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Gubernur? 
Gub. Budijono Akan 

Diganti Oleh Res. 
Milono? 

x $ 

  

    

  
Apakah akan | nggantiai ja se- 
karang ini termasuk dalam peng: 
laksanaan — rentjana lama 'atau- 
kah termasuk dalam rentjana mu- 
tasi gubernur2 jang dew 1 
dang diadakan oleh 
Dalam Negeri, tidak. | 
rangan lebih djauh. D : 
mutasi . gubernur ini antaranja da- 
pat dikabarkan, bahwa selain G 
bernur Budiono,  djuga Gi 
Murdjani dari Kalimantan akan 
pindah ke Kencan, Dalam 
geri. Sebagai gantinja 
siden Winarno dari $ 
Gubernur Sudiro dari Sulawesi » 
latan kabarnja akan dipindah meng- 
gantikan kedudukan walikota Dja- 
karta ' Sjamsuridjal, jang akan di- 

Ne- 

    

     

  

. Se- 

tempatkan di Kementerian  Dalamj 
Negeri pula. Sebagai ganti Guber- 
nur Sudiro ditundjuk Lanto Daeng 
Pasewang. 13 

60.000 Ton 

    

» SELAMA : DUA 2 

meng-import beras segi 30 

,»menanam lebih banjak padi” 
Indonesia sekarang dapat mengu 
rangkan import beras dari 
600.000 ton tahun jang lalu men 
djadi 400.000 ton dalam tahun 
ini. ,,Ditahun 1955”, “kata Pa- 
saribu, ,.diharapkan Indonesia da 
pat menghasilkan beras - tjukup 
dimakan sendiri, dan ditahun 
1956 mudah2-an Indonesia da 
pat meng-export kelebihan beras 
nja.” 7 
“ear ini Indonesia telah me 

ngadakan kontrak untuk membeli 
beras sebanjak 60.600 ton dari 
beras Muang Thai, dan dalam 
minggu ini djuga akan diangkut 
dengan kapal ke Indonesia. Demi 
kian UP dari Bangkok. 

  

AMERIKA BERI BANTUAN 
12 DJUTA DOLLAR KE- 

DA ISRAEL. 

Radio Darussalam menjatakan 
dalam  siarannja” pada malam 
Saptu, bahwa Amerika Serikat 
telah memutuskan untuk mem-| 
berikan bantuan sebanjak 12.000. 

     
     

IN | njataan2 para bankier 

   

  

   

| Dapat 

—. . soal 

nur 

memaksa 
4 tg j 5 

ae Ind onesia. di agati 

September 1945. 
Hain. Menteri 7 

10.24, telah mendarat 
De Haviliand Heron jang perta- 
ma dilapangas 

ani 

Penerbit : 
Penjelenggara: Hetami. 
Alamat : Purwodina 
Fiipon 3 Redulpi 12285 

| Adwinistrasi-Ek 
Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp. 10.-— 
Rp. 11-— luar kota Smg. (ditambah Rp. 0. 
Adv. Rp. 0.80 per m.m. kol. Harga 

IMentjari Pindja 
“Modal Asing” 

| djungi umum PBB di N 

   

pemerintah 
| foreign investment dengan pakai 

Tapi melihat keterangan2 dan per 
terkemuka 

dan melihat hasil penjelidikan De- 
partment of Commerce Amerika Se 

Irikat mengenai foreign 'investmenis 
Titu, maka kiranja sedikit sekali kans 
Indonesia untuk memperolehnja se 
bagaimana dikehendakinja. 

dikemukakan, bahwa fo- 
reign investors itu menghendaki ter 
djaminnja modal jang ditanamnja 
dan menginginkan keuntungan jang 
lajak. Selandjutnja kaum modal Ame 
rika Serikat — negara dollar ini se 
karang meru 1 negara jang meng 
export kapital terbesar diseluruh du 
nit— lebih suka menanam wangnja 

  

- dinegaranja serdiri dari pada diluar 
negeri. Selain dari pada itu kaum 
financier amat tahu tentang keadaan 
ekonomi Indonesia, sehingga penana 
man modal ditanah air kita ini ti- 
dak begitu menarik. 

Dan hal keempat jang terpenting 
ialah, bahwa sebagian besar dari ne 
gara2' didunia ini membutuhkan fo- 
reign investmenf, wmpamanja 21 ne- 
gara Latin Amerika, negara2 Eropa 
Barat, negara 4setengah) djadjahan 
di Afrika, sera2 Timur Tengah 
dan negara2 di Timur Djauh. Djadi 
djuga dalam hdd kebutuhan foreign 
investment itu Indonesia mempunjai 
saingan2 berat, apa lagi dari nega- 
ra2 Latin Amerika jang sama sekali 

Itidak menetapkan sesuatu sjarat. (An 
tara) 

  

| SKT AKAN BERKONCRES. 
Rapat P.B. SKI (Serikat Kerak 

jatan Indo di Bandjarma- 
TA SIN telah utuskam, bahwa  kon- 

: |gresnja Ema dari SKI akan ber 
langs di Bandjarmasin, pada 

Nopember jang akan da- 
Dalam kengresnja ini, akan 
gal fa sewindu usianja 

21. Gikeahui SKI la- 
di Kalimsstan pada bulan 

Dalam Kon- 
hadir antara 

  

tang. : 

  

gresnja 
ta2 Parlemen dari SKI. 

SERIKAT NELAJAN ISLAM 

- Didapat kabar, bahwa di Sura- 

   
   

   

     
   

  

aja kini telak terbentuk suatu 
organisasi nelajam Islam dengan 
nama ,,Serikat Nelajan Islam”. 
Pengurus dipegang oleh Moha- 
mad Notomidarme. Dapat dite- 
rangkan, bahwa organisasi nela- 
jan tadi didirikan, untuk mengi- 
kat para nelajan dalam mentja- 
pai perbaikan , dengan dja- 
lan pendidikam pelajaran, meng- 
adakan koperasi melajan, belaja- 
ran interinsulair, memperdinang- 
kan proteksi dan bantuan dari jg 
berwadjib dengam maksud men- 
tjapai kemadjuan kehidupan  so- 
sial para nelajam. sedang dasar 
Islam akan tetap digunakan. 

PESAWAT HIRON JANG 
PERTAMA TIBA DI KE- 

MAJORAN. | 
Hari Djuma pagi pukul 

pesawat 

ng Kemajo-   000 dollar kepada Israel. Me-|ran. Pesawat imi adalah sebuah 

nurut siaran itu, bantuan Mn 14 telah dipesan 

mungkin akan diberikan dalam |oleh pemerintah Indonesia di Ing 
5 Mars. bulan Desember jad. 

Pertemuan Kepala2 Negara 
Tetap Akan Diusahakoan Oleh Inggeris: 

an 

Kata 

Churchill : Eropah Tidak Mungkin Dipertahan- 

kan Tanpa Bantuan Djerman 

PERDANA MENTERI Ingg 
hari Sabtu menjatakan bahwa pemerintahnja 

ertemuan antara kep 1 
berbitjara dimuka 4000 orang jg 

pendapat bahwa suatu 
tap diusahakan. chi 
menghadliri Kongres 

gate, mengemukak: 

bahwa 
pin2 negara2 jan 
berfaedah dan t 

Kata Churchill, ,,kami da 
rang masih berpendapat . bahwa 
eni terkemuka Par . berbagai 
negara harus dapat saling berte 
mu — dengan tidak usah memba 
wa barisan2 ahli2 untuk memper 
soalkan setiap kesulitan dan kebe 
ratan — dengan tudjuan untuk 

mentjoba mengetahui apakah bagi. 

kita semua tidaklah ada sesuatu | 
jang lebih baik daripada bunuh- 
membunuh dan saling menghan- 
tjurkan, jakni jang pasti dapat 
kita perbuat itu.” 

Djerman dan 
Fropa Barat. 

Berbitjara tentang Eropa,  Chur- 
hill menjatakan bahwa hampir 4 ta 
hun jl ia sudah mengatakan bahwa 

Eropa Barat tidak mungkin diperta- 
hankan terhadap Soviet Rusia djika 
dak ada bantuan militer dari Djer- 

pertahanan 

  

  

. ini Sovjet Rusia mempunjai pasu- 
|. kan2 di Eropa, belum terhitung pa- 
|. sukan2 negara2 satelitnja, jang 4 ka 

|. di lebih kuat dari pasukan2 negara2 
sekutu Barat seluruhnja. Bukanlah 
suatu tindakan jang bidjaksana, kata 

| Tahunan Partai Konservafif Inggris di 
kembali kepada pidatonja jimg diutjapkan 

dalam Madjelis Rendah 5 bulan jang lalu, dalari mana ia menja 

ann iw: fjaraan2 info 
paling banjak bersangkutan 
k mudah akan banjak merugikan! 

ris Sir Winstoe Olarchill pada 
ak masih ber 

iZ mgara harus te 

'hegris di Mar 

#atara pemim- 
smungkin 

2 3 

akan 

Churchill bahwa pemerintah Inggris 

akan terus menjelang pembentukan 

Tentara Eropa jare didalamnja meli 

puti kesatuan2 Diwman jang kuat. 

Sebagai halnja dengan Amerika, Ing 

gris akan tetap mempertahankan pa 

sukan2nja di 4 7ogo untuk mentjapai 

'keseimbangan  basi' Perantiis dalam 

menghadapi Djerrun. 5 

: Djerms dan Sovjet 

“ Churchill dalam pada itu mene- 
kankan bahwa jan? srupakan kepen 

tingan bagi Inggris, Eropa dah Per 

sekutuan NAYO “dalah bukannja 

mengadw Rusia '#wisadap Djerman 

atau mengadu Djeiman terhadap Ru 

sia, melainkan umak berusaha meja 

kinkan kepada kedaa pihak tadi bah 

wa mereka dapat #idup berdamping 

an dalam suasana aman sekalipun 

ada masalah? dan perselisihan2 dian 

ara mereka.” 1 

| Lebih dulu dalam pidatonja Chur 
chill menjatakan bahwa di Guiana 

Inggris kini tefah .#ikup didaratkan 

pasukan2 untuk memelihara perda- 

maian dan ketertitus umum » AAA 
Tut Churchill #intkkan Inggris tadi 

telah ,,mendapat sambutan jang luas   Churchill, . usaha memperkuat 
pertahanan | ropa Barat sekarang ini 
hendak dikurangi, — Dikatakan oleh 

  

dari penduduk wmtik siapa pasukan2 
itu telah didatangkkus untuk membe 

ri perlindungan”. (helara). 

an Pertahanan jang menghapuskan 

   
   
   

ap Atau ,, Penanaman 
Sebanjak 150.000-000 | 

pan Dollar? AAA 

."IKans Indon. Sedikit Sekali Utk Mendapatnja| 

| WARTAWAN ANTARA" h 
York Pan ban ng. 

kabar, bahwa, Dutabesar Indonesia Mukarto. 
dari kapan) Republik Indonesia untuk | 

masuknja pindjaman dan/atau foreign investment” 
djuta. Kata , Isebanjak $ 180 d an Indonesia di New York belum 

p| dapat menjatakan benar-tidaknja berita ita, tapi 1 4 
Indonesia bersedia mendapatkan 
sjarat2.” : 

  

Padangtidji 
Markas Gerombolan  Jg 
Dipertahankan Kuat Oleh 
Pemberontak Atjeh Di- 
dudukiOleh Tentara Kita 

ran sub territo- 
riam Atjeh menerangkan kepada 
pers bahwa tgl. 18-10 djam 7.00 
Padangtidji 75 km dari Kutara- 
dja, telah diduduki oleh pasukan 
kita dengan tidak mendapat per 
lawanan. Padangtidji adalah mar 
kas gerombolan jang selama ini 
dipertahankan kuat oleh mereka. 
Sedjak tel. 8 Oktober djalan ke 
reta-api Seulimeum—Sigli telah 
dapat dilalui akan tetapi perhubu 

belur dapat karena 
telepon belum normal, 

Kereta-api ke Sigli terpaksa di 
atur dari Seulimeum. Djembatan 
djembatan masih banjak dirusak 
oleh gerombolan. Tanggal 8 Ok 
tober tentara mengadakan pem 
bersihan dari Bireuen dalam 2 
djurusan waktu mana  terdjadi 
pertempuran dengan gerombolan 
selama 2 djam, dari pihak penga 
tjau ditawan 5S orang. Satu ton 
obat-obatan untuk keperluan ten 
tara — kalau perlu djuga untuk 
rakjat — akan didatangkan dari 
Medan ke Atjeh: demikian over- 
ste Ibnumaun, dokter tentara dae 
rah Atjeh kepada PI-Aneta. 

Tawanan dan korban jang djatuh 
ditangan kita, kesehatan dan pera- 
watannja didjaga. Obat-obatan profy- 
laxe untuk mentjegah epidemie dju 
ga telah dipesar' kepada atasan te- 

ae dan—-anggau |tap berhubung kesulitan — perhubu- 
Agan belam datang. Menurat- Ibnu- 
maun di Atjeh masih kekurangan 
dokter. Ditanja tentang tenaga? 6 
dokter asing jang bekerdja di Atjeh 
didjawabnja, bahwa sebagian me- 
ngetjewakan. 
Tentang apa jang disebutnja me- 

ngetjewakan itu telah dilaporkan 
kepada pihak atas tetapi belum: da: 
pat perhatian. Hendaknja didatang- 
kan untuk Atjeh  dokter2 muda 
Indonesia, dengan. mendapat fasili- 

teit dan prioriteit - seperti dokter 
asing, demikian Ibnumaun. « 
Rumah-sakit tentara di. Kutara- 

dja, berhubung dengan situasi telah 
diperluas. (PIA). 

Simatupang 
Akan Diber- 
hentikan? 

MENURUT KABAR jang didapat 
Indonesia Raya dari kalangan jang 
amat berdekatan dgn kabinet, peme- 
rintah telah memutuskan utk. mele- 
pas KSAP.. Djenderal Majoor Sima 
tupang dari djabatannja sekarang. 
Penghentian ini dikabarkan akan di 
lakukan melalui Peraturan Pemerin 
tah mengenai organisasi Kementeri 

djabatan Kepala Staf Angkatan Pe 
rang sebagai susunan pertahanan se 

lama ini. Pada permulaannja soal 
organisasi pertahanan negara akan 
diatur melalui  Undang2. Pertaha- 
nan jang akan dimadjukan kepada 

parlemen, akan tetapi rupanja peme 
rintah telah memutuskan untuk me 
lekaskan penghentian Djenderai Ma 
joor Simatupang dari djabatannja jg   sekarang. (Antara), 

POLISI KONTRA GEROM 
: BOLAN. 

Didapat kabar tanggal 8 Ok- 
tober djam 15.45 5 anggota po- 
lisi jang sedang dalam  perdjala- 
nan ke Bulu-Sipong telah berte- 
mu dengan 20 anggota gerombo- 
lan bersendjata dikampung  Ma- 
djannang (Maros) jang telah me-   

  

ngan langsung Kutaradja—Sigli | 
rhubungan | 

“nerangkan, 

|dang mereka 

  

3 Piring “Terbang 
2... Mendarat 

TN Na tan 

mengundjungi bumi. Fenduduk dari 

raja. Oleh saksi2 telah diterangkan 

pada koepel itu. 

bar 

    

     

  

   

  

     

»Flying saucers have landed” (Piring "terbang “telah mendarat), adalah 

"suatu djeritera jang adjaib tentang piring terbang jang turun dipadang 
pasir California. Tjeritera itu dituus oleh George Adamski dan Desmond 
Leslie. Menurut Adamski, pada tanggal 20- Nopember 1952, sebuah ka- 
pal-pengintar ketjil berasal dari kapal induk besar jang berbentuk serutu 

kebumi untuk mengadakan penjelidikan mengenai pantjaran. jang di- 
sebabkan oieh bom2 atori, karena pantjaran ini mempengaruhi angkasa 

terdjadi. Keterangannja Adamski jang asli mengenai pendaratan piring 
terbang tadi adalah sbb.: ,,Pada tanggal 13 Desember 1952, djam 09.30 
telah dipotret piring terbang dari Venus di-serasiun peneropong bintang 
di Palomar, California, Amerika, dengan mempergunakan teleskop jang 
berukuran kira2 6 inch. Luas kapal itu dibuat dari logam terang dan 
lintangan berukuran kira2 35 kaki. Jang menarik perhatian orang ialah 
terutama djendela2 -patrijs, alat pendarat jang bulat dan sistim. optis 

Garis putih jang mengelilingi kaki koepel itu adalah 
spiral jang bekerdja untuk pergerakan mechanis. Menurut Adamski gam- 

itu telah dibuat ketika piring terbang itu mengembalikan pasangan 
pilem jg. dipakai oleh pengemudi ketika pertemuan dim. bulan Nopember. 
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Venus telah mengirimkan ekspeditie 

bahwa pertemuan 'itu telah betul? 

  

ngenai Bbrp 

Hadji Agus Salim pada hari D 
keterangan jang menarik tentai 

merajakan ulang t: 
wabalak. ak 

        

   

  

ES AE 

: Usianja jang hampir 70 tahun 
itu olehnja didukung dengan mu 
dahnja dan sebagai seorang pa- 
triot Indonesia dalam pertjakapan 
itu Hadji Agus Salim senantiasa 
merokok rokok sigaret buatan 
Indonesia dan didalam tiap per 
kataan jang diutjapkan olehnja — 
jang sebenarnja dapat diharapkan 
daripada seorang jg djauh lebih 
muda daripadanja — ia memper 
lihatkan semangat jang luar biasa, 
sifat Ketimuran jang dalam ' dan 
tjara berfikir jang praktis setjara 
Barat. 

Atjeh dan komunisme 

Dalam. keterangannja — mengenai 
masalah2 . Indonesia Hadji Agus 
Salim antara lain djuga  menjing- 
gung keributan di Atjeh dewasa 
ini. ' Pertama-tama ia menundjuk- 
kan, bahwa sedjak - tahun 1915 ia 
senantiasa menolak tiap bentuk ker- 
djasama dengan. komunisme. Ia me- 

bahwa rakjat  Atjeh 
adalah  'jang-,,bersifat Indonesia 
jang paling  tadjam”. dan sangat 
menjukai adat istiadat mereka, se- 

djuga sangat patuh 
pada agama sampai mendekati fa- 
natisme. 

Karena komunisme terkenal ka- 
rena tidak mengenal Tuhan, rakjat 
Atjeh menolak setiap unsur komu- 
nis didalam pemerintahan dan ka- 
rena itu rakjat Atjeh telah mengam- 
bil langkah2 seperti sekarang ini. 

Suatu faktor  lainnja jang telah 
menjebabkan  kedjadian2 . dewasa 
ini menurut Hadji. Agus Salim, -ja- 
lah perasaan, bahwa kepentingan? 
Atjeh telah diabaikan” oleh peme- 
'rintah pusat. Atjeh senantiasa min- 
takan otonomi daerah dan djika 
dua tahun jang lalu keinginan da 
erah ini akan otonomi telah diper- 
hatikan dan  kepentingannja terpe- 
nuhi, maka kedjadian2 seperti se- 
karang ini tidaklah akan timbul. 

Sebab-2 

Kemudiay . Hadji Agus Salim 
memberikan keterangan mengenai   nimbulkan tembak-menembak. 

Seorang: anggota gerombolan da- 
ri TKR Bn III bernama Senawi 
tewas sedang seorang anggota po 
lisi mendapat luka parah. 

600 GRANAT TANGAN ME- 
LEDAK DI TUNISIA. 

'600 buah granat tangan, jang 
disimpan oleh seorang pedagang 
besi tua di Dowar Thia, telah me 

sebab2' daripada  perbedaan2 jang 

Grand Old Man Salim Me- 

Atjeh Daerah Jang Paling Tadjam: Islam:nja 
Hampir Mendekati Fanatisme 

DALAM SUATU PERTJAKAPAN eksklusif dengan kores- 
ponden kita di New York penasehat kementerian “luar 

mat telah memberikan beberapa 

  tampak antara keinginan akan oto- 

nomi lokal dan 
rintah. Indonesia jang telah lalai 
memberikan otonomi. Dengan oto- 
nomi ia maksudkan otonomi dida- 
lam arti kata - Inggeris. Ia mene- 
rangkan, bahwa otonomi lokal, dari 
tingkatan desa, kota dan daerah 
erat berhubungan   ledak pada hari Sabtu. Perleda- 

ikan ini menjebabkan bahwa 6 
orang telah tewas 
mendapat luka2. 

dan 2 orang 

da hari Sabu telah bertemu lagi un 
tuk membitjarakan soal penarikan 

rah Terusan Suez, dan sementara itu 
dikabarkan bhw perundingan2 antara 
Inggris dan Mesir kini telah meng- 
hadapi krisis baru. Dutabesar Ameri 
ka Serikat di Kairo dalam konperen 
si pers pada hari Sabtu membenar-   kan bahwa perundingan? mengenai 

mundur pasukan2 Inggris dari dae- 

| 

rakjat mengikat diri dan jang seper- 

tindakan2 peme- . 

kat teratur Indonesia, kepada siapa: rupakan 
| dengan perkebunan2 

Soal2 Indon. 

negeri 

“ngan ini 

nat 

| Nasional. : 

Habungan Di- 
plomasi RRT. 

. Diepang 
Diandjurkan Oleh Chou 

En Lai 

PERDANA ' MENTERI me- 
rangkap menteri luar negeri RRT, 
Chou En Lai, pada hari Djum'at 
mengandjurkan  diselenggarakan- 
nja kembali perhubungan persaha 
batan, diplomatik dan  perdaga- 
hgan antar# Republik Rakjat 
Tiongkok dan Djepang, demikian 
dikabarkan oleh kantor berita 
RRT .,Hsin Hwa.” 
Chou mengemukakan  andjuran- 

nja itu dalam statementnja jang di- 
tudjukan kepada Prof. Iuko Gya- 
ma, ketua panitia perdamaian Dje- 
pang jang kini sedang mengundju- 
ngi Peking. Dalam statementnja itu 
Chou menjatakan, bahwa dengan 
mendjadikan Djepung salah satu sa- 
tellitnja, ” maka Amerika Serikat 
berharap untuk. "mendapat sebuah 
pangkalan militer jang penting. Di- 

katakan pula, bahwa dalam hubu- 
pembesar2 pendudukan 

Amerika dengan bantuan anasir2 
reaksioner Djepang telah senantia- 
sa berdaja-upaja untuk merusak 
perhubungan baik antara RRT dan 
Djepang. (Antara). 

BEBERAPA PEGAWAI NEGE- 
RI DI MADJENE MELARI 

KAN DIRI. 

Berita terlambat dari Madjene 
(Sulawesi Selatan) menjatakan,   

masalah2 Indonesia dan menge 
ja tiba di Amerika Serikat. Disam- 

an pendapatirja dan komentarnja menge 
ji Agus Salim, jang pada hari Djum'at 

Ja jg ke-69 berada aa Ka bas neha 

Double Ten 
Di Taiwan 

Pesan Chiang: Lipatgan- 
da Usaha Utk Kembali 
Ke Daratan Tiongkok -. 

Double Ten” atau Hari Kebang- 
saan Tiongkok Nasionalis pada hari 
Sabtu telah dirajakan di Taiwan de 
ngan suatu parade militer besar?an 
diikukota Taipeh jang disaksikan oleh 
presiden Chiang Kar Shek dan ang- 
gota2 korps diplomatik. Lebih dari 
satu divisi pasukan? angkatan darat, 
angkatan laut dan angkatan udara 
serta kesatuan? tentara laut Tiong- 
kok Nasionalis mengambil bagian da 
lam parade tadi dan berbaris dibela 
kang tank?2, mobil2 lapis badja dan 
satuan2 artilleri 

Sesudah parade jang memakan 
waktu 3 djam ita, Chiang Kai Shek 
dalam pidato singkat mendesak su 
paja semua penduduk Taiwan ,,meli 

pat ganda usaha2 mereka untuk tu 
djuan kembali kedaratan Tiongkok 
dan bertemu lagi dengan sahabat2 
jang ditjintai mereka”. 

PAKT KEAMANAN BER- 
SAMA ARAB. 

Panitia konsultatif militer dari 
Pakt Keamanan Bersama - Arab 
hari Sabta. mengadakan sidang 
di Kairo. Panitia ini anggota2nja | 
terdiri atas para kepala staf dari 
negara2 jang tergabung dalam 
pakt tersebut. Sidang. dibimpin 
oleh kepala staf tentara Mesir, 
dienderal major Mohammad Ibra 
him. Jang dibitjarakan ialah be- 
berapa soal technis berkenaan gle- 
ngan pelaksanaan pakt tsb. | 

  

kuat sifat ,,ke-Indonesiaannja” de- 
ngan latar belakang, Islam jang 
kuat dan bahwa pemerintah bukan 
sadja tidak “ memberikan. . otonomi 
lokal daerah (jang menurut berita? 
terachir dari. Indonesia dalam wak- 
tu jang singkat akan dilaksanaxan), 
akan tetapi. djuga ' menggabungkan 
Atjeh pada bagian lainnja dari Su- 

"Sanger, keduanja pemenang 
tang radio 1953 pertama dan ke- | 

  matera Utara, hal mana ' merupa 
kan suatu kesalahan, karena da- 

suatu “daerah 

bahwa sedjumlah pegawai negeri 
dikota itu telah melarikan diri ke 
hutan dengan membawa beberapa 
2lat2 kantor seperti mesin-tulis 
dan lain-lain. Antaranja 3 pega- 
wai Kepala Daerah Mandar, 1 

ipegawai KPM, 1 pegawai Pen 
Tim3s, 1 pesawat KUAP, Y pega- 

wai kehakiman, 1 penilik SR, 2 
pegawai inspeksi SR. Mereka ka 
barnja turat menggabungkan diri 
dengan gerombolan. Dan dianta- 
ranja ada 3 wanita. 

PING ASTONO BERTUNA- 
NGAN DENGAN NORMA 

$ SANGER. 

Telah tiba dipelabuhan Ma- 
kassar dengan kapal Swarten- 
hondt Ade Ticualu dan Norma 

tiga. Mereka akan meneruskan 
perdjalanannja ke Menado.  Ka- 
bar lain menjatakan bahwa Nor- 
ma Sanger telah bertunangan de- 
ngan Ping Astono djuga salah se 
orang pemenang bintang radio 
1953 

Saran Italia 
4 Nopember Supaia Zo- 
ne-A Dimasukkan Dlm 

Wilajah Italia 

SEORANG DJURU bitjara Ingge 
ris di Trieste menjatakan pada hari 
Sabtu bahwa dengan pemerintah Ita- 
lia hingga kini belum lagi dibitjara 
kan tanggal pemasukan — pasukan2 

Italia kedalam zone-A daerah bebas 

Trieste. 
Ia mengatakan selandjutnja bahwa 

keluarga2 Inggeris menurut rentjana 
akan mulai meninggalkan kota Tries 
te dalam minggu depan. Sementara 
itu harian2 Italia menjerukan pada 
hari Sabtu supaja upatjara penjerah 
an zone-A setjara resmi kepada Ita 
lia diadakan pada tanggal 4 Novem 
ber ja'ni hari peringatan kemenangan 
pasukan2 Italia atas Austria dalam 
tahun 1918 jang telah mengakibat- 
kan bahwa Trieste diserahkan kepa 
da Italia. (Antara). 

PERKARA MATA2 DI 
RUMANIA. 

16 Orang Amerika pada hari 
Djum'at telah dihadapkan - dimuka 
pengadilan militer di Bukarest atas 
tuduhan mendjadi mata2 dan masuk 
wilajah Rumania dengan djalan ter 
djun dengan pajung dari udara. 

HASIL SEMENTARA PEMILI- 
HAN DI SYRIA. 

Hasil dari pemilihan parlemen 
| Syria hingga kini diketahui ialah 

dengan masjara- erah disekitar Medan misalnja me- 60 kursi dari djumlah 62 kursi 
tersendiri telah direbut oleh Gerakan Pem- 

asingnja se- | bebas Arab, ja'ni partai presiden 
ti halnja dengan Atjeh harus dipe- dang masih banjak hal2 lainnja, se- Syria, Adib Shishakly. Partai Rak 
ringati, Diulanginja, — bahwa Atjeh 
jalah ,suatu daerah jang aseli lagi 

dari daerah Suez sekarang telah men 
tjapai krisis baru. Tetapi ditegaskan 
hja bahwa ia mempunjai harapan be 
sar akan tertjapainja sesuatu djalan 
untuk mengatasi kesulitan? jang di 

hadapi oleh kedua pihak dewasa ini. 

hingga Atjeh tidak dapat disatukan 
: dengannja. (P.I.-Aneta). 

ri Saptu mungkin sekali dapat me 
nentukan apakah pembitjaraan2 jang ! 

sedjak beberapa waktu ini diadakan 
masih akan diteruskan atau tidak”. 

Harian ,,Al Ahram” jang terbit di 
Kairo sementara itu mewartakan 
bahwa menurut keterangan jang di 

Seorang djurubitjara Mesir dalam | dapat dari presiden Mesir djenderal 
pada itu itu mengatakan bahwa per | Mohammad Nadjib, pemerintah Me 
temuan antara wakil2 Inggris dan 

wakil2 Mesir jang diadakan pada ha 
| sir dalam waktu jang singkat iagi 

bermaksud mengumumkan  perintji- 

  

Lemb oga Kom 
Kam Batang 

YK, retenaN   

idayann ladeasa 

seh G emo rmchap 
MW elengcha aa   
  

jat Syria mendapat 1 kursi dan 
pihak tak berpartai djuga 1 kursi. 

Krisis Baru Dlra Rundingan Inggr-Mesir Ttg Suez 
WAKIL2 MESIR dan Inggris pa' penarikan mundur pasukan? Inggris an dari pembitjaraan2 informil jang 

sedjak beberapa waktu ini dilangsung 

kan di Kairo. Menurut harian tsb. 
djenderal Nadjib menegaskan bahwa 
pemerintahnja tidak mungkin dapat 
menerima sesuatu persetudjuan me- 
ngenai penarikan mundur  pasukan2 
Inggris dari daerah Terusan Suez, jg 
tidak mendjamin kehormatan negara 

kemerdekaan 
(Antara — 

dan tidak. membawa 
sepenuhnja bagi Mesir. 
Reuter), 

  

  

NAN TI 

Dalam pidato jg didengarkan 
oleh kira-kira 120.000 orang itu 
Tito selandjutnja — mengatakan, 
bahwa Jugoslavia berhak untuk 
melakukan segala tindakan jang 
ada padanja berdasarkan Piagam 
PBB termasuk pemakaian pasu 
kan bersendjata untuk memper- 
tahankan perdamaian. Tito mene 
rangkan bahwa tindakan pertama 
jang telah. dilakukan oleh Jugo- 
slavia ialah pengiriman pasukan2 
Jugoslavia ke zone-B. Ia menge 
mukakan ingin mengulangi per 
njataannja di Okroglica baru2 ini 
bahwa Jugoslavia ,,untuk menge 
lakkan agressi Italia” akan me 
ngambil tindakan2 jg setimpal. 

Usul Tito. 

Tito lalu mengemukakan usul su 
paja dibentuk kesatuan” otonom” 

dalam daerah bebas Trieste dibawah 
pemerintahan Italia dan Jugoslavia. 
Zone-B termasuk semua daerah pe 
dalaman Slovenia dari kota Trieste 
supaja mendjadi ,,kesatuan otonom” 
dibawah pemerintahan  Jugoslavia 
untuk waktu 10 tahun atau lebih. 

Kota Trieste sendiri supaja meru- 
pakan ,,kesatuan otonom” dibawah 
pemerintahan Italia. Tito menerang 
kan bahwa ,,kedua pihak tidak ber- 
hak untuk melaksanakan denasiona 

lisasi”. la menegaskan bahwa menu 
rut pendapatnja hal tsb ialah satu2- 
nja penjelesaian jang mungkin, dan 
memperingatkan negara2 sekutu Ba- 
rat bahwa dibagian dari Eropa itu 
tak akan ada perdamaian djika nega 
ra2 tsb. menjampingkan usul tsb. 

Tito achirnja menegaskan bahwa 

negara? Barat dengan menjerahkan 
zone-A kepada Italia telah melaku 
kan tindakan unilateral dan Jugosla 
via akan mengambil segala tindakan 
untuk melindungi negeri dan hak2- 
nja. 

3 Divisi Jugo bergerak 
keperbatasan zone2. 

Sementara itu menurut berita2 

dalam pers Italia jang berasal dari 
Trieste 3 divisi Jugoslavia pada 
hari Sabtu telah bergerak ke per 
batasan kedua zone daerah Tries- 
te jani 9 km dari kota Trieste. 
200 Tank menudju perbatasan 
tsb. dari pelabuhan Pola dan kz 
pal-kapal perang Jugo kini dipu 
satkan sepandjang pantai zone-B. 

Dalam pada itu radio Belgrado 
|dalam siaran pada hari Sabtu me 
ngumumkan bahwa dalam 2 hari 
belakangan ini divisi2 Italia di 
perbatasan Italia-Jugo telah diper 

na | kuat. 
bin- | 

Dikatakan selandjutnja bahwa 
kira-kira 100 buah tank dan ken 
daraan2 bermotor dalam djumlah 

Ijang sama telah tampak, walau 
pun diadakan camouflage sepan 
djang perbatasan tsb. Pemusatan 
pasukan2 Italia terutama terlihat 
didaerah kota Troice, demikian 
radio tsb. '' Menurut UP “maka 
Jugoslavia telah mengatakan bah 
wa dalam bulan2 achir2 ini di 
zone-B hanja terdapat kira-kira 
3000 serdadu Jugo sebagai tenta 
ra pendudukan, djumlah mana 

  | rantjang 
|para ex-peladjar pedjoang, peme 

  

  

' Gjar pedjoang. 
. Dewan Perantjang Sementara Pe 

  adalah lebih rendah . daripada 
diumlah maximum menurut per 
djandjian perdamaian Italia, ja'ni 
5000 orang. Menurut desas-desus 
maka pasukan2 Jugo di zone-B 
akan diperbesar hingga kira-kira 
5 kali djumlah maximum itu. 

(Antara) 

     

      

       

  

Keras Lawan Keras Di Trieste 
| Tito Kirim 3 Dipisi Ke Tapal Batas: 200 Tank Dan Ka- 

pal2 Perang Jugoslavia Berdjaga-Djaga. Ditapal Batas 
Trieste: Djuga Italia Perkuat Tapal Batas Italia- Yugo 

PRESIDEN JUGOSLAVIA, Josip Broz Tito, menjatakan pada hari Sabtu bahwa ia telah me 
ngirim pasukan2 Jugoslavia ke zone-B daerah bebas Trieste dan akan 
pasukan2 Italia dalam zone-A daerah tsb. sebagai ,,suatu tindakan agressi” terhadap mana Jugosla 
via berhak untuk menggunakan ,pasukan2 bersendjata.” Tito memberi pernjataan ini dalam rapat 
raksasa jang diadakan di Leskovac di Serbia, 180 mil sebelah Selatan Belgrado, bertalian dengan 
hari ulang tahun ke-10 pembentukan suatu kesatuan dari brigade2 partisan dari Tentara Pembebas 

menganggap pemasukan 

Penjelesaian 
Ex Peladjar 
Pedjoang 

Sebuah Dewan Peran- 
tjang-Sementara Didiri- 
kan: Pedjoang2 Sendiri 

Diadjak Ikut-Serta 

DI IBU-KOTA baru2 ini telah 
dibentuk Dewan Perantjang Se- 
mentara Penjelesaian ex-Peladjar 
Pedjoang dengan Sdr2 Mahatma 
(ketua),  Sudibjo  Sastrowardijo 
(wakil ketua) dan G.A. Sugiharto 
(Sekertaris) dan 10 anggota lain- 
nja, demikian fihak pengurus me 
ngabarkan. Selandjutnja didjelas- 
kan bahwa sebelum Dewan Pe 

ini terbentuk — kepada 

rintah memberikan 
dan minta konsepsi 

kesempatan 
bagaimana 

|sebaiknja penjaluran ex-peladjar 
'pedjoang jang tidak  melandjut- 
kan peladjarannja harus diselesai 
kan. Dengan lain perkataan, pe 
njelesaian itu diserahkan kepada 
kehendak dari ex-peladjar2 pe- 
djoang. 

Hal ini adalah sesuai dengan 
keputusan konferensi di Salatiga 
dimana. diterangkan hendaknja 
kepada ex-peladjar pedjoang di 
berikan medezeggenschap  dida- 
lam penjelesaian masalah ex-pela 

Sampai sekarang 

njelesajan  Ex-Peladjar Pedjoang 
belum memberikan ketentuan da 

Ham lingkungan mana penjelesai 
an selandjutnja dikerdjakan. Pe 
njelesaian dlm lingkungan B.R.N. 

| seperti tersebut dalam keterangan 
pemerintah itu merupakan tawa 
ran atau kesempatan kearah pe 
njelesaian sebaik-baiknja. Dengan 
adanja pendjelasan “ini, maka 
hendaknja mendjadi lebih terang 
bag? ex-peladjar pedjoang, bah 
wa ,.tergantung kepada kita sendi 
rilah pada hakekatnja penjelesai 
an itu sebaik-baiknja,” demikian 
dengan jang achirnja menjerukan 
kepada ex-peladjar pedjoang se 
laruhnja. untuk benar2 ikut me 
mikirkan dan memetjahkan ma- 
salah ini. (Pia) 

Panmunjom 
Diusulkan Sbg Tempat 
Utk Rundingkan Soal2 
Konperensi Politik Korea 

NERDANA “ MENTERI RRT 
Chou En Lai telah mengusulkan su 

paja wakil2 Korea Utara dan Ameri 
ka Serikat mengadakan pertemuan 
di Panmunjom untuk membitjarakan 
soal2 jang bertalian dengan Konpe- 
rensi Politik tentang Korea, demiki 
an diumumukan oleh Redio: Peking 
pada Sabtu malam. 

Sementara itu Radio Pyongyang 
mengumumkan pula bahwa menteri 

luar negeri Korea Utara Kim Il Sung 
telah menerima baik undangan Ame 
rika untuk membitjarakan soal2 jang 
masih merupakan perselisihan guna 
memrd biarkka1 Konperensi Polizik 
sesudah gentjatan sendjata. Sebagai 

tempat “ntuk  pertemudh 'itu diusut 
kan Panmunjom. 

  

BERKENAAN DENGAN 

Soal tersebut memang telah di- 
tawarkan oleh Okazaki kepada Pe- 
merintah Indonesia, tetapi Pemerin- 
tah Indonesia kini berpendapat un- 
tuk terlebih dulu mengadakan pe- 

njelidikan . mengenai soal pengang- 
katan kapal2 ini sebelum mengam- 
bil sesuatu putusan jang positif. 

Soalnja, demikian kalangan Ke- 
menterian Luar Negeri itu, ialah 
untuk  menjelidiki sekarang dan 
memperhitungkan terlebih dulu un- 
tung ruginja sesuatu tindakan jang 
akan diambil nanti. Dan urtuk 
maksud ini, maka mungkin sekali 
soal  penjelidikan tersebut — djuga 
akan termasuk dalam tugas fact-fin- 
ding mission Indonesia jang tidak 
lama lagi berangkat ke Djepang gu- 
na mendapatkan bahan2 jang lebih 
lengkap mengenai kemungkinan di- 
bukanja kembali hubungan normal 
diantara Indonesia dengan Djepang. 
Demikian kalangan tersebut kepa- 
da Antara. 

Seperti telah — dikabarkan peng- 
arigkatan Wapal2 jang tenggelam 
diperafran dadonesia — selama pe- 
rang Pasifik, menurut  Okazaki,   akan termasuk didalam — rangka 

pembajaran ganti kerugian perang. 

Indonesia Tak Perla Sama 
Apa Jang Dimufakati Tentang Pengangkatan 
Kapal2 Tenggelam Di Indo-China Dan Pilipina 

Tidak Perlu Dimufakati Di Indonesia 

keterangan Menteri Luar Negeri 
Djepang Katsuo Okazaki kepada pers beberapa saat sebelum me 
ninggalkan Indonesia mengenai pengangkatan kapal2- rusak di 
perairan Indonesia, jang menurut. Okazaki dalam persetudjuan pe 
merintah Djepang dengan Philipina dan Indo China 
dapat dikerdjakan dahulu sebelum terdapat sesuatu penjelesaian 
mengenai soal ganti kerugian perang, kalangan jang berkuasa di 
Kementerian Luar Negeri menerangkan kepada Antara, 
apa jang terdjadi dengan Philipina dan Indo China belum berarti 
akan terdjadi djuga dengan Indonesia. ' 

ditetapkan 

bahwa 

Resolusi 
Blok A-A 

Spj Marokko Merdeka 
Dim 5 Tahun 

DALAM SIDANG Panitia Poli 

tik Madjelis Umum PBB pada ha- 

ri Djum'at, blok Asia/Arab di PBB 

telah dengan resmi mengadjukan 

suatu resolusi jang antara lain me- 

nuntut kemerdekaan ” Marokko da- 
lam waktu 5 tahun. Resolusi terse- 
but adalah hasil perobahan jang di- 
adakan pada resolusi blok A-A 
jang semula, setelah blok tersebut 
mengadakan pertukaran fikiran de- 

ngan delegasi2 Amerika Latin. 

Negara2 Amerika Selatan pada 

umumnja menghendaki,  supdja ti- 

ap2 resolusi mengenai — Marokko   agak bersifat moderat, (Antara), 

 



  

  
rang. Tempat-tempat menjeberang   Untuk lebih menjempurnakan lalu-lintas djalanan dikota Semarang,  di- 
pelbagai djalanan jang ramai diberi tanda-tanda untuk tempat menjebe- 

ini lazim disebut »Zebra-Crossing”, 
karena djalanan ditempar tadi ditjoreng2 hitam putih seperti warna kulit 
binatang Zebra (kuda kimar). Yampak pada gambar orang2 sedang me- 
njeberang djalan ditempat ,.Zebra-Crossing” Jang terdapat didepan mar: 

kas KMKB Semarang. (Foto: ,,Suara Merdeka”) 

  

PRESIDEN 20TH CENTURY 
FOX KE JOGJA. 

Menurut kalangan2 jang diper 
tjaja di New York Maurice Sil- 

da minggu jang akan datang de- 
agan menumpang pesawat ter- 
bang akan berangkat dari New 
York menudju ke Djakarta, Sil- 
verstone adalah presiden dari 

| international Corporation. Tuan 
(dan njonja Silverstone akan me- 
ngadakan perdjalana-njz dengan 

Silverstone — akan meresmikan 
kantor pusat baru untuk Indone- 
sia dari 20th Century Fox dan 
mengadakan  demonstrasi/  de- 
ngan cinemascope. Selama ting- 
gal di Indonesia ia akan mengun- 
djungi Bali dan Jogjakarta.     

Kabar Kota 
aka 

  

»Barisan Penggempurs 
Perlu Dibentuk Utk Menggasak.... Babi 

Hutan ! 
- 

PADA HARI DJUM'AT jbl. 
telah menindjau Ketjamatan Klepu dengan maksudnja 
melihara keamauan dan memulihkan kepertjajaan rakjat 
alat2 negara, Menurut keterangan desa-desa 
Klepu ita baru 3—4 bulan ini keadaannja aman. 
ditindjau ad. ialah Karangdjati, Ringinputih, Kalongan, 
an, Bedji dan Gedang Anak. 

Didalam pertemuan2 jang diada- 

Sumardjito 
untuk me- 

kepada 
daerah Ketjamatan 

Desa2 jang 
' Lejang- 

Bupati Semarang 

  

kan dipelbagai desa tadi, oleh Ke-f/ POLISI LANTJANG TANGAN? 
pala? desa diberi laporan2 menge- 
nai djumlah penduduk, perchewanan 
dan tanah. Pada umumnja dapat di- 
katakan, bahwa djumlah penduduk 
desa tidak tambah banjak.  Perche- 

Seorang anggauta OPR 
djadi kerban. 

Kepada ,,Antara” Semarang disam 
wanan tampak madju, sedangkan kei paikan kabar, hari Kemis jl. di Bodjo 
adaan tanah banjak jang tergantung 

kepada turunnja air hudjan. Didesa ' 
Karangdjati telah dibuka sebidang | 

tanah jang Tuasnja 7 ha. untuk kaum | 
tani. Tetapi sajang sekali, bahwa ta- ! 
nah tadi pun tergantung pada air 
hudjan. 

Dalam pelbagai pertemuan jang ' 
diadakan oleh Bupati, a.l. kepada: 
O.P.R. pun disarankan, supaja ang- | 
gauta O.P.R. djangan sekali-kali me- ! 
nundjukkan sikap ,.tjongkak” Seba-! 
liknja diandjurkan, ss'ainnja men-! 
djaga keamanan didesa-desa masing2, 
O.P.R. harus merupakan pagar desa. ! 

Menurut keterangan selandjut 
nja jang banjak diderita oleh 
desa-desa itu, ad. ialah hama 
tikus dan babi hutan. Dalam hu- | 

| 

bungan den ini, Bupati me- | 
ngandjurkan kepada penduduk | 
untuk membentuk barisan peng- | 
gempur babi hutan, di ing- | 
nja tindakan2 jang, dilakukan ' 
oleh alat2 Pemerinfah. ' 

Penindjauan tadi berlangsung 1 
hari lamanja. Sedikit hari lagi 
Bupati akan mengadakan peniu- 
Gjauan pula ke lain2 Ketjamatan. 

  

PENGGREBEGAN Di SA- 
RANG D.I. 

Di Semarang diterima kabar, tg. 
8-10 pagi2 sepasukan gerakan Ban 
teng terdiri dari peleton gabungan 

BODM dan CPM Tegal telah meng- 
adakan penggrebegan didesa Seming 

kil, 5 km sebelah selatan kota. Peng 
grebegan ini diketahui oleh geron- 
bolan D.I. jang bersarang disitu dan 

 tembak-menembak jang achirnja ter 
djadi untuk beberapa saat lamanja 

telah mengakibatkan 4 orang gerom 
bolan mati seketika dan seorang Ia 

gi jang belakangan ternjata seorang 
.komandan” DI Sulamhadi tertang- | 
kap hidup2. 

Pihak militer jang dalam peristi- 
wa tsb dikabarkan tidak terdapat 
korban djiwa, berhasil djuga meram 
pas beberapa putjuk sendjata doku- 
men2 penting dan pula menawan 9 
orang penduduk preman disitu jang 
Ta telah membantu gerakan 

IA 

PERTANDINGAN GONG 
TJATUR. 

Anak umr 612 th. ikut 
serfa. 2 

Sebagaimana pertah dikabarkan, 
pada tgl 25 Oktober 1953, Pasar 
Malam Semarang akan mengadakan 
pertandingan gong tjatur — diruang 
Pantisari jang dimulai pada djam 8 
pagi. Menurut keterangan, djumlah 
nja pengikut kira2 ada 60 Orang ter 

  

me
nw
a 

hitung djago2 tjatur di Djawa Te-| 
ngah, jaitu antaranja dari Solo: H. 
Rachmat, A. Sattar, Much Harlim 
dan M. Amin Maksum. Dari Jogia 
Aziz, Widodo Talogo dan Kusno 
Kromodihardjo. Dari Megelang: M. 
Saleh, M. Husin, A. Boesairi, Abdul 
Sukur dan Mochtar. Dari Pekalo- 
ngan: Hoo Bian Tik. Dari Tegal : 
Ho8 Bian Ing, Tan Ek Tjioe, Kho 
Boen Gwan, Suparno. Dari Sema-! 
rang: Cholis, Abdulkadir, Darmadi 
Tjoa Ging Hwie Harjanto Moenarjo 
umur 6/2 th. dll.-nja. Dari Pati: Thio 
kiat Seng. Dari Purworedjo R.S. Boe 
diman. Purwodadi: R. P,- Dirdjosoe 
diono Bojolali Soehardi Pertanding 
an ini adalah jang terbesar pervah 
diadakan di Semarang. Disamping ' 
pertandingan ini akan diadakan pen ! 
BnaAa sweepstake utk perandingan 
tsb. « | 

  

      

  

Rumah-Makan »Mwsakan 

Dji.. Mataram 8390 — Tel. Smg. 2203 

SEMARANG. 

(Kendal) telah meninggal- dunia Sa 
muri komandan OPR dalam melaku 
kan tugasnja sebagai akibat pengania 
jaan. Menurut kabar itu, malam tsb 
Samuri bersama beberapa orang 
anak buahnja keliling desa dan disu 
atu tempat bertemu dengan beberapa 
Orang anggauta polisi negara jang ru 
panja habis mendjalankan tugasnja. 
Mula? Samuri ditegor dengan ,,co- 
de2-senter” (isjarat dengan perguna- 
kan lampu batterij. Red) jang kare- 
na tidak mengerti lalu mengangkat 
tangan serta mendjelaskan bahwa me 
reka adalah barisan OPR jg sedang 
bertugas keliling didesa tsb: 

Djawaban ini rupanja tidak “diang 
gap oleh anggauta2? kepolisiansitu jg. 
kemudian lalu menghudjani djuto- 
san dan pukulan selama 20 menit ter 
hadap Samuri. Achirnja digiring ke 

Kantor kepolisian Bodja tetapi baru 
berdjalan Ik. 500 m. Samuri telah ro 
boh dan menghembuskan -nafasnja 
jang penghabisan. j 
Berhubung peristiwa tsb menurut 

kabar tersebut Lurah desa dimana 
Samuri bertinggal kini telah mema-! 
djukan protes. pada . jang -berwadiib 
untuk minta “ dituntut” sebagaimana 

mestinja terhadap. polisi .jang dtang: 
gap-lantjang tangan itu. P 

- Tidak diterangkan oleh” Berapa 
Samuri  “dianjaja' itu. Orang polisi 

(Antara). “ 

SEMARANG SINGKAT. 

— Baru2 ini dirumahnja pendu- 
duk ' didesa Ngepringan, Duren, 
Tengaran pada waktu malam hari 

telah didatangi oleh 5 orang bersen 
djata pistol dan barang tadjam. De- 
ngan antjaman, kemudian barang2 
kepunjaannja 4 orang lalu digondol 
amblas. Kerugian jg dialami Ik. Rp 
1600,—. 

— Pada tgl. 8 Okt. malam di de- 
sa Reksosari, Suruh “pun di data- 
ngi oleh 4 orang bersendjata tadjam, 

dimana barang?nja S. seharga “Lk. 
Rp 105,— telah digondol. Berkat ke 
giatannja rakjat didesa tadi, maka 
seorang pendjahat dapat ditangkap 

dan kemudian orang tadi diserah- 
kan kepada fihak jg berwadjib. 

— Mengenai aksi dari pada SBK 
B thd. perusahaan? Bis ..Adam” 
dan ,.Bos”, lebih djauh “dari kala- 
ngan P4D di Semarang didapat ke- 
terangan, bhw aksi terhadap ,.Bos” 

masih berlangsung terus, sedangkan 
terhadap ,,Adam” mulai tgl. 8 Ok- 
tober jbl. ditunda sampai ada keten 
tuan lagi. 

— Dikabarkan, bahwa GPH wila 
jah Djawa Tengah telah “ mengada- 
kan timbang terima pimpinan. Susu 
nan pengurus baru adalah sbb: Ke- 
tua Umum Sdr. Balja Umar, wakil 

ketua: Sumarto, sekretaris: S. Mang 
kupranoto dan ketua bag. puteri: 

Njonjah Wachidah Pramono. 

— Hari Senen tgl. 12 Okt. di 
Gang Tengah 73 Semarang akan di 
adakan rapat antara CHSH dengan 
para pengusaha kapok seluruh Dja- 
wa Tengah, untuk “ membitjarakan 
urusan kapok. Rapat dimulai djam 

| 19.00. 

— Para anggauta ORBU diberi ke 
sempatan untuk menjaksikan film 
dokumenter dari RRT. ,,Pembangu- 
nan Sungai Huai” dengan tjuma2 pa 
da nanti hari Senen tgl. 12 Okt. 
diam 17.00 digedung bioskoop Roxy 
Semarang. Kartjis dapat diminta di 
Djl. Karangsaru 20 Semarang. 

Djawa” 

  
  

si 

f- Latihan—'itu di 

PEKALONGAN 
WAJANG BEBER PEMILIHAN 

  

UMUM 
Mengingat — telah — mendesaknja 

waktu pelaksanaan pemilihan 
umum, Djapen Kabupaten Pekalo- 
ngan kini sedang memperhebat usa 
hanja dengan mengadakan  pertun- 
djukan wajang beber pemilihan 
umum. 
Dengan wajang beber itu setjara 

berturut2 digambarkan peleksanaan 
nja pemilihan umum nanti, sehing- 
ga menimbulkan rasa puas dalam 
kalangan Kepala? Desa. 

Oleh Djapen Kabupaten diharap- 
kan wajang beber ini dalam bulan 
Oktober sudah dapat dipertundju- 
kan di seluruh kota Kawedanan da 
lam wilajah Kabupaten Pekalongan. 

TJILATJAP 
GROMBOLAN  MENJERANG 

RUMAH2 PENDUDUK. 
Baru2 ini gerombolan jg, kekua- 

tannja tidak dapat diketahui dengan 
pasti telah masuk desa Meteng- 
geng dan kampung Tjifutu (Ketja- 
matan Dajeuhkuhur). Dengan ga- 
nasnja gerombolan ini menggedori 
rumah2 penduduk dan achirnja sam 
bil melarikan diri mereka melaku- 
kan pembakaran. ' 

Diwartakan pula, bahwa hampir 
bersamaan  waktunja, gerombolan 
lain jg kekuatannja lebih besar ma- 
suk desa Dajeuhluhur. Ketjuali me 

lakukan “garongan2 mereka djuga 
membakari rumah2 penduduk serta 

  

pasti tentang kerugian akibat peris- 
tiwa tsb belum didapat. Jg telah te- 
rang ialah, bahwa R.O. Meteng- 
geng dan 8 buah rumah pegawai2 
nja dibakar dan seorang dibunuh. 
Didesa Dajeuhluhur djumlah rumah 
jg mendjadi abu tidak kurang dari 
100 buah (seratus ” buah) dan se- 
Orang penduduk terdapat mati di 
bunuh. 

27 SINGKAT DJATENG. 

— Dengan disaksikan oleh Bupa- 
ti, Patih, CPM, PDM, Djapen Kabu 
paten dan para wakil instansi sipil 

|dan militer lainnja baru? ini Srasi 
(Kabupaten - Pekalongan) telah di 

Ybuka dengan resmi latihan kader 
OPR. i 5 

  
iikuti oleh 30 

Orang anggauta OPR dari ketjama- 

tan Sragi dan akan berdjalan 1 bu 
lan lamanja. Dewan guru terdiri da 
ri PDM, Kepolisian dan Djapen. 

  — 

KEPALA SGA NEGERI I 
WAFAT 

Sdr. Hardisiadji, Kepala SGA Ne 
geri I Semarang telah meninggal du 
nia pada tgl. 4 Oktober jbl. di Jog- 

  

verstone en 'isterinja Dorothy pa | 

maskapai film 20th Century Fox. 

melalui Eropah. Di Djakarta tuan 

I— jg mendukung beleid politik dan 

melakukan pembunuhan. Angka jg 

  

PRESIDEN SOEKARNO TA- 

HUN INI TURUT PER- 

INGATI HARI PAH- 

LAWAN DI SOLO. 

Presiden Soekarno di Makasar 

menerangkan kepada korespon- 

den istimewa PI. Aneta, bahwa 

ia bermaksud untuk mengundju- 

ngi Solo guna turut. memperinga- 

ti Hari Pahiawan tahun ini. Pada un jang lalu presiden turut saban an ati Hari Pahlawan da- 
ri Surabaja. 
BADAN KONTAK NASIONAL 
“ Atas initiatief dan adjakan Party 

Nasional Indonesia tjabang Bojolali, 

baru2 ini di Bojolali, telah dapat 

dibentuk suatu badan  kerdja-sama 

politik dengan nama: Badan Kon- 

tact Nasional Bojolali jg anggauta2 

nja terdiri dari Partv2/Organisasi2 

program Pemerintah Pusat. 

Pada hari pembentukan tsb telah 

'dapat tertjatat sebagai anggauta 16 

Party2/Organisasi . dengan diketuai 

oleh Sdr. Moh. Sjafi. 

KOLIKLINIK UTK. BURUH. 

(BATIK 3. 
Pada tgl. 15-10 j.a.d. ini oleh .,Ba 

tari” Solo akan “diresmikan. pembu- 
|kaan sebuah poliklinik chusus bagi 
kaum Buruh batik, bertempat di 
Lawijan Solo. Disamping poliklinik 
tsb akan diadakan sebuah poliklinik 
mobil jg akan disediakan . untuk 
memberi pertolongan pengobatan 
bagi kaum buruh batik ig djauh ru 
mahnja dari poliklinik tsb. 
Guna keperluan poliklinik tsb 

oleh ..Batari” telah dikeluarkan 

uang sebanjak Rp 16.000 dan guna 
pembelian sebuah mobiel ambulan- 
ce sebanjak Rp 32.000. Beaja penje 
lenggaraan tiap bulannja pada bu- 
lan2 jg pertama. akan berdjumlah 
Ik/ Rp: 101000, 1 “Thu 

Penjelenggaraan poliklinik tsb ada 
lah sesuai dengan ketentuan dalam 
Anggaran Dasar ,,Batari”, bahwa 
Batari” tiap2 tahun  menjediakan 
24 pCt dari seluruh  kekajaannja 
untuk usaha-sosial. 

SALATIGA 
PENAMBAHAN GEDUNG2 

BAGI KEPOLISIAN. 
Diruangan markas polisi di Salati 

ga kini sedang sibuk dikerdjakan 2 
buah gedung baru guna asrama po- 
lisi perintis jg sampai pada saat ini 
berhubung dengan kekurangan tem- 
pat terpaksa di pondokkan. .Lain ba 
ngunan jalah mengenai pembikinan 
60 cel untuk tahanan jg berhubung 

  

dengan banjaknja orang? ig bertali- 
an dengan adanja pembersihan di 
daerah M.M.C. untuk sementara per 
lu ,,dilindungi”, sehingga memerlu-' 
kan tempat jg agak luas dan kuat 
construksinja. Cel2 itu dibikin dari 
beton dan mungkin akan merupa- 
kan jg paling modern diseluruh In- 
donesia. Beaja untuk - pembikinan 
gedung2 itu direntjanakan H& Rp 
310.000. Diharap pada permulaan 
tahun 1954 gedung2 tsb telah dapat 
dipakai. ag 

PENDAPATAN PASAR 
DERMA. 

Pasar-derma jg diselenggarakan ti 
ga malam berturut-turut di hala- 
man balai-pradjurit Djalan Solo (Sa 
latiga) dibawah pimpinan Lts. - 

ra perajaan Windon A.P., berkat 

adanja exposisi2 dan matjam2 per- 
mainan rakjat jg menarik, mendapat 
penuh perhatian dari chalajak. Pen 
dapatan kotor ada & Rp 17.000.— 
Setelah dipotong beaja2 masih ada 
sisa & Rp 5.000.— jg dibagi-bagi- 
kan kepada fonds penolong djanda 
Tentara 409: fonds sosial Persit 
2096: fonds Jajasan Gedung Nasio 
nal 207, penderita tjatjad 2076. 
KONP. DJAW. PEN-MAS. . 
Konperensi berkeliling jg -diseleng   ja, karena penjakit djantung. Pada 

tgl. 6 Oktober djenazahnja dibawa 
ke Blitar dan dimakamkan disana. 
Inna lillahi wainna illaihi rodji'un. 

Indonesia 

Protes USA 
Mengenai Politik Pembe- 

lian Karet Amerika 

PEMERINTAH Indonesia, me 
rurut UP Washington, hari Sabtu 
dengan resmi memprotes politik 
pembelian karet jang dilakukan 
oleh Amerika. Dikatakan, bahwa 
politik pembelian tsb. menimbul 
kan kerugian besar jg tidak dapat 
diatasi pada ekonomi negeri2 
Asia jang eksportnja - terutama 
karet. Kuasa Usaha Indonesia di 
USA Mr. Zain menjamvaikan 
nota tsb. kepada Philip Bonsal, 
kepala desk Asia Tenggara pada 
Kementerian Luar Negeri Ameri 
ka Serikat. Dikatakan dalam nota 

dalam situasi jang buruk sekali 
djika tidak dapat mendjual lebih 
banjak karet alam kepada USA. 

Pemberian subsidi: kepada perusa- 
haan2? karet “sintetis telah menjebab 
kan harga karet merosot dengan ti- 
dak sewadjarnja. 

Kongres USA dalam bulan Djuli 
1. telah memutuskan. untuk mendju 
al paberik2 karet sintetis kepada mas 
kapai2 partikulir achir tahun 1955, 
tetapi dikewatirkan, bahwa paberik2 
itu akan dibeli oleh ,.ampat besar” 
pemakai karet USA, jang nanti dju 

ga akan menekan rendah harga ka 
ret sintetis ini, supaja dapat mengon 
trol harga karet alam. 
Menurut UP, meskipun tidak dika 

takan dalam nota tsb, protes ini me 
ngandung tuduhan bahwa USA ti- 
dak bersikap djudjur terhadap Indo 
nesia, karena dalam rapat Internasio 
nal Rubber Study Croup di Djenewa 
bulan Mei jang lalu USA telah mem 
beri djandji, bahwa paberik2 Ameri 
ka akan membeli semua karet alam 
jang telah dihasilkan, Tetapi Ceylon 
merasa perlu untuk mendjual karet- 
nja kepada RRT, sebab tidak bisa 
mendapatkan pasar di USA. 

Apa jang' dikehendaki oleh Indone 
sia ialah harga karet sintetis jang sta 
bil dan kenaikan sedikit dari harga 
karet alam, Industri karet sintetis 
Amerika jang besar itu, jang madju 
pesat diwaktu perang, tahun jang Ia 
lu telah menghasilkan lebih dari     

    

tsb., bahwa Indonesia akan ada |. 

ada 16 buah, a.l. menjelenggarakan' 
rumah pelelangan di Djl. Deli Smg. 
pembikinan Pos Douane di tempat: 
tsb., 

garakan oleh Djawatan Pendidikan 
Masjarakat dan di-ikuti oleh para 
inspektur Pendidikan Masjarakat se 
luruh Indonesia, wakil2 dari semua 
Kementerian, beberapa utusan dari 
Unesco dan wartawan?, setelah me 
nindjau aktiviteit ' pemuda, P.B.H., 
K.K.O.D. (Kursus  Kemasjarakatan 
Orang Dewasa), K.U.P. A/C, ke- 
panduan dan kewanitaan di Jogja, 
Solo dan Bojolali, pada tgl. 10 Ok- 
tober j.a.d. akan tiba di Salatiga. 
Dikota Salatiga akan ditindjau TPP 
(Taman Pustaka 

tamat dalam mengikuti kursus PBH 
dan kini dalam setiap desa terda- 
pat suatu tempat dan TPR (Taman 
Perpustakaan Rakijat). Pada tgl. 14 

Oktober akan diadakan penjelidi- 
kan didesa Udjung-Udjung ketjama- 
tan Salatiga guna mempeladjari Pi 
kembangan usaha2 Djawatan Pendi 

diadakan finale sepak-bola antara 
kesebelasan2 kawedanan dalam wi- 
lajah kabupaten Semarang. | 

  

UDJIAN - TELEGRAPIS “ok 
i RADIO. 

Udjian2 untuk mendapatkan idja 
zah telegrapis radio kelas 1 atau 2: 
dan idjazah telegrapis radio terbatas 
akan diadakan di Bandung pada tgl: 
20 Nop. s/d 19 Desember 1953 dan 
untuk th. 1954 pertama, mulai tgl, 
Ll s/d 30 Djanuari 1954. Surat pef- F3 

tsb. harus sudah diterima “oleh ke- 

  

| Kantor Pusat PTT di Bandung 
belum tgl. 15 Nopember 1953 dan 
sebelum tgl. 31 Des. 1953. Kete- 
rangan2 lebih landjut dapat diminta 
dari Kepala2 Kantor Pos dan Tele- 
grap setempat. ! 

KOPERASI MISOJO “ULAM, 
Dalam rapat anggauta Koperasi 

Perikanan Laut ,,Misojo Ulam” jang 
berlangsung pada tgl. 2 Okt. j.I. dan 
dihadliri oleh Insp. Djwt. Koperasi 
Djateng, Djwt. Koperasi Kab. Smg., 
G.K.P.I. dan Sabperlin Sm3., antara 
lain telah membentuk pengurus ba- 
ru jang terdiri dari Ketua: Siswo- 
mestoko, penulis: Soetedjo,  benda- 
hara: Soedarsono, personalia: Soe- 
darso dan pembantu: Suradi. Selan- 
djutnja patut diketahui bahwa dari 
pengurus lama, sedjak tgl. 3 Djuli 
1952 telah merentjanakan 38 buah 
rentjana dan jang telah terlaksana 

memperbanjak perahu bermo- 

erj Div. P. Diponegoro, 

i#funtuk merebut piala Hari 

mintaan untuk menempuh udjian2 |. 

tua panitia udjian Markonis. d/a! ai 
PB Sentausa berachir 6-5 untuk ke: 

  

  

  

Pada tarinpai 10 Oktober 1953, gedung Central Telepon Otomatis, jang 
pertama di Indonesia dan terletak di djalan Lembang dikota Bandung 

dibuka dengan resmi. 

  

kan, untuk menggantikan tjara 
patan kepada lain importir. 

Atas pertanjaan, mengapa import- 
tunggal cambrics jang semula dipe- 
gang oleh N.V. Batik, djustru dibe- 
rikan kepada N.V. ,,Suez” dan ,,Gu- 
nung Perahu”, diterangkan, bahwa 
memang waktu dirobahnja peraturan 
tadi, kebetulan jang mengadjukan 
permintaan import. cambrics, baru 
ada dua importir tadi. Dan lagi im- 
port. cambrics jang kini diberikan ke 
pada ,,Suez” dan” ,,Gunung Perahu” 
ini tidak untuk seterusnja, melulu 
mengenai djumlah guantum import 
cambrics bulan September sadja. 
Untuk selandjutnja akan ditentukan 
banjak importir2 lainnja jang me- 
mang mengadjukan permintaan. 

Mengenai soal import ini piin pa- 
ra importir dikenakan peraturan2 
tertentu, tidak boleh meng-import 
asal meng-import sadja. Misalnja di 
tentukan tentang kwaliteitnja, ten- 
tang tempat pemesanannjja pada pa- 
brik2 cambrics di Djepang. 

Ini harus dilakukan pada pabrik2 
cambrics di Djepang jang sudah mie- 
ngadakan hubungan dengan punie- 
rintah Indonesia (ada 8 buah pa- 
brik). 

Pun harus dimengerti, bahwa so- 
al distribusi cambrics ini nantinja ke- 

    

   

  

        

pada para konsumen, tetap disalur- 
kan melalui G.K.B.I.: djadi “para 
importir hanja memperoleh uatuag 
sedikit, ditentukan, - dari 

   : ni ja Pee ja, 5 

djual mnja, 2, 
Tapi sekali lagi jang perlu -di- 

ketahui ialah bahwa, hak impor: jg. 
kini diberikan kepada ,.Suez” dan 
..Gunung Perahu” ini hanjalai: me- 
ng guantum import cambrics Ja- 

  

krosoeharto, sebagai salah satu atja lam bulan Septembcr sadja. Untuk 
selandjutnja akan ditundjuk lain? 
importir lagi, hingga benar2 import 
cambrics tidak bersifat monopoli la- 
gi, demikian Mr. Latif. 

  

REFORMASI PENGURUS 
G.R.T. BARU JG KE 5 

DJOMBLANG. 

Pada tgl. 5 Oktober 1953. dipim- 
pin oleh Ketua R.T. Pusat Kota Be- 
sar Semarang, sdr. Soemardjo dan 
dipilih oleh R.T.2 seluruh Djom- 
blang Pengurus sbb.: 
Ketua-Umum sdr. Oemar Saf- 

fan, Wk. Ketua-Umum sdr. Soedar- 
man: Penulis-Umum sdr. S. Tjokro- 
dinoto: Ketua bg. Bendahara sdr. 
Nj. Tjokrosoedarmo. 

PERAJAAN KOK KHING 
DJIET. 

Peringatan Hari Kok Khing Djit 
ke-42 hari Sabtu ini telah dilakukan 
digeduug Kuc Min Tang, dji. Mata- 

Pengantar) jg di ram Semarang dengan mendapat per 
selenggarakan bagi mereka jg telah : hatian dari kalangan para murid 

dan undangan. Berturut-turut jang 
angkat bitjara dan menguraikan ke- 
adaannja Tiongkok Nasionalis ialah 
sdr.2 Loe Mei Hoe, Tan iwan 
Djian, sedangkan sambutan2 telah 
diberikan oleh wakil dari Panglima 

3 sdr. Hoei Je 
Soen serta lain2nja. Peringatan tadi 

dikan Masjarakat tsb. Pada tgl. 13 kemudian dilandjutkan dengar: meng 
Oktober dilapangan Kridangga akan . adakan perlombaan2 diantara kala- 

ngan murid2 sekolah Tionghos jang 
bersympathie kepada hari tersebut. 

Pertandingan Bulutangkis segi tiga 
Kok 

  .|Khing Djit ke 42 dimulai pada tgl.   
|6 Okt. dilapangan djl. Mataram 405 
Semg. dengan atjara sbb: Tgl, 6-10: 
Kuo Kuang A — Sheng Li: tgl. 8: 
Kuo Kuang A — Lien Huaj tgl, 10 
Lien Hua — Sheng Li: tgl. 7 Kuo 
Kuang B — Chiu Ching, tgl. 9: 
Kuo  Kuang B — Swallow, tgl. 10 
Swallow — Chiu Chin. Pertanding- 
'an2 tadi dimulai pada djam 19.00: 
“Pertandingan Bulutangkis jang di- 

Tangsungkan pada tgl. 3 Okt. jbl. di 
angan Bulu-lor antara POM dan    

menangan POM. | 

HOTEL CHIAO TUNG 
DIBONGKAR. . : 

Dengan disaksikan oleh Wakil 
| Walikota, para anggauta DPD dan 

fihak DPU Kotabesar Smg., pada 
hari Sabtu pagi telah dimulai pem- 
bongkaran pada Hotel Chiao Tung, 
jang bertingkat dua disebelah Pasar 
Djohar Smg. Sebagaimana diketahui, 
bangunan hotel ini tidak memnuhi 
sjarat2 jang ditentukan oleh Kota- 
pradja, dan peringatan2 jang diberi- 
kan pada waktu membikin, tidak di 
indahkan. Jang dibongkar jalah ba- 
ngunan jang teratas sendiri, seluas 
I.k 20 X 15 m. Pembongkaran di- 
lakukan oleh para pekerdja dari Ko- 
tapradja Smg. dan menurut ketera- 
ngan, ongkos pembongkaran akan 
menelan beaja sedikitnja Rp. 5.000 
jang harus dipikul oleh pemilik ho- 
tel, sedangkan lamanja membongkar 
tidak kurang dari 1 minggu.  Pem- 
bongkaran diawasi oleh fihak kepo-       600.000 ton. (Antara). 

3 kena Bona aa P3 Aa GENRE on angin 

tor dan lain2. lisian. 

» 

Pembagaian Cambrics 
Tetap Melalui GKBI 
Banjak Salah Faham Mengenai Pera- 
turan Baru. Dari Menteri Perekono- 
mian Mengenai Import Cambrics, 

DALAM SUATU PERTJAKAPAN singkat dengan ,,Suara 
Merdeka”, Mr. Latif, pegawai tinggi kementerian Perekonomian 
jang kebetulan -datang 'di Semarang menerangkan, bahwa ,,ramai- 
ramai” soal import cambrics- itu tak lain disebabkan, karena ku- 
rangnja pengertian atau salahnja tafsiran masjarakat akan pera- 
turan baru jang dikeluarkan oleh menteri Perekonomian menge- 
nai soal tsb. Memang dulu import tunggal cambrics diselengga- 
rakan sendiri oleh N. V. Batik. 
bung adanja suara2 dari parlemen jang tak menjetudjui adanja 
systeem monopoli ini, maka menteri perekonomian lalu memutus- 

sar, demikian menteri pertahanan. 

117.05 Dunia kanak2: 17.45 Rajuan 

sebagai wakil dari GKBI. Berhu- 

tersebut, dan memberikan kesem- 

Nasib Bintara 
Dan Pradjurit 

Harus Lebih Diperhatikan 
Kata Ment. Pertahanan 
Sebelum bertolak ke Makassar, 

“menteri Pertahanan Mr. Iwa Ku 
sumasumantri dalam pertjakapan 
singkat dengan ,,Antara” dilapa 
ngan terbang menjatakan, bahwa 
maksudnja mengadakan perdjala 
nan ke Terr. IV - V - VII adalah 
menindjau keadaan dari dekat, | 
lagi pula untuk perkenalan dgn | 
pendjabat2 militer di territorium?2 ' 
itu. : 

Kedua menindjau keadaan - ke- 
amanan didaerah2 itu dan keada : 
an masing2 angkatan perangnja. | 

Ia sependapat dengan pangli- | 
ma2 bahwa harus lebih banjak di | 
berikan perhatian kepada nasib | 
bintara dan pradjurit. Hendak di 
pikirkannja tentang  penaikan 
pangkat, jang sudah tentu mem- 
bawa konsekwensi keuangan bagi 
negara jang tidak sedikit. 

Sekalipun ini akan tergantung 
kepada keuangan negara,  insja- 
allah perhatian itu akan lebih be 

  

  
34 3 ae aan 3: & (Antara) 

TJIREBON 
AKTIF KEMBALI. 

Partai Sosialis Indonesia tjb. Tii- 
rebon dalam surat. pernjataannja me 
ngabarkari, bahwa sdr. T.S.Atmadi- 
nata anggauta Partai tsb. sedjak tgl. 

1 Oktober 1953, ditugaskan untuk 
aktif kembali selaku Ketua DPRDS 
Kotabesar Tjirebon, berkenaan de- 

ngan perkembangannja keadaan seki 
tar DPRDS kini telah berobah. 
KONPERENSI MASIUMI WI. 

LAJAH DJAWA BARAT. 
Pada tgl. 16 s/d 18 Oktober '33, 

Masjumi seluruh wilajah Djawa Ba 
rat akan melangsungkan konperensi 
nja di Tjirebon. Dalam konperensi 
itu jg akan dibitjarakan soal2 kon- 
solidasi kepartean kedalam. 
Disamping konperensi itu, Masju- 

mi akan mengadakan Rapat Akbar- 
nja bertempat dipendopo Kabupaten 
Tjirebon. .Konperensi maupun. rapat 
akbarnja akan di kundjungi- antara 
lain oleh Moh. Natsir dan Isa An- 

sari. ! 

  

  

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 
Semarang, 13 Oktober 1953: 
Djam 06.10 Louis Armstrong: 06. 

45 Pagi gembira: 07.15 Suara Prap 
ti dan Sajekti: 07.30 Lagu2 Tiong- 
hoa: 07.45 Regional Foort (Orgel): 
12.05 Orkes Maria Zamora: 12.15 
Bunga rampai: 13.15 The Modernai 
res: 13.40 Martono: 14.00 Konsert si- 
ang: 17.05 Hiburan sore-hid. O.K. 
Irama Merdeka: 17.45 Hiburan sore 
(landjutan), 18.00 Serba serbi. A. 
P.: 18.15 Aneka warna lagu2 timur 
dan barat: 19.15 Dunia olah. raga: 
19.30 Sekuntum Melati, 20.15 Tchti 
sar Persy . 20.30 The Luton Giris 
Cholr Anne Ziegler .dan  Webster 
Booth: 21.15 Langendrijan oleh Ka- 
rawitan Studio 22.20 Langendrijan 
(landjutan): 23.00 Tutup. 

Surakarta 13 Oktober 1953. 
"Dani 06103 5 06.45 — 07-15. — 
07.45 Genderan pagi: 12.03 Frankie 
Carle dengan pianonja: 12.15 The 
Mills dan The Johnston Brothers: 12, 
45 Buah tjiptaan Enesco: 13.00 Dari 
Perantjis, 13.15 Lagu2 India: 13.45 
Rajuan siang oleh O.K. Manasuka: 

sore oleh O.S.D. 18.30 Rajuan pemu 
da pemudi: 19.15 Kontak dengan pen 
dengar, 19.15 Pilihan pendengar: 20. 
15 Tchtisar Pers, 20.30 Rudhy dgn 
gitarnja:2 1.20 Klenenegan Njamleng 
oleh Karawitan Studio: 22.15 Klene 
ag Njamleng (landjutan) 23,30 Tu 
up. : 
Jogjakarta 13 Oktober 1953. 
Djam 06.10 Xavier Cugat dengan 

orkesnja: ' 06,30 Varia Nusantara: 
06.40 Mengadjukan ketimuran: 07. 
15 Instrumental barat: 07.45 Njanji 
St Itath | TOK sa IS 1340 
Gadon siang: 17.00 Taman Kanak2: 
17.45 Sambil minum teh: 18.15 Siaran 
untuk A.P. 19.15 Mimbar Seni Sas 
tra: 19.40 Njanjian malam oleh Rom 
bongan tak bernama: 20.15 Ichtisar 
Pers, 20.30 Seni Suara Djawa: 21.15 
Obrolan Pak Besut: 21,30 Konserti 
malam oleh ORJ: 22.15 Harum Bu 
ngadi waktu malam oleh O.K. Peni: 

    23.00 Tutup. 

  

| Djan gan 
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Presiden Mengadjak Ke 
Djalan 
Merusak 

Benar 
Kemerdekaan Jang 

Dibeli Dengan Mahal 
DALAM PIDATONJA jang diutjapkan dilapangan Hasanud- 

“din setibanja di Makassar tanggal 7 Okt jl. Presiden mula2 minta 
maaf kepada rakjat di Sulawesi atas terlambatnja dia datang di 

. Makassar, karena berbagai kedjadian diwaktu jang achir2 isi. Ke- 
djadian2 itu — menurut Presiden — banjak jang TN Na 
kan, tapi djuga banjak jang menjedihkan sekali. 
oleh Presiden kedjadian jang menjedilikan ini ' adalah gan 

. Jang 
an2 

keamanan diberbagai tempat. Presiden menundjukkan kepada pi- 
datonja pada tahun 1945, jaitu tentang andjuran untuk persatuan 
dan betapa beratnja perdjuangan untuk kemerdekaan itu dengan 
pengorbanannja jang tidak terhingga. 

Djuga di Sulawesi Selatan per- 
djuangan kemerdekaan hebat sekali 
al. dengan adanja gerakan Wester- 
ling jang telah minta korban : Lk. 
40.000 djiwa. 

Oleh karena itu Presiden serukan 
sugaja rakjat insjaf akan adanja 
pengorbanan jang demikian besar 
dan mentjintai milik jang telah dibeli 
dengan mahal sekali itu. Tjinta ke- 
pada milik ini “ adalah kewadjiban 
kita. semua. Demikian Presiden. 

Nah, kata Presiden seterusnja, ti- 
dakkah kita merasa sedih kalau ada 
jang tidak mau memelihara kemer- 
dekaan ini, akan tetapi malahan me- 
rugikan dan "merusakkan? Saja min- 
ta rakjat insjaf, bahwa siapa jang 
merusak kemerdekaan, dia berbuat 
salah dan siapa jang bersalah harus 
dihukum. Dulu kita bakar segala2- 
nja supaja djangan djatuh ketangan 
imperialisme asing dan 'sekarang se- 
mua harus diperbaiki. 
Dengan tegas Presiden ' menjata- 

kan, bahwa meskipun mereka telah 
berbuat salah, 'ia panggil kembali 
kepada 'djalan jang benar. Dalam 
hubungan ini Presiden menjebut a.I. 
kerusakan? dan penderitaan2 ig. di 
alami rakjat di Djawa Barat, Atjeh, 
Merbabu kompleks dil. Akan tetapi, 
demikian Presiden seterusnja, kalau 

sudah dipanggil berkali-kali tidak 
djuga mau kembali, apa boleh buat, 
aiat2 negara harus bertindak. 

Presiden kemudian  menjatakan 
penghargaannja kepada watak baik 
dari suku Bugis dan Presiden per- 
tjaja, bahwa sebagai seorang Bugis 
jang tadinja sudah bersumpah setia 
pada proklamasi kemerdekaan, se- 
karang akan djuga tetap setia pada 

| proklamasi tersebut dan tidak akan 
mengakui 
lain. 

Berkenaan dengan adanja tu- 
duhan-tuduhan kepada pemerin- 
tah pusat, Presiden katakan, bah 
wa pemerintah pusat ku djuga 
terdiri dari manusia biasa. Seba- 
gai manusia biasa dapat membuat 
kesalahan djugas kalau kesalahan 
itu dibalas dengan kesalahan pula, 
maka itu adalah salah. Dalam 
waktu jang singkat di Sulawesi 
akan ada perubahan personalia: 
jang sungguh berdjuang akan di- 
seri. tempat jang Jajak. Achirnja 
Presiden menjatakan, bahwa tidak 
ada lain daripada Negara Pantja- 
sila, 

Pidato Presiden ini mendapat 
sambutan jang hangat terutama 
ketika Presiden katakan, - bahwa 
ia datang sebagai Kepala Nega- 
ra jang tidak berbeda suku bang 
sanja dan tidak membawa rasa 
»ke-Djawaan”. Negara R. I. bu- 
kanlah hasil perdjuangannja sen- 
diri, bukan Hatta, Tobing, ' Ha- 
zairin, Sudiro, Warouw, - Kahar 
Andi, Matalatta, Andi Selle, Sa- 
lawafi Daud sendiri2, tapi adalah 
hasil perdjuangan kita semua. 
Demikian Presiden. : 
Sebelum Presiden berpidato terle- 

adanja proklamasi jang 

bih dulu tampil Menteri Dalam Ne-! 
geri Prof. Dr. Hazairin dan Menteri 
Penerangan L. F. Tobing. Menteri 
Hazairin katakan antara lam, bahwa 
Sulawesi segera akan dapat dewan 
propinsi sehingga djadinja tidak akan 
diperintah oleh seorang Gubernur sa 
dja. “Ini bukan merupakan djandii 
belaka, oleh karena kabinet selekas 
mungkin akan mengambil keputusan 
mengenai soal pemerintahan im. 

Dr..L. F. Tobing dalam pada itu 
menjatakan, bahwa kalau wakil2 pe- 
merintah datang didaerah adalah un 
tuk mengadjak rakjat turut serta di 
dalam pembangunan, oleh karena 
pembangunan tidak dapat dilakukan | 
harja oleh tenaga2 intelek melain- 
k leh seluruh rakjat. (Antara). 

MPETISI PELTI. 
Kesudahannja kompetisi PELTI ig. 

berlangsung pada tgl. 4 Okt. sbb.: 
SI 2. PTS kog PISA 
STC V.0—5, PTI H — PTIKBS I 

2—53. Atjara untuk hari Minggu jad. 
sbbb.: PTKBS II .— OTHC Il, PTS 
NI. — PKP Per, STC I'— STC . 

EKONOMI 
“PASAR HASIL BUMI SMG. 
—' Pasar hasil bumi menurut tjatatan 
Dunlop. & Kolff Semarang tg. 9 Ok- 
tober 1953 adalah sbb.: Kapok C 
pembeli 760 ready, pembeli 755 
Okt./Nop. m.v., kedjadian 775 Des. 
m.v. 1/11, Bidji kapok pembeli 50 
Nop./Des.: Kopi Rob. Kampong ke- 
djadian 730: Kopi Ond. WIB/I pen- 
djual 915: Kopi Excelsa WIB/I nom. 
905: Kedele pmi Djember pendjual 
225 Smg.: Tepung gaplek nom. 55: 
Gaplek kedjadian 46 Smg. m/z: Ka- 
tjang glondong pilihan pembeli 200 
Okt. lev., Katjang osee tidak terpi- 
lih pembeli 235 Okt./Nop. lev., Ka- 
tiang merah pembeli 162.50: Katjang 

hidjau toatjeh pendjual 220: - Dja- 
gung putih pembeli 135,  pendjual 
220: Beras Kretek TC Tjeree pem- 
beli 190, Beras S.W. pendj. 247.50: 
.Karung hidjau H.C. pendjual 4.35 
per lembar, Tali goni pendjual 4.25 
per Kg. 

PERMINTAAN PERSATUAN 
IMPORTIR PHARMASI 

INDONESIA. 
Persatuan Importir Pharmasi 

Indonesia dalam rapatnja baru2 
ini di Djakarta, telah  menjetu- 
djui dengan suara bulat sebuah 
resolusi untuk disampaikan ke- 
pada pemerintah. 

Dalam resolusi diusulkan supa 
ja segala pesanan2 pemerintah da 
lam lapangan  pharmasi disalur- 
kan melalui pengusaha2 nasional 
jang telah mendapat pengakuan 
sjah dan jang sebagian besar te- | 
lah bersatu dalam Persatuan Im- 
portir Pharmasi Indonesia, atau- 
pun jang belum tergabung dalam 
sesuatu persatuan, 

   
   

Ren tjana Untuk 
Selesaikan Atjeh 

GUBERNUR baru dari Suma- 

menerima djabatan tersebut pada 
tanggal 6 Oktober akan berangkat 
dari Djakarta pada tanggal 20 
Oktober iad. ke tempatnja jang 

bat itu disebabkan karena ia se- 
dang berobat. Diterangkan, bah- 
wa ia ada mempunjai rentjana ig 
akan didjalankan dalam mentjari 
pemetjahan utk. peristiwa Atjeh. 
Rentjana apa ia belum hendak 
menerangkan, hanja diduga da- 
lam ini termasuk djalan2 lain jg 
hendak ditempuh dalam soal pe- 
metjahan Atjeh, disamping keke- 
rasan sendjata, sesuai dengan ke 
terangannja belum lama berse- 
tang. (Pia). 

Perti Atjeh Utara dibela- 
kang pemerintah. 

berkedudukan di Lho' Seumawe ba- 
ru2 ini telah mengirim seputjuk su- 
rat kepada presiden Sukarno, dalam 
mana dikatakan, bahwa mereka 
berdiri dibelakang pemerintah Re- 
publik Indonesia” dan  berdjandji 
akan ,,menolong dan membantu pe- 
merintah R.I. dengan sepenuh tena- 
ga dalam membasmi gerombolan jg. 
hendak menumbangkan pemerintah 
Ra”, : 

Surat2 jang sama bunjinja a.l. di 
sampaikan kepada perdana menteri, 
menteri dalam negeri, menteri per- 
tahanan dan mahkamah agung di 
Djakarta. 

  

PESAWAT K.L.M. LIFTMAS- 
TER MENANG. 

Dari newscentre di Kemajoran 
diperoleh kabar, bahwa pesawat 
K.L.M, Liftmaster ,,Ir. Damme” 
pada Sabtu malam mendjelang 
Minggu pagi pk. 18.30 G.M.T. 
(pk 02.00 waktu Djawa) telah 
mendarat dilapang terbang Christ 
church di New Zealand. Dengan 
demikian pesawat Liftmaster ter- 
sebut telah menangkan hadiah 
pertama dalam kelas rintangan 
(handicap) dari perlombaan uda- 

BURTON DJUARA PERLOM- 
BAAN KETJEPATAN. 

Menurut kabar AFP dari London, 
letnan udara Roland Burton dari 
angkatan udara Inggris dengan pe- 
sawat Canberranja telah mendarat 
di Chrischurch pada pukul 17.36 
GMT atau pukul 01.06 waktu Dja- 
Was 
Dengan demikian, maka ia telah 

dapat menempuh djarak kira2 12.000   mil antara London dan Christchurch 
itu dalam waktu 23 djam S1 menit. 
Saingannja Raw dari angkatan udara 
Australia mendarat sebelas menit 
kemudian, sehingga mengingat, bah- 
wa ia berangkat sepuluh menit sesu- 
dah Burton dari London Airport, 
maka: ia kalah hanja satu menit. Pe- 
sawat Canberra jang ketiga menda- 
rat di Christchurch adalah jang di- 
kemudikan oleh Furze dari angkatan 
udara Inggris. 

Letnan udara Hodges dari angka- 
tan udara Inggris, jang dilapangan 
terbang Perth sebagai akibat sesuatu 
kerusakan telah kehilangan banjak 
waktu dan tadinja hendak mengun- 

durkan diri dari perlombaan, kemu- 
dian toh berangkat djuga dan ber- 
usaha sekuat-kuatnja untuk menge- 
djar kelambatannja. 

Menurut kabar jang terachir pesa- 
wat dari angkatan udara New Zea- 
land telah mengundurkan diri dari 
perlombaan handicap di Colombo. 
FLORENCE CHADWICK RE- 
NANGI SELAT BOSPORUS. 
Perenang puteri Amerika, Floren- 

ce Chadwick, telah berhasil mere- 
nangi Selat Bosporus pergi balik da- 
lam waktu 1 djam 14 menit 7 detik, 
suatu rekor untuk djarak tersebut, 

Kini ia akan mentjoba  merenangi 
Selat Dardanella. 

ATJARA KOMPETISI PSIS. 
Atjara kompetisi sepakbola PSIS 

dalam pekan minggu ini sbb.: Hari 
Sabu, 10-10: Garnizoen 1 Ta 

Chung Sze 1, Stadion: Poris 2 — 
Uinon 2, Kalisari, Tjahaja Smg. 2 
— Romeo 3, Pandanaran, Polisi 4 
— Union 4, Seteran. Hari Minggu, 
11-10: SSS.1 — Polisi 1, Stadion, 
Tjahaja Smg. 1. — Ta Chung Sze 2, 
Pontjol: SSS 3 — Union 3, Kalisa- 
ri: Poris 4 — Ta Chung Sze 4, Ka- 
lisari. 5 
ATJARA SEPAKBOLA P.S.K.S. 

Atjara sepakbola PSKS dalam bu- 
lan Oktober 1953 ditetapkan sbb.: ' 

Kelas A: tg. 12: BPM 1 — OTHc, 
Seteran: tg. 14: KBS I — Polisi I, 
Sportlaan, tg. 28: CKC TI — BPM 1, 
Sportlaan. 4 

Kelas B: tg. 15: CKC IT — KPM, 
B.A.T.: tg. 19: Maclaine — BPM TI, 
Seteran, tg. 21: Polisi Ila — KPM, 
Sportlaan, tg. 22: KHS — BKS Il: 
B.A.T. 

  
& 

, 

Pertandingan2 tadi dimulai 
djam 16.45. 

PS. EXPRES DJUARA SE- 
MARANG SELATAN, 

Pertandingan sepakbola untuk me- 
rebut kedjuaraan 5 Oktober didae- 
rah Ketjamatan Semarang Selatan te- 
lah berachir pada tgl. 9 Okt., dan 
jang mendjadi djuara jalah Ps. EX- 
PRES (Kp. Randusari Smg). Pada 
tgl. tsb. dilapangan Kenarisari telah 
dilangsungkan 
antara kesebelasan tsb. lawan 

|dari Kp. Kalilangse 

pada 

  kes, 
jang berachir 

dengan angka 1—0 untuk Ps. EX- 
( PRES, - Djuara dalam pertandingan 

ini telah menerima sebuah piala te- 
- dari Djwt. Pendidikan Masjaras 

at 

tera Utara, Mr. Amin jang telah 

baru. Keberangkatan jang lam- 

Komisariat Perti Atjeh Utara jang 

ra London-Christchurch. : yi: 

pertandingan finale 
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Ziel verloren, is alles verloren. 
” Dimana badan roesak, Djiwa djoega roesak. 

Dimana Djiwa roesak, kekajaan doenia, ta 
ada 'artinja. Mengapa tidak berobat ke 
DARMOTJARITAN, TABIB OCCULTIS di-| 
Moeka Gedoeng Bioskop: ,,STAR” WIDOE- | 
RAN-SOLO? Padahal: Selalu mengobati se- 
gala roepa penjakit, dari dekat atau djaoeh, 
dari limoe GAIB-BATIN dan TJIPTA. Spesial 
boeat sakit AJAN- — OWAH INGATAN dan' | 
segala penjakit DJIWA. Sanggoep mengoesir 

| Sjetan-Sjetan jang djahat. Sanggoep menerima 
| pertanjaan segala keroewetan dan kegelapan. | 

Kirim: 4 pertanjaan, dengan disertai oeang| , 
“Rp. 12.50 dengan soerat-menjoerat Rp. 2.50, 

Ls nanti. akan dapat djawaban jang TJOTJOK 
dan DJITOE- Riboean soerat poedjian dari segala bangsa. Tersiar dan 
terboekti di soerat-soerat kabar, termakshoer di seloeroeh Indonesia. 

PONY RU 

INTERVIU R. BUSTAMI Sjarif dan Usman Jasin jang katanja ber- 
tindak sebagai delegasi Dewan Perwakilan Rakjat daerah Djambi mene- 
mui pemerintah pusat untuk soal tuntutan agar Djambi masuk propinsi 
Sumatera Selatan kepada pers di-ibukota baru2 ini, di Djambi telah me- 
nimbulkan beberapa reaksi, baik dikalangan pemerintahan maupun dari 
masjarakat. Dalam hubungan ini komisaris Mahjudin, kepala polisi kabu- 
paten Batanghari menjatakan kepada koresponden P.I. Aneta, bahwa ti- 
daklah benar, kalau dikatakan bahwa keadaan di Djambi hangat. Dite- 
gaskannja, bahwa sampai saat ini ada tanda2 jang menundjukkan 
bahwa Djambi dalam keadaan hangat. ia 
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Keterangan kedua orang ter-j 5 Boekti kanlah!! 

: tidak meluluskan keinginan rak-| pe 
" o jat djambi untuk masuk propin- “Tjalon Peme- | is Sumatera Selatan, mungkin| - 2 H di h 

Ng akan menimbulkan apa-apa”, | 13 £ 2 karena rakjat “sudah 'bosan @e-| nang 1 2 ada $ ex Gi kupu-kupu, pudjaanku 

gan djandji2, menurut komisa-| N “ . Singgah dulu. hiburkan dak ris Mahjudin, selain dari mung-| . Nobel 9 | “ « Ka 
Mentpebenga ane 3 25 AN 3 & Meskipun hanja sedjenak sadja bulnja 'anasir?2 kekatjaun di| Churchill Dan Heming- , Ts 3. | I 93 Melipur hatik Kena 
Djambi jang selama ini terkenal| way Tjalon2 Bagaian Ke- Banana sira nahi -. Ieknewa : hyat prim IS Hen ana SN sebagai daerah aman, djuga bisa @ SINGAPORE ! Ta berbadan 1 Seruan mesra gadis remadja menimbulkan akibat? jang tidak susasteraan puan berbadan lema, 8 n 3 ga j baik dalam Tape MN T @ CALCUTTA | n ulan tida lenggairat hati mengikat kalbu mian. Keterangan tersebut, jang| PM INGGERIS WINSTON Chur-|l '& coroms gi na 3 . i : : Berbalas kasih. Br seolah-olah merupakan ,ultima- |chill dan pengarang novel Amerika BO Y tjotjok, pek tay, ping- 5 s kasih. terobat lara 
tum? Keuan pemerintah, oleh (Ernest Hemingway hari Djun'at di- & BOMBAY | 1 gang sakit kepala ma- Berkat Colibrita nan harum aja 
kalangan pedagang bisa ditaf - wartakan merupakan jang . TN » L rar sirkan sebagai suatu permulaan, terutama bagi hadiah2 Nobel dalam|| '” @ KARACHI BR A3 bok, .kurang napsu 5 SSS VII EA mungkin mengakibatkan untuk lapangan kesusasteraan untuk tahun Bi : .. : makan, tida bisa hamil g her an COSLA 
sementara waktu,  terhentinja 1953, Akademi Kesusasteraan Swedia any port en : 1 : $ 0 COLIBRITA 1 
pemasukan barang? dari luar merentjanakan akan mengumumkan route » H3 dl. Sesudanja minum wf 9 TOILET soap G daerah kepastian pemenang?nja dalam 4 : | ini anggur lantes ba- Kg VPS LAIN 

@/ dan djadi kuat, pram- 
SN puan muda atau tua 

jang sehat boleh mi- 

Sementara itu beberapa kala-|minggu jad, Lain dari pada itu akan 
ngan di Djambi berpendapat, mendapat hadiah pula 3 orang lagi 
bahwa tjara jang dipakai oleh|untuk kedokteran dan ilmu pengeta- 
kedua orang tersebut, tidak pare | uan, 

Djumlah nilai uang dari ke- 

sabun wangi penawan hatit    aa 
P
A
I
 

mh
G 

lementer, karena seolah-olah tun- 
Ya tutan rakjat Djambi itu diiringi 

dengan  antjaman kekerasan, 
djika tidak diperkenankan. Di-' 

empat hadian Nobel itu akan se- 
Ibanjak 135.360 dollar. 

“ Churchill maupun Hemingway 
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  katakan bahwa tjara jang demi-|telah ditjalonkan untuk meneri- |? £ # 7 » | 
ian dapat merusak tjara baik| ma hadi o untuk su- : EK Ta : BN Sa be aa Yan 

jang selama ini ditempuh oleh | sasteraan dalam tahun? jang te- angaro0 ervice Aa er EP PR NE LL AL LL LN AN AK 

golongan2 jang menghendakiflah lalu. 'Tjatatan2 dalam pe- - Ii atida da ahobur tom eno ori 

daerah Djambi masuk propinsi|rang dunia jbl dari PM Chur- Medan Glodok No: 10 Telp: 1620 Kota SIN TJIOE, BUAT ORANG Sumatera Selatan. (Pia). ' #chill ternjata merupakan sukses 2 ! 5 3 G . £ ' 5 

Sa aan sa jang luas diseluruh dunia, dan To Middle East, Europe Ha en Aap Pa LELAKI. 

ANGGUR HOE GOO sS0MmM 
DJIONG . TJIOE, buat 
PRAMPUAN. 

ANGGUR POW THAY buat 
orang prampuan HAMIL. 

ANGGUR BRANAK. 

ANGGUR RHEUMATIEK. 
3 Masing2 TJAP ,,RUMAH” 
a tiap botol besar Rp. 12,50 

botol ketjil Rp. 6,50 

karangan2 Hemingway  djuga 
Guiapa Di nja- mempunjai kalangan pembatja 

jang sangat luas. Demikian 

takan Dim Kea-| Sites press. 

daan Darurat 1TITO MINTA INGGRIS DAN 
A.S. BATALKAN KEPUTUSAN- 

INGGRIS HARI Djum'at me- NJA. 
ngumumkan Guiana dalam kea-| Presiden Jugoslavia, Marsekal Ti- 
daan darurat. Sebagai telah dika- |to, hari Djum'at malam telah me- 
barkan pasukan2 Inggris ig baru madjukan seruan kepada pemerin- 
didatangkan segera m an |tah2 A.S. dan Inggris untuk mem- 
rintangan2 didjalan2. Kabar UP | batalkan keputusan mereka jang ..ti- 
lebih landjut mengatakan bahwa dak “adil” dan ,,berbahaja” untuk 
kini disana djuga telah dilarang menjerahkan zone A dari Trieste ke- 
diadakannja rapat2. Kantor Ko- pada Italia. Demikian U.P. 

lonial hari Djum'at mengumum- 
kjn bahwa Inggris akan menda- 

bahan, Jalu Aaalon Parama ||| Sudah Terbit Lagi 

  

and Australia. 
De-luxe cabin service. Stop overs anywhere 
—1No extra air fare. 

orang 

Distributors : 

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

  

      @antas Empire Airways Ltd., in parallel with ar 
British Overseas Airways Corporation | 

  

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

- Dean oleh Ka Obat Tjeh She Tong. 

| # Pemimpin SORGA PERKAWINAN, be NN Sa Se NA 
“ Rasianja supaja BISA HAMII: 
“ Rasianja MEMBATASI KELAHIRAN, tanpa obat atau 

alat-alat: 
, " Kuntji Rasianja MEMILIH anak, jg bibitnja ,,SEDANG 
|  DITANAM” bakal mendjadi anak Laki2 atau PEREM- 

PUAN, — menurut suka sendiri, — jg. 1007 TJAKAP 
atau TJANTIK, SEHAT, PINTAR dan BERBATIN LU- 
HUR! Dan 1001 matjam RASIA2 LAIN, jang MAHA 
HEBAT tapi sangat PENTING bagi orang2 dewasa!!! 
Digubah menurut pendapat 25 orang Professor dan dok- e. Rp. 5— — f. Rp. 7.50 
ter pelbagai bangsa jg. sudah kenamaan diseluruh dunia. Tammat Peladjaran : 

PERHATIAN : Buku ini telah diperiksa oleh Kedjaksaan Agung di Djakarta dan berdasar- (|| & 8 bul. - b. 2 bul. - c. 114 th. - d. 2 th. - e. 6 bl. - f. 3 bi. 
kan Ilmu Deruikah sam, jang iajek dikota han Maan Date di-izinkan pula, B MEMBUKA Kursus LISAN: Administrasi Perusahaan dan dengan sama sekali tak ada perubahan. Hanja harus didjaga keras dja- KANTOR : Tg. 2 Nopember 1953. Djam : 4 sore di S. R. 
ngan sampai terdjatuh kedalam tangan kanak2. Karenanja, kami mohon Kristen Bandjarsari 1 Solo. 
bantuan para orang tua anak2, djangan sampai anak2 mereka, jang masih D MENERBITKAN untuk :SEKOLAH RAKJAT : 
belum dewasa benar, membeli atau membatja buku Sexual Problem ini ! ! BUKU BUKU :a. Rahasia Tubuh4 Rp. 2,50 — b. Ilmu Alam & (Anak2 dibawah umur 21 tahun dilarang membatja ) Rp. 2,50 — c. Tumbuh2an 4 Rp. 2.— d. Hewan 4 Rp. 2.— 

Information from all leading travel Agents and Oantas 
Empire Airways Ltd., phone Gambir 6010 - 6030 - 6050 - 
6070, Djalan Segara Satu 34—35, Djakarta. 3 

ARAK OBAT KOLESOM tjap 
KUDA. botol besar A4 Rp. 12,50 
botol ketjil Rp. 6,50. 

ANGGUR KOLESOM tjap Ku- 
da botol besar 4 Rp: 15.— botol 
ketjil Rp. 7,50. 

      
  

  

Rumah Obat 

.NGO HOKTT ONG" 
SEMARANG 

Gang Pinggir No. 1 Telp. 1658 

dari Argyll dan Southerland jang 
telah berperang di Korea. | 

(Antara). | |     
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Coup Bersendjata 
Di Djepang? 

Tuduhan Djaksa2 Kpd 
Golongan Kominis 
Penduduk warga Korea jang 

beraliran kiri di Djepang pada 
hari Kamis dituduh mempersiap- | 
kan suatu perebutan kekuasaan | ' 
dengan mempergunakan sendja- | | 
ta, dengan mengadakan kerdja 
sama jang erat dengan kaum ko- 
munis jang bekerdja dibawah ta- 
nah. Tuduhan tersebut dikeluar- 
kan dalam kongres djaksa selu- 
ruh Djepang. 

Dalam pidatonja, wakil djaksa 
agung Kishimoto mengatakan ke- 
pada kongres, bahwa kaum ko-' 
munis Djepang dan Korea kini 
sedang mengadakan kontak erat 
dan menjembunjikan sendjata, : 
mengadakan latihan? militer se- | || 
tjara rahasia, mengorganisir rom- : 
bongan2 militer dan markas-be- | 

| 

| 

2 3 LL LA LL LL EL AAN     

(TRY 

NO WOMAN LOVES A WEAKLING 

  

Sexual Problem || | 
Bahasa Indonesia. oleh : Sapphire. | 

” Kuntjinja SORGA RUMAH TANGGA) 
Rasianja SORGA PERTJINTAANj         

Tata   
PA 

PERHATIAN 
»INSTITUUT HASRAT” Surakarta 

A Memberikan Kursus-kursus Tertulis : 
a. Meg. Buku A — b. Administrasi — c. S.M.P. bag. A. 
d. S.M.P. bag. B — e Bahasa Inggris — f. Bah. Indonesia. 

Pembajaran Per bulan : 
a. Rp: 12.50-— b. Rp: 10— c. Rp. 1250 — d. Rp. 12.50 

  

Tak usah didjelaskan kesusahan hati dan kesedihan laki-laki itu jang su- 
dah hilang atau kurang tenaga laki-laki (sjahwat)nja. Mereka tahu sen- 
diri bahwa KEKUATAN SIAHWAT semakin hari mulai semakin ku- 
rang, tidak merasa puas. 
Keknatan laki-laki itu bersangkutan pula dengan kesehatan otak (urat- 
urat sjaraf), buah pinggang, djantung dan perut, maka kelemahan sjah- 

wat atjapkali menimbulkan rupa2 penjakit Jain dari zenuwen (neurasthe- 

nie) djantung berdebar-debar, pujang, kaki-tangan ' dingin, lekas tjapai 
dan djengkel, pusing dan lekas suka marah. Semangat kerdja hilang, 
malas dan kusut pikirannja. : 
PIL SEXANOL mandjur buat menambahkan tenaga laki-laki untuk se- 

lamanja, tinggal sehat, berani dan gagah. Sebotol Rp. 20.—. 
SEXALIN untuk wanita merasa sakit bulanan (haid) tidak tjotjok, ku- 

rang darah dan keputihan. Sebotol Rp. 20.—. 
APHRODIN untuk lelaki. Obat pelesir Rp. 10.—. 
PREGNOL Obat hamil untuk dapat anak Rp. 25.—, 
ATOM HAIRDYE untuk bikin hitam rambut putih Rp. 10.-— Rp. 15.— 

  
sar2 bersama sementara diselu- 
ruh Djepang. Dikatakannja, bah- 
wa kaum komunis Djepang tetap 
mempersiapkan — pemberontakan 
bersendjata dan mengadjak opini 
umum menentang persendjataan 
kembali dan pasukan2 A.S. 

    

NAN2 ASING DI DAERAH 
ATJEH BERDJALAN NORMAL? 

Persediaan terbatas, 1 orang hanja dapat membeli 1 buka! a. Karesidenan Surakarta 4 Rp. 12.50 — b. Kota Solo & Rp. 5.— 
Cc. Letterkaart: Latin, Djawa Tjarakan, Djawa Pasangan (4 Rp. 5.) Agen2: Semarang Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: Magelang 

(Antara) | $ 5 « : ? ul 
| 1 buku tebal, complete, dihias dan diterangkan dengan gambar2 Rp. 25.— e. Hitungan KI. VI 4 Rp. 7.50. dan Rp. 25.—. . 

PROSES PRODUKSI DIPERKEBU : (Luar kota tambah ongkos kirim 1076) Pp GAMBAR2 DINDING BLAUWDRUK: ukuran : 65 X 50 cm: | Harus tambah 1596 ongkos kirim ,,DC Pe ea 

Proses produksi diperkebunan2 
asing didaerah Atjeh boleh dikata- 
kan berdjalan normal, terketjuali be- 
berapa perkebunan jang belum di- 
dapat hubungannja. Demikian diper- 

| sSADAN PENERBIT: 

| KWA GIOK DJING 
d. ILMU ALAM, Rangka MANUSIA, Djeroan, 
@& Rp. 5—). 

Tumbuh2an 

Beaja Kirim GRATIS! 

Na 
  Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat ,,KARUHUN” Djokja dan 

Pekalengan: Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, Djokja: Toko Obat 

Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek Selamat 
Tjirebon. 
Sa 

s   i Djalan Kramat No. 2-4, — Kudus 
    

oleh keterangan. dari kalangan jang) | 
mengetahui. Boleh dikatakan bahwa 1 
disebagian besar dari perkebunan2 
itu kaum buruhnja bekerdja seperti 
biasa, dan oleh pengusaha2 telah di 
kirimkan segala sesuatu untuk ke ceme maa : 
perluan dan kebutuhan perkebunan K BARU TERIMA: 
itu. (Antarak AKAN DIDJUAL Kin 
102 ANGGOTA  GEROMBOLAN | xy5 | 
MENJERAH DENGAN SENDJA- (RUMAH GEDONG KOSONG 

$ TANJA. di Semarang 
Perwira Pers T.T. IN hari inil Surat2 permintaan pada surat- 

mengumumkan antara lain sebagai| 2 
berikut: Didaerah Tjiandjur selatan | Kabar ini dengan no. 4/3004. 

      

ERKEKKKKKKKKKKKRNA 

RADJA OBAT KAT VIRANOL 

Viranol Extra strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah sjahwat (Im- 
potentie sexucel 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 10076 berhasil. Harga 

  

     

  

SEPEDA BERMOTOR Merk 

of Bieyele - JLO 
PRAKTIS SEKALI UNTUK PARA WANITA, 

oleh sebab : 
“ Dapat djalan zonder didajung 

Telescope voorvork 
“ Koplamp compleet dgn speedometer 
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orang KANAN SaNesai : Zwecfzadel jang empuk ) en Tae an Baar sm 
Post: 2110230 Ksntagahuaa SS EKKE KEREN & Save Ta aa P.K. : “3 m5 1 - Me Ba alus Palaran MIA aan Santa 2 “Lagi 

member tentara dan peng mem. ILLIAS PERSEDIAAN SANGAT TERBATAS SEKALI. 1 P Salep atik Istimewa hilangkan hitam2 dimuka, panu kuku” 3 

tan-hutan. ““lkanor & snormakeri | - Harga per buah Rp. 3570. 7 Puder bikin hitam rambut tanggung tidak Tuntur 2 gram cp 1075 
MEDIA, KONPERENSI HARUS y. Siapa tiepat tentu dapat, Manar bitin saribut pandang day pamuk »oulnia T GANTIKAN MEDAN PERANG | Dil- Demak 22 - Semarang 

KATA EISENHOWER. Han : ur 

Presiden Eisenhower hari -Djum'at Sedia sepatu dan terima "3. 

ratie dan bikin kap Jeep Pick- katakan, bahwa medja konperensi 
harus menggantikan medan perang Ng 
mtma Sean mempunjai haril Up bekleeding hoes auto. 
kemudian. Pernjataan itu diutjapkant 2 
oleh Eisenhower sewaktu me itala E Tjepat — Melawan 
konperensi ni  Antar-parlementer | 
di Washington. 

Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 104. 

TABIB WAHID MAWN, Tamblong 40 Bandung. 
AGEN-AGEN : 

Universal Stores — Bodjong 6 B, Semarang. 

Toko Obat Eng Tay Ho, Pekodjan 101, Semarang. 
Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Semarang, 
Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang. 
Toko Happy, Aloon-aloon 15, Kudus, 
Multi Sporta, Kaliasin 7, Surabaja. 

RADIO TJTOE 
DJL. MATARAM 169 (AMBENGAN) TELF. 

— SEMARANG— 
1247,       

UNTUK MENJEMBUH- 
KAN PENJAKIT : 

KARUNC CUMI | tu 
  

    KKM KMR 
  

  

: : » PERUT Toko Baldjun, Djl. Kepatian no. 105, Pekalongan, 5 : -. dari India « ULU HATI Zindabad House, Nonongan No. 77 Pn 3 
»APAT Evi I PERSEDIAAN : Bermatjam-matjam karung guni a.l. : M Toko Solo, Djl. Sosrowidjajan No. 5, Jogjakarta, 

APA PP na , H. C. ta. light cees 1 aksi Toko Jilani, Djl. Kemakmuran 112, Makassar, 
Tabib G, M. Fateh Din, Kebun Duku 99, 18 Ilir, Palembang. . 

AW? Toko Seth. 16 Ilir lurung Elite, Palembang. » 
Y Toko Radjabally & Sons, Kajutangan 83, Malang, 

Toko Mustadjab Sinmp. Sudi mampir 1, 14-15, Bandjarmasin, 
Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogjakarta. 
Watung Moeljo, Djl. Judanegaran 17, Jogjakarta, 
Toko Obat Eng Tay Hoo Petjinan 58, Jogja. 

A. Twill karung guni 
Far-Eastern Agencies 
Windsor House 
P.O. Box 2088 
Calcutta 1 
Gable: VIBGYOR 

Segera dikirimkan dengan harga jang terrendah. 

» TENGGOROKAN 
ec ENEK dan sebagainja. 

SEPEDAMOFOR 

CS EP ELANG cc 
  

    
  

pakai voetversnelling 
dan schokbrekers muka — blakang, 

HARGA hanja Rp. 5.750,— 

N.V.INGTRACO 
BODJONG 27 — TELP. 1400 — SEMARANG. 

  

».. » Tek An Tong Petjinan 81, ,, 
» » Thay An Tjon Petjinan 66, ,, 
s » Eng Njan Ho Petjinan 75” ,, 
3 » Hok An Djl. Raja 114 Magelang. 

Keterangan pada : / 

A. K. ROY, tinggal di N Yi AN 
Hotel der Nederlanden (K. 29). sp Oo AN “Tel 
Djakarta telp. Gbr. 2677, 2 

  

          ba. Di ia an. sandera CWGEWANKSAAN KA KENA EKN CK KEK KKU KEKAK KAK KKN   
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kurang sehat, potongan ba- 

dan Mena tjantik. 

at beli di antero Toko 
ra BESAR Rp. 12,50 

  

k bidgp selala enbat, Kok Ni Teta 
MIN UMLAH SELALU 

r Obat Kolesom No. 1 
— Tjap Gelas 

Ini anggur telah dibikin mada akar2 dari Tiongkok KOLESOM No, 1 | berguna sekali untuk. menambah darah. Terbukti keman 

badan mulai 

ngan badan 

  

dan gagah. 

WANITA 
Setelah minum Anggur Ko- 

 Iesom tjap ,,GELAS MAS” 

sehat dan 

“kuat, tambah darah, poto- 

tambah baek 

  

  

  

p Muda ? ? 

  

1 jang terpilih dan ditambah dengan VITAMIN2 jang 
djuran dan kekuatannja untuk kaum Lelaki atau Prempuan jg. berbadan ' Ilemah dan ja terserang penjakit ,RHEUMATIC” dapat disembuhkan 'd J OM GELAS MAS” h: jang ta” last aa rakjat Arabia di INDONESIA (en ANA ga tiap » 

$ Untuk: LELAKI 

| Sebelumnja minum Anggur 

kolesom No. 1 tjap ,,GE- 
LAS MAS” badan lemah, 

San 

HAMIL dan BRANAK 

Selalu minum terus Anggur 

Kolesom No. 1 tjap ,,GE- 

"LAS MAS" badan mendja- 

di sehat dan kuat. Poto- 

ngan badan “selalu tjantik 

  

dan gembira. 
2 dan Waranggi Pasar Djohar di SELURUH INDONESIA, 

SEBOTOL KETJIL Rp. 7,50 

Toko Obat Eng ka Ho 

  

  

    

8 Perusahaan Anggur Kolesom No. 1 tap “GELAS MAS” : Karangtempel No. 200 Telp. No. 1472 : Kantor Pekodjan No. 101 Telp. No. 1881 ' Gang Warung Ma Ya Semarang 

. seba 9 Ai aa AP ana INI MALAM M.S. RAHAT | DA raat RALLYE 
LiOu s Ha Me Wa ham: J , Kan gang pecialist untu : Bi mn Lek gun jjajasan 17 Agustus 6 an SIR dengan garantie sembuh    Pe Ren 

RAN 5.15-7.15:9-15 (AMERIKA: PARIS) 
(17 th-) 

MATINEE MINGGU PAGI: 
ORION“ di. 1O.— .REX“ dj..10,30 
  

Senen Malam Penalata Besar! 

REX 445-7.-9.— (17 th) 

  

Ethel 

Es BARIMORE 
and introducing 

two new Selanick ag 

   
IouRn 

URDAN ab, 
in TOUR O. SELZNICK'S prod 

OfsALFR ! 

  

Man film: SREBECCA” dan 
.SPELLBOUND” jg. menggempar- 
kan dunia film, kembali David O' 
Selznick ” mempersembahkan sebuah 
film jang penuh drama dan' bermutu 
tinggi mengisahkan seorang isteri 
membunuh naa jang buta! 

  

EXTRA: SI-GENDUT/SI-TANGIS | 
(Laurel/Hardy) Bertemu HANTU |   
  

Ini Wa Td Bau, Djagalan Tya (A7 tb) 
PAO THO” (Kutu? Masjarakat) 

p Film Tiongkok paling baru 
£ membongkar kedoknja manusia jang 
t hidup dengan penuh kelitjinan 

Tipu-daja —  Kedjahatan — Ke 
DudiaN nisan usa 
Se ab 

  

| BUAH DADA LEMBEK ? BUS- 
TERIN-PILL: 

IDatengbulan tidak beres Rp 58.- 

: Gang Tengah 22 — . Semarang. : 

praktek di Indonesia. 

didalam 12 hari 
akar2-nja. 

ZONDER OPERATIE 
Djam bitjara: Pagi 9—12 

.. Sore 5—7 

sampe runtuh 

ea aan 5 | 

KEUNGGULAN 

“ Lebih Sedap 

# Lebih Halus 

: Lebih Me 

  

Ban 

  

TOKO Pedamaran 90, Telp. 900 
Semarang. 

AGEN” DJOKJA: 
Petjinan 78, Tugu Kidul 7, 
Ketandan 4, Lempujangan 
Wangi 80, Kemetiran Kidul 
18a, Kintelan 94, Tugu Ku- 
lon 54. 

AGEN” SURAKARTA: 
Tjojudan 141, Ngapeman 15 

sar Nusukan 4, Pasar Kli- 
won 142, Widuran 67, Me- 
sen 177, Gading Kidul 170. 

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

  

      

1 lot Hee 0 Rpa IN 
V4, Rp sa Trekkl. Porto VRIJ. 
SINAMON . (SCHOONHEIDS- 
PILLEN) Bikin badan sehat, sing 
set, perut kentjeng, tidak kendor, 
kulit. muka halus tidak lekas 
keruten, tangg. memuaskan 1 stel 
Rp: 60—. 12 stel . Rp. 35,— 

bisa bikin 0 
kentjeng, montok Rp 20.— BU 

TERIN EXTRA STERK Rp Ja. 
Sakit gula, nier, eiwit??? SUI- 
RINE PILL. tangg. lekas bikin 

Djl. Slamat Rijadi 394, Pa- |: 

Untuk 100 Mobil. 22 Nop. 1953 I| 
Start dan finish di Semarang. Untuk Umum. Penjelenggara IMS. Pengawas IMC: 300 Km. Udjian ringan. Hadiah2-nja lumajan: 16 piala, barang2 dan SEPEDAMOTOR BAHA.- RU! Pendaftaran dengan membajar Rp. 75.—- di Pontigl . 188, Bodjong 21b atau Seteran 56. TUTUP 15 Oktober. 
LEKAS DATANG! Djangan kasip sampai dimasukkan 
“wachtiijst ! 

Sweepstake untuk amal. IMS-Prop. 

$ Telah terima: 

SEPEDAMOTOoOrk 

CSEPEL 125 ec. 
dengan schokbreker muka — belakang 

Harga hanja Rp. 5.750. — 
Untuk didjual lagi harga dapat berembuk. 

Djuga ada sedia: . 

SPARTA onderdelen 
ia V. KEDUNDANG TRADING TOR 

Purwodinatan-Tengah 24. — Semarang. 

  

      

  

  

TELAH MENDAPAT BUKTI: TJUKUP. 
Ban BAIK (T 3) 

GA MEMUASKAN. 
SABUN “TJUTJI TJAP »GUNUNG” 

Pusat Pendjual: 

B.LN. Cooperatie , PEMBINA 
Jogja: Dj. Malioboro 41, Telp. 468 

Madiun: Djl. Magetan 5 
Bankier: Bank Negara Indonesia 

    

  Jogjakarta, 
    

  

  
UNTUK MENGHINDARKAN | PENJAKIT KARENA PERO- BAHAN HA 

Mt Baba ng Ge Aa 

Anggur Kolesom tiap .B O K AJA? 
Jang mengandung chasiat darisari-sarinja KOLESOM dsb. jang sangat berfaedah bagi tubuh kita, serta dapat menambah da- rah, melenjapkan lelah dsb. 

PUSAT PENDJUAL : 

KONG DJIN TONG 
PEKODJAN 105 — Telp. 1885 — SEMARANG. 

     

asn arti. 

        — Madjalah jang PERTAMA tentang mode dalam Indonesia 

FIRST in the fashion focus in Indonesia 

Het EERSTE modeblad in Indonesie 

  

    

Mid ata bulanan baru tentang mode untuk ibu 
  

  

PERTJUMA 
25 

POLA: 
RADER 

    
2: -     Pe he nan 

25 FREE PATTERNS 

25 GRATIS RADERPATRONEN 

  

Li   
   

  

1953 
SEPTEMBER 

VIRGINIA MAYO 

WARNER BROS. 

ibu, gadis-gadis, dan anak-anak, teristimewa 
untuk Indonesia disesuaikan dengan iklem pa- 
nas, dalam 3 bahasa: Indonesia, Inggeris dan 
Belanda, 

A new monthly fashion-magazine for juniors, 
misses and women, specially designed for Indo- 
nesia with text in 3 languages: Bahasa Indone- 

“sia, English, Dutch. 

Een nieuw modeblad voor groot en klein, 
ciaal voor Indonesig  (maandblad), geheel 
steld op “het tropische klimaat met teksi 

spe- 

inge- 
in 3 

talen: "Bahasa Indonesia, Engels en Nederlands. 

sekwastal .3 andr ) 
per guarter ( nos. or 
per kwartaal (3 rs.) R Pp 35: 

setengah tahun — ( « nomor ) si 15 
per half year ( nos. ) aa 13 2 

“per haifjaar (6 mr.) R Pp 6 9, 

setahun (12 nomor) : 
per year (12 no. ) R p 125. 
per jaar (Ima) 

“ Uang langganan harus dibajar terlebih dahulu, 
LS AN subscriptions must be paid for in advance. 

“# Abonnementen uitsluitend bij vooruitbetaling. 
  

Abonemen dapat ditjatat DI-TIAP2 
toko buku, 

Subscriptions at ANY bookshop. 
Te SE BMT 

Abonnementen kunnen besteld worlen bij 
| ELKE boekhandel, 

  

  

  
  

September 1953) dengan pertjuma. 

t # Every Subscriber 

ati 1953). 

1953) gratis toegezonden: 

Ditjetak dan diterbitkan oleh) 
. Printed and published by 1 

| Drukker en uitgever )   will receive free the first 

# Masing2 jang berlangganan akan terima memor jang pertama (— 

issue 

£ Ieder, die zich abonneert, krijgt het eerste nummer (5 September 

JOHN M. GRENZENBERG LTD 
DJAKARTA. 

Minta ditjatat sebagai ““ (bulan 
langganan madjalah — 3 (months 
»Modeshow” untuk: (maanden 

Please enter my (bulan 
subscription to — 6 (months 
»Modeshow” fer: (maanden 

SF Sepremben Verzoeke mij te noteren (bulan 
als abonne op —12 (months 
»Modeshow” voor: (maanden 

nama) 
name): 
naam ) 
alamat ) 
address ): 
adres ) 

Dialamatkan kepada) Adm. ,,Modeshow” 
Mail to )Kotak Pos no. 53 
Te zenden aan ) Djakarta.     
      

  

  

  

  

      
THEATER 

| |. 5010 

Tgl. 7 r M. Tg poker NN EA Afita India da- Pn lam Technicolor jang 
« Film India ds Wage In Technicolur “AAN” Band 

pemain, memakan 
“waktu 3 tahun, me- 
nelan ongkos 
xi £ 340.000.— 
Saksikanlah peman- 

angan? istana 
'besar hebat, Ta 
jang mengharu ay 
“berpuluh? gadis2 p 
nari, beratus? aan 
onta, kuda, dan 
Gadjah. 

Tiap hari main 
dj: 9.30 pagi 

3.00 siang 
6-C0 sore 

dan9.00 malam ' 

    

  

4 kan diri dari marabahaja. 

  2 Rogers 32 
     

     
      baik Rp.: 20— VITANOL : ba- 

dan lembek, dingin. Rp. 20.— 

EXTRA KERAS Rp 60.- RENA 

PUISJERIN-PILL.: Obat koekoel |: 

1 stel Rp 25— Porto Rp 3.— 

Prijse. gratis. 

»THIO GIOK GIEM”/| 

    

Djangan Putus Pengharapan. 

A. WAHID 
Astroloog 

Njang sudah sepuluh tahun ber- 

Hal bisa menerangkan soal Peng- 

bidupan, Pertjintaan, Perkawinan, 

Kesehatan dsb. 

Consult Rp. 15.— sn. ooo.m.r 

! SMDKg Dena NUGGETS IT EVER MADE ! 
     

    

   

  

  Plampitan 39 — Semarang.   
    

   
   

     

   

   

   

  

/ HANNIBAL, THESE LOOK LIKE A4 ( PLENTY or people Wa 
SOME OF THE FINEST GOLD ACHIN' TO FIND OUT £ 

WHERE 1 GET THESE! | 
THEY SHOULP KNOW. ff 
THEY!RE NOTHIN! BUT 
COOKED MEADOW . 
SAND AND MY SPECIAL Y 
ACIP INVENTION ! 
HEE! HEE! Ld 

WORKS IN HIS 
HIPDEN VALLEY 
NEAR ROARING 
FALS soo, Cagama 

  
Midas Jones sedang bekerdja di- 

lembah tersembunji didekat gerodjo- 
BAMAPESAT ebi 
— Hannibal, ini kelihatannja se- 

Banjak  pendu- 
duk ingin tahu, dima- 
na saja mendapatkan 
ini. Mereka tidak lain 

perti beberapa emas murni jang pa- hanja dapat melihat 
ling baik. jang pernah saja kerdja- tanah pasir jang dima- 
kan. sak dan pendapatan 

f t zat asam saja jang '“is- 
timewa, 

  

   

  

   
   

    

    

      

(7 MANNIBAL, WERE Gong To 
ORETOWN AND GETTHIS IK 2ven or macers dent 

H3 
     

        
  

IKAN aa 
— Hannibal, kita akan pergi 

ke Oretown untuk mengudji  se- 
golongan emas murni ini, 

"SBN 

Tuan akan lebih banjakmenjaksikan dari jang 
biasa Tuan lihat dalam film tentangkegagahan hd! 
dan ketangkasan seorang pahlawan melolos- 

  

    
      

   

   
      

  

    
    

  

         
    

  

        

    

      
   

      

   

   

  

HANNIBAL, " 

THAT FELLER 
ROY ROGEKS! 
WONDER WHAT 
HE WANTS! 

  

     
— Midas —.Midas Jones! 
— Hannibal, suara itu seperti 

swaranja Roy Rogers. Saja heran, 
apakah jang ia kehendakinja. 

  Pagi, djam 9-12. Sore djam 5-7 

5 AKAN DATANG 

    

  
   
    

     
   

SOUNDS LIKE W 

    
      

  

IS CITY CONCERN CINEMAS 
LU X 5701 ni Mean an 

F5 
ta P7 bh: 

Man ig "hayo? s” Ba 

"ek done ton mad 

PAN ETIG 

NUSAN HAN Tn Uh PUN Pa Tana 
2 1 aa 

Unigue drama of love and regeneration ! 
Minggu pagi matinee dj. 10.00 Minggu malam 3 prt. Jj. 5-79 

GRAND Ini Malam d.m.b. fu. 17 th.) 
KAY KAYSER-—ANN MILLER-« Bee PP gta VICTOR MOORE- KAY KAYSER'S BAND 

CAROLINA Beren, 
A New kind of blues for you! 
Njanjian2 jang menarik dan merdu! 

Ketjantikan dan Kegumbiraan ! 
Minggu pagi matinse dj. 16.00 Minggu malam 3 prt, dj. 5-7-9 

  

Penuh Lagu? 

3 11 TARZAN Heibat d GRAND ,O. G. PHILIPINA En 
Ini Malam d. m. b. (a. 17 th) 

INDRA 
4456.45-845 

BERBARENG 

ROYAL 
5.30-7.30-9:20 
BERBARENG 

ROXY 
De 579, — 
penghabisan 

ye? FIM PRODAGTONS 17 

  

Menarik dan Mengharukan ! 
Matinee Minggu pagi ROYAL 945 — INDRA 10,15 

Minggu Malam INDRA 5.—7.—9.— ROYAL 5.30— 7.30—-9.30 
  

Akan datang : OSMAN GUMANTI-— NENG YATIMAH 

.TAS TANGAN WANITA" 
AKAN DATANG: ,BUT ABOTT & LOU COSTELLO 
ROYAL IN ALASKA" 

Roxy Mulai Minggu pagi dj. 10. — tu. seg. um.) dan Minggu Malam 5.-7.-9,x 

    A0 ot »WE TIK TANG« 
merana 

 


