini, supaja ba 

ISIAN AA NET AAA MEA 

8, peranakan dingin atau sering gugur kandungannja, baik sekali 
dan mendjadi sehat dan kuat,. tjahaja muka mendjadi muda. 

rik Anggur dan Arak ..N. V. Handel Mij. May Lian 
Djalan Tiang Bendera 37 K3 
DJAKARTA 

BISA BELI DI SEMUA TOKO OBAT TIONGHOA DAN P.& Dp. SELURUH INDONESIA, 

Djalan Darat 89 

SEMARANG 
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   ICATISAR PERATURAN DINAS UNTUK SEMARANG 

: (Antara) 

1 2 
Lebih Butuh BAGIAN BULAN 

4 ra DATANG DARI: Kompor SENEN. Surabaia 07.30 
(Kegiatan Mau-Mau Di Djakarta 08.30 Nairobi Meninski Surabaia 11.50 

alrobi Meningkat Bandung 15.35 
Djakarta 16.30 

APPEL jang dimadjukan oleh | SELASA. Surabaia 07.30 12 orang Kikuyu jang didjatuhi Djakarta 08.30 hukuman mati karena ikut serta Bandung 12.15 
dalam peristiwa pembuauhan, te Surabaia 15.40 
lah ditolak oleh Mahkamah Ap- Djakarta 16.30 
pel Afrika Timur pada hari Ke- REBO an ia 07.30 
mis. Berita lain dari  Nairobi £ ta aa 09.10 
mengatakan, bahwa polisi di dis- Ha F. - aa 
trik Nanyuki telah menahan se Sanban 16.00 
orang jg diduga termasuk orang2: Djakarta 16.30 
jang melakukan pembunuhan ter 6 E : 
ana diri seorang petani Italia, : KEMIS. aan Lana 
Ang noni, pada kari MIN NN -Surabaja 11.50 

Kementara ah : Lag Bandung 15.35 tar He Klo ams Ka Mode 0 iDjakarta "16.30 

tus kedua belah pergelangan ta-y DJUMA'AT.  Surabaia 07.30 
ngannja karena diserang oleh-rak |: Djakarta 08.00 
jat anggauta2 suku-bangsanja di 
Kitui, kira-kira 100 mil sebelah Djakarta 12.00 
Timur Nairobi. Para pembesar Surabaia 15.30 
menduga bahwa kedjadian “ini di Djakarta 16.30 
lakukan oleh pengikut2 gerakan| SAPTU.  “ Surabaia 07.30 
Mau-Mau. Kabarnja Kasina dju Djakarta 08.30 
ga "mendapat pukulan diseluruh Bandung 12.15 
badannja. —. Surabaia 15.40 
 Fihak polisi mewartakan bah 5 : —.. Djakarta- 16.30 
wa ketika terdjadi serangan ter MINGGU. Surabaia 07:30 

Ihbadap Kasina itu ada 40 orang Tapa “H3 . : Djakarta 16.30 anggauta suku-bangsa Wakamba Makassar/ 
Jiang mengetahui, tapi tidak mau Surabaia 17.10 
bertindak. apa-apa. Maka oleh “SB : 
polisi 40 orang tadi semuanja di Can. — Dakota 'stolen 

  

A. WAHID 
. Astroloog 

Njang sudah sepuluh tahun ber- 
praktek di Indonesia, - — : : 
Hal bisa menerangkan soal Peng- 
hidupan, Pertjintaan, Perkawinan, 
Kesehatan dsb. 

Consult 

Plampitan 39 — Semarang. : 
Pagi, djam 9 - 12. Sore djam 5-7 

“CURSUS AUTO 
MONTEUR 

Akan dibuka tg. 15 Oktober.'53 
ji-a.d. Pendaftaran mulai ini hari 
di: Tjitaram 21 — Tilp. 1808 

Semarang 
# 

LISTRIK 
Oo 

CANGAROO 
    

Bank: Bank Indonesia. 

    

OCTOBER 1953. 
BERANGKAT KE: 

07.55 Djakarta 
08.50 Surabaja 
12.10 Bandung $ 
16.00 Djakarta j “ 
16.55 Surabaia  ? 

07.55 Djakarta 
09.00 Bandung 
12.35 Surabaia 
16.00 Djakarta 
16.55 Surabaia 
07.55 Djakarta 
09.35 Surabaia/ 

A Denpasar 
16.25 Djakarta 
16.55 Surabaia 

07.55 Djakarta 
08.50 Surabaia 
12.10 Bandung 
16.00 Djakarta 
16.55. Surabaia 
07.55 Djakarta 
08.25 Surabaia/ 

Makassar 
12.25 Surabaia 
16.00 Djakarta 

— 16.55 Surabaia 

07.55 Djakarta 
— 09.00 Bandung 
—.12.35 Surabaia 
— 16.00 Djakarta 
— 16.55 Surabaia 

— 07.55 Djakarta 
— 16.55 Surabaia 
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— 17.35. Djakarta 

Kantor Passasi, 
Seteran .52, 
Semarang. 

  

(Can) 

(Can) $$ 
(Can) 
(Cv.) 

Ev Ji 
(Can) 

(Can) $ 
(Can) 
(Cv.) 

(Cv.) 

(Cv) 
(Cv. ) 

(Cv.) 
(Cv. ) 
(Can) 
(Can) 
(Can) 
(Cv.) 

(Cv. ) 
(Cv. ) 

(Cv) 
(Cv. ) 
(Cv) | 
(Cv. ) 
(Can) 
(Can) 
(Can) 

(Cv. ) 
Cv.) 
(Cv.) 

(Cv) 

  

pa 
| Advertensi. ditjari : 
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Sudah Dapat 

- Ass, Boekhoudster 
| dimuat Harian ini no. 4/2840 

letg. 19 Sept. '53 telah TERISI 
'kepada para pelamar tak lupa 

| diutjapkan terima kasih. 
ka   

T 

  

DIDJUAL: 
1 CHROOM STAALBUIS 

terdiri : 

1 bank -- 2 kursi' 

3 bijzet tafeltjes -- 
2 schemerlampen -- 
1 verlichte rooktafel -- 
1 tapijjt. 

Dapat dilihat di:   
3 SL LS LA AL LL 

1 medja bunder -- glasplaat -- 

Djl. ARGOPURO 15 

Z1TIE 

  

  

AAN 

Lebih 50 tahun be 
tentang kidjing2 : 
tu nizan)-d 
Traso, Kunstgran 
Batu putih dan 
Mengerdjakan bangunan 
kuburan, - "RE 

Yoko K 
.. MUGEN 

Dijalan Sraten- (Kra 
.SOL 

1 
21 
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UNTUK MENJEMBUH- 
KAN. PENJAKIT : 

'. BATUK 
| PARU-PARU 
A8 

MASUK ANGIN 
Ana, Dan 

PO-AN JOK FO 

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

Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang. 
' Toko Happy, Aloon-aloon 15, Kudus. 

  
      

| UNTUK MENGHINDARKAN PENJAKIT KARENA PERO- 

Sa aa TA LA LA LA Ta Te. "Nan SA LA TA TTL LS 0 

N Ga rai 
Membikin tiap? wanita 

mendjadi : 
e Tetap remadja 

e Tetap dipudja 

  

   
     

   

       
     

"
L
S
 
A
L
 
L
N
 

“
N
a
 

L
L
 

T
A
 

N
e
 

0 
M
a
 

L
A
 

L
A
 

"
2
 
N
a
 
L
L
 

L
S
 

A
L
 
L
T
 

LA z 
. 

“DAA AA Ah 

  

  
  

   
PAS A N i 
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PERUT 

e ULU HATI 

   

» TENGGOROKAN 
. E NEK don sebagainja.. 

Nan 

  

KENA A KK KA KKKS 

RADJA OBAT KAT 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- 
ngan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (zenuw). 

Tida bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit Pinggang, djantung ber- 
debar2 buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 10095 berhasil. Harga 

    

Pn oen astnewa "batak Jak Lo Ncnan beken an aed en da daanadana asa . 15— 
Pil Viramin buat perempuan ........o... 25.— 
Minjak Tangkur adjaib buat laki2 ....oooococooooooo.oWcoWoWooo.oo. 10.— 
Salep tjantik Istimewa hilangkan hitam2 dimuka, panu kukul 
ea Na RO aa Pe AS Tae DAA ma ». 10.— 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ...... 3 10.— 
Minjak Gatal Rp35 Lap EKTEOM Ma nbinga psen mio saman maa » 10.—- 
Minjak bikin rambut pandjang dan GEMUK oo. 2. 10. 
Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 1096. 

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

Multi Sporta, Kaliasin 7, Surabaja. 
Toko Baldjun, Djl. Kepatian no. 105, Pekalongan. 
Zindabad House, Nonongan No. 77. Solo. 
Toko Solo, Djl. Sastrowidjajan No. 5, Jogjakarta. 
Toko Jilani, Dj. Kemakmuran 112, Makassar. 
Tabib G. M. Fateh Din, Kebun Duku 99, 18 Ilir, 
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 Moceljo, Djl. Judanegaran 17, Jogjakarta, 
Toko Obat Eng Tay Hoo Petjinan 58, Jogja, 

Palembang. 

2 » Tek An Tong Petjinan 81, 
«is. Thay An Tjon Petjinan 66, 

» Eng Njan Ho Petjinan 75' ,, 
53 » Hok An Djl. Raja 114 Magelang. 

SNXNAS YAN NN ANN KALA 

DIMINTA PERHATIAN- 
Berhubung banjak js hingga kini belum mendapat. tempat, maka 

INSTITUTE THE HOPE,Randusari 1/305 — Semarang: 
pada “tgl. 9 OKTOBER '53 akan membuka ploeg” baru untuk 
MEMEGANG BUKU A. Hari beladjar: RABU & DJUM'AT 
dj. 18.00. Lama beladjar: 11 bulan (1 bl. utk, ulangan umum: 
Udj. Bond Okt. '54). Uang Kursus: Rp. 27,50 p. bl. Pangkal: Rp. 10.— (Para peladjar mendapat diktat) ! Bhb. tempat sangat 
terbatas, diharap segera mendaftarkan ! 
KURSUS' LAIN jg telah djalan: MENGETIK, bhs. INGGRIS, 
bhs. BELANDA, MEMEGANG BUKU A (Landjutan). 

Pemimpin Umum: R. C. J, SOEMARDJO. 

7 
2.) 

”. 

  

BAHAN HAWA 
Silahkan minum : 

Anggur Kolesom tjap ,BOKAJA”" 
Jang mengandung Chasiat dari sari2-nja KOLESOM dsb. jang 
sangat berfaedah bagi tubuh kita, serta dapat menambah - darah, 
melenjapkan lelah dsb, 
Pusat Pendjual: 

KO. NG DIA NGTO N0 
PEKODJAN 105 — Telp. 1985 — SEMARANG. 

   

  

       

    

      

  
  

  

Pengobatan Dari Djauh 
Beribu-ribu terima kasih kami 
utjapkan kepada Bapak R. M. 
DARMOTJARITO, TABIB OC- 
CULTIST di Djl. WIDOERAN - 
Muka gedung Bioskop ,,STAR” - 
SOLO. Jg. telah mengobati sakit- 
nja isteri kami, jalah sakit: badan 
mati sebelah, kepala berat selalu 
bujer, hati berdebar2, pikiran 
bingung tidak tetap, dlls. Penjakit 
ini hanja diobati dari djauh, dan 
makan waktu jang sangat pendek 
sadja, penjakit, telah dapat sem- 
buh sama sekali, dan selandjut 
nja, badan tambah sehat, badan 

mendjadi gemuk, dan pikiran terang. Barkah dari Bapak TABIB 
tersebut, semoga Tuhan J. M. E. selalu melindungi “olehnja. 
Hormat kami: R. Ng. MARTOMARWANTO — 
Menteri Pengairan: Dadapan - Turi - Sleman - D okjakarta. 

Minjak Obat Ban Leng 
Dapat diminum untuk  menjem- 
buhkan: . batuk baru atau lamaj 

Surat Pudjian, 

  

  

sakit tenggorokan, sakit perut dll. 
Bagi bisul2, kudis2, gatal2, digigit 
binatang berbisa, kena api, dapat 
lekas hilang dengan digosokkan- 
nja. Apabila merasa lelah atau 
salah urat, dari sport atau djatuh' 
dapatlah Ban Leng digosokkan 
(dipidjet) dan diminum, semua itu 
penjakit lekas sembuh. Karna: 
Ban Leng telah dapat banjak se- 
kali surat pudjian dari Tuan2 jg 
terkenal, jang sudah disembuhkan 
oleh Ban Leng ini, dari matjam2 
penjakit. Kalau Tuan suka batja 
surat2 pudjian tsb., kami bisa 
kirim sama Tuan. 
Ban Leng dapat dibeli pada se- 
mua toko2 Obat dll.: kalau tidak, 
boleh kirim Rp. 8,50. Kami nanti 
kirim 1 botol sama Tuan dengan 
tertjatat. 

Dikeluarkan oleh Rumah Obat Tjeh She Tong. 
DJL. BAWEAN No. 22 T ELP. 2207 — SURABAJA. 

SDA H SE 

   
-   
      2 $ 

TERB 
KITAB ,MANTRA YOGO” Basa datrah isi: 

176 .wedjangan, antarane: Wangsit& K. S. Kalidjaga, Pane- 
munec Pudjangga Ronggowarsito, Bab tetembungane Donga, Dja- ea 
pa Mantra Pepudjian kanggo ngruwat. memangsang Bathara Kala, 
saka Kitab Sastrapinadati, Banjak dalang, Kumbalageni,  Pudji 
banju, Mandalagiri, Kekantjingan, Panulak Ruwatpanggung, Pa- 
nengeran, Pangruwatan, Pangruwat pamungkas, sarta djapa suwuk, 
Ngelmu Na'sabandiah Ghaibulgujup, Sepi, Mubin, Mw'in, Ahjatsa 
bitah, Barajan, Mahbut, Makdumsarfin, Satariah, Sirasab, Chara- 
djek, Fatakurrachman, Sufi, Kafi, Soembaga warna2, Lelungan, 
Donga tingkep Ngalih panggonan, Ngaberak€ wisa, Njaradi dja- 
mu, nututake k€ewan, Ngedohake tjoba, Turunsih, Ismuning wa- 
don, sarta rasaning wadon lan donga pambukane. Djajakawidja 
jan S€napaten, Petak&, Baginda Hamzah Pengasihan Ian penglere 
pan sarta pangedepan kanggo ndalang, Dajaning tapa, Tapa nglu- 
wat, Sorogan, Ismu Bradja Lamatan, Ismulanang Djajapiroso, Pa 
ngantenan, Pudjidipa, Tugumanik, Pangabaran, - Tjemethi Sulai- 
man, 'Tulak 'Tudju, Tetimbul djati, Ismu Sulapan, Ismu Waris 
saka Pn. S€nopati, Pn. Djurumartani, Pn.  Djuminah, Sahabat 
agem€ para Wali, Adji Begananda, Senggara Matjan, Guna-sra- 
na, Ngedohake tjilaka, Marasake lelara, Nulak “durdjana, Nggam 
pangake sedya, Supaja menang main, Adji Bala Seketi, Pandji 
Anom, Kulhu Sungsang, Kanggo njuwun pitulung Malaekat, Adji 
Gadjahwulung, sarta ngelmu2 saka Pangeran Bonang, Kalidjaga, 
Kudus, Kadilangu, Giri Tjirebon Madjagung, Sech Lemah-abang 
lan lija-lijane, 176 wedjangan. Rp. 15,60. 

Terbitan 

Toko Buku SADUBUDI 
POERWOPOERAN No. 58 - SOLO 

—MNGGUR 
BERANAK 

Sg? KAN MAS 

  

  

    

  

W Berguna sekali bagi 
. | prampuan sesudahnja 

| bersalin minum ini 
anggur kalu menge- 
luarken dara. sakit, 
masuk angin, bikin 
ncpsu makan buat 
kuat badan menam- 
bahkan air susu, dll, 

8 bcik djuga bole mi: 
| num buat djaga segala 

| penjakit, dan pram: 
N| puan selagi bunting 
(dilarang minum inl 

   

     

   

        

    

   

  

TAY AN HOO 
W.Glodok Nof10 Tetp: 1820 Kota" 

Distributors : 

Harmsen Vervey Dunlop .N, V, 
Djuga dapat beli diahtero Toko2 di INDONESIA     
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Berdagang: 5 

" ERLODJI 
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& Go” 

  

  
  

  

  

  

   
Ph Tera TOESTEL No, T--8 (sehmnl Luna Park) Djakarta-Kota 
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TENTU UMUMNJA & 13 “pada waktu pagi atau siang Tuan membutuhkan mobil Tuan, se- MN PLN 5 p 
Tea ai Hap tidak ingin atau tidak ada tempo buat doorsmeer- M1 Torkenal / 

kan mobi Obit Iuan. : 1 $ 
5 

MAKA DATANGLAH .DI WAKTU MALAM DI SERVICE STATION 

i Bah Lan ! : | Ea 
e : e Pp M KT Y 1 INPOMADE £ HAAROLIE        9 

2299912 dalam SO: UG: 

Bagaimanakah tjaranja? Itu tidak sukar, kalau 
mulai sekarang djuga memakai Pepsodent 
untuk menggosok gigi. Karena hanjalah 

Pepsodent jang mengandung Irium, jaitu 
suatu bahan mudjarab jang dapat mentjegah 

  

 JANG DIBUKA DARI DJAM 8 PAGI SAMPAI DJAM 10 MA Pama LAM, ISTIMEWA UNTUK MENOLONG SERVICE MOBIL Mlsakit kentjing darah, “nanah ? 
Ba |Rp 20.- URUNOL PILL. tangg. 

PIN aa dengan . tulung. SAKIT PRAMP. SYPHI- 
: Hu 1. aa 2 ' LIS?? ne Tara ma 

aa . 2 2 ung bisa bikin baik luka-luka, Harga letap Seperti Biasa! Bengkak di kemallian. gatai, bi: 
Dn nia aa mg : 'sul Rp 20— ZALF Rp 3.— SI- 

MULAI 1 OKTOBER 1953 szmbil menonton bioscoop atau makan/minum di” Restaurant M| NAMON SCHOONHEID PILL. 
  

tetap tinggal muda, 1 Sta aa 3 
MONGORIA tanggung baik sakit 2 l $ 

| ambeien Rp 30.— 3 ds. Rp 87.—:| N. V. Pacific Motors Coy. Ltd. Aa Pa hai 
Bodjong 67-69-71 Semarang Phones 2131 — Atelier 1615. : NARIN tangg. lekas baik untuk 

: V pramp. keluarkan darah putih 
(Piktay), badan lembek, dingin, | » 
kepala posing Rp 20.— | 

Papan enam ans-ces pemaewem | PTNSC- gratis. Porto Rp. 3.— 
' |. THIO GIOK GIEM 

» 

  

  

Mengapakah 

  

: fi , Gang Tengah 22 — Semarang 
Sudah Terbit Lag l f Agen Semarang Plampitan 22 

» Solo Tjojudan 70 A. 

Gigi mendjadi lebin padila 

  

   (SEng, 

rusaknja gigi. Akan terbukti bahwa semua selaput jang 
Tung dapat doorsmeerkan mobil Tuan, ditambah lagi Tuan tidak Be peak bigpana Pes melekat pada gigi akan hilang lenjap seperti embun 'er na mn : : (dan kentjeng untuk orang muda $ ed ata e perlu memikirkan pendjagaan mobil Tuan. | Dasapan Na AI Bi ti aa aa matahari. Sesungguhnja, gigi Uap tampak lebih putih 

I » | kan untuk ketjantikan, tetapi dju- dalam waktu 7 hari! 
Fi M. C ga bikin badan sehat dan selalu : BA Te 6     

Pepsodent tidak mendjadi kering dan... 
satu cm. sudah rjukup untuk sekali pakai. 

PEP,534-2-195 -B, 

/ 

  

   
     

    

  

i 

LUNA 

kena sinar 

    

Pepsodent begitu hemat? 

  » Kudus Bitingan lama 74.       
MSM Sa Hata Sorga Dunia! 
  

    

BUKU: : : 
Siapakah ingin hidup selalu Sehat, Kuat dan Tetap Muda ? 

Sexual Problem | MINUMLAH SELALU 

wa (Il Anccur Obat Kolesom No. I «” Rasianja SORGA PERTJINTAAN3 
:“ Pemimpir SORGA PERKAWINAN, en “Tjap Gelas Vas 

    
alat-alat: 

Ss Kuntji Rasianja MEMILIH anak, jg bibitnja ,,SEDANG : : se Leni : 3. : 2 Tn : Ini anggur telah dibikin dengan akar? dari Tiongkok KOLESOM No. 1 jang terpilih dan ditambah dengan VITAMIN2 jang : DITANAM” bakal mendjadi anak Laki2 atau PEREM Bates sekali untuk menamhali darah. Terbukti kemandjuran dan kekuatannja untuk kaum Lelaki atau Prempuan js. berbadan PUAN, — menurut suka sendiri, — jg. 10096 TJAKAT lemah dan jang terserang #penjakit ,RHEUMATIC” dapat disembuhkan dengan ini ANGGUR KOLESOM tjap ,,GELAS MAS” atau TJANTIK, SEHAT, PINTAR dan BERBATIN LU jang ta” asing bagai rakjat-seluruhnja di INDONESIA! | HUR! Dan 1001 matjam RASIA2 LAIN, jang MAHA Untuk: LELAKI WANITA HAMIL dan BRANAK HEBAT tapi sangat PENTING bagi orang2 dewasa!!! Aa Setelah minum Anggur Ko- : Digubah menurut pendapat 25 orang Professor dan dok Sebelumnja minum Anggur 
MEN an tan ag TER ter pelbagai bangsa jg. sudah kenamaan diseluruh dunja. : lesom tjap ,,GELAS MAS” Kolesom No. 1 tjap ,,GE- 4 PERHATIAN : Buku in: telah diperiksa oleh Kedjaksaatr Agung di Djakarta dan berdasar pisolesom . No. @agan ana bad lai h d 

f 
kan Ilmu Pengetahuan, jang lajak diketahui umum, maka di-izinkan pula » Be un Pa Se 
dengan sama sekali tak ada, perubahan. Hanja harus didjaga keras dja LAS MAS” badan lemah, Pa ne ana Ha ngan sampai terdjatuh kedalam tangan kanak2. Karenanja, kami mohor : Ma Ma Undang di sehat dan kuat. Poto- bantuan para orang tua anak2, djangan sampai anak2 mereka, jang masit kurang sehat, potongan ba- ag an eat belum dewasa benar, membeli atau membatja buku Sexual Problem ini ! : na Pen ea an Tara agan alan Du 
(Anak2 dibawah umur 21 tahun dilarang membatja !) dan kurang tjantik. 3 1 buku tebal, complete, Apn dan diterangkan dengan gambar2 Rp. 25.— a PUT a Tuan uar kota tambah ongkos kirim 104) i i di J i J | 

5 | Saga Bisa dapat beli di antero Toko2 dan Warung2, Pasar Djohar di SELURUH INDONESIA. Persediaan terbatas, 1 orang hanja dapat membeli 1 buku ! : SEBOTOL BESAR Rp. 12,50 x GE $ SEBOTOL KETJIL Rp. 7,50 
BADAN PENERBIT: 

KWA GIOK DJING loko Obat Eng Tay He 
Djalan Kramat No. 2-4, —- Kudus ) " 

Perusahaan Angsur Kolesom No. 1 tap GELAS MAS” 
Karangtempel No. 200 Telp. No. 1472 

    

  

  

  

  

    

| Pasanglah x Sa Kantor Pekodjan No. 101 Telp. No. 1881 5 CITY CONCERN CINEMAS t Aa Gang Warung No. 1  — Semarang 
KOK Pia Ahok malam Teen Tem Mendoan —— 
  

  

DD b THEO dai Ke SERI 
.- ie ie in Von Ba a 1 F BAGDAD ma 5: BE Pe ana Mean ana emaamamuan memaa mm 

, 8 1 : INI MALAM D.M.B. 

  

    

        

  

  

  

  

  

    

- Tjerita jang tersohor — Menarik — Menggembirakan ! 5 e : 5 Matinee Minggu pagi dj. 10.00. Minggu malam 3 pert. 5.00 - 7.00 - 9.00 Di sew ak an atau kerd j 5 Ini ANGGUR OBAT mandjur sekali buat SEM 2 
Sei 2 JANE POWFLL— EDGAR BERGEN : PEN peniti PEEOMATIKK. atawa (1 EK 25—17.59 (En Tn MAAN ARLIE MC. CHARTHY— BONITA GRANVII.LE bersama ENTJOK, tulang2 berasa linu, pinggang sakit, Frrol Flynn—Ida Lupino £ The. Year's Big kepala berat rasanja tjekot-tjekot, merasa ada ESCAPE ME NEVER" S Oo Oo R Aa Musi Sauri : Mn aan 5 | reak (slijm) di dada tetapi tida bisa kluar, separo ? £ 3 An 55 Ong the pen Oa an 5 4 bis baru ex, Prioriteit sudah sedia, badan mati, urat2 rasanja kaku atawa mengke- Men nan Pe 

Penuh Njanjian2 dan lagu2 jang menarik dan merdu ! se R d : d ret, kaki tangan bengkak atawa linu dan lemes, METROPOLE 5.-7.-9.- (13 th.) Memikat L— Lutjau — Menggembirakan ! Conditie boleh ber ae an na an tida An bikin peae James Gayney— Dennis Morgan 
Na keterangan pada : Nan Mala Oa Guan, “hawa THE FIGHTING 69TH." 

'3 . . . . - 2 GRAND Ini malam penghabisan (u.17th.) 99 Sebandaran 51 Pee abah Dan kain apk MATINEE: Mangan Haa Oi TA Te On RICHARD CONTE - JULIA ADAMS in N. V, » SELECT A SEMARANG lis masuk di tulang dan sebagainja pula. INI & BESOK MALAM PENGH. TELP. No. 2299 Marika jang terkena penjakit sebagai tersebut JIORION 5.—7.-9.— (17 th)     

     

     

   

    .HOLLYWOOD STORY" 
The secret that rocked the lives of five fabulous people! 
Bahaja mengantjam dalam kota! Lima orang terbunuh! Ke 

Tjerita penuh mystery jang menggemparkan! 

Matinee Minggu pagi dj 10.30 dan Minggu malam 5.-7.-9.- (13 th.) 
TUT(EN SUMARN! — ALCAFF «4 

— MIN sowDakt sagu Kenangan 

diatas, baik prempuan atawa lelaki, djika dengan 2 i tentu-tentu MINUM ini ANGGUR OBAT nis- Ha Tai ad Nat tjaja bisa SEMBUH: Marika akan dapatkan she Giri on the bridge 
pula . tenaganja seperti semula, tubuhnja SEHAT MATINEE : Minggu Pagi dj. 10.00 
serta tambahkan NAPSU MAKAN. Mulai 

Harga 1 botol besar Rp. 12,50 Senen 
1 botol ketjil Rp. 6.50 || salam 

  Penting bagi Njonjah dan Nona 
Djangan sampai kehabisan, akan tiba Minggu depan 

  

  

BAU ni malam dinda Tt 3 g | : sa IN DRA 5 Aang MOLDEN “LAN SPEWART Ta pn ta H A Terbikin oleh: ORION ar pam CGAPTAIN VIDEO” II & Rumah Obat | 4) 
5 sg 1x5 A-GELGA release Ursugh FRIEDER FILMS. INDOMESIA, LTD: 

.Ngo Hok Tong" II's— 
5 $ Film Spionnvage jang mengagumkan 

Gang Pinggir No. 1 diwakta perang Tiongkok— Djepang. 
Semarang Telp. 1658 

Model kabinet dapat madju-mundur, ' HARGA SANGAT 

RENDAH. Dapat mendaftarkan sekarang pada : 

Distributor untuk Djawa Tengah 

C. V. ,SOTRA CO” SETERAN 81 - SEMARANG .| 

(MASTER OF THE STRATOSPHERE) 
Columbia Super — Serial. Lebih Heibat Lebih Gempar ! 
Matinee Minggu pagi dj. 10.00. Minggu malam 3 pert. 5.00 -7.00 - 9.00 

Ini Malam Ny S PERSARI FILMS 77. 
    A

d
e
 

K
O
H
 
N
A
 

        
    

BESOK MALAM PREMIERE 
        

  

  

   
   

d.m.b. 
3 Sg Pat gi DJAGALAN 7.—9.— (17 th.) te an 

R d Roul Martine Carol 
. & Lah Roy Ro ers Sr : aymond Rouleau-Martine Caro ROYAL 5 8 | »BEWARE OF BLONDES" Aa ea na TITIEN SUMARN : - 7, : E ! (Hati2 Si Rambut Kuning) f x ROCK VANE, ! NICE GOIN', SORRY, ROCK, BUT I WHAT'5 GOIN' ONE IT'S GETTIN' 50 A : : 1 3 WRONG—1 RI TRIGGER! HAVEN'T TIME TO DO MAN CAN'T EVEN GET HIS BREAKFAST| | Pembongkaran komplotan Pembunu 

| aa ( 1 1 han jang kedjam! : AS USUAL! MIDAS JONES Se - seb A LOT OF EXPLAINING ET AROUND HERE ANY MORE ! 1 jang kedjar Pa 1 : 
1 ur Bee 3N ESCAPED FROM UAIL LAST . a g NOW! Y 5 - (Film Perantjis Tekst ndonesia) 

ba Maan 4, ND Pa GOLpI Ta AN CAN Yi AN — MATINEE : Minggu pagi djam 10-00 aru —penul | 1 22 
dengan lagu2 
dan n anjian: Pena 

merdu, Nisa katad doa 150 oat A abah 

HAD HIS GOLP/ 
  

Ini malam pengh. 7.-9.. (Seg. um:) 
Cho Man Hua—Yen Chuen 

»KWI FAN LOK" 

AKAN DATANG : Film Sensasi! 

,ZAMBIES of the STRATOSPHERE' 

AKAN DATANG: Donald O'Connor 
Vera Ellen— Ethel Merman 

   

  Matinee Minggu pagi dj.10 Minggu malam 5.30 -7.30- 9.30 
ROX Y “-9- tm malam pengh. 4u. segala umur) 

5 T. SUMARNI—DARUSALAM—5. PONIMAN 

»MENJAMBUT KELUARGA” 
  

    
          

  

  

  

  

  

  
       an au am | “A3 CALL ME MADAM" 

5 - an —— ATE, Ine, W #SERVED. ANN 5 5 2 5 "1 
gt an Pl Eh Pa Nan no ba In 7 — Rock Vane, engkau keliru se- — Bagus Trigger. — Maaf, Rock, tetapi sekarang — Apa jang sedang terdjadi. Itu- Musical — Technicolor TO aa im India terbesar dengen leks "3 kira perti biasanja.  Midas Jones telah — Hee, ap@r.. saja tidak punja waktu untuk lah sudah mendjadi begitu, bahwa Maan Tana Mama sae am R AM AN M A” atau Pe melarikan diri dari pendjara kema- : memberi pendjelasan. seorang tidak lagi dapat makan pagi 

9yAN ! . Batara Rama ren malam, dan -emasnja masih di- 1 Kes. — Dor. disekitar ini. 
Tjerita jang termashur ! — Siapa jang tidak kenal lakon ini ? tangannya. : : 8 Dengan RAMA, — PR, ANA atau DASA MUKA — — Omong kosong. Emas murni- 
HANUMAN ata ea Bata gemar membela kebenaran fpi nye berada di tas sadel Bantulah r. M, li an keadilan ! Tjerita Wajang ditjiptakan dalam film ! sia aa       

   

3 
KEUNGGULAN 
« Lebih Sedap 
# Lebih Halus 

« Lebih Mustadjab 

   
TOKO Pedamaran 90, Telp. 900 

Semarang. 
AGEN” DJOKJA: . 

Petjinan 78, Tugu Kidul 7, . 
Ketandan 4,  Lempujangan 
Wangi 80, Kemetiran Kidul 
18a, Kintelan 94. 

AGEN' SURAKARTA: 
Tjojudan 141, Ngapeman 15 
Djl. Slamat Rijadi 394, Pa- 
sar Nusukan 4, Pasar Kli- 
won 142, Widuran 67, Me- 
sen 177, Gading Kidul 170. 

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

M. S. RAHAT 
Tabib 

Seteran 109 — Semarang 
Specialist untuk WASIR (Am- 
beien), ASTHMA, KEPUTIAN 
dan lain-lain Penjakit. Obati WA- 
SIR dengan garantie sembuh 
didalam 12 hari sampe runtuh 
akar2-nja. 

ZONDER GPERATIE 
Djam bitjara: ' Pagi 9—12 

Sore 5—7 

'CURSUS | 
Memotong | 

dan 

Mendjahit 
PAK: Lelaki/Wanita (Jurken) 
dibuka rombongan baru tgl. 
1 Oct. 1953. Pendaftaran mu 
lai sekarang. Sedia buku-buku 

| lengkap penuh dengan gam- 
: bar2 peladjaran jurken, telah 
mendapat beberapa ,,Verkla- 
ring” sedjak tahun 1941. Bg. 

| Wanita djilid I Rp. 15.— dji- | 
lid IT Rp. 17,50. Bg.: Lelaki 

| Rp. 10.—.tambah ongkos ki- 

  
  
  

  
| rim Rp 2.— 
| Djuga terima OPENZOOM 
| dan CURSUS BORDUUR, 
| Ketr. Gursus JUNIOR” 

empujang wangi 36 — Jogja Sa aa aa Pee Oon   

  

MULAI HARI INI MENERIM/ PELADJAR-PELADJAR BARU 
Tempat terbatas, P & (Kilat 4 bl. 4 Rp.25— | URBUS insan DI Aan 

sm Oh MOCH, JOESOEF 
  

    

   

    

    

  

   

   

2 

TUAN PERLU / 
Ni (A MBALLEREN? 
T Dg Pp PEN ANGKUTAN 

Batanglah pada: at 
Ivum 

BuLu2 Heur. 1232 /) TJEPAT DAN MEMUASKAN. #1 SMK KEKE KKR Kanaan ageng   Typ Pertjetakan Semarang. 

ta


