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Sebagaimana dikabarkan baru? ini 
tangani perdjandijian Persahabatan, 

bagai gantinja Amerika akan 
226.000.000 dollar kepada. Spanyol.   

al aa Bapedhi 2087 Smg. 
Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp. 
Rp. 11.— luar kota Smg. (ditambah Rp. 0.30 utk. meterai). 
Adv. Rp. 0.80 per m.m. kol. Harga etieran 60 sen per lerabar 

Amerika dan Spanjol telah menanda- 

diperkenankan memakai beberapa pelabuhan di wilajah Spanjol, dan se- 
memberikan 

tanganan maskah perdiandiian tadi, duta besar Amerika di Spanjol, James Dunn (kanan) sedang herdjabatan tangan dengan menteri luar negeri 
Spanjol, Francisco Arburna. 

   
   

10.— dim kota Smg, 

  

(Pes. Birma Menge-| 
  

jang menentukan, bahwa Amerike 

bantuan uang sebesar 
Tampak sesudah upatjara penanda- 

  

 Stabilisasi Harga? 
Permintaan Negara2 Asia Dalam Kon- 

perensi Rentjana Colombo 
Ada Kesangsian Atas 

Modal di Asia Tenggara 
MENURUT REUTER, sedju 

djukan usu! mengenai stabilisasi harga? 
kepada konperensi Rentjana Co lombo 
sung di New Delhi. Dalam hubu ngan ini sumber2 konperensi me 

bahwa negara2 blok Asia dalam konpe rensi itu menghendaki supaja negara2 anggota 
suatu djalan untuk menghilangk an kegontjangan2 harga dari ba 

kapas dsb., dengan maksud untuk men 
stabi diregara-negara penghasil. 

njatakan pada hari Kemis, 

rang2 seperti beras, - jute, 
djamin perekonomian jang 

Negara2 Asia menurut “ sumber? 

dang2 konperensi tsb, bahwa 
djuan pengiaksanaan rentjana pem 

5 £ & negara-negara seperti India, Pakis- 
itu telah. mengemukakan dalam. si- tan dan Birma harus diberi djami- 

kema nan dalam 3-soal: - 

Keamanan Investasi 

mlah negara Asia telah menga 
barang2 dagangan dunia 

iang kini sedang berlang 

lainnja mentjari 

am 

| bom Thai 
Karena Suatu Ketjero-|. 

bohan PBelaka? 

SEDJUMLAH pesawat2 
bang jang banjaknja tidak disebut 
kan dan diduga kepunjaan angk 
tan udara Birma baru2 int WAN: 3 
membom sebuah dusun 
Thai, jang terletak « 
Maehongsorn, 

.terlambat jang hari Kemis diteri 
(ma oleh kementerian dalam nege 

ri di Bangkok. SE 

. Muang 

lainnja luka2. ' Meskipun ketera- 
ngan2 lebih mendalam mengenai 
pemboman itu tidak diperoleh, 
ukan tetapi pembesar2 di Bang- 
kok mengira bahwa insiden tsb. 
terdjadi karena ketjerobohan para 
penerbang jang sedang mengedjar 
ngedjar kaum gerilja Nasionalis 
di rimbu2 Birma Utara. Menurut 
laporan, pesawat tadi terbang di 
atas dusun Ban Na Pupom dan 
mendjatuhkan bom2. 

Diduga bahwa pemerintah Thai 
akan mengadjukan protes terha- 
dap peristiwa tsb. dan akan minta 
ganti kerugian bagi dua korban 
djiwa dan jang luka2 beserta ke 
rusakan benda. (UP) 

  

DUTA BESAR AMERIKA SE- 
RAHKAN SURAT KEPER- 
TJAJAANNJA KEPADA 
PRESIDEN SUKARNO. 

DALAM SUATU upatjara res 
mi jang dilangsungkan di Istana 
Merdeka kemarin sore Duta Be- 
sar Amerika jang baru untuk In- 
donesia Hugh Smith Cumming 
Jr telah menjerahkan surat ke- 
pertjajaannja kepada Presiden 
Sukarno. Upatjara tersebut diha- 
diri djuga oleh Perdana Menteri 
merangkap Menteri Luar Negeri 
ai. Mr. Ali Sastroamidjojo dan 
pembesar2 Kementerian Luar N 
geri lainnja. 

DUTABESAR MUKARTO 
MENGUNDJUNGI 
BEDELL SMITH. 

Dutabesar Mukarto Notowidig 

     

ter- , 

demikian berita2 | 

Dikatakan bahwa 2 orang Thai | 
telah tewas karenanja dan lima 

|ran kerugian per 
da. kegontjangan2..bsiras2 “tu, sehing 

ga sebagai akibatnja tempo pengiak |- 
sanaan Rentjana Colombepun. ter- 
pengaruh pula. Seorang delegasi ne 
gara Asia kabarnja telah mengemu- 
kakan kepada konperensi dalam si- 
dangnja pada hari Kemis, bahwa jg 
mendjadi soal adalah. bukan besar 
ketjilnja djumlah uang ig tersedia 
bagi sesuatu projek, karena. tiap2 
projek tidak dapat dilaksanakan, ka 
lau negara jg bersangkutan senantia 

1. perlindungan atas modal jg -di 
tan 

ha jg pantas dinegeri jg bersangku- 
tan “beserta pembebasan dari pemba 
tasan2 jg.terlatu menekan, misalnya 
dilapangan pemungutan padjak, 

ngannja setjara mudah dan bebas. 

akan berlangsung sampai hari Ming 
gu jg datang, pada saat mana akan 
diumumkan laporan mengenai ope- 

terhadap 

  

nasionalisasi . sam- 
ate — # Haber " mek ant H : ndjungan singkat 

2. pemberian Kesempatan berusa- ting Menteri Luar Negeri Ameri 
ka Serikat Walter Bedell Smith 
untuk menjampaikan tembusan 
surat2 kepertjajaannja jang kelak 

L akan disampaikannja kepada Pre 
nda. dan Kentu” siden Eisenhower. Mukarto diser 

      3. ..repatriasi 

Sidang2  konperensi ini masih 
- Mr. Zairin Zain dan FK 
Musrayn dari Kementerian Luar 
Negeri Amerika Serikat. Demiki 

selama ta- 2n dikabarkan oleh UP dari Was 

tai oleh Kuasa Uhasa Indonesia | 
Raymond | 

     

  

    

  

  

  

demonstrasi terhadap keputusan bah 

pada Italia. 

P
e
 

T 

Debat Per 

lsm debat tsb sebegitudjauh belu mn 
akan mendesak, supaja soal ini 
demikian U.P. dari New York. 
anggauta delegasi Indonesia da 
hari Selasa jl. mengatakan: "Pe 
menolak pendirian Belanda jang 
mempunjai kedaulatan atas Irian 

Pm : 
Misi Ke     

    

  

PADA HARI Djum'at kema- 
ren telah ditetapkan susunan dari 
pada ,,fact-finding-mission” 

Djepang mengenai 

  

oleh dr. Sudarsono, kepala biro 
Asia dan Pasifik dari kementeri 
an luar negeri. Di Djepang misi 
ini akan tinggal kira-kira 2 ming 
gu lamanja dan akan menjelidiki 
sampai kemana kesanggupan Dje 
pang membajar kerugian perang. 

Berdasarkan hasil penjelidikan 
itu Indonesia akan menentukan 

karang pemerintah Indonesia be- 

       

   

di Belanda, 

£ jawa 

  

     

    
    
    

          
          

    
    
      

     

  

   

  

Kegaduhan di Trieste: Tampak polisi Jugoslavia mendorong keluar rok- 
| jat dihadapan: gedung kantor penerangan Amerika, 

, 

ara Irian Ten dipilih . dengan 

Barat Di-Dalam PBB 
Belanda Perkuat Perbetengannja—Pem. 
brontakan2 Ketjil Timbul Dimana2 
TUNTUTAN Indonesia terhidap k 

rat pada tg. 14 Oktober mendjadi pokok 
tampak 

mentara 

enjatakan, 
arat. 

bahwa 

| Mr. Sehuurman, anggauta delega- 
tidak lama kemudian 

embalas pernjataan pihak Indone- 
dia dan kepala Panitia dikatakannja, 

» : pemerintahnja menganggap 
- "lirinja berhak untuk — memerintah 

Djepang 'wilajah tsb. dan haknja itu tidak 
“Iboleh digugat. 

    

Selandjutnja Mr. “Ali Rusad me- 
gemukakan, bahwa soal ini dibitja- 

jang akan, ketika Panitia merundingkan 
akan mengadakan penindjauan ke laporan jang diserahkan oleh peme- 

soal Na a jrinta 

  

jang mengadakan 
wu tentara2 Inggeris dan Amerika 

akan ditarik dari' daerah netral Treste dan penjerahan zone tersebut ke- 
Presiden Jugosk.ria Marsekal Tito menerangkan kepada 

duta2 besar Inggris dan Amerika, bahwa tindakan2 itu ditjelanja. 

edaulatannja atas Irian Ba 
debat didalam P.B.B. Da 

tandanja Indonesia 
erbintjangkan pada waktu ini, 

itu Mr. Ali Rasad 
rapat Panitya Perwakilan pada 

intah saja meneptang keras dan 
Belanda 

h Belanda tentang wilajah Irian|tamu pemerintah Birma. Dia di 
t jang menurut ' pendapat 

Lg 

mengambil putusan dalam sidan 
kepala negara Bao Dai harus m 

“suatu resolusi jang menjatakan 
| antara Perantjis dan Vietnam, 
| sia, harus dianggap sebagai 

Dalam resolusi lainnja, jg di 
maksud untuk membatasi monar 
chi mutlak dari kaisar Bao Dai. 
kongres berseru supaja  tanah2 
mahkota diserahkan kepada nega 
ra Vietnam jang merdeka. Tetapi 
83 utusan tak memberikan suara 

Inja bagi resolusi tentang tanah 
mahkota itu. Sementara itu para 
penindjau di Saigon menjatakan 
ibahwa mereka tak menduga reso 
lusi tentang penuntutan kemerde 

  

  

kaan penuh akan diterima dgn 
suara bulat. Para penindjau me 
njangka bahwa para utusan, jang 

teliti itu, 
akan membatasi tuntutan? mere 

Ika, jang akan mendjadi dasar 
perundingan nanti dengan Peran- 
tjis. 

Diduga bahwa kongres telah me- 
ngambil keputusan tsb karena di de 

sak oleh pendapat umum di Viet- 
nam, jg tegase menghendaki kemer- 
dekaan. penuh. “Maka para utusan 
dengan tegas djuga menuntut kemer 
dekaan penuh dan penarikan mun- 
dur pasukan2. Peranijis. 

Tetapi terdapat dugaan bahwa 
kongres dalam sidangnja pada hari 
Djum'at ini akan mengurangi tuntu 

Ian kemerdekaan penuh dengan me 
ngadakan resolusi2 jg menghendaki 

'status dominion jg agak dirobah da 
lam Uni Perantjis. 

(Antara—Reuter). 

MENTERI SOENARJO TIBA 
DI RANGOON. : 

Menteri Luar Negeri Soenarjo 
hari Kemis telah tiba di Rangoon 
dengan pesawat terbang dari Cal 
cutta. Dia akan tinggal di Ra 
ngoon dua hari lamanja sebagai 

  

   ntutan Kongres Nasional Vietnam 
Djuga Minta Supaja Semua Pasukan Peranjjis 

Ditarik Dari Vietncm 

pada Perantjis. Dalam sidangnja pada 
kongres akan menentukan sjarat- sjarat Vietnam untuk tetan men 
djadi anggota Uni Perantjis. Kon gres telah djuga menerima baik 

pendiriannja. Kabarnja sampai se | 

an sendiri.        

      

     

  

pemerintahan sendiri”, kata Mr. Ali 
Rusad jang selandjutnja menjatakan, 
bahwa Irian Barat adalah sebagian 
lari Indonesia. Semua daerah jang 
masuk lingkungan Indonesia adalah 
crdeka dan berdaulat dan rian 
arat adalah sebagian dari tanah In 

Honesia (Ant.) 

Be-|sertai oleh Mr. Oetojo, He Gala Ta agar ana Kar £ Kami tidak 
setudju Irian Barat dimasukkan da- 
lam daftar negeri2 jang tidak ber- 

  

sa terdjerumus dalam kesulitan ke-|rasi Rentjana “Colombo 
(bun jg lalu. (Antara—Reuter). 

Jahudi Senbu Jordania 

uangan sebagai akibat turunnja har 
ga barang2 jg merupakan sumber 
penghidupnja. Pa $ 

Bersympati tapi tak mam- 
pu bertindak. 

Pendapat negara2 Asia jg demiki- 
an ini kabarnja diterima dengan ra 
sa sympati oleh negara2 “lainnja, 
akan tetapi konperensi pada umum- 
nja berpendapat tidak mampu meng 
ambil sesuatu tindakan dalam hal 
ini. Dalam hubungan ini ketua de- 
legasi Canada, J. Sinclair, mene- 
rangkan kepada. Reuter, bahwa ra- 
sanja tidak mungkin untuk member 
tuk suatu organisasi penetapan har- 
ga, karena hal ini tidak termasuk 
rangka Rentjana Colombo. Hal ini 
memang sangat , 
negara2 jg bersangkutan, akan teta- 
pi dalam soal2 sematiam .itu kita 
hanja dapat mengikuti hukum per- | 
mintaan dan penawaran, demikian 
Sinclair. ea 

Bentuk apa jang baik 
bagi bantuan Kn 

Selama 2 hari jang 'terachir-ini 
konperensi -kabarnja memperde- 
batkan bentuk jang harus diam- 
bil bagi bantuan Rentjana Colom 
bo. Salah seorang utusan meng 
hendaki, supaja sifat bantuan jg 
berupa pemberian ' langsung — 
seperti persediaan gandum untuk 

an makanan mengatasi kekuranga: 
— dirobah mendjadi projek2 mo 
dal jang keuntungann ngannja dapat di 
ambil dalam djangka - pandjang. 
Kami masih edia untuk mem 
berikan bantuan jg. erupa ba- 
rang2 seperti gandum itu, akan 
tetapi kami berpendapat, bahwa 
investasi2 kami harus. didjeima- 
kan dalam, projek2 pasti seperti 
projek2 pengairan, hydro-elektris, 
pengangkutan atau beberapa tja 
bang produksi, seperti produksi 
badja: misalnya: Goa 

Dilain pihak terdapat golongan 
jang menentang pendapat ini de 
ngan mengemukakan, bahwa ban 
tuan jang bersifat ,,direct giving” 
itu bahkan lebih mempunjai pe- 
ngaruh jang langsung dan dapat 
lebih  tjepat mengimbangi ,,tum- 

  

   

  

       

  

   

    

  

   
    

  

   

buhnja. komunisme”. - Golongan 
ini berpendapat, bahwa waktu 
lama jg dibutuhkan bagi projek2 
djangka pandjang akan  banjak 
hilang dalam perlombaan dengan 
tumbuhnja komunisme. 

Kesangsian atas keama 
nan investasi, 

Sementara itu dikabarkan, bah 
wa negara2 pemberi” dalam 
Rentjana Colombo pada umum- 
nja menjatakan kesangsiannja me 
ngenai keamanan investasi2 me 
reka dibeberapa negara 
Tenggara. Mereka — menjatakan, 
bahwa disamping kekuwatiran ter 
hadap kemungkinan adanja ren 
tjana nasionalisasi dari pemerin- 

masih tah2 jang bersangkutan, 
ada pula kekuwatiran tentang ke 
amanan investasi2 diluar negeri 
berkenaan dengan perkembangan 

.y2 # e 4 

perkembangan politik dinegeri2 
tersebut. 

Dalam. hubungan 

Asia 

ini mereka ber 

41 Orang Tewas 

mendapat luka2 dan 22 ekor 

menjedihkan bagi | masih ada majat2 jang tertimbun di 

Rassia Di 

Turki 
167 Orang Angg. Org. 

Kiri Ditangkap 

PENGADILAN militer di Is- 
tanbul dalam sidangnja pada bari 
Keinis telah membuka pemeriksa 
an atas 167 orang terdakwa jang 
dituduh mendjadi anggota suatu 
organisasi kiri jang dilarang. Da 
lam sidang ama ini oleh 
pihak  djaksa dibatjakan surat 
tuduhannja dan kemudian sidang 
ditunda untuk menunggu ketentu 
an jang akan diambil oieh suatu 
panitia peradilan mengenai ber- 
tidaknja pengadilan tsb. memerik 
sa perkara ini. 

Menurut pasal 41 kitab undang? 
hukum pidana Turki jg baru, para 
pendiri organisasi tsb dapat di dja- 
tuhi hukuman mati, sedangkan para 
anggotanja dapat didjatuhi huku- 
man pendjara dari 8 sampai 15 ta- 
hun. Menurut surat tuduhan, para 
terdakwa bertanggung  djawab atas 
terbentuknja organisasi2 gelap di 

beberapa kota jg langsung dipimpin 

“Oleh Sefik Husnu, seorang pemirn- 

Ipin kiri Turki jg terkenal dan jg di 
bebaskan dari pendjara “dalam ta- 

Irian amnesti umum. Menurut surat 

tuduhan tsb, organisasi2 gelap itu 
mempunjai hubungan dengan Orga- 

nisasi Cominform di Paris. 
(Antara—AFP).   

SEKSI DALAM NEGERI-PE- 
NERANGAN HEARING 
DENGAN PWI-SPS. 

Seksi Dalam  Negeri-Penera- 
ngan Parlemen bari Sabtu tang- 

pal 17/10 pagi mengadakan hea- 
ting dengan wakil2 PWI Pusat 

fentang 
sa tanggal 20/10 
tentang hal ini akan meng   pendapat, bahwa investor2 besar di 'rapat-kerdja dengan pemerintah. 

hington. 

Ikut Terbunuh 

MARKAS BESAR Legiun Arab pada hari Kemis mengeluar 
i di gumuman mengenai serangan Jahu 

Dena Dikatakan batak 41 pa aa Hn tewas, 

terdiri a i2, wanita dan anak-anak. Selai terdiri atas laki2, wanita dan sekonig Pemai 

bahwa penjelidikan2 masih terus dilakukan, 

Ibun 1950 berdasarkan suatu pembe | 

| dan ing Djakarta serta wakil2 
bps cap HA gara edaran Djak | Senat Amerika Tana Jaana 

ka Agung kepada para wartawan an. Pangkalang ig disetudj 

hi semberitaan. Hari Sela- | Spanjol disana 

seksi tersebut | pergunakan sah 

adakan | nator tsb merupakan perkuatan da- 

Belanda perkuat perta- 
hanan, 

tuta Sementara itu dari sumber jang Menurut kalkulasi fihak Indo nengetahui didapat keterangan, bah nesia, kerugian jang diderita oleh yg Belanda di Irian Barat pak kas 
Indonesia selama pendudukan jang melatih 35.009 Dot Khadtaia 
Djepang itu, adalah 34 milliard untuk pertahanan Irian "Paham 

lum menjebutkan suatu djumlah 
tertentu sebagai tuntutannja. - 

Y florin Belanda (kl. 8 milliard eng2 pertahanan disepandjang pan- 
dan 22 Ternak LU.S.9. ai jang berhadapan dengan pulau? 

Susunan anggota. Seram dan Halmahera disiapkan 
Susunan daripada  fact-finding-agi. Hampir sepandjang pantai je. 

atas dusun Arab 

2 orang 
Ditambahkannja 

karena dichawatirkan 
awah reruntuhan. 

Kata pengumuman, 9. orang 
dari dusun Budrus jang terdekat 
mengadakan perlawanan, tapi 
tidak berdaja terhadap pasukan2 
Israel jang besar djumlahnja dan 
jg segera melepaskan tembakan2 
mortir kearah dusun Budrus. 
Berita selandjutnja mengatakan 
bahwa kabinet Jordania pada hari 

Kemis telah bersidang dengan di 

hadiri oleh kepala staf  Legiun 
Arab djendral Glubb untuk, mem 

bitjarakan ,,agressi Jahudi”. 
Sementara itu wakil kenala staf 

Legiun Arab, Ahmaed Sidi el 

Jundi telah diberi instruksi oleh 

pemerintahnja — supaja kembali 

dari Kairo untuk menerima in- 
i2 baru. 

Te tita politik pertaha- 
nan. 

Sebuah. : komunike ig dikeluarkan 

oleh biro pers dan penjiaran di Am 

man berhubung dengan perisiiwa se 

irangan Jahudi atas dusun Ouibya, 

mission ini adalah sbb.: Dr. Sudar-itrategis diperlengkapi dengan pa- 
sono (ketua), mr. Besar (sekdjen kerar2 kawat berduri, penghalang rin- 
menterian kehakiman), mr. Sastro-angan pendaratan. Ditempat2 per- 
muljono (kementerian perhubungan).ahanan jang diperkuat seperti dise- 
mr. Suwanto (kementerian luar ne-nenandjung pesisir Utara diadukan 
geri), Umarjadi (kementerian pere-sendjagaan2 istimewa dengan udjung 
konomian), let. kol. Pirngadi (ke-'gjonet. Menurut K.P. seterusnja 
menterian pertahanan), ir. Pangeranerdadu2 jang dikirim ke Iriar Ba- 
Noor (anggota parlemen), Anwargr terdiri dari orang2 Belanda dan" 
Tjokroaminoto (anggota parlemen),7do Belanda. Mereka sebagian di- 
mr. Subagio Reksodipuro, ir. Ibra-"mpatkan di New Zeeland dimana 
him Zahir (kementerian perekono-:ereka menerima latihan? dan dari 
mian), Dasaad (pedagang) dan Rach'mpat tsb. mereka dikirim ke Aus- man Tamin: (pedagang). alia Tengah satu dan dan ain un: 

Selandjutnja akan ditundjuk pulark membiasakan hawa sebelum me 
seorang anggota parlemen lain, se-'ka dikirim kerimba Irian Burat. 
bingga dalam misi ini duduk tigafenurut sumber itu di Irian Barat 
orang anggota parlemen. (Pia). ni banjak timbul pemberontakan? 

——a—— “fil terhazap Belanda jang dilaku- 
1 oleh orang2 ' jang pernah di- 

PAUS MEMPROTES TINDA- ternir didaerah itu. 
KAN PEMERINTAH PO- . 
LANDIA TERHADAP Barisan tsb menamakan dirinja 
KARDINAL WYS- | Barisan Pemberontak Irian? jg. 

Z“NSKI " erdiri sendiri. Karena mereka 
Paus Pius XII hari Kamis me-ingat mobiel dan tahu benar se- 

njampaikan amanat kepada para k-beluk dalam rimba di Irian 
uskup dam paderi, mendjelangarat, maka rupanja pihak Belan 
Hari Missi pada hari Minggui belum dapat membasminja, 
jad., dalam mana Dira Dena 2. 
ikan bahwa di Timur Djau n : 
disebagian dari Eropa Kaum KrisOMBONGAN — ARGENTINA 
ten sedang mengalami ,,penderiXE FESTIVAL PEMUDA SE- 
taan2 jang ditimbulkan oleh ke- DUNIA DITANGKAP 

  

$ 
H   selesainja kabinet bersidang, menga 

Fa bahwa pemerintah  Jordania 

telah menjusun politik, 

mata bersifat pertahanan 
jg semata- lagi negeri2 jang terlindung ter- Rebo menerangkan, bahwa me 

dalam .hadap Komunisme 

kuatan2  djahat”. Dikatakannja ! 
'baliwa Lana didunia ,,tak ada Polisi di Buenos Aires pada ha 

Atheis te-ka masih menahan 27 wanita 

Kejakinant kazaki Ten- 
tang Kerugian Perang 

Katsuo Okazaki, 

ri Kementerian Luar 
dulu  mendjabat 
Australia. Demikian 
barkan dari Rangoon. 

Negeri jang 
Dutabesar di 

Reuter ka 

  

Menang Kwa. 
litet Kalah 
Kwantitet 

PerbandinganAngk. Uda- 
ra Amerika Yan Rusia 

MENTERI angkatan udara 
Amerika Serikat, Harold O. Tal- 
bott, menjatakan pada malam Ke 
mis, bahwa Amerika Serikat kini 
mempan diserang oleh angkatan 
udara Sovjet Uni. -Dalam pada 
itu ix menegaskan, bahwa setelah 
angkatan udara Amerika Serikat 
di-modernisasikan menurut ren- 
tjana jg telah ditentukan, maka 
serangan sematjam itu berarti 
»sbunah diri”. 

  
Talbott menjatakan, bahwa So- 

vjet Uni kini memiliki suatu angka 
tan udara jg kuat sekali, jg melipu- 
ti kira2 20.010 buah pesawat ter- 
bang, termasuk 15.000 buah pesa- 
wat jet. Inilah sebabnja mengapa sa 
ja mengatakan, bahwa Amerika Se 
rikat kini mempan diserang oleh 
angkatan udara Sovjet Uni. Demi- 
kian Talbott. 
Dalam pada itu Talbott berpenda 

pat, bahwa kalau angkatan udara 
Amerika Serikat dibandingkan dgn. 
angkatan udara Sovjet Uni, maka 
Amerika Serikat menang dalam 
kwaliteit, sedangkan Sovjet Uni me 
nang dalam kwantiteit. 

(Antara—AFP). 

  

Harus Bajar 

kepala 
IP aa 

sis tetapi toch 

KONGRES NASIONAL VI ETNAM dengan suara bulat telah 
g pada hari Kemis di Saigon bahwa 
enuntut ,,kemerdekaan penuh” ke 

hari Djumat kemaren 

persetudjuan jang sudah tertjapai 
ter masuk djuga persetudjuan2 raha 
tak berharga sama sekali. 

Regime Anti. 
Kuomintang 
Dibentuk Oleh KRT Wi 

Birma Utara? 

RRT TELAH membentuk se 
buah regime anti-Kuomintang di 
wilajah Birma Utara jang terpen 
tjil untuk menangkap kaum ' de- 
sertir dari tentara Tiongkok Na 
sionalis, jang masih melakukan 
kegiatan2 disana, demikian dite 
rangkan oleh kalangan2 jang me 
ngetahui di Rangoon pada harj 
Kemis. Kaum komunis telah men 
dirikan markas di daerah-daerah 
Namhkawhai dan Kunlong, 28 
mil dari tapal batas RRT dan 
100 mil dari pos luar pemerintah: 
Birma jang terdekat, demikian 
berita tsb. 

Diterangkan bahwa  penielun- 
dup2 Tionghoa setempat dan 
suku2 dari tempat tidak djauk 
diseberang perbatasan djuga turut 
serta dalam kegiatan? komunis. 
Diterangkan bahwa tudjuan rom 
bongan bukan untuk mengambi! 
bagian dalam peperangan setjara 
terang2-an dengan kaum Nasiona 
lis jang persendjataannja baik. 
akan tetapi untuk mensabotir dja 
lan2 pengangkutan perlengkapan 
mereka dan menjergap gerombo 
lan2 penjelundup .jang mengirim 
mereka banjak bahan makanan. 

(UP) 

    

MI TE UAN 
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Subakti 
(Akan Djadi Residen 
| Koordinator Atjeh 

MENURUT keterangan jang 
didapat ,, Antara”, didalam rangka 
mutasi jang akan diselenggarakan 
oleh Kementerian Dalam Negeri 
telah diusulkan unuk  mendjadi 
Residen Koordinator Atjeh ialah 
residen Subakti Pusponoto jang 
sekarang diperbantukan pada Gu 
bernur Djawa Tengah. : 

Berhubung dengan adanja per 
kembangan2 baru, maka Residen 
Milono jang tadinja telah dise- 
but2 sebagai pengganti Dr. Mur- 
djani sebagai Gubersur Kaliman 
an, mempunjai kemungkinan un 
tuk ditempatkan sebagai acting 
Gubernur Sulawesi. Seperti sudah 
dikabarkan, Kementerian Dalam 
Negeri telah mengusulkan Lanto 
Daeng Pasewang untuk mendjadi 
Gubernur Sulawesi, akan tetapi 
oleh karena ia sekarang sedang 
dirawat karena sakit, maka untuk 
sementara perlu ditempatkan se- 
orang acting Gubernur, Sebagai 
Gubernur Kalimantan telah dise 
but nama Mr. Tadjuddin Noer 
anggota Parlemen Republik Indo 
nesia jang berasal dari Kaliman 
tan. 

| Residen 
| 

| 

Sementara itu dapat pula dikabar- 
kan, bahwa kabinet didalam waktu 
ig tidak lama lagi akan membitjars 
kan soal pengisian otonomi Sunda 
Ketjil jg garis besarnja antara lais 
berisikan pembagian daerah? da- 
lam tingkatan daerah-besar dan dae 
rah2. Seterusnja ditentukan pula ten 

tang pembentukan Dewan Pemerin 
tah Daerah Sunda Ketjil jg akan ter 
diri dari S5 orang dan Dewan Perwa 
kilan Rakjat Daerah Sunda  Ketji! 
jg akan terdiri dari 50 anggota An- 

tara mana 35 jg akan dipilih dan 15 
orang diangkat oleh Pemerintah. Se 
pertimdiketahui, Pemerintahan  dae- 
rah Sunda Ketjil hingga sekarang 

masih bersifat Pemerintahan se- 
orang (eenhoofdig bestuur).   

  

nat Reorganisa 
tihanan mendjandjikan kepada 3 

bagaimana disiarkan 
pagi, didjawab oleh Menteri Iwa 
lah sama sekali tidak 
pria2 Staf Menteri 
emperdjuangkan untuk 

Tetapi sekarang menurut Men 
teri aslinja daripada peraturan Pe 
merintah itu sudah ada di presi- 
denan. Dengan ini Menteri me- 
ngachiri keterangannja dan tidak 
bersedia lagi mendjawab pertanja 
an2 lainnja.  Selandjutnja dari 
sumber jang berdekatan dengan 
kabinet. Antara mendapat ketera 
ngan lebih landiut, bahwa dalam 
»ertemuan gabungan Kepala? 
Staf telah mengemukakan bahwa 
mengenai peraturan pemerintah 
'ni Mr. Wilopo ketika mendjadi 
P.M. dan ketua Panitya Negara 
telah mendjandjikan agar sebe- 
lum peraturan pemerintah ini 
sjah akan sekali lagi dimintakan 
endapat para Kepala Staf ma- 
ing2, 

Dengan ini maka njatalah bahwa 
apa jg dikemukakan oleh seorang 
Kepala Staf itu ialah sesuatu menge 
nai djandji Wilopo. Dan kini kenja 
taannja walaupun Menteri Pertaha- 
nan mendjandjikan akan memper- 
djuangakn agar Kepala-Kepala Staf 
diperbolehkan  menjatakan penda- 
patnja sekali “Ynengenai peraturan 
pemerintah ini, peraturan tsb sudah 
ada di presidenan. Dan sekarang su 
dah boleh dipastikan bahwa peme- 
rintah tidak bermaksud untuk mena 
rik (meminta) kembali peraturan 
tsb dari presidenan. Lebih landjut 
sumber itu mendjelaskan, bahwa per 
aturan pemerintah jg dimaksud itu 
dibuatnja berdasarkan rentjana un- 
dang2 jg dihasilkan oleh Panitva Ne 
gara, walaupun ia tidak letterlijk per 

tidak bertentangan 
dengan isi dan makna daripada ren   MENTERI Inar negeri Djepang, 

pada hari Kemis menghadapi agresi Jahudi.” Keputu rang2an ataupun propaganda Ko" 37 laki2 jang baru kembali 
san diambil dalam sidang 

an luar negeri Jordania telah mem- 

beritahukan kepada semua negara 

Arab tentang agresi terhadap Oui- 

bya itu serta kepada wakil2 dipio- 

matik Tiga Besar tidak berupa pro- 

mannja”. (Antara) 

KONSULAT INDONESIA 

kabinet munis jang berkedok”. Dixrotes- Aa 
ig dihadiri oleh kepala staf Legiun nja bahwa pemerintah Polandizstu! 

Arab. Dikatakan bahwa kementeri- telah mentjabut hak2 KardinaR jan 

Polandia Stefan Wyszynski 
tuk melakukan tugas tugas. keagaiwa alat 

una komunis, 
propaganda 

taranja tjatatan2, surat2 

Buenos Aires dari Bukarest 
menghadiri Festival Sedu 
8 diselenggarakan oleh. ka 

Ditambahkannja, 
gelap, 
seleba 

» dan not2 musik telah dikete 
ukan diantara bagasi mereka di 

tiba di Djepang dalam perdjalanan- 
nja kembali ke Tokyo setelah meng 
adakan perdjalanan keliling di Asia 
Tenggata. Kepada pers ia menerang | 
kan, bahwa perdjalanannja di Asia | 
Tenggara itu akan memperbaiki per | 
hubungan antara Djepang dan nega 
ra2 didaerah tsb, terutama sekali Fi 
lipina, Birma dan Indonesia. Ketika   

$ TT Titan - | s r ditanja, apakah Djepang akan mem 
tes MN PEN 1 DI 1 apvaaded | A1 Penumpang “ Peranfjis. Bre bajar pengganti kerugian perang utk 
terhadap en : KP PA di ipa Sedjak beberapa waktu jl. tg memperbaiki perhubungannja den. Witerang Hn “telah mengundang Berlin telah diadakan konsu 2 BENTJANA BANDJIR negeri2 tsb, Okazaki  menjatakan, 
pentaaa - balatan Seno tta PIP Indonesia dengan persetudjuar “3 DI SPANIOL bahwa menurut perdjandjian ' perda- Pn La Matan hari Dju negara2 barat. Sekretaris Pe 4 € maian adalah mendjadi kewadjiban Lg bal ah Amman. Kepada kepala dari kedutaan besar Indonesia dl enurut tjatatan sementara, Djepang untuk membajar pengganti Pe Tn akan diberkahi kopy daril Bonn Watimena | mendiadi korban bentjana bandjir jang Me | kerugian perang dan bahwa dalam aki ge , dikirim hari Kemis oleh |sul sedang Mardjuni wakil konmpa propinsi Guipuzeoa, pada | pada itu Djepang tidak akan meng Pa bali kepada Dewan Keama-|sul. Demikian kawat dari ,Antarri Kemis telah mendjadi bers | hindarkan diri dari kewadjiban imi: Kan Tah 5 ra” Amsterdam. umlah 32 orang tewas, 1 (Antara—AFP). 

(han PBB. (AFP). 
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SOVJET UNI dilingkari oleh tiga 
| garis pertahanan, demikian dinjata- 
|kan oleh John C Stennis hari Ke- 
tnis, 'jaitu seorang anggauta Panitya 

oleh 

baru2 ini untuk di 

oleh A.S. menurut se- 

ri garis2 pertahanan A.S. tsb. Sten- 

bagai anggauta dari 

Senat urusan : 
ru2 ini mengundjun 

Panitya Ketm laporan tsb. 

negara2 lain dimana terdapat paratakan: 
kalan2 A.S. Panitya Ketjil tsb ha 

Kemis menjiarkan 
sementara. Pada konperensi pers matjam di Spanjol 
da hari Kemis Stennis memberiksi Thule 
pandangan2 pribadinja sebagai tarotlandia 

, | nmtnga Keluduyan Y 

P 00 Batanasr Cah vank, 

sebuah 

Netenuak 

  

   

lapora,Garis 

dan Inggris, 

    
  

Weteryga 

   

“ Sovjet Dikepung 3 Gris Pertahanan Barat “ nis memberikan pendjelasan2 tsb chan dari apa jg telah dimuat da Utara dan Djerman Utara. 
persendjataan jg bMengenai garis2 pertahanan A.S, gi Spanjol daekitar Sovjet Uni itu Stennis me-! 

pertama dari pangkalan? 
itu berdjalan 

di Greenland melalui 

  

lu Ihanan,” demikian 
Perantjis menurut UP (Antara), 

«Garis kedua berdjalan dari Spa- 
njol melalui Perantjis Selatan dan 
Djerman atau Turki. 

»Garis ketiga dari Marokko mela 
lui Italia dan Saudi Arabia.” 
“Dengan demikian, maka 

Uni dilingkari oleh tiga garis 
Senator 

Sovjet 
perta- 

Stennis   

tjana undang2 Panitya Negara. Dan 
didalam. Panitya Negara itu duduk 
djuga wakil2 dari masing2 angkatan 
ig ditundjuk. oleh masing2 Kepala 
Stafnja. 

Dengan begitu, demikian kala- 
ngan itu, maka dengan sendirinja 
dapat diartikan, bahwa otomatis 
pendirian dan pendapat masing2 
Kepala.Staf itu telah termasuk di ' 
dalamnja jang berarti mereka itu 
tentunja menjetudjui apa jang di 
hasilkan oleh Panitia Negara tadi. 

Dalam pada itu menurut sum- 
ber kita ini, maka selefu dapat di 
lihat logikanja apa sebabnja sa- 
lah seorang Kepala Staf menge- 

ATAS PERTANJAAN “Antara” 

  mukakan agar sekali lagi dpt, di- 
mintakan pendapat Kepala2 Staf 
mengenai peraturan pemerintah , 
itu. Hal ini memang telah didjan | 
djikan oleh Wilopo dahulu, De- ' 
mikian kalangan tadi mengachiri 
keterangannja dan menambahkan 
bahwa baik djuga diketahui jg. 
oleh pemerintah sekarang banjak 
keruwetan2 diwarisinja dari kabi 
het Wilopo. 

    

— Atas inisiatif ZB Arifin Cs pada 
tgl. 1 Oktober '53 di Bojolali tIh, da 
pat dibuka Sekolah Menengah Atas 
Bg A. ,,Pantjasila”. Peladjaran diberi 
kan dari djam 16.30 s/d djam 21.00 
bertempat di gedung — Mambau? 

Apa Djandji Wilopo ? 
Sekitar Perataran—-Perrerintah- Menge- 

si Pertahanan 
apakah benar Menteri Per- 

Kepala2 Staf akan mempnerdju- angkan agar peraturan pemerintah javc akan dikoluarkan menge- nai susuran Kementerian Pertah swan dapat ditjabut kembali, se- dim. salah satu surat kabar di Djakarta Kemis 
Kusumasumantri bahwa itu ada 

benar. Dalam suatu pertemuan gabungan Ke 
Pertahanan memang ada mendjandjikan akan 

memberi kesempatan lagi keprnda Kepa la2 Staf agar diperbolehkan mengemukakan , tar peraturan pemerintah jang akan dikeluarkan pemerintah. 

pendapatnja soal2 seki 

  

S5. M. Latif 
Ahli Anggrek Indonesia 

Redaksi The Orchid Journal (An 
International Review of Orchidolo- 
8») di Pasadona (California), madja 
lah anggerek ig terbesar di Ameri- 
ka, telah menjampaikan permintaan 
kepada S.M. Latif di Bogor, supaja 
sudi ikut duduk didalam staf-redak- 
sinja. Kehormatan jg diberikan ini 
terutama disebabkan oleh buku Bu- 
nga Anggerek, karangan S.M. Latif 
ig telah mendapat ' sambutan amat 
baiknja di Eropa dan di Amerika 
dalam lingkerngan ahli2 biologi dan 
orchidologi. Kabarnja buku itu ji 
sedang diusahakan untuk "me erdje 
mahkannja kedalam bahasa Inggris. 
Demikian berita jg disampaikan ke- 
pada »Antara?. P 

  

SEKITAR PEMERIKSAAN 
THD. MOSSADEGH. 

Djenderal  Nasroliah Moghbel 
ikan menggantikjn Dj. 'Gholam 
Hossein ' Afkhami sebagai ketua 
Pengadilan militer Iran jang ti- 
dak lama lagi akan memeriksa 
Missadegh dan bekas kepala Staf 
Taghi Riahi. Demikian didapat 
kabar semalam. Diwartakan bah- 
wa perobahan itu dilakukan kare 
na Dj. Afkhami dulu pernah ikut 
menjerang rumah Mossadegh pa- 
da tgl. 19 Agustus jbl. Karena- 
nja ia dikuatirkan akan memihak 
dalam pemeriksaan? itu. Demiki- 
an AFP, 

Lem memang 

Gadis Tukar 
Sendjata 
GADIS2 ditjulik didae 

rah Tenggara Birma oleh 
kaum pemberontak Karen, 
jang terus diserahkan kepa 
da orang2 Tiongkok Kuo 
mintang sebagai ganti dari 
alat2 sendjata. Demikian 
didapat berita2 hari Kemis. 
Asal mulanja pentjulikan 
gadis2 itu dilakukan seba 
gai tambahan dari pada 
beras jang diberikan kepa 
da pasukan2 Kuomintang 
di Birma sebagai ganti alat 
alat sendjata dan mesiu. 
Akan tetapi menurut be 
rita2 pasukan2 .Kuomin- 
tang itu begitu puas dgn 
fjara tukar-menukar ini, se 
hingga kaum pemberontak 
Karen makin lama “makin 
giat dalam pentjulikannja 
didaerah Ikthaton, — meski 
pun pendapat umum dgn 
keras menentang usaha? ini 
dan mengetjapnja sebagai 
simmori?”,   Umum Kauman Bojolali,   
  

-
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SAJEMBARA NJ. MENEER 
Untuk  memperirgati — Hari 

Ulang Tahun ke-20 dari dibuka 
nja Toko Djamu Nj. Meneer di 
djalan “Mataram 414 Semarang, 
maka kini telah diadakan sajem 
bara. Dengan membeli djamu se 
harga Rp I-— orang akan men 
“dapat sehelai formulir untuk me 
nebak berapa bungkus djamu jg 
ada didalam stopfles jang disegel 
oleh Polisi. Silahkan  mentjoba | 
keberuntungan dengan  djalan 
membeli djamu njonja Meneer 
itu. ' 

MR. WONGSONEGORO 
KE SEMARANG. 

Wakil P.M. IL, mr. Won e- 
goro, pada hari Sabtu ini berto- 
lak dari Djakarta ke Semarang. 
Menurut keterangan2, di Sema- 
rang ja akan mengadakan pembi- 
tjaraan2 dengan pembesar2 dae- 
rah mengenai soal2 keamanan 
dan pemerintahan daerah. Mr. 
Wongsonegoro akan kembali ke 
Djakarta pada hari Rabu m'nggu 
jang akan datang. 

ALAP2 SEPEDA. 
Berita? jang disampaikan kepa 

da kami mengatakan, bahwa pa- 
da waktu belakangan ini terdjadi 
banjak pentjurian2 sepeda jang 
terkuntji. Sebuah sepeda jang ber 
ada dihalaman gedung Kesenian 
Sobokarti Dargo .merk Philip A 
42094 tjat hitam seharga Rp. 
465,— telah lenjap. Djuga se- 
buah sepeda jang berada di Bank 
Indonesia dengan terKuntji telah 
digasak oleh alap2 sepeda. Dari 
kalangan Kepolisian diandjurkan, 
agar sepeda2 jang hendak diting- 
galkan sedapat mungkin diserah- 
kan kepada pendjaga sepeda ka- 
lau ada. Tindakan demikian un- 
tuk dapat mentjegah pentjurian 
sepeda jang didjalankan oleh pen 
djahat dengan pelbagai djalan jg. 
litjin. 
MENGGABUNGKAN PADA 

SBGI. 
Buruh perusahaan Slep Katja 

,Lauw Kok An”, Dargo no. 1 
menjatakan — masuk — mendjadi 
angg.. SBGI tjb. Semarang ran- 
ting Katja. Adapun susunan pe- 
ngurusnja pada seksi tersebut, ia- 
lah ketua sdr. Suparmin, penulis 
sdr. Achmat Iskak dan bendaha- 
ra sdr. Ridwan., Terbentuknja 
SBGI diperusahaan tadi adalah 
hasrat seluruh buruh. Selainnja 
untuk mentjapai perbaikan nasib, 
buruh menitik beratkan terutama 
untuk kerdja sama jang sebaik- 
baiknja dengan pengusaha. 
PERWAKILAN PELADJAR 

PEDJOANG SMG. 
Susunan “pengurus baru dari per- 

wakilan peladjar pedjoang Sema- 

||ruhi oleh keadaan. 
(| Kita ingat dulu didjaman sebelum 

  

.M dakan, 
'Wahhhh, tanggemnja kuat 

E |gangannja, lalu mudah sadja bilang: 
|.,Uah, ( 

|sar Semarang, bahwa 

bung dengan 

| «| Azas? Keadilan Sosial 
“#5 |Harus Di Utamakan Dalam Menindjau 

Dpr UI 

  

pp N RRI 

MA ISTILAH. 
. Pertumbuhan bahasa Indonesia 
memang tjepat dan selalu dipenga- | 

— Masalah2 Asia 

clash II, kalau ada orang kaja da- 
lalu banjak jang bilang: 

(artinja 
jang dihadapi oleh sidang 

Heboh karena berdjuta2 
Ujatut besar). keadaan2 penghi 

. Djaman Sjaffruddin lakukan sane- 
ring uang, kalau ada orang rugi da- 

. h lombo. Selama lima hari 
»Ua gua kena gunting (menurut - tua 
istilah gunting Sjaffruddin jang bi- 
kin banjak orang klabakan). 
Djaman 'obral obat kuat, obat 

langsing, sekarang Sir-pong bisa tam 
bahkan:. ,,Waduh, potongan wanita 
tjantik itu kok langsing ngolesom: 

berbadan 
KONGGRES SSKA 

Pada: tgl: 25 5/01 27 Okt:1953, 
Serikat Sekerdja Kementerian Agama 
akan mengadakan konggres jang 
pertama di Semarang dengan di- 
hadliri oleh tjabang2 dan Kommisa- 
riat Daerah SSKA seluruh Indone- 
sia.  Panitya Konggres mengharap 
sangat kepada tjabang2 dan kommi- 
sariat daerah SSKA diseluruh Indo- | 
nesia supaja segera mengirimkan 
utusan ke konggres dan kepada para 
utusan diminta pada tgl. 24 Okt. su- 
dah berada di Semarang dan lang- 
sung Ke kantor Sekretariaat Panitya 
d/a Masdjid "Besar Smg. untuk men- 
dapat petundjuk2 jang perlu. 

COME BACK” TJIA NGO BIE 
BERHASIL. 

Dalam pertandingan Tennis Me- 
“dja perseorangan jang berlangsung | 
pada tgl. 10 Okt. di Semarang, ter- 
njata Tjia Ngo Bie berhasil menji- 
sihkan Tan Bertien jang beberapa 
bulan jang lampau merebut djuara 
Djateng dalam straight set. Jang 

sedang  suaminja 
si meng-goles!” 

sehat 

  

PENDAFTARAN DITUNDA. 
Kepala Kantor Urusan  Peruma- 

han Semarang  mempermaklumkan 
kepada seluruh penduduk Kota Be: 
s Se pendaftaran 
jg kini sedang berlangsung, berhu-' 

pekerdjaan dari R. 
Herman Pemilih selaku Kepala Kan 
tor Urusan Perumahan jg lama di 
serahkan kepada sdr. Djunaka Wi- 
riasondjaja sebagai Kepala Kantor | 
Urusan Perumzhan jg baru, maka 
untuk sementara waktu pendaftaran 
ditunda sampai ditetapkan lagi. Se- 
landjutnja dikatakan, bahwa mulai 
tgl. 15 Oktober 1953 semua surat 
z1 penempatan ruangan2/rumah2 

mesti ditanda tangani oleh sdr. Dja mendjadi djuara dalam pertanding- 
naka Wiriasondjaja dan dengan tia- an2 tadi sbb.: Djuara single putera 
da tanda tangan tadi dianggap tidak Liem Ngo Soen, 2. Bhe Swie Tian: 
sjah. single puteri: 1. Tjia Ngo Bie, 2. 

PENGURUS PELADJAR #Tjeng Ing Ing: Double putera: 1. 
SMEA ASSOCIATIE, | Bhe Swie Tian/ Kwee Joe le, 2. Liem 

Pembentukan pengurus baru dari Ngo Soen/Lie Hong Tjioe: Double 
Peladjar Sekolah Menengah Ekono- tjampuran: 1. Liem Ngo Soen/Lie 
mi Atas -Associatie di Semarang jg Ik Lian, 2. Oei Kong Liat/Tjeng 

diadakan pada tgl. 13 Okt. 1953 di Ing Ing. 
ruang SMAC Negeri Bodjong sbb.: 
ketua umum Sdr. Abdoel Wahab 
Djamil, wk. ketua umum Sdr. Soen 

hardjo, sekretaris I, II Sdr. Hartono 
dan Slamet: bendahara I, II Sdr. 
Soebandi, Sdr. Soekandar dengan di 
bantu beberapa orang lagi bagian 
Olahraga, Kesenian. Penasehatnja 
Sdr. Soegihardjo dan Sdr. Ratna. i telah berulang-ulang si pemilik tidak 

PEMBAGIAN PAKAIAN. mau memperhatikan peringatan? jg 
Pada tgl. 14 Okt. jbl., bertempat telah diberikan. Lebih djauh menge 

diatas abu kebakaran didaerah Ka nai pembongkaran tadi didapat ke- 
rangsari kompleks (djl. Mataram) terangan, bahwa fihak pemilik ba- 
dengan disaksikan oleh beberapa wa'ru2 ini telah mengadjukan perminta 
kil instansi, pandu rakjat serta an maaf kepada Dewan Pemerintah 
orang2 terkemuka dan panitya kor- Daerah Semarang dan mengakui 
ban kebakaran Semarang Timur te- adanja tindakan2 jg kurang baik. Se 
lah diadakan pembagian pakaian ke landjutnja fihak itu-memadjukan per 
pada para korban kebakaran seba- mohonan untuk dapat membongkar 
njak 523 orang jg telah kehilangan sendiri gedung tadi jg akan diawasi 
5S buah rumahnja. Adapun pakai- oleh Ir. Oei. Apakah permintaan ta 
an2 tsb adalah hasil usaha2 Peme- di akan dilulusi, hal ini belum di da 
rintah, Chung Hua Fu Nu Hui dan pat keterangan. Tetapi dapat di pas 
Pandu Rakjat jg didapat dari para tikan, bahwa permintaan tsb akan 
dermawan dalam kota Semarang jg dipertimbangkan lebih djauh oleh fi 
berdjumlah 6 natang pakajan: tee, haknj— DIN dan amahila mawaha. 

157 potong pakaian baru dan 4 pa- man tadi dilulusi, hal ini tentu diser 

sang sepatu. Baru djam 20.00 pem- tai dengan perdjandjian2 jg kiranja 

bagian tadi selesai dengan mendapat perlu diadakan. 
rhatian memuaskan. 

SOAL KEPINDAHANNJA | PERHATIAN BESAR THD 
GUBERNUR BUDIONO SEKOLAH SENI SUARA” 

Pada hari Kamis jbl. telah disiar-! Hari Minggu pagi bertempat di 

kan berita PI. Aneta jang mengata- ruangan gedung RRI Semarang te- 

  

PERISTIWA HOTEL CHIAO 
TUNG.” 

Berapa hari jg lampau telah dika 
barkan tentang pembongkaran Ho- 
tel Chiao Tung diudjung djalan Pe 
damaran oleh fihak Kotapradja Se 
marang. Tindakan tadi diambil, se- 

    rang jg kini masih bersekolah dan 
dibentuk pada tgl. 8 Oktober jbl. di 

- SMA/AC Bodjong sbb.: Ketua: sdr. 
Muljono Soekardjo, wakil2 ketua 
sdr. S. Bono dan Bambang Soensoe- 
karno, penulis sdr. Ag. Ngadiman. j 

Alamat sekretariat Sdr. Ngadiman 
d/a SMA-B Semarang. : i 

TJALON DPD K.B.S. i 
Beberapa hari jang lampau telah ' 

dikabarkan, bahwa dalam sidang DP | 
RDS Kota Besar Semarang.jg akan | 
datang akan dibitjarakan a.l. menge- 
nai pengisian lowongan DPD, hingga | 
mendjadi 5S anggauta,  disebahkan ' 
pekerdjaan2 jang mendesak. Berhu 
bung dengan itu, dari kalangan jang 
sangat dapat dipertjaja didapat kete 
rangan, bahwa oleh fihaknja Masju 
mi akan ditjalonkan sdr. Sutan Ba- 
tuah jang kini mendjadi angg. DPR 
DS Kota Besar Semarang. Dari kala 
ngan Masjumi sendiri belum didapat 
keterangan mengenai soal pentjalon 
an tadi. R3 s 
PERINGATAN PERTEMPU- 
KT 5 HARI SEMARANG 
Panitya Peringatan Pertempuran 

5 hari Semarang mengabarkan sbb.: 
Jang diperke#ankan mengikuti Pa 

wai ialah tiap2 barisan/fombongan2 
dari Tentara, Polisi, Kepanduan, 

Anak2 Sekolah Landjutan, Partai2, 
Organisasi2 masa dengan tidak mem 
bedakan kebangsaan, golongan aga- 
ma dil. jang berumur 15 th keatas. 
Pengikut pawai diwadjibkan, selam- 
batnja tgl 18 Okt. diharap memberi 
tahukan dan hubungan dengan pani 
tya bg. pawai d/a GRI Gendong, 
telp. 2246 atau kepada sekretaris 
panitya djl. Purwodinatan no. 50. 
telp 684 d/a NV Bisma. Pengikut pa 
wai berkewadjiban mengatur dan ber 
tanggung djawab penuh atas barisan 
nja masing2 dan melaksanakan tiap2 
petundjuk jang telah ditentukan oleh 
Panitya. Barisan harus diatur sera- 
pi2nja dengan ketentuan2, tiap2 ba- 
gian dari barisan harus membawa 
bendera merah putih jang besar. Pan 
dji dari masing2 organisasi boleh di 
bawa dengan ketentuan ukuran jang 
tertentu, disamping Merah Putih. 
Poster2 tidak diperkenankan dibawa 
nja dan poster2 seluruhnja hanja di 
selenggarakan (disediakan) oleh pa- 
nitya untuk mendjaga tjorak barisan 
pawai, agar kelihatan rapih. Pengikut 
pawai, tidak diperkenankan memba 
wa bunji2an, ketjuali tambur, trom- 
pet, sempritan alat untuk mengatur 
barisannja masing2 dan pengikut pa 
wai tidak diperkenankan membawa 
sendjata, pun tidak diperkenankan ber 
njanji, bersorak, yel2. Pengundjung 
rapat umum tidak diwadjibkan meng 
ikuti pawai, karena rakjat umum bo 
leh ramai2 datang dengan tjara mer 
deka di Aloon-Aloon sebelah Utara, 
sedangkan barisan jang teratur akan 
mengikuti pawai berada disebelah Se 
latan. " 

TJERAMAH TAN LIEP 
5 TJIAUW. 
7 Pada tgl. 17 Okt. ini djam 19.30, 
bertempat digedung Sin You She, 
djl. Stadion, Semarang dibawah pim 
pinan Semarang Tennis Club, sdr. 
Tan Liep Tjiauw akan mengadakan 
tjeramah mengenai pengalaman2nja 
selama ia berada di Wimbledon. Diu 
ga akan diputar pilem jang diambil 
sendiri oleh sdr Tan dalam pertan- 

kan a.l. tentang reaksi besar jang ter lah diadakan pertemuan jg 'menda- 

dapat dari kalangan masjarakat di pat perhatian besar sekali dari para 

Semarang dan golongan partai2 poii tjalon peladjar Sekolah Seni Suara | 

tik di Djawa Tengah. Berkenaan dng jg akan diadakan di Semarang da-: 

itu, lain golongan partai jang terbe- lam beberapa waktu lagi. | Adapun 

sar di Semarang berpendapat, bahwa jg akan memberikan peladjaran ini | 

soal kepindahannja Gubernur Budio j ialah Rene Tafanos, seorang maha- 

no tadi memang tepat dan menjo- guru seni Suara sedangkan peladja- 

kong keputusan Kementerian Dalam  ran2 jg akan diberikan ialah fantara- 

Negeri tadi. nja: pembentukan suara, tehnik me 

TANDA MENJEBERANG njanji, sesuai dengan isi djiwa iagu, 
Menurut rentjana dari Polisi Lalu dan sebagainja. Peladjaran ini akan 

Lintas, sesudah ,,Zebra Crossing” jg| dimulai setelah liburan sekolah: bu: 

diadakan diperempatan Bodjong dan | lan Oktober ini. 

dekat P. Djohar mulai mendapat perj Diperoleh kabar pula, 

hatian dari masjarakat, maka kini da tel. 18 Oktober j.a.d. 

oleh fihak jang berdekatan direntja fanos akan datang ke Semarang un 

nakan untuk mengadakan tanda2 tuk mengadakan first meeting dgn. 

.over-steek” (tempat penjeberangan) Para tjalon peladjar dan selandjut- 

dengan tanda2 putih didjalanan Bo- Wa akan mengadakan testing pula 

djong jang membudjur miring. Hal terhadap suara2 para tjalon itu. 

ini baru dapat berhasil, apabila ma- : 

j j ka DPR DAERAH BALI AKAN 
sjarakat pada umumnja suka mem NN AU NAN 

perhatikan tentang peraturannja Ze- : £ 

bra Crossing. Para pengendara mo-! Telah direntjanakan bahwa DPR 

ar dalam pertengahan bu- 
bil kendaraan harus memberi ,.voor- Daerah Bali dal 

rang” lebih dahulu kepada orang2 jg lan Nopember jg akan datang nan 

hendak menjeberangi ditempat jang mengadakan penindjauan kedaerah? 

ditetapkan jaitu ,,oversteek” tadi. | Djawa Timur dan Djawa Tengah, 

| 
dalam waktu kurang lebih 2 ming- 

KES ,,TJAP MATJAN” SINGA ' gu. Untuk ini masih perlu dibitjara- 

PURA AKAN KE SEMARANG kan rentjana2 konkrit jg akan diada 

Dari pengurus Persidja diperoleh kan dalam sidang pleno DPR, Dae- 

kabar, bahwa ketika mereka berada rah Bali pada tgl. 3 Nopember jg 

|di Singapura baru2 ini, telah diteri- akan datang. 

ma tawaran dari kesebelasan .,Tjap 

Matjan” untuk datang di Indonesia 
guna mengadakan beberapa pertan- 

dingan. 
Dalam rapat pengurus semalam 

antara Jain dibitjarakan tawaran pi- 

hak Tiger Balm team itu, jg pada 

    

'akan terdiri sebanjak2nja 10 orang, 
“terutama dari anggota2 Panitya Per 
musjawaratan DPR Daerah.. 

SOAL PERLUASAN PELABU- 
: HAN SEMARANG. 

tjana Colombo di New Delhi dan cank 
perlu ditindjau dari sudut kemanusiaan, 

rakjat sekarang sedang berusaha mendapatkan 
penghidupan jang lebih baik bagi mereka. Sidang di| £ 

New Delhi itu dihadliri oleh wakil2 dari 15 negara serta penin- | 
djau2 dari ECAFE, Bank Dunia dan Biro Tehnik Rentjana Co- 

akan datang ini para utusan kesi- | 

dang tersebut akan menindjau kemadjuan2 jang telah didapat | 
selama tahun 1952 oleh program tua 
dan akan mempersiapkan renijan 

teri Nehru mengemukakan 

'adilan sosial 

' mempunjai hubungan 
djumlah penduduk India jang te-| 

  

bahwa pa-|djiban untuk membasmi itu 
Madam Ta | memberi bantuan2 jang memuaskan, 

prinsipnja dapat diterima. 1 

Diumlah pertandingan? kes. ,,Tjap 

Matjan” di Djakarta, direntjanakan 

4, di Bandung atau Semarang PA 

'Pertandingan2 di Djakarta dimak 

sudkan pula untuk turut meramai- 

kan perajaan 25 tahun berdirinja 

Persidja. j 

Kedatangan kes. ,,Tjap Matjan” 

dari Singapura itu ditunggu di Dja- 

karta pada minggu pertama dari bu 

lan Nopember j.a.d. : 

Sebagaimana diketahui, kes. »Tjap 

Matjan” itu adalah djuara kompeti- 

si S.A.F.A. tahun 1952 dan 1953. 

TRIP KE DJEPARA 

Hari Minggu pagi, tgl. 18 Okt. 

j.a.d. 

Djepara dengan 
Tempat berkumpu 
djam 5.30 pagi dan 
djam 6 tepat. 

BULU TANGKIS. 

Tournament merebut djuara Se- 

marang th. 1953, jang akan dimu 

Itai pada tgl. 24 Oktober 1953: 

Bagai para penggemar jang akan   dingan2 Wimbledon, 

angg. Motorized Cycle Club 

Semarang akan mengadakan trip ke 
sepeda kumbang. 

ikut serta dapat minta keterangan 

sdr. Yap Biauw Tjong Mlaten 

- Belum lama berselang dikabarkan, 

bahwa ada kemungkinan besar Pela 
(buhan Semarang akan diperluas, sua 
tu tindakan untuk dapat memadju- 
kan Ibu Kota Djawa Tengah. Berke- 
naan dengan itu, dari kalangan jang 
mengetahui didapat kabar, bahwa 
pada tgl 29 atau 30 Oktober jad., 

djungi. Semarang.. Selainnja pada ma 
lam harinja akan mengadakan tjera 
mah mengenai kemungkinan diperlu 
asnja Pelabuhan Semarang, selandjut 
nja Prof. van der Heuvel dengan pel 
bagai instansi di Semarang akan 
mengadakan penindjauan didaerah 
Pelabuhan Semarang untuk dapat 
mengetahui situasinja. 

PASAR HASIL BUMI SMG.   
1525 bin. Des. dan pembeli 800 bin. 

1 Okt./Nop.: Kopi Rob. Kampong 
pembeli 730: Kopi Rob. Ond. WIB/ 

Kuo Kuang Thi Yu Hui Tja- , 

bang Dulu tangki: akan menje-|I,nom. 925, Excelsa Man 

| sonpaks Badminton Open 9755 Kedele pmi Djember kedjadian 

Pa 212.50: Gendjah kedjadian 190 dari 
Slawi: Kedele hitam kedjadian 200 
dari Bloras Gaplek pendjual 60 bin. 
Nop. z.z.: Djagung putih pendjual 
130 pemasukan bin. Okt. dari desa, 
Katjang glondong terpilih kedjadian 

  

Prof. van der Heuvel akan mengun- | 

| Pasar hasil bumi di Smg. jang ter-: 

| di Stadion pada tjatat pada tgl. 15 Okt. oleh Duniop 

berangkat pada' & Kolff sbb.: Kapok C kedjadian 

Beras tuton Weleri BC pembeli 200: 

Be Kata | Nehru 

PERDANA MENTERI India Jawaharlal Nehru pada hari Se | 
a sidang Panitia Konsultatif Ren 
pera inege bahwa masalah2 

  
2 bantuan Rentjana Colombo 
22 untuk kemudian hari. 

Masalah pengangguran India 
Dalam pidatonja perdana men 

ten- 
tang adanja “anasir2 pergolakan 
jang dahsjat” diantara berdjuta2 
rakjat Asia, dan ia berseru kepa- 
da para utusan konperensi agar 
mereka bekerdja dengan azas? ke 

  

  

Pemetikan anggur di Montmartre. 

  

3 

Pemetikan “anggur di kebun anggur 

jang terkenal di Montmartre kiru telah dimulai. Jang memetik rangkaian 

buah anggur tahun ini adalah penari2 Cancan Perantjis jang tentu sadja 

    

serta mengurangi 
perbedaan2 antara jang kaja dan 
jang miskin. Nehru mengatakan 
bahwa India sekarang menghada- 
pi. masalah pengangguran jang be): 
sar, 2 bersedia untuk 'mem- 
perbanjak produksi dengan kema 
djuan2 tehnik, asalkan tidak me- 
nimbulkan kesengsaraan bagi sese 
orang. Masalah pengangguran ini 

dengan: 

rus bertambah. Untuk. kepen- 
tingan “keselamatan ekonomi” 
penduduk India seharusnja tidak 
boleh bertambah. melainkan ha- 
rus berkurang. Nae, tetapi | Katjamatan Bendosari Kabupaten 
ia meramalkan bahwa djumlah IS! djo. Pertundjukan tsb. un- 
Penduduk itu nanti akan naik, |tik memberi hiburan kepada rakjat PANGUNAN2 BARU. 
dan bagi mereka harus dipenuhi |jang kini setjara gotong-rojong se- Dihalaman Zusteran . Djalan 

kebutuhan2nja. ang giat menjelesaikan pembikinan/ Tuntang 51 di Salatiga kini se- 

« “ gan Grogol. dang dikerdjakan dengan giat 

Expirimen demokrasi |: Pekerdjaan membikin bendungan| dua objek bangunan baru ja'ni 
Internasional. i atas inisiatip rakjat sendiri te-| satu asrama untuk Zusters seba- 

Menteri luar negeri Australia Ri- 
chird Casey menamakan Rentjana 
Colombo. sebagai suatu ,,expirimen 
dalam demokrasi internasional”, dan 
mendjandjikan kerdjasama jang lebih 
erat dari pemerintahnja dalam peng 
laksanaan Rentjana tersebut. Akan 
tetapi Casey dalam pada itu mem- 
peringatkan bahwa negara2 Asia ha 
rus memikul sebagian besar biaja2 
jang diperlukan untuk projek2 kema 
djuan mereka. Wakil Pakistan, men- 
teri keuangan Mohammad Ali, me- 
mudji semangat bekerdja jg. menja-| 
la di Asia, dan mengatakan bahwa 
tudjuan dari Rentjana Colombo ia- 
lah untuk memungkinkan seseorang 
mendapatkan penghormatan jang le 
bih besar dalam penghidupan. (An-| 

  

SOLO 
  

HIBURAN KERDJA GO- 
£ 

1942, 

TONG ROJONG. 
Pada tanggal 13 Okt. malam j.l. 

oleh Kesatuan Penerangan Mobil di 
Solo “telah diadakan pertundjukan 
bioscoop penerangan bertempat di 

lah dimulai sedjak th. 1938, kemu- 
dian diteruskan dan dioper oleh pe- 
merintah pendudukan Djepang 

tetapi dalam musim 

da- 

| 

selalu gagal. 

jawah disekitarnja seluas 150 ha. 
Achirnja pekerdjaan tersebut dengan 
letap meneruskan  pekerdjaan gu- 
tong-rojong rakjat, diperluas dan di- g 
dper oleh Djawatan Pengairan dan 
kini telah hampir selesai. 

"YERAMAH PENGETAHUAN. 
'Oleh Technische-, Landbouwkun- 
ge-, “dan  Chemische Vereriging 

ring Semarang, anggauta2 mana   tara — UP — AFP). 
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KRIMINALITET DI KARES. 

SEMARANG. 

Dalam pertjakapan singkat dng. 
Kom. Johnny Anwar mengenai kri- 
minalitet di Kares. Semarang Pag 
bulan September 1953 a.l. diterang 

ikan, djika dibanding dengan bulan 
jang lampau, ternjata kriminalitet da 
lam bulan September agak mening 
kat, jaitu dng perbandingan angka 
700 ke 818. Pelanggaran2 lalu iiu- 
tas, ekonemi dsb-nja dari 1453 men 
djadi 1015. Ditindjau sepintas lalu, 
keadaan demikian tadi ada memuas 
kan, sekalipun pada hakekatnja be- 
lum dapat dikatakan baik betul. Ge 
rombolan pengatjau masih mendja- 

'lankan tindakannja, tetapi fihak ma 
sjarakat dalam mendjalankan kewa 

teiah 

demikian J. Anwar. 

ANAK UMUR 5 TH. Di 
$ PERKOSA. 

Oleh fihak jang berwadjib kini te- 
lah ditahan seorang nama W. jang 
dituduh pada tgl. 12 Okt. jbl. telah 

!' melakukan perkosaan kepada anak 
jang baru umur 5 th., tinggal di Dja 
tingaleh. Perbuatan tadi baru di- 
ketahui, sesudah anak itu kesehatan 
nja diperiksa oleh dokter. 

PEMERESAN. 
Berita sedikit terlambat mengata- 

Ikan, bahwa baru2 ini dirumahnja 
'G.K.Nj. di Kp. Sekolah Pekodjan 
telah didatangi 

| mengaku angg. Polisi. 

ngena 
kan oleh fihak Polisi. 5 

'KETJELAKAAN DI PEMAN- 
DIAN STADION DAPAT 

TERTOLONG. 
Dari fihak Tempat Pemandian 

Kotapradja di Stadion Semarang di 
terima kabar, bahwa hari Kemis so- 

re, kira2 djam 3 lewat, ketika se- 
orang pemuda Tionghoa terdjun ke- 
dalam bak pemandian jang dalam- 
nja 1.70 m., ternjata ia terus teng- 
gelam. Dengan segera seorang rama 

  

  

. Tasrip jang mengetahui 
tadi memberi pertolongan, hingga 
dalam keadaan pingsan korban tsb. 
dapat diangkat ke daratan. Pertoso- 
ngan jang diberikan menjebabkan 
korban tsb. dalam tempo 10 menit 
mendjadi sedar kembali. Disamping 
pertolongan tsb. diberikan, . Polisi 
dan oto ambulance telah didatang- 
kan, tetapi korban tadi sesudah se- 
dar kembali dan hendak diangkut 

'ke RSUP menolak. Anak tsb. ber- 
nama Jap Kie Min, tinggal di Kp. 
Malang, Plampitan 172 dan murid 
dari Sekolah THHK. 

SIDANG PLENO PEMUDA 
RAKJAT DJATENG 

Pada tgl. 16 s/d 18 Okt. 1953 De 

wan Pimpinan Daerah V (Djateng) 
Pemuda Rakjat akan menjelenggara- 
kan sidang Dewan Daerah Pleno 
ke-II dikota Magelang dengan atja- 
ra a.l. menindjau pelaksanaan Pro- 
gram Daerah dalam tempo 6 bulan 

kerdja sama dengan organisasi2 pe- 

M. Es 

ssi. 

C9 3 

oleh 3 orang jang 
Maksud ke- 

Rombongan DPR Daerah Bali ini datangan mereka adalah minta uang 
sebesar Rp. 300.—. Pengusutan me- 

i soal tadi kini sedang dilaku- 

terdiri dari para employe's dari pa- 
berik2 gula di sekitar karesidenan 
Semarang dan Pati (Pg. Tjepiring — 

eng — Trangkil — Pakis) pada 
Jl Oktober bertempat di Pg. 

ndeng diadakan suatu causerie 
r. Soesman, Landbouwkundige 

ir dari Mirandolle Voute & 
rihal ,,Kemungkinan mechani- 

anian pada perusahaan gula 
a” jang mendapat sambutan 

| dari 4 paberik gula tsb. di- 

- Jeena Mp ra 

akan diselengga- 
akan causerie demikian pula oleh 
Tr: Sluis dari Tiedeman & van Ker- 

em dengan pokok pembitjaraan 
Sebab-sebabnja kemunduran pro- 
uksi gula di Djawa sesudah perang 
an bagaimana untuk mengatasi ini”. 
Perlu didjelaskan disini, bahwa 

thirnja badan tsb. diatas, jalah un- 
ik meluaskan pengetahuan- setjara 
lodern perihal pertanian,  tehniek 
an ilmu kimia dalam perusahaan 
1la sesudah perang, mengingat akan 
»madjuan2 pembikinan gula sesu- 
th perang. 

ALATIGA 
ANGGARAN BELANDJA 

TH. 1953. 
Dalam sidang pleno D.P.R. kotu- 
kjil Salatiga baru2 ini telah diteri- 
n baik rentjana anggaran belandja 
1 1953, dengan djumlah pengeluar 
Rp. 3.101.960 dari dinas biasa jg. 

num Rp. 1.003. 572: Urusan Rooi 
n Penilikan Bangun-bangunan Rp. 
143, Pekuburan Rp. 38.159: Pasar 
224.756: Pesanggrahan Rp. 12. 

75 Kehewanan Rp. 48.750: Lain- 
n usaha sosial dan ekonomi (Bank 
sar Rp. 11.651: Perongkosan peng 
gkutan, tjuti, uang tunggu, pensi- 
dan onderstand pegawai Rp. 72. 

  

'R AKTIP DLM GERAKAN 

ada waktu itu dapat mengontjori 

Coerintji sebagai berikut: Urusan 
num Rp. 562.311:  Pekerdjaan 
num Rp. 910.677: Keamanan 
num Rp. 84.545 Kesehatan | 

suk bagian lain Rp. 35.250, Pengelu 

aran jang tidak tersangka Rp. 88.050. 
Penerimaan: Sisa (kelebihan) ta- 

hun2 dinas jang lampau Rp. 106.550: 
penerimaan dari Negeri dan dari dae 
rah2 otonoom Rp. 2.154.157, Pa- 
djak dan bea Rp. 734.610: Pendapat 
an karena persewaan, pak (pacht) 
dll. Rp. 19.480: Penerimaan jang ti 
dak termasuk bagian Jain Rp. 87.163. 

gai pengeluasan asrama jang se- 
karang ada, dan sebuah sekolah 
rakjat perempuan dengan bahasa 
daerah sebagai bahasa pengantar 
(voortaal). Beaja untuk bangu- 
nan2 baru itu direntjanakan Rp. 
323.000.—, - sedang pengeleksa- 
naannja diserahkan kepada Bouw 
kundig Bureau ,,Djadi” di Salati- 

a. 
Diharapkan pada permulaan 

tahun 1954 pekerdjaan itu telah 
selesai. 

DIUNDUR LAGI. 
Pada hari Selasa tg. 9 Oktober 

telah dimadjukan pula pada Pe- 
ngadilan Negeri di Salatiga per- 
(kara atas dirinja sdr. Trijono es., 
Iberhubung dengan aksi. pemogo- 
Ikan Sarbupri jang baru2 ini ter- 
idjadi. Oleh karena pembela Mr. 
| Abdulmadjid belum selesai de- 
ingan pleidooi-nja, maka atas per 
,mintaan Mr. Abdulmadjid terse- 
Ibut peperiksaan perkara ini di- 
itunda lagi sampai pada waktu 
jang akan masih ditentukan. Di- 
halaman kantor Pengadilan Ne- 
geri pada hari itu telah berkum- 
pul beberapa orang2 terkemuka 
dari kalangan Serikat Buruh di 
Danu Sair Sekitarnya 

ingin ' mendengarkan keputusan 
Hakim. 

| PEKALONGAN 
PANITYA PEMILIHAN KOTA 

Untuk kepentingan pembentukan 
Panitia pemilihan Kota Besar Peka- 
longan, pada tgl. 12 Okt. 1953 Wali 
Kota telah mengadakan pertemuan 
dengan wakil2 Partai dan organisa- 
si. Dalam kata pendjelasannja Waii 
Kota a.l. menerangkan, bahwa P::- 

nitia pemilihan Kota akan berdjum- 
lah 7 orang. 

Sebagai tjalon akan diadjukan 12 

  
  

torang. Tjalon2 itu akan- dimadjukaa 
3 oleh  Partai/ Organisasi 

13 Oktober 1953. 
pada gl. 

SINGKAT DJATENG. 

— Pada tanggal 14 dan 15 Ckt. 

sungkan ' Konperensi Perkumpulan2 
Wanita Kristen Tionghoa seluruh 
Djawa Tengah. Konperensi tsb. akan 
ditutup dengan darmawisata ke Ta- 
wangmangu. 

— Pada hari Senen tanggal 19 
Okt. jad. DPRDS Kota Besar Suru- 
karta akan mengadakan sidang ber- 
tempat digedung DPRDS Alocon2 
Utara. Sidang tsb. a.l. akaa membi- 
tjarakan tentang Peraturan untuk 
mengubah Peraturan Air Minum, 
dan usul2 jg banjaknja ada 12 buah. 

— Bagian Puteri dari Peladjar   BANTENG. Islam Indonesia Tjabang Kota Sura-   Gerombolan melakukan 
pembegalan2 

Derita selandjutnja mengenai gera- 
| Banteng pada tgl. 10 Okt. dari 
ak Div. P. Diponegoro dikabar- 
sbb.: Satu peleton dari Bn. 438 

| 
karta, pada tanggal 23 Okt. jad. akan 

mengadakan darmawisata kc Jogja. 
Perdjalanannja ke Jogja itu selain 
untuk mengadakan silaturrachmi de- 
ngan P.I.I. Tjabang Jogja,  djuga 
untuk melihat2  Mesdjid  Sjuhada, 

199: Pengeluaran jang tidak terma- 

yang 

ini di Geredja Sangkrah Solo dilang- 

kedjadian | 

asan 

Ijaran dilakukan “ 

bolan 

beras, beberapa 

L pengatjau tadi 
hn diketahui.     

dan 

uan Penerangan Mobiel 

pada djam | peladjaran jang diberikan berupa: 1. 

jang 

terdjadi 
bak-menembak. Gubug2 gerom- 
n disekitar G. Larang dibakar 
pasukan kita. Lain peleton Ia- 

jari Bn. 438 pula melakukan pe- 
Ijaran kepada gerombolan 
ng melakukan pembegalan 
ip bakul2 di Tjilenggung. 

jang 
ter- 

Ge- 

na- 

dapa: 

selandjutnja — pada sekretariat |»19 bin. Okt: Katjang osee tidak |didalam menghadapi situasi seka- jemutus kawat telpon dan me- 

Kuo Kuang Djl. Mataram 403/ |rerpilih kedjadian 250 bln. Okt /|rang, masaalah  kesedjahteraan pe- 

405 Semarang pada tiap hari | Nop.: Katjang merah kedjadian 170"j muda dan bagaimana pemuda-rakjat| ng Bawang, tetapi semua itu 

djam 17.00—19.00, atau pada | Katjang hidjau toatjeh pendjual 220:|lebih actief didalam ' mengadakan 

Idan 3 Ilmu pengobatan ringan. 

rta 18 angg. OPR jang sedang 
satroli kedesa Tjirandu dan Gu- 
g Larang ditengah djalan 
as: dengan gerombolan 
iri Lk. 10 orang jang . melarikan 
ke djurusan Gunung Segara. Pe- 

ber- 

melarikan diri ke arah 
it dengan membawa hasil pem. 
talannja Lk. Rp. 150.—. 
gerombolan lainnja membegal 

Tetenggang dan merampas 1 pi- 
potong sarun 

batik dan uang Rp. Ta S5 
g korban pembegalan tadi 
Sukandar, asal dari Pasir Pan: 
3 dipaksa untuk mengikuti me- 
masuk ke hutan. Karena kcta- 

1, maka Sukandar tadi 
riakn diri, tetapi ia telah ditem: 
mati. Perbuatan gerombolan ta- 
lah diketahui oleh Bn. 438 jang 
an segera mengirimkan 1 regu kan untuk menggempur gerorn- — Untuk menambah/memperluas pe 

jang hasilnja/ Ngertian P.P.P.K. dikalangan pendu- 
Lain gerombolan | Suk dalam kota Blora, terutama pa elah diketahui pada malam ha-| da pemudanja, oleh Palang Merah 

Satu — Djuga rakjat di Kl. Rembun Ke 

  

ng rintangan antara Telaga dan|#n bulan ini telah diadakan kursus 

diperbaiki. Pada tgl. 11 Okt.|Orang dan bertempat di Sek. me- | hammadijah dj. Kauman, 

" 4 Semaran ada (Beras Kretek TC Tjeree pembelifmuda dan peladjar untuk menje- iggarakan pemutaran pilem di | 

Ga a0-a 18 D0. Nu 195: Karung HC Green pendjuai lenggarakam aksi2 membela hak2 dja jang dimulai f 

"pendaftaran ditutup pada tgl. 4.35 per lembar, Talt goni pendjual| dan kebutuhan pemuda dan pela- - 21.30. Perhatian rakjat! Ilmu Kesehatan: 2. 

22 Oktober 1953. 4.25 per kg. Pn MAN aa aka PP 5 

&t 

Kraton, Makam Imogiri, Kaliurang 
1 

— Rapat desa KI. Kejongan Ketja- 
matan Nogosari Kab. Bojolali telah 
memutuskan akan membuat bendung 
an di Kedungnangka. Menurut renija 
na beaja jang diperlukan sebesar Rp. 
23.000.— dan dipikul oleh rakjat de 
ngan setjara gotong-rojong. Dari pi 
hak Djawatan Pengairan ada kesang 
gupan memikul jang 1/6-nja. 
Bila bendungan tsb telah selesai 
akan dapat memberi ontjoran tanah 
kering seluas 50 Ha. 

tjamatan Nogosari dengan persetu- 
djuan Djawatan Pengairan jang ber 
sangkutan telah berhatsil membuat 
pintu air dan wangan  sepandjang 
200 m. dengan setjara gotong rojong. 
Beaja jang telah dikluarkan sebanjak 
Rp. 1200.— sedang pintunja menda 
pat sokongan dari Djawatan Peng: 
airan. 
Dengan adanja usaha tsb tanah ke 

ring seluas 10 ha. dapat didjadikan 
sawah. . 

Indonesia tjab. Blora pada permula- 

P.P.P.K., diikuti oleh  sebanjak 40 
Mo- 

Lamanja Kursus 6 bulan dan mata 

Ilmu: PPP, K5 

Organisasi 

PEMBESAR2 AMERIKA 

Serikat, dimana Inggris tidak 

takan, bahwa meskipun suatu perse 

sambil memetik. lebih banjak mengi tipi. 1 kutuan Pasifik jg luas sangat di 
5 3 inginkan sebagai suatu — tudjuan 

: djangka pandjang, namun Amerika 
3 u2 pa NE as At - Na 28 P3 “ - 8 Serikat tidak bersedia ' memelopori 
5. SSS 5 z ai EH 2.5 s5 588 E atau menjokongnja sebagai suatu tu 
53 LELE 2 SES 5 G5 SesEn djuan jg segera dan dalam pada ita 

: 5 tidak pula pertjaja, bahwa rentjana 
Inggris itu akan dapat dilaksanakan 
dengan memuaskan dalam beberapa 
tahun. Adapun alasan2 jg dikemuka 
kan untuk memperkuat pendirian jg 
demikian ini adalah, bahwa: 

1. sebagian besar dari negara2 di 
daerah Pasifik tidak bersedia meng 
ambil bagian dalam persekutuan se 
matjam itu, sedangkan Amerika Se 
rikat dalam hubungan itu berpenda 
pat, bahwa sekarang ini bukanlah 
saatnja jg tepat untuk memulai aksi 
sematjam itu, baik di London mau- 
pun di. Washington, 

2. didaerah tsb terdapat  banjak 
perbedaan politik antara Inggris dan 
Amerika Serikat, diantaranja jg me 
ngenai soal pengakuan RRT dan pe 

njelesaian status pasukan? Tiongkok 
Kuomintang di Taiwan, 

3. Australia dan New Zealand, jg 
tetap menganggap Djepang sebagai 
bahaja, sudah merasa puas dengan 
usaha2 pertahanan jg diambil da- 
lam rangka pakt Anzus. 

Anzus tidak akan diper- 

New Zealand dan Amerika Serikat 
telah sependapat, bahwa pakt An- 
zus tidak akan diperluas hingga me- 
liputi Inggris ataupun negara? lain 
jg mempunjai kepentingan didaerah 
Pasifik. 

Para menteri luar negeri itu me- 
njatakan, bahwa mereka bersedia 
mempeladjari tiap? usul jg di mak- 
sudkan untuk memperkuat pertaha- 
nan daerah Pasifik, akan tetapi da- 
lam pada itu menegaskan, bahwa 
suatu usaha untuk memperluas ke- 
anggotaan Dewan Anzus tidak akan 
langsung mendorong  tertjapainja 
maksud tsb. (Antara—Reuter). 

  

  
Semarang, 17 Oktober 1953: 

Djam 06.10 The Andrews Sisters: 
06.45 Bing Slamet, 07.15: Hidangan 
Empat Sekawan: 07.45 Orkes Pe- 
ter Yorke, 12.05 — 13.15 — 13.40 
'Klenengan Djangkep: 17.05 Taman 
Kusuma, 17.45 Pengantar minum 
teh: 18.00 Obrolan Pak Patrol: 18.15 

Hiasan Sendja hid. O.K. Pantja Ra- 
gam Burung Kenari, 19.15 Siaran 
Penerangan: 19.30 Indonesia Menja- 
njis 20.15 Iehtisar Pers: 20.30 Atjara 
Sabtu malam: 21.15 Klenengan Ma- 
nasuka: 22.20 Klenengan' Manasuka 
(landjutan). 1 

Surakarta, 17 Oktober 1951: 
Djam. 06.03 Indonesia gembira: 

106.15 Ruangan gerak badan: 08.45 
  
Dewan Anzus di Washington baru2 

ini, menteri2 luar negeri Australia, 

SIARAN RRI TRITUNGGAL. : 

Pertahanan 

Asia Tenggara 

Akan Diusulkan Inggris Sebagai 
Pengganti Pakt ANZUS 

Serikat di Washington pada hari 
Kem's memberikan reaksi jang dingin terhadap berita2 dari Lon 
don jang mengatakan, bahwa Inggris akan mengusulkan dibentuk 
nja suatu organisasi pertahanan Asia Tenggara, jang dalam ting 
Kat pertama akan meliputi beberapa anggota Commonwealih Ing 
gris, dan kelak djuga Djepang, Amerika Serikat 
Menurut berita2 itu, Inggris berharap, bahwa suatu koalisi sema 
tjam jd akan membawanja (Inggris) setjara lebih Iangsung keda 
lam rentjana militer didaerah Pasifik dan akan 
pakt. keamanan Angzus antara Australia, New Zealand dan Amerika 

dan Perantjis. 

menggantikan 

diwakili. 

Pembesar? di Washington menja- 

  

SMYSLOV SEMENTARA PA- 
LING ATAS, DIANTARA 
TJALON2 PENANTANG 

BOTVINNIK. 
Sebagaimana diketahui, sedjak 

beberapa lama berlangsung kom- 
petisi tjatur diantara djago2 olah 
raga tjatur sedunia untuk menen- 
tukan siapa diantara mereka itu 
berhak mendjadi penantang dari 
djuara dunia Botvinnik. Senin 
malam jang baru lalu di Zurich, 
Swiss telah diselesaikan pertandi- 
ngan2 itu jalah sebagai berikut: 

Najdorf kalah dari Averbach, 
Tamimanov bermain remise me- 
lawan Szabo, Gligoric menang 
dari Dr. EBuwe, Bronstein lawan 
Stahlberg remises djuga  Keres 
bermain remise melawan Kotov, 
Boleslavsky membagi2 angka sa- 
ma (remise) dengan Bronstein, 
Smyslov menang dari Geller, Ko- 
tov menang dari Reshevsky, Sza- 
bo remise melawan Najdorf. 

Dengan demikian kedudukan 
masing2 peserta mendjadi sebagai 
berikut:   

luas. 1. Smyslov, 2. Reshevsky, #3. 

“Dk : : dan 4. Keres, Bronstein: 5. Ko- 
Seperti diketahui, dalam sidang tov: 6. Najdorf: 7. dan 8. Gligo- 

ric, Petrosian, 9. Averbach, 10. 
dan 11. Tamimanov, Boleslavsky: 
12. dan 13. Dr. Kuwe, Szabo, 14. 
dan 15. Geller, Stahlberg. 

  

untuk Wanita: 17.05 Rajuan Putri: 
17.45 Setengah djam- dengan Kusu- 

ma Remadja: 18.15 Ruangan Kese- 
hatan: 18.30 Njanjian sutji: - 19.15 
Ruangan A.P. Petikan Wajang 
Orang oleh Keluarga Djakad: 20.05 
Si Mada dan Si Mudi: 20.15 Irama 
meraju-raju oleh Suara Astana: 21.20 
Rajuan Malam oleh O.K. Bunga 

Mawar: 22.15 Rajuan Malam (lan- 
djutan), 23.00- Tutup. 

Jogjkarta, 18 Oktober 1953: 

Djam 07.10 Instrumentalia pagi: 
07.45 Rumba gembira: 08.15 Suara 
Putra Purbaja, 08.45 Serba-serbi 
Minggu pagi: 10:00- Eddy. “dengan 
pianonja: 10.15 Ujon2 Hadiluhung 

no: 13.40 Minggu meriah oleh Ork. 
Gabungan: 17.00. Taman Ksatria: 
17.45 Krontjong diwaktu sore oleh 
O.K. Penghibur Hati: 18.05 Hiburan 
minggu malam, 19.15 Artis Show 
dengan clarinetnja: 19.40 Pangcung 
Radio Jogjakarta: 20.05 Panggung 
Radio Jogjakarta (landjutan): 21.30 
Dagelan Mataram tjer.: DONGENG 
TANPA PEDOT: 22.15 Dagelan 
Mataram (landjutan): 23.30 Tutup. 

Semarang, 19 Oktober: 1953: 
Djam 06.10 Gamelan Degung Pur 

basasaka: 06.45 Eddy Arnoli: 07.15 
Wals populer: 07.30 Lagu? Tiong- 
hoa: 07.45 Che' Edah berlagu: 12.05 
Buluh Perindu: 12.15 Krontjong 
Aseli: 12.30 Dick Willebrandts (pia- 
no): 12.45 Orkes Mantovani: 13.15 

| The Green Sisterss 07.15 Toraif Tol- | Suara Putri Maluku: 13.40 Fthel lefson dan William Starrs 07.45 Ab-| Smith (Hammond Organ): 14.00 dulgani Annie Landouw dan Rum-|Sam Saimun dan Zaenan: - 17.05 tani: 12.03 Setengah djam derigan Gending Dolanan hid. Karawitan 
Teruna Kwartet, 12.45 Musik swing: (Studio: 17.45. Gending Dolanan 13.00 The Ray Ellington Ovartet: (landjutan), 18.00 Bunga Pendjata: 
13.15 The Melachrino Strings: 13.45 |!8-15 Hiburan Petang hid. O.K. Sekedar penawan lelah oleh O.K. Se Kembang Katjang: 19.30 Petikan derhanaz: 17.05 Dari dan untuk ka.| Sari Diskotik: 20.30 Rudjak uleg nak2: 17.45 Ruangan Pemuda-Pemu. |Semarangan oleh Bung Sikat dan 
dis 18.15 Mystiek dan Kebudajaan: 
18.30 Irama Maluku oleh Suara Ma 
luku, 19.15 Kontak :dengan Pende- 
ngar, 19.30 Pengasah fikiran: 206.15 
Ichtisar Pers: 20.30 Irama Langgam 
oleh R.O.S.: 21.15 Klenengan Ma- 
nasuka, 22.15 Klenengan Manasuka 
(landjutan), 24.00 Tutup. 

Jogjakarta, 17 Oktober 1953: 
Djam 06.10 Musik menjambut sang 
Surjaz 06.30 Varia Nusantara: 06.40 
Njanjian2 oleh Ping Astono: 07.10 
Permainan Organ tunggal: 07.45 Sua 
ra miss Momo, 12.05 Imbauan Ab- 
dulgani: 12.15 Musik ringan: 42.30 
Konsert siang dengan buah tjipt. 
Sehubert: 13.10 Dendang Malaya: 
13.40 Roberto Inglez dengan orkes- 
nja, 14.00 Rajuan siang oleh Dwi 
Suara 17.00 Mari bergembira de- 
ngan anak2, 17.45 Njanjian Tiong- 
hoa: 18.05 Warna-warni malam 
Minggu, 18.30 Sendja merana: 19.15 
Bingkisan malam minggu: 19.40 
Pantjaran lagu2 baru hidangan OR! 
lengkap, 20.15 Aneka warna oleh 
ORJ (landjutan): 21.15 Kienengan 
Manasuka: 22.10 Klenengan Mana- 
suka (landjutan): 24.00 Tutup. 

Semarang, 18 Oktober 1953: 
Djam 07.10 Samba: 07.30 Aneka- 

warna Minggu pagi: 08.15 Patti Pa- 

10.30. Ujon-ujon, 11.30 Suara Ista- 
na: 11.45 Irama Barat hid. Kwartet 
Koch: 12.15 Roberto Inglez: 12,30 
Pekan Datang, 12.50 Njanjian Ab- 
dulgani: 13.15 Kwintet Harry Gaa- 
renstroom, 13.40 Langgam dan Kr. 
Aseli hid. Tossema:' 17.05 Taman 
kanak2: 17.45 Orkes Radio Jogja- 
karta, 18.15 Perry Como, 18.30 Pe. 
ladjaran Menjanji: 19.15 TLembaran 
Budaja: 20.05 Podjok Studio: 20.2x 
Variations on a Nursery: 20.45 Ka- 
gu-lagu Bali: 21.30 Irama Hawai: 
22.15 Hiburan-Malam, 22.45 Peng- 
antar keperaduan: 23.00 Tutup. 

Surakarta, 18 Oktober 1953: 
Djam 07.15 Imbauan pagi, 09.6 

Rempah2 Akad pagi: 09.15 Rajuan 
pagi oleh O.K. Irama Baru: 10.06 

Bung Sembur, 21.15 Bunga Rampai 
hidangan Tossema: 22.20 Bunga 
Rampai (landjutan): 23.00 Tutup. 

Surakarta, 19 Oktober 1953: 
Djam 06.03 Langgam Krontjang: 

06.15 Mars dan polka: 06.45 Yoy 
Michols dll.: 07.15 Suara Hanornan 
dan Samshad: 07.45 Freddy Martin 
Ray Noble dan Jack Simpon: 12.03 
— 12.45 — 13.45  Klenengan dari 
Kraton, 17.05 Gelanggang Kepan- 
duan: 17.45 Permainan piano  di- 
wingi orkes, 18.00 Dunia olah raga: 
Hiburan Petang “oleh O. K. Irama 
Sehat, 19.30 Lagu-lagu Tionghoa 
modern, 20.30 Puspa ragam Klasik 
oleh R.O.S.: 21.00 Bausastra Djawa, 
21.20 Ketoprak Mataram, 22.15 Ke- 

Ps g Mataram (landj.): 24.00 Tu- 

Jogjakarta, 19 Oktober 1953: 
4 Djam 06.10 Hidangan Langgam 
an Krontjong: 06.30 Varia Nusan- tara: 06.46 Sekitar Perekonomian 

ya 06.45 Piano duet: 07.10 Suara isah Rahman dll: “07.30 Orkes Gucens Hail Light dengan seiingan suara Perry Como: 18.05 Konsert untuk biola uan orkes: 12.30 riidu: 
ngan siang oleh Ork. Studio Ban- ge, 08.30 Irama hiasan Pagi. hid. | dung: 13.10 Ja: . 

Tunas ' Melati: 09.00 Ca pa hibur, 0 bi Hiptaan TG sn 
sa: 09.30 Orkes Russ Morgan, 09.45 Perter, 14.00 Pusparagam lagu mer- 
Suara Peladjar: 10.15 Nila Kusuma: Jus 17.00 Dongengan Ibu Rica: 17.15 Imbauan pulau Maluku oleh Ork. Suara Maluku: 17.45 Imbauan Ka Maluku. (landjutan): 18.00 eperempat djam musik salon, 18.30 Peladjaran njarji kanak2: 10.40 Si- Ka tilimen oleh Kel. Kes, Djawa Na 22.15 Siteran tjlimen (landj.): na Djawaban Surat2: 21.30 Kron jong Manasuka oleh Irama Kren- tjong studio: 22.15 Krontjong Ma- nasuka (landjutan): 23.00 Tutup. 

  

M. G.M. 
COLOSsaArL 

0@UO 
Na Se     djing wadono: 13.45 Dari Wanita —

—
 

Is Coming Your Way ! 

Boston Promenade  Orch. Seruni | 
10.15 Lagu2 gembira: 10.45 Oscar | Rabin dengan orkesnja: 11.00 Ra Color ly | 
dio Tonil Wajang Mady. Tjer, Ki TECHNICOLOR | 

  
mi yasana     

&
 

dari Kraton: 13.15 Orkes Melachri- . 
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shi, menerangkan, oleh karena 
/ Wjepang tidak mempunjai niat 
« memutuskan perhubungan dgn 

Tiongkok Nasionalis atau mero 
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“berangsur tawar. 
kan, bahwa djika air asin, jang 
biasanja 
djika musim kemarau. maka sa 
luran air di Bandjarmasin tidak | 
mentjukupi untuk memenuhi ke | 
butuhan rak 
kan dua kaleng air berharga sam 
pai Rp. 3.-. | 

meatjari affraksi 
lam masjarakat terdapat pula ke 
istimewaan dalam kalangan polisi 
di Muangthai. 
perajaan ,.Hari Kepolisian" jang 
berlangsung hari Rebo diadakan 
pula perlombaan untuk mentjari 
siapa diantara anggota polisi Mu 

$ Ka jang paling......... 

ritakan pula, bahwa Kepala? Po 
lisi dari Kambodja, 
nam Bao Dai, Indonesia, Formo 
sa, Burma dan Malaya mengha 
diri perajaan2 itu. Dan dikabar 
kan pula bahwa Phao Srinayond 
Direktar 
sian Muangthai akan membuka 
Markas Besar 
temen Kepolisian Muangthai. 
AN MAA SA ME EA SA MEN AE al 

  

Tak Masuk 
“Akal? 

Akan AdanjaHubungan | 
Diplomatik  Djepang- 
RRT-Sovjet Sekarang 

SEORANG djurubitjara kemen | telia EN . “L ian juar negeri Djepang hari Detdik Balapan La 

1953 memperoleh 
beberapa orang 
rah Sopveng. Bersama Kahar Muzakkar 
kira-kira 600 orang anak buahnja diantaranja 24 orang djururawat serta seorang bangsa Eropa jang diduga anda, 

Rebo menjatakan bahwa “diada- 
kannja perhubungan diplomatik | 
antara Djepang—Sovjet Uni dan 
RRT ,,pada sementara waktu ini 
tak masuk diaka?”, 

kedua negara tsb. Haoru Haya- 
shi, demikian djurubitjara tsb., 
memberi komentar atas berita2 
jang mengatakan bahwa usul Ru 
sia baru2 ini untuk memulangkan 
pendjahat2 perang serta tawaran 
Peking dan Moskow dilapangan 
perdagangan, adalah tanda2 bah 

nanda-tangani perdjandjian 
damaian dan membuka kembali 
perhubungan diplomatik dengan 
Djepang. : 

Dikatakan oleh djurubitjara, 
bahwa pemimpin2 Rusia dan 
RRT mau mengadakan perhubu 
ngan diplomatik, asal Djepang 
tidak mengakui Tiongkok Nasio | 
nalis dan mau merobah politiknja 
jang ,.terlatu pro-Amerka”. Haya 

bah politik atau perserikatannja 
dengan Barat, maka dibukanja 
kembali perhubungan diplomatik 
dengan kedua negara jang dimak 
sud tidaklah mungkin. (Reuter) 

nol 

TEMPO HARI karena musim 
kemarau agak kentjang, air su 

   

Oleh sjarat2 jang ditetapkan oleh 

( 

l 

Kahar Muzakar Sudah Meninggalkan 

jang melihatnja itu, Kahar Muza 
kar beserta .pengikut2nja per- 
Inah bermalam di Lereng Tjitta 

inal di Makassar dengan sebutan 
“Lereng Tjinta, jaitu salah satu ke wa kedua negara tsb, 'ingin mes |satuan dari Kahar Muzakkar. 

T 

wadjib, dimana dewasa ini sedang 
mengadakan pengusutan. 
| Kemana perginja Kahar Muzak 
Ikar ini tidak diketahui, tetapi 

Corry Muzakar Pim pin| 
— Laswi Grombolan 

Markasnja Di Luwu 
WARTAWAN A. Husain jang ikut dalam rombongan 2. 

Bone dan Palopo dari tgl. 8 hingga 12 Oktober 
keterangan, bahwa pada permulaan bulan ini 

penduduk telah melihat Kahar Muzakkar didae- 
turut serta sedjumlah 

bangsa Belanda. 

oleh sementara orang diduga, bah 
wa perdjalanan Kahar ini ialah 
untuk mengadakan pertemuan de 
ngan Kom. Be III Bahar Matta-: 
liu jang berada didaerah Tjamba 
(Bone). 

" Menurut keterangan penduduk 

Soppeng) atau jang lebih dike- 

Memang Kahar sudah ting 
galkan Luwu. h 

Baik militer” maupun pemerin- 
tah sipil di Palopo ketika ditanja 
kan kebenaran berita tersebut di 
atas menjatakan, bahwa memang 
pada kira2 achir Agustus j.l. Ka- 

Kedjadian ini dengan segera di 
aporkan kepada pihak jang ber- 

  

di   
, 
Sisteem Baru Dilapangan 

kan pertundjukan di. Indonesia 
menurut sistim apa jg dinamakan 
»wide screen” jang dimaksudkan 
untuk lebih mendekati keadaan '- 
jang sebenarnja dari sorotan gam 
bar jang diperlihatkan dilajar 
putih. Pertundjukan ini diadakan 

Ian diselenggarakan oleh perusa 
haan Philips dan Metro Goldwyn 
Mayer. 
screen” gambar jang diprojektir 
ukurannja adalah lebih besar. 
Orang melakukan ini dengan ala- 

san, bahwa manusia memang asal- 
nja mempunjai sudut muka jg lebar 
nja 180 deradjat dan semakin lebar 
lajar dibuat, maka para   ngai Barito dan Martapura jang 

sebelah kuala djadi asin. Tetapi 
karena waktu belakangan ini 
hampir saban hari turun hudjan, 
air Barito dan Martapura sudah | 

Patut dikabar |: 

terdiadi setiap tahun 

£ & 

DIANTARA kesibukan orang 
sensasionil da 

Dalam rangkaian 

»tja 
parasnja. Ketjuali itu dibe 

Laos, Viet 

  Dijenderal dari Kepoli 

baru dari Depar 

S 

rs 
“4 

dalam ruangan bioskop mempunjai 
kesan keadaan jg sebenarnja. 
penonton menurut 
perlu memakai katjamata, hanja sa 
dja aparat2 projeksi 
dengan stelsel lensa tertentu. Lajar 

lig mempertundjukkan gambar agak | dengan Kahar Muzakkar i melengkung dan lebih besar dari pa ! 
Ida lajar biasa. Ukuran 
,agak berlainan. Tinggi dan lebarnja / Isteri kedua. 
bioskop ig 
' Haa 

jat, hingga menjebab | djukkan pada gambar jg diputar di 
| Metropole itu adalah 1 : 1,75. Uku- 
ran2 ini senantiasa berbeda-beda ka 
lau pilm2 jg dipertundjukan berasal 
dari pelbagai perusahaan pilm, teta- 
pi ada kemungkinan bahwa dimasa | 
depan akan diadakan suatu ukuran ' 
jg sama. 

Untuk projeksi ,,wide screen” “ini 
hanja 

Pilm . pertama. ut... procee 
atas jg dipertundjukkan di Indonesia 
adalah ,,Skirts Ahoy” dari MGM: 

Sebagai perbandingan dari perbe- 
daan dengan film2 biasa, maka pa- 
da pertundjukan pertjobaan di Me-' 
tropole itu diputar pula film biasa 
pada lajar projeksi jg diperbesar dan ' 
selandjutnja 
(poppenfilm) dari Joop Geesink jg 
dibuat. menurut sistim 
hal mana penonton . menggunakan 
katjamata sedangkan "dikamar pro- 
jeksi pada waktu jg bersamaan di pu 
tar dua film. Katjamata jg dipakai 
ialah apa 
polaroide. 

  Goodyears SUPER CUSHION 

adalah berkat besar Tingkarnja serta. sedih 
tekanan hawanja, sebuah ban, jang dengan 
mudah sadia meluntjur diatas semua djalan2 

jang tidak rata. 
Lain dari pada itu, menghilangkan pula 
“getaran2, jang mendatar, am : 
penarik dan daja-kemudi mobil Tuan udak 
dikalahkan olehnja. 

V Letih) banjak orang berkendaraan dengan memakel 
ban Goodyear daripada lain merek 

  

   TOKO 

SELECTA, Teko 
TIR IMPORTIR 

SELANDJUTNJA 
INDONESIA. 

“8 LA SA TA AS TA TA 

2B — GY — 5201 

   

ma AP La aa bah De ea Sah Sae MY 

MARANG: 
:#ESIOR, TOKO AMERICAN, 

KAUW DAN SEMUA IMPOR- 
“AUTOMOBIEL. 

AGEN -AGEN DI SELURUH 

| aka 

har Muzakkar sudah meninggal- 
kan daerah Luwu. Pihak alat? ne 
gara sendiri pernah menemui ku- 
bu markas dari Kahar disuatu pe 
gunungan sebelah selatan kota Pa 
lopo dalam keadaan kosong. Da- 
lam kubu itu jang ditaksir dapat 
memuat 700 orang terdapat ba- 
njak sobekan2 kertas dan pem- 
bungkus2 sagu. 

Wide Sereen 
“Film-T anpa Pakai 

. Katjamata : 
UNTUK pertama kali diada- 

Beberapa dokuren dike- 
temukan. 

Sebagaimana halnja di Makassar 
dan daerah2 lainnja di Sulawesi Se 
latan, djuga  pamflet2 ig berisikan 
proklamasi Sulawesi dan sekitarnja 
mendjadi D.I. didapati djuga didae- 
rah Palopo. Pihak alat2 negara di 
sana jg sering mengadakan operasi 
dalam bulan “Agustus itu djuga te- 
lah berhasil mendapat dokumen? 
penting. Dokumen2 tersebut dikete- 
mukan sesudah  terdjadi vuur con- 
tact antara Angkatan Perang dgn. 
gerombolan Kahar Muzakkar jg ka 
rena tidak dapat menahan serangan 
dari Angkatan Perang, achirnja me 
reka mengundurkan diri. 

Metropole theater “ Djakarta,       
enurut sistim ,,wide 

penonton 

a. Para 

Sta Djuga isteri Kahar acticf. 
Dalam pada itu menurut ketera 

ngan jang kita peroleh, sedjalan 
ini, dju 

ga isterinja jang bernama Corry 
lajar djuga ' (Noot Red S.M.: Corry adalah 

Isteri pertama ialah 
Solo), telah mengor 

ganisir pula wanita2 jang kemu- 
dian membentuk suatu pasukan 
dengan nama Lasjkar Wanita In- 
donesia, atau singkatnja LASWI. 

Menurut kabar terachir' LAS- 
(WI ini telah diubah mendjadi Ge 
rakan Wanita Indonesia atau sing 
katnja GERWIN jang lebih ba- 
njak bersifat sosial. 

diperlengkapi   
biasa sekarang ini ialah Walijah dari 

1,33, tetapi ukuran jg dipertun- 

Lagi 200 orang dipaksa 
4 masuk Isiam. 
Selandjutnja menurut pihak jg. 

berwadjib di Palopo pada bulan 
jang lalu sedjumlah 200 orang 
dari Rongkong (pegunungan Ma- 
samba) telah dibawa oleh gerom- 

(dipesisir 

diperlukan satu Sa 
Ika 

ibolan ke Amassangan 

kan. Perlu diketahui, bahwa 
orang2 tadi beragama Kristen, se 

sebuah filim boneka 

3D, dalam 

lain mewartakan bahwa 36 acre 

pat menghasilkan 100 ton 
hari Selasa pagi didaerah perke 
bunan Rose Hall di Berbice telah 
dibakar habis. United Press me 
wartakan bahwa hari Rebo Dr. 
Jagan bekas P.M. Guiana, oleh 
British West Indies Airways dito 
lak untuk beli kartjis guna pergi 
ke London, dengan maksud utk. 
mendjelaskan sikapnja kepada pe 
merintah Inggris. 

takan bahwa 
terdapat 5000 sampai 6000 orang 
Tionghoa, jang terutama berdiam 
di Georgetown. Berdasarkan 
dan ,,dokumen2 jg diketemukan” 
pada waktu razzia2 terhadap Par Pantai Masamba) untuk di Islam- |tai Rakjat Progressip kalangan2 
Inggris menuduh adanja kerdja- 
sama 

     
kapal ,,Colbert” Berkenaan dengan hari pelajaran, diteluk Alma disebuah 

telah diadakan Missa Sutji untuk mohon berkah bagi keselamatan ka- | pal-kapal. Setelah Missa Sutji tersebut selesai, kardinal Feltin dari Pe- 
rantjis memberkahi kapal-kapal jang mengelilingi kapal Colbert. Gam- 
bar: Kardinal Feltin dikapal .,Florens” sedang memberkahi kapal-kapal. 

  

Aliran Kiri Indonesia 
Bukan Mengutamakan Pengabdian Pada 
Dogma2 Kiri Sadja — Kata Mr. Zain 

Tjeramah Tentang Masalah Ekonomi Dan 
: . Politik Di Indonesia 

DARI KEMENTERIAN LUAR Negeri didapat kabar, bah- 
wa dalam sidang Madjelis Perdagangan dan Industri Amerika un 
tuk Timur Djauh jang bertempat di Waldorf Astoria Hotel di 
New York, Mr. Zairin Zain, Kuasa Usaha di Kedutaan Indonesia 
di Washington berbitjara tentang beberapa aspek masalah ekono- 
mi dan politik di Indonesia dengan mendapat kundjungan dari pa 
ra Bankir dan Pengusaha Amerika jang terkemuka, Mengenai hu 
bungan ekonomi Indonesia dengan bangsa2 lain, Mr. Zain menc- 
rangkan, bahwa ,,bangsa kita sedjak mentjapai kemerdekaannja 
insaf akan kenjataan, bahwa mereka dapat mempergunakan per- 
samaan kedudukan jang baru untuk menjusun kekuatan, 

Saja kira, bahwa mereka me 
ngerti bahwa kerdjasama dengan 
pihak asing dalam pembangunan 
Indonesia — dapat dilaksanakan 
atas dasar jang dapat  mengun 
tungkan mereka, mereka mem 
punjai kekuasaan untuk menen 
tukan sjarat2 dengan mana mere 
ka dapat melangsungkan kerdja 
sama dan dapat memadjukan ke 
pentingan nasional dan memper 
kuat kemerdekaan dari pada 
memperlemahkannja.” 

Diplomaat Indonesia ini mene 
rangkan, bahwa untuk mendja 
min perundingan2 jang berhasil, 
pihak2 jang bersangkutan harus 
menginsafi anasir2 saingan dan 
keuntungan jang sangat kuat da 
lam. tjara berpikir - ekonomis 
orang Amerika. Demikian dju 
ga, “Amerika dan ' bangsa2 lain 
harus mengerti bahwa apa jang 
disebut ,,aliran2 kiri” di Indone 
sia mewakili politik jang menen 
|tang ,,konsepsi2 reaksioner, seper 
ti feodalisme atau negara theo 
krasi seperti jang  ditjita-tjita 
kan oleh Darul Islam, atau usa 
ha2 untuk mengembalikan  kolo- 
nialisme” lebih dari pada. suatu 
pengabdian-kepada: dogma2 ki 

Ka. : . 

Mr. Zain menundjukkan, bahwa 
Indonesia melepaskan diri dari masa 
kolonial dengan rakjat jang sangat 
miskin jang sedikit sekali miliknja. 
“Oleh sebab, demikian katanja, pera 
nan pemerintah seharusnja berbuat 
|dan memimpin  setjara berangsur2, 
suatu haljg tidak didjumpai didalam 

Kerdjasama 
Gujana- RRT? 
SEBUAH | sumber resmi Ing- 

gris jang tertinggi hari Kemis ini 
menjatakan bahwa Partai Rakjat 
Progresif Guiana kini bekerdja 
setjara dibawah tanah.  Kabar2 

tanaman tebu jang kira-kira da 
gula 

Kerdjasama Guiana-RRT? 

. Berita AFP lebih djauh mewar 
di “Gurana-Inggris 

ini 

jang erat antara Guiana de   dangkan pendeta2 mereka jang 
menolak memeluk agama Isiam 
dibunuh (P.R) 

ngan "Partai Komunis Tiongkok. 
negeri2 jang ekonomis lebih madju”. 
Dia tambahkan, bahwa partai2 jang (Antara) va : part 
bukan kiri seperti Masjumi, Katho 

  
.jg dinamakan. katjamata 

Nj. Roro Kid 

Anak2 Diwilajah 

ni rambut2 jang dibiarkan tumbuh 

Berhubung chabar2 jang sedemi- 
kian itu, maka rakjat desa jang me- 
nurut tradisie masih banjak jang 
mengadakan gcmbak bagi anak2nja 
jang masih ketjil2, jakni membiar- 
kan rambut anak2nja tumbuh hanja 
dibagian belakang dari kepala me- 
reka sematjam ,.kutjir”, dengan ie- 
kas2 telah mentjukuri gombak2 itu 
dengan sekaligus dan ada jang di- 
sertai selamatan sederhana. 

Fihak Pimpinan Djaw. Penerang- 
an daerah Bandongan atas pertanja- 
an menerangkan, bahwa olehnja te- 
lah diadakan penindjauan, dari ma- 
nakah asalnja chabar jang meng: 
gelikan tersebut dan untuk tudjuar: 
apa chabar itu disiarkan. Hingga 
berita ini ditulis soal tersebut ma- 
sih mendjadi pembitjaraan ramai di 
kalangan rakjat desa didaerah2 ter- 
sebut. 

Seperti diketahui, maka didesa2 
masih terdapat tjara2 orthodox jg. 
hingga sekarang masih didjalani oleh 
orang banjak, seperti membiarkan 
hanja sebagian rambut dari anak2- 
nja jang masih ketjil tumbuh diba- 
gian depan dari kepalanja jang di- 
namakan ,,kuntjung”, dibagian ka- 
nan kiri sadja jang dinamakan ,.pe- 
tek” dan hanja dibagian belakang 
kepala jang dinamakan ,,gombak” 

  

sananDgn DemitMerapi? 

Jang Bergombak Ditjukur 
DEWASA INI, hampir diseluruh desa kawedanan Bandongan, 

kabupaten Magelang, tersiar chabar, bahwa gombak2 anak2, jak- 

pala, harus lekas ditjukuri. Menurut chabar2 jang tersiar didesa 
Salamkantji dan sekitarnja, termasuk kawedanan Bandongan, ma- 
ka Njai Roro Kidul dalam waktu tidak lama lagi, akan besanan de 
ngan Demit Gunung Meravi, dan untuk upatjara perkawinan itu, 
akan diadakan arak2an jang melalui djuga daerah Bandongan, di 
mana terutama anak2 jang mempunjai gombak akan diarak. 

lik dan kaum Nasionalis semuanja 
menjetudjui keharusan pimpinan da 
ri pemerintah. 

Utusan jang berpangkat Menteri 
itu dapat memastikan bahwa posisi 
Indonesia dengan usahanja bersama 
itu akan ,,membawa keuntungan jg. 
lebih besar kepada golongan2 asing 
daripada jang sudah2”. Dia mendje- 
laskan, ,,karena negeri kita ikut me 
rasakan hasil2 kemadjuan dan men 
djadi lebih makmur, maka ia akan 
memberikan lapangan jang subur ba 
gi perdagangan dan kemadjuan dan 
kaum penanam modal akan lebih ter 
djamin, terlebih2 djika rakjat mera 
sakan setjara langsung akan bagian2 
dari keuntungan? jang didapatnja. 

Seruan Zain 
Ini berarti pekerdjaan jang lebih 

banjak, produksi jang lebih besar, 
upahnja jang lebih tinggi, pekerdjaan 
pekerdjaan umum jang lebih banjak 
pendirian lebih banjak industri dan 
penjerahan dalam pimpinan langsung 
dan pemilikan dari pada industri? 
itu oleh orang2 Indonesia sendiri. Se 
bagai penutup Mr. Zain  mengun- 
dang para pengusaha Amerika utk 

likut melaksanakan kewadjiban jang 
lebih besar dalam membantu meme 
lopori pekerdjaan didalam bagian du 
nia, karena tehnik telah memindah- 

,kan batas2 waktu dan uang dan sa piran2 jang memuat daftar ba- ja berpendapat bahwa bagi tuan2 rang2 jang hanja dapat di import adalah mungkin untuk memalingkan 
sesudah importir jang diakui da- pandangan ketimur ke Indonesia se lam golongan barang jang ber- perti halnja orang2 Amerika dahulu 
sangkutan menjerahkan Bukti In- melihat ke Barat. Sedangkan Tuhan Khusartinng. - membuat kita mendjadi tetangga, 5 maka tehnik mendjadikan kita seha Ditetapkan bahwa untuk men- hat. Marilah kita sempurnakan persa dapat idzin devisen sementara habatan ini dengan kerdjasama jang (slip) untuk import barang-barang baik dan bidjaksana. ' Demikianlah bersangkutan itu harus  diserah- Mr. Zain dalam pedatonja dimuka kan oleh importir Bukti  Indose- para pemuka2 perdagangan dan in- men jang diperlukan. Dengan su- dustri Amerika di New York baru? rat bukti ini maka importir akan ini. (Antara). 
mendapat slip dengan sedjumlah j - 
valuta asing jang dinjatakan da- | 1500 ORANG MAROKKO lam nilai rupiah menurut koers ' DITANGKAP. 5 resmi sedjumlah rupiah jang dise' Polisi Maroko pada hari Re but pada ,,Bukti Indosemen” ini. |bo mengumumkan, bahwa 1500 Untuk mendapatkan idzin devi- orang Maroko telah ditangkap sen jang pasti maka importir ha ' dibagian kota jang terlarang. Di rus menjerahkan: (pertama) buk- |antara mereka jang ditangkap 

ul Akan Bc- 

Magelang Kini 

hanja dibagian belakang dari ke 

Peraturan P-47 
Kantor Pusat. Urusan Import 

hari Rebo mengeluarkan surat 
edaran no. P.47 jang memuat pe 
raturan2 pelaksanaan import da- 
lam rangka Peraturan Indusemen 
1933, : 

Peraturan P.47 ini disertai lam 

  

  

  atau ,,kutjir”. Kalau anak2 itu su- | 
dah berumur 5 tahun, maka oleh 

orang2 tuanja, gombak dsb. dari 
anak2 itu ditjukuri, dengan mengada 
kan selamatan djuga. (K.R.). 

ha! mana daja- 

ti.penjerotan uang maka pada :terdapat Hassan EI Bekai ben bank dan (kedua) T.P.I. menurut | Abdel Kaider, 22 tahun jang di persentase sbb: daftar B. II 100 | tjari-tjari polisi karena berkali-ka pCt, dan daftar-daftar C dan D'!li melakukan pertjobaan pembu 200 pCt. : nuhan. 

SEDJAK VYSJINSKY 

Djika Rusia bersikap demikian 
maka dia tidak mempunjai maksud2 
djahat. Tudjuannja jang terpenting 
ialah memelihara hubungan2 jang 
baik, meskipun hal ini tidak berarti 

sempatan kepada pihak lawannja un- 
tuk menarik untung dari pada ke- 
adaan baik itu. Hal ini ternjata dari 
pidato Vinjinsky itu. Pidatonja itu 
'tidak disusun di New York oleh 
Visjinsky sendiri, melainkan okh 
Molotof. 
Semangat tjerdik dan tadjam jang 

biasanja terpantjar dari tiap2 pidato 
jang disusun Vinsjinsky itu tidak 
nampak dalam kata2nja sekarang, 
melainkan menurut suatu gaja ba- 
hasa jang kering, tidak menarik dan 
kaku, meskipun harus diakui bahwa 
pidato itu disusun dengan pandai se- 
kali, seperti jang dapat diharapkan 
dari seorang advocaat seperti Mo- 
lotof itu. 

Moskow menghendaki supaja usa- 

pasifikasi diserahkan sepenuhnja ke- 
pada kebidjaksanaannja. Sidang leng 
kap PBB harus melarang diperguna- 
kannja sendjata atom, harus meng- 
adakan pembatasan2 dalam persen: 
djataan. Sidang itupun harus mela- 
rang berdirinja organisasi Pakt At- 
lantik. - Kemudian harus ditentukan 
bahwa pelaksanaan keputusan? itu 
diawasi dengan keras. Mengenai tja- 
ra-tjara ' mendjalankan pengawasan 
itu harus diadakan perundingan de- 
ngan Moskow. 
Sementara itu harus diingat bahwa 

Amerika jang Yulus pertama meng- 
usulkan supaja mengadakan larang- 
an untuk mempergunakan seudjata 
atom, jakni seperti jang disusun da- 
lam usul Baruch dimasa Rusia be- 
um memiliki sendjata atom. Tetapi 
ketika disinggung2 untuk mengada- 
kan pengawasan, maka Rusia tidak 
bersedia mengizinkan usaha jang de- 
mikian itu didaerah jang dikuasai- 
nja. Demikianlah sikap keras Rusia 
itu tidak lebih menggampangkan 
usaha perlutjutan sendjata. Bagai- 
mana orang dapat melangkah kepa- 
da usaha tsb., dimana masing? pihak 
menjetudjui untuk melepaskan se- 
pertiga dari kekuatan angkatan ber- 
sendjata seluruhnja, sedangkan pada 
hakekatnja kekuasaan Rusia tetap 
terpelihara. Boleh djadi akan tibalah 
waktunja dimana hal ini tidak ber- 
laku tetapi saat ini masih djauh. 

Selain itu pembatalan Pakt Atlan- 
tik akan berarti terpetjahnja kekua- 
saan Barat, sedangkan genggaman 
Rusia terhadap negari2 satelit tetap 
kuat.“ 

: Politik Stalin kembali 
lagi. 

Kesimpulan jang ditarik dari 
pidato itu ialah bahwa politik 
lama jang dianut oleh Stalin di 
masa jl. kembali lagi. Jakni suatu 
politik jang berusaha mentjegah 
meletusnja perang dengan sekuat 
mungkin, akan tetapi disamping 
itu tetap menegakkan ketegangan 
dunia, dengan mengharapkan su- 
rutnja kekuatan jang dipusatkan 
terhadap Rusia. 

Maka njatalah bahwa orang 
belum memperoleh suatu kema 
djuan apapun djuga dengan per 
sSiapan2 untuk mengadakan kon 
perensi mengenai masalah Korea 
jang sudah harus dimulai pada 
tanggal 28 Oktober jad. Harus 
diakui bahwa pihak Amer'ka sen 
diri bertanggung djawab akan 
kelambatan mengadakan persia- 
pan2 itu. Mereka keberatan ter 
hadap ikut sertanja India dalam 
konperensi itu. Sebenarnja suatu 
sikap jang terlalu keras. Banjak 
delegasi2 Barat jang lain mempu 
njai pandangan jang berbeda da 
lam soal itu. 

Sementara itu Amerika sudah 
memperlihatkan sikap jang lebih 
lunak. 

Mereka tidak keberatan lagi, 
bahwa konperensi mempeladjari 
usul2 untuk mengundang peserta 
peserta jg lain. Nampaknja penga 
ruh kata2 Nehru memperlihatkan 
akibat-akibatnja. 

Akan tetapi kesulitan jang ter 
penting terletak dipihak Rusia. 
Pertukaran fikiran antara Peking 
dan Washington tidak dapat me 
lalui saluran2 diplomatik, karena 

! Amerika tidak mengakui pemerin 
tah Peking. Djadi segenap pertu 
karan keterangan2 melalui dele- 
gasi Swedia jang mempunjai per 
wakilan di Peking. India mengu 
sulkan supaja pertukaran ketera 
ngan2 itu sebaiknja didjalankan 
melalui sekretaris-djenderal PBB, 
.karena pertempuran di Korea itu 
adalah pertempuran antara pihak 

“komunis di Korea Utara dan 
PBB. Usul itu diterima dengan 
sepenuhnja. 

Tetapi hal ini mengakibatkan bah 
wa Tiongkok mengabaikan sama se 
kali saluran Swedia itu. Amerika ti 
dak dapat mengemukakan atau men 
djawab apa2 kepada mereka itu. Se 
gala-galanja melalui PBB. Akibat 
tehnis dari pada keadaan ini, ialah, 
komando Amerika di Korea, jg hing 
ga sekarang memainkan suatu pera- 
nan penting dalam perundingan2 di 
anggap sepi. 
. Sikap Amerika terhadap keadaan 
ini adalah suatu sikap jg dapat di 
mengerti karena peranan Amerika 
sekarang tidak seimbang dengan 

  
  

  

5000 Gerilj 
RADJA  NORODOM  Sihas' 

nouk dari Cambodia 'menjatakan 
dalam interview dengan surat ka- 
bar Viet Nam ”Dan Ta”, bahwa 
pihak Viet Minh kira2 mempunjar 
5.000 orang pengikut didaerah 
Cambodia. Dikatakan, bahwa ki- 
ra2 2.000 sampai 3.000 orang ge 
rilja Cambodia telah terbagi da- 

"NE SS. Tam 2 golongan, jaitu golongan 

TOKO   
komunis jang dipimpin oleh Son pin gerilja 

ada Vietminh Bersaran 
non-' mendjawab, bahwa ia akan ber- 
Son lindung dibawah mahkota radja Ngoc Thanh. Atas pertanjaan ' apabila Radja telah memperoleh tentang kemungkinan Son Ngoc kemerdekaan bagi negerinja dan Thanh berlindung dibawah mah- mengadakan pemilihan2 baru. kota radja Norodom  menerang-| Dalam hubungan ini Radja Noro- 

kan, bahwa atas  permintaannja, 
kolonel Dap Choun telah menga- |untungan dari keadaan pada saat ne 
dakan hubungan dengan Son- | gara akan memperoleh kemerdeka- 
Ngoc Thanh, akan tetapi pemim- ' annja. Dikatakan, bahwa Thanh' se- 

ini dalam pada itu 'dang mengedjar kepentingan perse- 

Ngoc Minh dan golongan 
komunis jang dipimpin oleh 

dom menuduh Thanh mentjari ke-! Vict 

g Di Cambodja 
orangan, 

Tentang sikap  Cambodja terha- 
| dap Viet Nam dikemudian hari Ra- 
dja Norodom menjatakan, bahwa 
Cambodja akan tetap menjelengga- 
rakan perhubungan jg biasa dengan 

Nam dilapangan politik dan 
ekonomi. Mereka akan senantiasa 
merupakan 2 tetangga dan 2 saha- 
bat, demikian Radja Norodom. 

(Antara—AFP), 

& 

ramah tamah. Kemarin malam 
dua orang Rusia itu pula menam 
ramah tamah. Saja mendengar 
akan datang pada perdjamuan kami bukan 

bahwa dia bermaksud memberi ke-: 

ha mengadakan perlutjutan sendjata, | 

& 

lah Barat dengan 

wa hal-hal 

pakkan dirinja. Baik Yysjinsky 

sumbangan jg diberikannja selama 
diadakan pertempuran. Tidak ada 
banjak orang lagi jg pertjaja bahwa 
pada tgl. 28 Oktober dapat dimulai 
perundingan2 mengenai masaalah 
Korea. Setiap Orang jakin bahwa 
Rusia akan berusaha sekuat tenaga 
Supaja mentjegah terdjadinja perun- 
dingan itu. 

Amerika mengantjam. 
Amerika lantas akan memper 

timbangkan untuk melaksanakan 
antjamannja meninggalkan konpe 
rensi djika ini tidak memberi 
hasil2 dalam waktu tiga bulan 
sesudah tgl. 28 Oktober itu. Pen 
dapat umum di Amerika tidak 
sabar lagi. Dia menuntut dari pe 
merintahnja suatu beleid jg kuat, 
tetapi hal ini tidak berarti bahwa 
pertempuran harus dilandjutkan 
seperti jang diharapkan Syngman 
Rhee. Sedangkan pihak komunis 
pasti tidak menghendaki pengula 
ngan pertempuran bersendjata. 
Lalu apa djalan selandjutnja ? 
Perang dingin tetap menguasai 
keadaan internasional. Tetapi di 
samping itu sudah dapat ditentu 
kan gambaran jang pasti menge 
nai politik Moskow, jakni ia 
kembali kepada stadium seperti 
jang berlaku dimasa hidupnja 
Stalin. Bagaimanapun djuga si- 
dang Umum ini dapat kesempa 
tan untuk mengetahui bagaimana 
keadaan jang sebenarnja. 

wakil Belanda berkata demikian 
?? Hal mana didjawabnja dengan ramah tamah: 

  

. 

(Pandangan Suram Dalam Mengha- 
dapi Kon perensi Korea 

(Oleh: Dr. M. v. Blankenstein) 
PA 

sidang lengkap PBB, maka tahu 
raf tahu dengan pasti apa jang 
bisa mengharapkan banjak dari 
boleh mengutjapkan sjukur bah 
dapan mereka. Yysjinsky dan Malik pada waktu ini berada di New 

pada delegasi Indonesia diadakan 

DA tgl. 21 September mengadakan pidatonja jang besar dalam 
pasti, bagaimana keadaan oa merugikan dan menguntungkan mereka. Nampeknja Barat tidak perkembangan keadaan dikemudian hari. 

sekarang. Ba- 

Disamping itu Barat 
jang djelekpun tidak menampakkan bajangannja diha- 

York, dan sikap mereka sangat 
malam perkenalan, dimana  ke- 

maupun Malik bersikap sangat 
kepada orang2 Rusia itu: 

Politik Moskow sedjak  djatuhnja 
Beria, berada dalam suatu tingkatan 
kembali semula”. Dalam pelbagai 
lapangan- konsesi ditarik lagi. Pe- 
ngosongan kamp2 kerdja, pengura- 
ngan terror, sudah dihentikan. Dju- 
ga konsesi2 jg diberikan kepada go- 
longan tani di Rusia dibatalkan lagi. 

Sedangkan dinegeri2 satelit sikap lu 
nak dari pada masa liberal” telah 
lalu. Di Djerman Timur pemerintah : 
mengalah kepada pemberontakan bu 
ruh, 

Genggaman tentara Rusia adalah 
demikian kuatnja sehingga orang ti-: 
dak mengharapkan suatu pemberon 
takan jg baru. Tapi bagaimanapun 
djuga Djerman Timur tidak dapat 
merupakan suatu dasar kuat bagi 
kekuasaan Rusia. Dan apa jg berla- 
ku bagi Djerman, berlaku pula bagi 
negeri2 pengikut jg lain. 

Nampaklah bahwa segala sesuatu 
mempunjai hubungannja dengan apa 
ig Barat lihat disini. Terkedjutnja 
Moskow sebagai akibat meninggal. 
nja Stalin sudah hilang. Salah satu 
hal jg menarik jg kelihatan di Djer- 
man ialah kenjataan, akan gagalnja 
pihak komunis untuk mempengaruhi 
golongan muda. Propaganda komu-   nis nampaknja tidak dapat melawar 
pengaruh pergaulan hidup kekeluar- 
gaan di Djerman. Di Rusia kekua: 
tan keluarga ini telah kurang. Apa- 
kah hal ini akan diusahakan pula di 
Djerman? 
New York, 28 September. 

  

@TJATUR 
NDONES 

    

Ma Pen il ND 

Anak Adjaib 

namaan, antara lain banjak jang 

1920 dikota Lodz, 

nja tipis, wadjahnja tenang dan 

tjatur. Tapi ta' tahu mengapa 
na merasa senang dan bermain 
Waktu makan, 
disampingnja. 

Djadi terang, tjintanja terha 
dap tjatur sampai sekarang ini 
bukan tjinta sambungan, bukan 
pula karena patah hati sebab di 
tinggal kekasih. Pada tg. 3 No- 
pember 1920 berangkatlah ia ber 
sama orang tuanja ke New York. 
Segera kedatangannja di New 
York itu mendjadikan kegempa- 
ran. Ia bermain dengan kampiun 
dari Marshall Chess Club, Frank 
J. Marshall jg kenamaan ketika 
itu. Ta? lama kemudian anak ke 
tjil ini bermain lagi di West 
Point Military Academy setjara 
simultaan dan hasilnja 19 kali me 
nang, 1 kali remis, tidak kalah. 

Tapi waktu ketjilnja, ia pun dapat njanji, 

  Banjak para sardjana jg heran, 
sampai2 kepala anak ketjil itu 
diukur besarnja. Memang adjaib 

Kenalkan 
IA 
S5.Reshevsky 

Dim Dunia Tjatur— Umur 
5 Th. Gulingkan Djago2 Tua 

DALAM SEDJARAH tjatur baru sekali terdjadi jang anak berumur 5 tahun telah dapat merubuhkan djago2 tjatur jans ke ' 
sudah uhanan. Kepandaian seper ti itu sungguh suatu karunia Tuhan. Dan ini terdjadi pada tahun 

anak itu bernama Samuel Reshevsky, lebih di kenal sekarang dengan singkatan S. RESHEVSKY. Kelahiran Po landia dia, orangnja ketjil menurut ukuran orang Eropa. Rambut 
ernstig, senjumnja selalu ,,kritis”. 

naik sepeda dan main 
dan sebabnja. Ia bernjanji kare 
tjatur sebab tjinta pada tjatur itu, 

membatja, sampai mau tidur pun selalu tjatur ada 

anak ketjil ini. Tidak kurang dari 
3000 penonton jang menjaksikan 
kepandaian anak ketjil ini. Tapi 
sekarang ia sudah tidak adjaib 
lagi. Umurnja sekarang mendeka - 
ti 40 tahun, namun ia tetap awet 
dan kuat, merupakan saingan 
terhebat bagi djuara dunia Bot- 
winnik dari Rusia. Dan sekali- 
kali kalau Sdr. melihat orangnja 
dalam ,,voorfilm Sportnieuws” di 
lajar putih, tentu Sdr. akan tidak 
ragu2 lagi untuk mengatakan: 
»Hidupnja memang didasarkan 

kepada ketjintaan dan tjinta jan 
semurni-murninja  jalah tida 
usah pakai hitung-hitungan un- 
tung atau rugi.” Itulah Reshev- 
sky dan memang begitulah pen diriannja waktu ditanja oleh para 
Wartawan. 

  

DJAWABAN KOMBINASI No. 
25: Kalau menurut gambar sudah 
terang, dalam segala variant hitam 
tentu menang. Karena itu semua 
djawaban jg masuk adalah betul. Se 
mustinja redaksi harus ' menempat- 
kan benteng putih lagi di e7 sehing 
ga matericel kedua fihak seimbans 
dan kalau demikian maka djawa 
bannja: 1 3 Bixe7 2 Me a7, 
Mg7—d4 -- seterusnja hitam  me- 
nang, 

Djumlah nilai s/d No. 25: SEMA 
RANG: R.M. Soekarno Soeriokoe- 
soemo (13), B.R. Soejoko (18), A. 
Njaman (12), R. Soenjoto (6), Liem 
Boen Kwan (45), Djojosoewignjo 
(39), 'Gunanto (12), R. Soebardjo 
(18), Oen Khik Kiong (56), Mas: 
hoeri (25), Sartiman (14), Soetandar 
(47), Nur Hidajat (7), R.M. Santoso 
Roeswinardi (27), Soenardi (30), Sa- 
lim Soepradi (14), Soelantoro (9). 
Tjahjono (15), Joe Kiem Hong (6), 
R. Soeprapto (4), Moh. Iksan (25), 
Moch. Tegoeh (25), B. Soemardjons 
(29), RS. Padmodipoero Sadjeri 
(4), M.T. Hadi (4), Rg. Julia Tarjo: 
no (4), Chisban Ismail (9), Moch, 
Slamet (2), M. Afwan Shd. G1), 
Baroes (11), Na' Chayt (2), Ro- 
chiem (2), TJIREBON:  Masduki 
(23), Moch. O. Wigenapradja (44), 
Machfud (6), R. Goembara Soebra- 
ta (7), SOLO: Wisnu Barata (21), 
Usman Maasum (38), Mohamed Sa 
dik Djohri (10), Soewadji (45), M. 
Sentot (27), Abdullah Sani (21), M, 
Amin Maasum (19), Siti Soendari 
(2), Halim Husin (49), Poespoatmo- 
dio (21), Sri Gayatri (50),  Sardji- 
min (45), Sarjono (13), Njonja Bu- 
dimuljono (20), Abdullah Karim 
(10), Fachrijah (39), Srijoso (37). F, 
Suprijono (42), Tri Djoko Santoso 
(20), Sri Sugiarto (20), Njonja Dar- 
jono (13), Purwanto (4), Boentari     (2), Mardjono (8), PEKALONGAN:   

PROBLEEM 

No. 27 
Pengarang : 

Dr. E. ZEPLER 

Putih: Rh8, Bg5, Kc6, bi- 
dak h4 (4 buah) PP 

Hitam: Rh6, Mc8, bidak 
h7 (B8 buah) 

Putih djalan dulu dan mat : 
lima zet, 

Nilai 3, djawaban ditung- 
gu selambat2nja tgl. 26 
Oktober 1953, 

Thio Oei Siang (5), H.A. Djaelanie 
(27), M.A. Ghoni (29), A. Soewon- 
do (57), MAGELANG: Goenadhi 
(34), R. Soerosewoko (6), S.B. Ra- 
hardja (46), R. Soemewo (35), Njo- 
nja E. Soekardi (14), Abdullah (7), 
S. Wahjana (25), Sarno (10), Djoko 
Judojono (2), KLATEN: Goenowo 
(8), BATANG: Lim Pitt Giam (20), REMBANG: Pamoedji Rahardjo 
(32), LASEM: Soejoso (12), SUKO- 
HARDJO: Padmopranoto (41), Kas- 
diopranoto . (31), KENDAL: A.K. 
Niam (52), Sunardi Tjarjohartono 
(14), Kasijo (33), M. Soekojo (37), 
PURWODADI: R. Moh. Herat 
(21), Oetojo (26), -H.S. Marwotho 
(2), WONOSOBO: Prawirohardjo 
(Garung) (27), GUBUG: Soenarto 
(19), JOGJA: Fauzie Anwar 40), 
Machrus Samad (26), Sri Soedarjat- 
mi (35), Djokowadono Tn ban 
TI: ' Soemartono Adi (NG Ata 
bar Adidati (17), Moeksan (42), WIROSARI: S. Adisabroto (32), PURWOREDJO: R. Ristanto 10, 
R. Soebagijo (29), Sri Hariadini (35), KUDUS: Njoo Hwat Siang (23), M, Soekadis (12), KUTOARDIO: R. Poerwoto (19), Notopawiro J9), Gi- ri Santoso (6), Harsono (2), TAJU : Sukotjo (20), SRAGEN: R, Sarwono (31), R. Soetadi (29), DEMAK: Ra- melan (4), Djamingoen (4), DJEPA- RA: Soetojo Mardjono (51), WELE- RI: Ong Tjien Liang (16), PURBO: LINGGO : S. Karjohusodo (4), SU- RABAJA: Liem Djiet Kak (11), 
UNGARAN: R, Hadipronoto (9). 
Surat djawaban no, 25 jang belum kami terima, nilainja akan kami su- 

sulkan asal tanggal mengirimkannja 
tidak terlambat. Untuk bulan ini ha 
diah2 disampaikan lewat pos kepada: 
1. #Sdr. A. SOEWONDO, Nojonta- 
kan 12/12 di Pekalongan (nilai 57). 
2. Sdr. OEN KHIK KIONG, Progo 
UI no, 44 Semarang (nilai 56),   Kami utjapkan selamat,    
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          Rp. 20.— dan Rp. 10,— 

KE | eat eaga aa Pasar Malam Semarang Rallye SE PE D A 
po Gaby NYA Ne Ns De Diadakan pada tanggal 25 Oktober 1953 dan di-ikuti oleh 91 djago- : Pilihlah selalu tjita jang njonja i djago Na Na " tan T. : dapat pertjajai. er re SWEEPSTAKE dibawah pengawasan Notaris JANG 

R. M, SOEPRAPTO untuk : 
Waktu Njonja membeli tjita, uang JAJASAN PER UMAHAN MARHAEN kp Kn , Sangar tapal terpakai, tetapi sajanga Hadiah : Pertama -— FORD CONSUL 4 door Sedan TER "4 : AA : Ujita selalu mengetjewakan. Njonja dapat dilihat di autohandel HIN YOE Bodjong. : . harus selalu jakin. bahwa tjita itu Kedua — SCOOTER ,.TERROT” Jidapat dili, c £ 12 | | A tak luntur. warnanja tetap. tenunan, Ketiga — BROMFIETS ,,FOXINETIE”) hat distand asn CL s Ko b IT D N I nja tak mengkerut atau tak lekas. Ke-empat —— RADIO ) Rallye Se- FORD ENGLAN e kojak. Kelima ' — SEPEDA ») peda-Motor 
Pada tenunan Tootal dalam hal ini dalam PASAR-MALAM. AN AN F3 
Ton ra en “PeRAh Ditambah dengan lain-lain hadiah jang berharga. 
h da Kasta sangat menarik Harga sebuah Lot: Rp. 5.— (Lima rupiah). 

i dan tak membosankan. Undian2 dapat dibeli di : 

Bila Njonja lain kali berbelandja, an Pn Kena MALAM SEMARANG Gedung 
mintalah diperlihatkan tjita keluaran ing aa k j 2 p 35 0 Dis 5 DIAGO" Bodi Tootal seperti: TOBRALCO. Pe Sekretariat P.P.S.S. Toko Djamu Tjap ,, odjong 

perti lai LU XORA. LYSTAV, dan ROBIA. Aa NN ena 
terasa dingin. Smeer ini mempu- | Njonja akan menemui pada tiap Na Du Nan 
njai beberapa sifat2 istimewa, an- matjamnja nama  Tootal disisinja, 2 Aa alas ka Dn tatafik Kel akal tidur 1 , 2 »THE SPORTS SHOP”, Bodjong. Tanya "Sama wekali tdak berbar untuk mengingatkan pada Njonja, BANDUNGSCHE WASSERII, Gang Pinggir. haja bagi kese otak, maupun - data MP MAN TAPI : Banner . kulit pa NI Sinsin : «bahwa ini memakai djaminan Tootal. Toko ,,ANEKA”, Duwet. 

Pi kai era Debt 2 Toko ,,MAART”, Djl. Mataram. 
Ditanggung ada bandingan- : | N.V. Algemeene Handel Mij, Purwodinatan—Tengah. nja dalam selurul dunia. li : 3 ajaa Juwelier ,,MERAK”, Kranggan. 

PO Pa : Tank A.A X —e Juwelier ,,T1O”, Bodjong. Harga Rp. 1,50 " BAHAN? PAKAIAN JANG BERGARANSIE Juwelier ,HOK SING”, Bodjong. 
per pak. Pesanan bisa kirim ke- | rootAr bai bak eka $ # dan lain2 Toko di Djawa-Tengah dan Djawa-Timur jang di- 
seluruh Indonesia. Semua Agen2 || (Berhubung dengan keadaan, belum dapat dibeli disemua tempat dan persediaan tidak selalu tet , SN Ant Rerata Ralye terseaik 
harga sama. : : | TT " MR S ON TER Selalu tetap Gan) Djangan ragu-raga dan pilihlah Startnomer dari peserta jang Sepeda, Seneda Motor NOR MAN dan Sepeda | 3 ie Skak , . $ sudah terkenal namanja dari Nomer 1 sampai dengan 91 sebagai- TG ! Tpi 
GB Aga Ta 1 senen | 2-HP/1-315 NN Tn , | mana tertera dalam daftar jang disediakan ditempat-tempat pen- Kumbar »NORMAN C1 CLE MASPER JS: baru 

g sm ci Sa 2 Guna undian. BISA DIDAPAT PADA DEALER2 JANG TERKENAL.“ “9 
NE AAN AL HH ML AN AL Ls N “ 

5 y Pa wi aa s3 : Be 2 : ” ang £ bag £ 1 

Badan Gagah Tena a Kuku #aladiaran Sedjarab. wink P S, GL B: No. 4 N atutatai , # £ £ Sekolah Rendah engumuman 4 0.3 2 Oo. 1 

, : K u 4 PANTJANG SEDJARAH INDONESIA 2 Rp. 5,50 KURSUS B. INGGERIS 
Per SEM 8: dihiasi lengkap den. gambar? dan ulangan2nja. f 6 7 : “Temukan Na rang 4 . PELADJARAN SEDJARAH DI S.R. (Udjian2 dari London & Cambridge) Nongan Tads Pb, Aa htorg. Kent. Engumd. : AA : : “Sai 1 Petundjuk Utk. Guru & Rp. 2.50 ae : 1 , KARO MEN UNA UEA KMR TE UNE Disusun oleh ahli didalam vaknja ,Bapak ENDO HARDIA- AN aa Pan Mean G3 

SUWITO” (Inspektur Pend. Guru) d dapat kata sambutai : Pat AN SENI Pai Ep 0 AA EA AAA Ka Ta NE TA aa MAAN Lg jang baik pula dari Bapak INSPEKSI SK KEPALA DAKKAH V) BN Se en an ena Peak Re an 5 mengandjurkan dapat untuk dipakai di Sekolah Rakjat. ne Ba Yana Pa aan pertengahan, Udji- BOLLY WOOD SONGBOOK No. 8 ? Ha aa Kena BN Sara SAN Sa Moga ena jan In 3D COLOR Ke tjetakan kedua. Ir ral-me “ - akannja Fosta F. 
Tek --  Bahasanja mudah dimengerti. Tjara menjanjikan bahan Yuition (kursus tertulis) ini maka siapapun djuga di-Indone- Terkenal sudah selalu membawa 'Tophits - 32 pag. tetapi 37 Songs: Siar sedjarah sangat tuenarik, selingan2nja memberi tjonton2 sia, dapat mengikuti kursus2 kami dibawah pimpinan guru2 MY. JEALOUS EYES, I WENT TO. YOUR WEDDING, TILL dan nasihat2 jang berguna kepada murid2. jang beridjazah dan tjakap, menurut rentjana jang teratur. I WALTZ AGAIN WITH YOU, A KISS TO BUILD A DREAM Untuk sekolah2 dan Madrasah2 pesanan 50 ex. buku keatas dapat Kirimkanlah 75 sen (meterai) untuk keterangan2 lengkap ON, SWEETHEART OF YESTERDAY, I LOVE YOU BE- 2 : Pena Oi an an & Ne sedikitnja Ba nana Haa Mn Inggeris  Beridja- CAUSE, APRIL IN PARIS dil. ditambah EXTRA EDITION & 

Tn lan Pang Na an LAN UT “POS ap s (UPON UNTUNG. 
ena N ui K MN ITA - 8 LAK 5 Pesentah langsung pada, penerbilnja : t Tingkatan kursus2 kami adalah s.b.b.: Na Rp 6.— p.eks. Dapat pesan mulai sekarang pada: 2 Pn aa n ftjepat bagi Mereka jang Ter- j as 5 2 pa Nge narain Lane Pan Pertama) . WAYANG PUBLISHER - Preg. Bunder 18 - Surabaia. 

£ TT ANA Tanba “# £reparatory tours jepa MAA AA AA AL AS AL AL TE AA AMIROSOL paling Mudjarab dan tjepat kembalikan bagi tenaga- : MA NA ATI ak ea Maan Dg sai Pada Landjutan) NA AL AL AN AL TT LL AL LE AL 
. jang sudah Hilang. Batan jang Pa TN maupun mu- : Es E3  — Correspondence (Surat-menjurat.) . Seperti mani entjer, potensi) kurang shawat. Inilah Kp. Bali XV no. 4 — Telp. 1166 gbr. E4- — Conversation (Pertjakapan). satu tenaga kalau sudah utang bisa Timbulkan rupa? penjakit. : 4 EA ? Pe es $ Penting untuk Misalnja BUAH pinggang, hati berdebar2, muka putjat Lekas EA 2 3 6 : Ta AS & marah, Suka lupa, Kurang makan, kurang tidur, Muka putjat, Bean MET Ane 5. M. A. Cc dan 2. M. K. A. Dan Lain. | DENGAN MERASA BANGGA SERTA GEMBIRA AKAN MEMPERSEMBAHKAN Sediarah Perek : K2 2agmoak at Kit elomt akang danita. SATU FILM DASJHAT  (COLOSSAL) M. G. M. jaran £erekonomilan Ke- 

Soma Kan kotor tidak tjotjok pinggang segan sakit, kurang da- ag s sa 5 Ang Rp.7.50 , “rah, tidak Punja anak, Dan lain-lain, RANG MAKAN INI - yng £ j : 3 “1 . : : 0 OBAT WANITA JANG HAMIL M-G.M's drama of a wicked empire and the love story an ya Hanna ta Adat mada 2 dk Be AMIROSOL harga ... Rp. 25.— b i Id: Or : gan langsung o ae ibeli pada semua toko? buku. 2 $ CN AMIRODGL. Sakit keputian (Pektha) —........i. Rp. 255 etween a pagar soldier and a Christian slave girl! BEDAK esanan langsung ditambah .ongkos kirim 1096 AMIRO OLI, Obat Luar Buat orang lelaki, tambah kuat Rp. 20,— ma L RA paling sedikit Rp.1,50 Penerbit "ERLANGGA" Ka TRANS GAN: Hilangkan kukul (Djerawat) dan £ : £ OLASSA 3 Kramat IV No: 11 : 2 muki 1D “ber J2 dini nasi Bea marga “anna aga aa DARA R p. 25 — C j STARRING o Dirumah obsi & Toko? Db j akarta. 
Tjatjap rambut Bikin pandjang-dan gemuk sg “4 AMRoBeErr TAYLOR :    

  

  DEBORAH KERR 

        

     

    

    

Tambah ongkos kirim 104. 3 
gen: Ngupasan 12 Jogjakarta. ' : gi KASIM DADA Kp. Melaju 30 Semarang N. V, N A N Ik E N G 

2. HOK AN Patjinan Magelang PANT ki ae 
P3 —.. ENG TAY HO Pekodjan 101 Semarang 

DJA KARTA, KOr 2 Toko Obat ENG TJE HOO Djl. Nanking 17 Madiun. AnLA- A. 
7 Universal Stores Bodjong 6B Semarang. Perawat? In, k 

aa Toko RADJA BALI Djl. Kaju Tangan, Malang. 2 esawat2 Permanent Wave lengan atau zonder 
Toko Tjap KENDI Klaten Stroom (Stroomloos!. 

Kap2 Pengering. 
Pengering2 rambut (Fohn). 

Serbuk merk Duart, Globe, dan Triangle. 
Onderleggers. 

Bak2 Pentjutji. 
Mesin2 Djahit-Kaki. 

Radio2. 

Dengan pengambilan engros dapat potongan 
Istimewa. Service ditanggung memuaskan. 

Toko Obat Po Ning Tong Djl. Pemotongan 9 Salatiga. 
Terbikin oleh tabib AMIRODIN Depan Kusumojudan Solo. 
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NO WOMAN LOVES A WEAKLING 
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Screen Play by JOHN LEE MAHIN sad S. N. BEHRMAN, SONYA LEVIEN » Bused 

Diroeted by MERVYN LeROY - Prodsced bp SAM ZIMBALIST.» Aa MGM Putar » 
TJERITERA RINGKASNJA: HN Tej 

  

    Ki         

   

Sekembalinja pasukan keradjaan Roman dengan kemenangan jang gilang gemilang serta mem- 

  

    

  

  

sh "— PHARMA" bawa tawanan2 jang dibelenggu, disambut dengan sorak-sorai jang gegap gembita oleh ratusan i g maan 
: ribu manusia. : INI MALA M D.M B 2g , 

Tak usah didjelaskan kesusahan hati dan kesedihan laki-laki itu jang su- Pertjintaan jang menjedihkan dari Marcus (Robert Taylor), panglima pasukan Roman, dengan kEX 445 -I7—-9— (7th) 41 dah hilang atau kurang tenaga laki-laki (sjahwat)nja. Mereka tahu sen- seorang gadis tawanan Lygia (Deborah Kerr) jang tjantik djelita. 5 David O'Selznick Production of CITY CONCERN Tg TN diri bahwa KEKUATAN SIAHWAT semakin hari mulai semakin ku- Kaisar jang setengah gila dengan permaisurinja jang bengis mendjamu ratusan tamu2  diistana Alfred Hitckcock's CIN EMAS BENER | rang, tidak merasa puas. untuk berpesta gila2-an hingga pagi hari. The Paradin e Cas e" Kekuatan Taki-laki itu bersangkutan pula dengan kesehatan otak (urat- Kota Roma jang indah berada dalam lautan api sambil Kaisar Nero (Peter (Ustinov) memper- na 
sjaraf), buah pinggang, djantung dan perut, maka kelemahan sjah- saksikannja, bernjanji dan bermain musik. Gregory Peek — Ann Todd — Valli|. Ini Milam d: m: b. (u- see. umur) 

  

    

  

      

  

  

      
   

     

    

  

     

    
  

  

        

  

  
  

  

  
  

  

  

  

1 t atjapkali menimbul jakit lai i y the- Tengah , 4 5 : : Aan Se Tte) Pp Aa sa enda Dg Hen Head NN Hama Marcus berpatju dikenderaannja dengan sekentjangannja untuk menjelamatkan Lygia dari api ORI O N 5 See area Th LUX 5. Tan Ope 
Tg Na pusing dan lekas suka marah. Semangat kerdja hilang, jang bernjala2. 5 3 4 $ 4 ba : SP Niven Aa Du Si Gendut dan Si-Tangis malas dan kusut pikirannja. : Ursus (Buddy Baer) raksasa jang gagah perkasa bergulat dengan seekor banteng gila untuk me- »khiss.in the Dark" sebasai Pi lace: 3 PIL SEXANOL mandjur buat menambahkan tenaga laki-laki untuk se- lepaskan Lygia jang ditambatkan pada sebuah tongkak. 8 , sebagai Tolol disekolah Oxford! 

", Jamanja, tinggal sehat, berani dan gagah. Sebotol Rp. 20.—. Ratusan tawanan jang beragama Keristen digiring ke Circus Maximus untuk didjadikan umpan FIM ETR OP OLE 23 | TEARUDA FLA Retiasi SEXALIN untuk Wanita merasa sakit bulanan (haid) tidak tjotjok, ku- singa2 jang kelaparan. : ' 5.1 — 2D G,- (17 th) Bikin para penonton terpingkel2! PEN La Ing Pengadaan aka Gadis hamba sahaja jang jantik molek mengembuskan nafsnja jang penghabisan didalam pete: fly, 3, Gayney, — Pat O'rien Sae ain neng. 13 Teken Gie kan tuannja (Leo Genn) jang sangat dikasihinja. # Akan d Tg ar — i 
Krom HAIR NE Ob an jalinan Headbat putih Kp. 104 Rp. '15.— Marcus membangkitkan semangat serta kemarahan besar dari rakjat Roman terhadap keganas- Aneh WLAN DIRTY, FACES Sd Pi NN en ta Mun 2 ag gan Rp. 2S 2 an Kaisar Nero, menjerbu keistana dan membunuh Nero serta permaisurinja. DJAGALAN  Pengabisan : s Fanny By Gaslights Harus tambah 1596 ongkos kirim ,,DC PHARMA” PROD ' T- — 9.- (17 th) 
3 SN : Aa : eating di HARGA TEMPAT UTK PEN NAN MALAM: Rp.4.50 — Rp.3:00 — Rp.i.— Cho Man Hua — Lo Wi gen2: Semarang Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan » Magelang Kenaikan harga di-idzinkan oleh Kantor Pengendalian Harga dim putu " EN 
Toko Obat. HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat »KARUHUN” Djokja dan , tag Sa No NPK PPI L4O/ 851), g g ks sar "surat tgl. .NU CHI CHEH Ini Malam 

Pekalongan, Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, Djokjas Toko Obat 1 ? : (WARTAWEN WANITA) d.m.b. 
Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek Selamat HARGA TEMPAT UTK PERTUNDJUKAN SIANG HARI: HARGA BIASA. (u. segala umur) n : Pasu 5 3 : DA E 1 32 u Besok Malam Prem. 7.- 9.- (seg um) Tjirebon. 1 Sedikit hari akan berbareng di ” RE X ” — ”ORION” —' "METROPOLE”, KU ERL IE KGUL" 5 e PAT lu , Me RA j "1 s sesnsianband mama bear « HI Ne sada sa (ANDJING SETIA) GRAND tg G3 

Akan segera datang: | : ) Tanggal: 15 dan 16 Okt. | | Dgn. andjing adjaib jang hebat. | 5.- 7. 9,— das MITOI GREEN -TOM EWELL 
SEPED AB ERMOTOR D J. Arthur Rank's | : | ABBOTT & COSTELLO Kesasar di Alaska! Makan | 
(ana OA TECHNICOLOR : ce 

: 5 Ig 4 Pan 3 5, : 

d Ba tu 1 & 9 mn detiterh turater 2A-Matterof Life and Death: | AKAN SEGERA MASUK: Me Ona En pa —— motc 2nk srbaru 7 1 1 . : en Dowdogantan A—itakt A cp kepklap 40 el ter Fa 'dgn. DAVID NIVEN — KIM HUNTER | Radio SUD FUN K diamond 2 Heibat dan Gempar | Pn Ia : 5 ta Teks Indonesia 13 ch. Keatas. | b. GERMANIA FOX (keluaran fabr, Wega Samba) Ta Ini M . f Mulai Sekara.g dapat dipesan pada: AM La PLN Man Lena Male 19 #2 types jg. sudah terkenal kwaliteitnja I N D R A Jui Malam d. m. b. (a, 17 th.     
    

   

“ diperlengkapi dengan mata kutjing SITI TG. PERAK Roy Rogers 37 APA ja mungil tepat u/perhiasan rumah « " 
vr 5 “. suara basnja terkenal besar dan ulem. IA EA NGAN WAN ITA 

If KOCKI I THOVGHT | 1 FIGURED YOU MC “ harganja istimewa murah. Hilm Malaya Tstimewa d jerita d janji 1 YO Was TiLL OP / TRY SOMETHIN/ LIKE , UNTUK DJUAL LAGI DIBERI POTONGAN BAGUS Kie Pelayan emang engan Yeria fan Nianjian2 menawan hati, 
P masa aa Ki dapat dipesan pada Distributor Djawa-Tengah: Ha Atamma (II RADIU COLUMBIA, Pewotinaun Timur 30 || ROYAL Ini Malam dam, Cu 28 th . SEMARANG. 5 30-7.30-9 320 LEILA MARENO-JESUS RAMOS 

    COLUMBIA MOTORSFCOY 1TD. 
nata: op Telf. 921. Semarang 

ana h Keane maa 

| “ gelombang pendek dan pandjang compleet Png OSMAN GUMANTI — NENG YATIMAH— 

  
Wistar ( suRe, put TM LETTIN' THIS KIFLE ANSWER 

V Kena For ME 8085 1 CAN GRAB THAT SACK O" J 
TBE | NUGGETS WITHOUT HAVIN' T' SPLIT WITH LX 

  

    

       
   

      

         

       

  
  

  

PAN TEA ERA SA ORCE MBA MG BAE AU AKAN, ai BERBARENG Oo G 29 TARZAN PHILIPINA" 
DAPAT DILEVER DARI PERSEDIAAN : ROXY ae 1Fo  Heibat dan Gempar! 

St PENA MO To h Bm 0G Film Philipina bahasa Indonesia : 
  Penuh sensatie- Menggemperkan ! k 

Peranan | — eta   
  

  

Pa 
       5 We 2 na Ma pakai voetversnelling 

“utuk membebaskan dengan uang tebusan — Aduuhh. — Rock. Saja kira engkau masih : dan schokbrekers muka —- blakang. & sda ada dirumah gubug mendjaga gadis HARGA hanja Rp. 5,780, — Bantulah Pp. M, - 

  

      

  

| Midas Jones mentjo! 
keponakannja jang telah tertjuli   

      
    Bap in! 1 4 | ni jang kau kehendaki. itu, , y Doakan Mekah lah emas murni jang : mafia Mena para N, YapN GG TA CT Oo 

. — Sungguh, tetapi saja ukan menjuruh sendjata ini mendjawab uns endak mentjoba. sesuatu perbuatan Rn Vig : Maa an al no tama jd PRA UN Ah 

tuk saja dan ag debkan saja datar Ni nintt kantong emas murni seperti ini, Jug. Al saja da- BODJONG 27 : TELP. 1400 SEMARANG. , Da 3 
itu dengan tidak usah dibagi dengan Rock Vane — Haa — Hua. s tang disini tepat pada waktunja. Typ Pertj. ,,SEMARANG”, 1 8 

 


