
      
Kalau Saja Sampai Mati 
Demikian Itu Adalah Kehendak Tuhan: 
Tekad Ds Gerungan Jg Tetap Mau 
— Menginsjafkan Kartosuwirjo 
Ds. Gerungan, jang bermaksud menemui Pemimpin D.I. Kar 

tosuwirjo, menerangkan kepada Antara”, bahwa sedikit 
tak merasa bimbang untuk melak sanakan ” maksudnja itu. Sampai 

  
ikitpun dia 

sekarang Ds. Gerungan belum menerima djawaban dari pihak ten 
tera bila dia dapat mengikuti tentera untuk menemui Kartosuwir- 

    

jo. Tetapi, djika dalam hal ini dia tidak mendapat bantuan dari 
pemerintah, maka Ds. Gerungan akan meneruskan  maksudnja 
Gengan beaja dan risiko sendiri. sebagai pernah disiarkan oleh 
berapa surat kabar maka Ds. ea bermaksud menemui Kar 
tosuwirjo untuk berusaha menginsja | dia, supaja menghentikan 
2ksinja terhadap Republik Indonesia. Dalam hal ini famili Ds. Ge 
rungan sedikitpun tak menaruh keberatan, karena mereka jakin, 
bahwa perbuatan itu dipandang aari sudut agama merupakan sua 

tu perbuatan jang mulia. ,,Dan kalau saja mati dalam usaha saja 
ini maka kematian saja itu adalah karena kehendak Tuhan”, de- 
mikian Ds. Gerungan kepada ,,Antara”. Perlu dikabarkan, bahwa 
Ds. Gerungan sama sekali belum kenak Kartosuwirjo. 

Utk Selesaikan Atjeh 
Perlu Pimpinan Orang2 Jg Mengetahui 

Psychologie Rakjat Atjeh: Kata 
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| Tito Akan| 
Gunakan 

Kekerasan? 
KALANGAN?2 jang lajak me- 

ngetahui di Belgrado menerang- 

  

marsekal Tito telah ingkar akan 
keterangannja, bahwa pasukan2 
Yugoslavia tidak akan  melepas- 
kan tembakan atas pasukan2 Ing 

Kalangan tadi 
menerangkan, bahwa sikap mar- 
sekal Tito dalam soal tsb. tidak 
berubah. 

Beberapa kantor berita dan su- 
rat2 kabar asing menajsirkan inter- 
viu jg diadakan oleh AFP dengan 
marsekal Tito sebagai suatu arti, 
bahwa dia telah bersiap sedia untuk 
memulai suatu konflik bersendjata, 

bahkan apabila penjerahan kekuasa- 
an kepada Italia didjalankan dengan 
dihadiri - oleh. pasukan2  Inggris- 

Amerika di zone ,,A”. 
Marsekal Tito dalam  interviu me 

nerangkan, bahwa pasukan2  Yugo-   Bupati Hanafiah 
Blangkedjeran Diduduki Tentara: Banjak ka 
gota2 Gerombolan Di Langsa Jg Menjerah 
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 T. HANAFIAH, bupati jang diperbantukan kepada guber- 
nur Sumatera Utara dan mengepalai bagian keamanan jang pada 
waktu ini sedang menindjau Atjeh dalam suatu pertjakapan de- 
ngan koresponden PI Aneta menerangkan, bahwa tjara2 penjele- 
saian peristiwa Daud Beureuh cs. jang effektif sebenarnja terletak 
kepada pimpinan, jang djusteru haruslah orang2 jang mengetahui 
psychologis rakjat Atjeh. Dengan mengemukakan  faktor2 agama 
rakjat dikorbankan oleh gerombolan, sehingga mendjadi fanatik 
dan menentang pemerintah, demikian Hanafiah, jang menjatakan 
selandjutnja, bahwa oleh karena itu dengan faktor2 agama pula- 
lah dan dengan bantuan para ulama jang lojaal harus diberikan 
pengertian? sewadjarnja dan penerangan2 rieel, sehingga rakjat 
tidak terpengaruh dengan mudah sadja oleh propokasi2 gerombo- 
lan dikampung2. 

  

Bupati Hanafiah selandjutnja —— s 345 Ora Itali 
- menjatakan menjokong . ketera- A1. . ng Aa 
ngan Teuku Panglima Polem ke USA Tak Akan Kini Pe an 2g kat 
pada Pl-Aneta, bahwa pemerin- ea wa sedjak tg. 8 Nlaobaa” 345 

tah dalam menjelesaikan soal? Keluar Dari orang Ialia telah dipaksa mening 
Atjeh perlu mendapat — bantuan , A galkan zone ,,B” Trieste, denuki dari tjerdik-pandai, alim ulama, PBB . an komumkk ai Ben Stah 
ahli adat dan ahli sedjarah Atjeh, 1 komite be akaan kia hari 
Penamaan bergadia setmbantu KalauRRT Diterima Dja- Dira Dalam komunike itu se 

Ketika menindjau Seulimsum di Anggotanja: Kata Wiley BndoPna dikatakan, bahwa Lan 
5 6 kr aren 4 ng menjingkir dari zone tsb. 

padh tg. 23 Oktober bersama2 2 berhubung dengan situasi jang di 
dengan komandan resimen, major | SENATOR - Alexander Wiley, Mn Biola ka aa an aa 
Prijatna dan direktur BRN, Didi jketua panitya hubungan luar ne TI a AE J £ : 5 aa i Aa Ne Amerika tg. 8 Oktober dan ke-87 Kartasasmita, bupati Hanafiah |geri senat Amerika hari 1031 I-orano: lajania” sdinsir-oleh pembo 

0... telah bersembahjang Djumahat | menerangkan di Indianapok: ME ab mb » (Pia) Pp 
D0 bersama-sama rakjat dan tentara |wa apabila RRT diterima mendja Pn Pa Ne Pe AA 

di Seulimeum. di anggota PBB, maka Amerika . 
'Banjak gerombolan me Serikat tidak akan keluar dari 500 b ut a 

| mjerah di Langsa. badan internasional itu. Beberapa j 

Menurut komunike komando |anggota2 kongres tertentu, terma Pp 2 2 A 
TT I (Bukit Barisan) jang dike |suk pemimpin fraksi partai repu endapatan DKA Ta- 
luarkan tg. 23 Oktober di blik, senator Wiliam F. Know- hun 1952 

Medan diumumkan, bahwa pada land pernah menjarankan tinda- 

1g. 20 Oktober dari Langsa dika kan Saga Amerika mengundur Pendapatan Djawatan Kereta Api 
barkan, bahwa menurut ketera- kan diri. di Djawa dan Sumatera selama ta- 

£ ngan pihak polisi dikota tsb- ba Wiley menerangkan, bahwa (hun 1952, menurut perhitungan de- 
njak anggota gerombolan pembe |apabila Amerika ,.berkemas-ke- | finitif jg baru selesai dikerdjakan 
rontak telah menjerahkan diri ke (mas dan pulang kerumah”, andai (pertengahan Oktober 1953 ini ialah 
pada alat? kekuasaan negara. kata RRT diterima mendjadi ang RP Pan Ben rn 

Blangkedjeran — diduduki |gota PBB, maka Amerika nistja |di Djawa Rp 993.627, an 
£ Bintara ja akan kehilangan pengaruh. pendapatan di Sumatera Rp 79.640. 

Menurut kabar jang diterima | Senator itu menerangkan, bahwa 051.— Ma Se an 
dari Blangkedjeran pasukan ten |dengan keras menolak diterima- Kn San lapas Tn p 'Z 2 AA 

tara telah menduduki kota terse Inja RRT mendjadi anggota, teta ba Na anis Tha an noer 
but pada tg. 20 Oktober pada |pi iapun tidak menjetudjui ,,sabo aan Sibitai bla Tas! “an Sa 

diam 17.00 dengan tidak menda |tase” terhadap PBB, apabila ba- pat dipastikan Siah lebih Kasi se 
pat perlawanan. Dalam pada itu |dan internasional itu tidak meme dang pendapatan tahun 1953 pun 

dapat dirampas seputjak brengun, |nuhi permintaan2 orang. nampaknja bertambah. 
seputjak stengun, seputjuk Mau- Senator Wiley dianggap seba| papat diterangkan, bahwa selama 
ser, seputjuk Lee Enfield dan se|gai seorang djurubitjara pemerin 'rahun 1952, menurut tjatatan pihak 
putjuk nistol Colt. Sebelumnja|tah Eisenhower dalam kongres DKA ada 93.428.079 orang penum' 
rakjat di Blangkedjeran telah di |untuk urusan2 politik luar negeri. pang dengan pendapatan Rp 232. 
propagandakan oleh gerombolan, | (AFP): 222.078,85. 
bahwa pemerintah R.I. dan TNI sz 

3 telah menjerah kepada tentara | 1 
2 Belanda, demikian komunike ko| g & 

mando sub-territorium Atjeh., D K t h Al IRI 
5 Perhubungan an den. | emi cu u an 

8 Meulaboh dan Tepaktuan. ! .. . 
£ Dalam Ban itu dari wakil kepa Surjiadarma Perlu Dipertahankan Pada 
& a kantor tilpun Kutaradja, PI Ane 5 : : - 
Oa kemperoleh kabur, buhwa pedal Kedudukannja — Putusan Dewan Menteri 
Saha waktu ini sudah dapat diperbaiki 6 | 

kembali perhubungan tilpun antara DALAM SUATU pengumuman Pemerintah jg hari Djun'at 
Kam aa Pan Bap Oa dikeluarkan oleh Menteri Penerangan mengenai kekeruhan jang 
tut, Sela daiatatia dapat di kabar- | ada didalam organisasi AURI, dinjatakan sebagai berikut : Setelah 
kani'batwa perhubungan tilpun Ku Menteri Pertahanan mengadakan nenjelidikan2 jang seksama ten- 
taradja-Seulimeum sudah dapat di|fang peristiwa AURI baik dengan djalan mendengarkan keterang- 
djalankan lagi, begitu pula perhubu an-keterangan lisan dari pihak KSAU, Perwira2 AURI jang tjon- 
ngan tilpun Sigli-Padangtidji. Teta-| dong pada KSAU, pihak KMU Sujono dan kawan2nja dan pen- 

pi Naba “tilpun Seulimeum-| dapat anggota2 seksi Pertahanan DPR, maupun dengan menggu- 
Padangtidji dan Sigli-Lho Seumawe | nakan bahan2 jang tertulis, maka diadjukan usul2  penjelesaian 
dan ke Takengon belum dapat di| peristiwa tersebut kepada Dewan Menteri. 
pergunakan. - Wakil kepala kantor 
tilpun Kutaradja selandjutnja mene-| Dalam rapatnja pada tanggal 22 rat-ringannja kesalahan Perwira2 jg. 
rangkan, bahwa usaha2 perbaikan | Oktober 1953 telah diambil keputu- bersangkutan, maka kepada mereka 
perhubungan tilpun itu didaerah-| san oleh Dewan Menteri untuk me- jang bersedia, akan diberikan ke- 
daerah baru berhasil untuk 70 pro- (njerahkan penjelesaian soal AURI| sempatan untuk tetap dalam AURI. 
sen. Perhubungan  tilpun dengan Isepenuhnja kepada Menteri Perta- 
mempergunakan kawat laut ke Sa-|hanan, dengan dasar2 jang tertentu/ Demikian pengumuman tersebut. 
bang sedjak awal revolusi dahulu |jang telah disetudjui oleh kabinet. , (Antara). 

t sudah rusak dan sampai sekarang | Dalam pada itu akan dipakai dasar2 
belum sanggup diperbaiki. sebagai berikut: 
Diterangkan selandjutnja, bahwa| 1. Untuk keutuhan disiplin tentara 

kerugian jg diderita kantor tilpun |pada umumnja, dan untuk menjela- 
jg besar, jalah didaerah Bireuen se-| matkan kedudukan AURI sebagai or 
bagai akibat gangguan gerombolan. Iganisasi pada chususnja, maka Ko- 

Untuk sementara waktu perhubu-|modor Suriadharma perlu diperta- 
ngan tilpun diutamakan ' untuk ke-|hankan. Dan mengingat keselamatan 
pentingan alat2 kekuasaan negara, FAURI djuga, perlu dalam memper- 
demikian achirnja diterangkan oleh Ftahankan  Komodor  Suriadharma, 
wakil kepala kantor tilpun Kutara-|mengadakan sjarat2 jang tertentu 
dja kepada PI Aneta. (terhadap kebidjaksanaannja. 

13 2 Tan |. F2. Pula untuk mendjaga ga. | 
&" zee si ame Idisiplin didalam AURI  chususnja 
( F-51I Dilarikan ii didalam Angkatan Perang 

5 F 1... eat mr, umumnja, maka dalam penjelesaian | 
5 Ke Korea-Utr. |: akan diadakan tindakan2 jang 

, "X1 Itagas, 
K.B. RRT ,NCNA” hari Saptu 2 Dengan mempertimbangkan be- 

mengatakan, bahwa seorang pener- : Pnb ba 
2 Tn Selatan telah melarikan | 4 
sebuah pesawat pembom-pemburn | : is x — 
F-S1 ke sebuah lapangan ah di | PENEMU PENIC Ma - 15E- 
Korea Utara tgl. 19 Oktober jl. Nay RANG PNEUMC 8 
ma penerbang tadi adalah kapten? Ng 
Kim Sung Bai, kepala korps AA Sir Alexander Fleminy, nat 
penerbangan ke-1 “dari Korea Sela- | "rang sardjana Inggris jang mre- 
tan. Penerbangan tsb mendapat sam|iemukan  penicillin, kini sedang 
butan hangat dari penduduk setem| menderita  penjakit Pneumonia, 
pat serta wakil2 ketentaraan: Kim | longontsteking) demikian dika- 
dalam keterangannja katakan telah |barkan di London pada hari - 
lama membeniji pemerintah polisi|tu. Sir Alexander kini sedang di- 

  

      

  

dari klik Syngman Rhee, Demikian 
NCNA. (Antara), 

  

slavid akan memasuki zone ,,A", 
apabila ,,pemerintahan di zone tsb 
diserahkan kepada Italia, baik di 
iringi atau tidak oleh pasukan2 
Italia. $ 

Di Belgrado orang menundjuk- 
kan hari Kemis, bahwa pemerintah 
di Belgrado akan  mempertimbang- 
kan pelbagai provokasi terhadap ne 
gara2 Barar, apabila pemerintahan | 
sipil zone ,,4” diserahkan kepada 
Italia. Tetapi apabila penjerahan ke 
kuasaan itu dilakukan sementara 
pasukan2 Inggris dan Italia “masih 
ada disana, maka Yugoslavia akan 
merobah haluan politik terhadap ne 
gara2 Barat. : 

Dalam keterangannja Tito berka- 
ta: ,.Soal jg terpenting bukanlah ma 
suknja tentara akan tetapi. penjera- 
han daerah itu kepada Italia? 

AA ear PNN AN AME PN Nam 

kan hari Djum'at, bahwa setiap | 
tafsiran jang mengatakan bahwa | 

gris dan Amerika dianggap seba | 
(gai ,tendentius”. 

Dadi tnas. j Mka TN Pa 3 
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Inggeris- Amerika : 

. Zone-A 

pembitjaraan dengan Dulies di 

T 

| berkepentingan untuk menfjapai 
Trieste. 

Italia harus mempunjai kedudu 
kan jang sama dengan: Jugoslavia 
sebelum Italia turut serta dalam 
suatu konperensi, demikian Tar- 
chiani. Dutabesar kemudian mem 
.benarkan pertanjaan apakah Ita- | 
la akan menuntut “terus baik 
pengawasan militer maupun  pe- 
ngawasan sipil atas zone-A. Per 
tanjaan apakah pemerintahan 
Pella akan mengundurkan diri 
diika A.S. dan Inggris membatal 
kan putusannja mengenai Trieste 
didjawab oleh Tarchiani bahwa 
kabinet Pella tak akan mengun 
durkan diri karena AS. dan Ing: 
gris memegang teguh putusan me 
reka itu. 

Sekitar djasa2baik Peran- 
tjis. 

Sementara itu kalangan Perantiis 
jang berkuasa menjatakan di Pars 
bahwa Perantjis “tak mengadakan 
tisdakan sendiri menawarkan dja- 
sa2 baik dalam penjelesaian soal 

Trieste. Seperti diketahui tindakan 
Perantjis ini dikemukakan oleh diu- 
ru pembahas radio Belgrado pada 
malam Djumdat. Tetapi kalangan 
tadi-selandjutnja menegaskan bahwa 

Perantjis mengadakan — kerdja-sama 
dalam 'mentjari — penjelesaian soal. 
Trieste dan pada waktu 'ini melan- 
djiutkan usaha2 mengadakan konak 
dengan kedua pihak tentang snatir! 
penjelesaian jang — mungkin diada 
kan.   

“Djum'at di Trieste bahwa sedjak 

'djumlah tsb. 158 orang atas ke- 

Djumlah orang Italia jg 
meninggalkan zone-B. - 

Komite Pembebasan Nasional 
Istria mengumumkan pada hari 

tg. 8 Oktober jl. 245 orang war 
ga-negara Italia telah terpaksa 
meninggalkan zone-B dari daerah 
Trieste. Diterangkan bahwa “dari: 

mauan sendiri pindah dari zone-B 
mengingat suasana jang timbul se 
sudah putusan Inggris-A.S. pada 
tgl. 8 Oktober dan 87 orang lain 
nja ,,telah dikeluarkan voleh pem 
besar2 Jugoslavia.” 

Pihak Sekutu memper- 
keras pengawasan perba 
tasan di zone-A 

Sementara itu djenderal Win- 
terton, komandan pasukan? Seku 
tu di zone-A, pada hari Djum'at 
telah mengadakan pemeriksaan 
pos2 militer sepandjang perbata 
san zone A/B. Dikatakan bahwa     

  

    
rawat dan diobati dengan j obat 
jang diketemukannja sendiri itu. 

  

  

perdjalanan pemeriksaan ini ber 
talian dengan kabar2 bahwa ana- 
sir-anasir Jugo mengadakan  pe- 
rembesan. masuk 'zone-A dari 
zone-B. Didapat kabar selandjut 
nja bahwa pembesar2 Sekutu 
memberikan penegasan bahwa te 
lah diambil tindakan? utk. mem 
perkeras pengawasan perbatasan 
di zone-A. (Antara) 

  

MUKARTO SERAHKAN SU- 
RAT2 KEPERTJAANNA.. 

Duta besar Indonesia js baru 
untuk Amerika Serikat, Mukarto 
Notowidigdo, Saptu pagi telah 
menjampaikan surat2 kepertjaja- 
annja kepada presiden Eisenho- 
wer. Dalam pidato sambutannja 
Eisenhower menjatakan, — bahwa 
dengan rasa puas jang sebesar- 
besarnja ia telah menerima dja- 
minan2 dari presiden Soekarno 
jang disampaikan kepadanja me- 
lalui duta besarnja, bahwa ia 
akan berusaha untuk memelihara 

— Kembali Keputu 

Du Iles Pegang Teguh 

'Djandjinja Pada Italia 
Tidak Akan Tarik 
sannja Mengenai 

Trieste 

MENTERI! LUAR NEGERI A.S. John Foster Dulles telah 
menegaskan bahwa A.S. dan Inggris tak akan menarik kembali 
putusannja untuk menjerahkan pemerintahan zone-A daerah be- 
bas Trieste kepada Italia, cemikian 
untuk A.S. Tarchiani sesudah ia 

statement  duta-besar Italia 
pada hari Djum'at mengadakan 
ashington. Ia selandjutnja me 

njatakan dalam konperensi pers di Washington itu, bahwa Italia 
sesudah mengawasi zone-A nanti akan mengadakan perundingan 
dengan pihak Sekutu, dengan Tito dan dengan pihak manapun jg 

penjelesaian | terachir dari soal 

Perumusan 

| Baru 
Untuk Redakan Masalah 
Trieste, Inggr - Amerika- 
Perantjis Akan Adakan 

Rundingan 

MENURUT djuruwarta AFP, 

Georges Heoriat, hari Sabtu sum 

ber2 resmi di London menjatakan 

bahwa negara2 3-Besar Barat te- 

lah menemukan perumusan jang 

dapat memberikan persesuaian an 
tara keputusan Barat untuk mena 

rik pasukan2 mereka dari zone-A 

Trieste dengan tuntutan2 Halia 

dan Jugoslavia “untuk menjeleng 

garakan suatu konperensi 5 Nega 

ra guna membitjarakan masalah 

tersebut. 

Meskipun belum terdapat penega- 
san, diwartakan perumusan itu di 
buat menurut  garis2 sbb: Inggris 
dan A.S. akan menjelenggarakan se 
buah konperensi- dengan maksud 
untuk memperbintjangkan keputu- 
san bersama mereka pada tgl. 8 Ok 
tober jl. (keputusan untuk menarik 
pasukan? kedua negara ini dari ze- 
ne A Trieste dan untuk menjerah- 
kan daerah ini kepada pem. Italia), 
meskipun keputusan itu tetap akan 
dilaksanakan, ketjuali.. djika dapat 
“disetudjui “sebuah lain untuk 
menarik pasukan? A.S./Inggris tsb: 
dari zone A oleh Italia dan Jugosla 
via dalam konperensi tsb. B4

 y
i 

Diduga perumusan sematjam itu 

akan dapat mengatasi kesulitan2 jg. 
telah diakibatkan oleh keputusan 
Anglo/ Amerika dan oleh pendirian 
dari Roma dan Belgrado jg menja- 
takan dapat menjetudjui  menghad- 
liri sebuah konperensi 5 negara de- 
ngan- memakai. sjarat2 tertentu. 

: : (Antara). 

Kashani Tidak 
Setudju 

Diselenggarakannja 
Kembali Hubungan 
Diplomasi Iran-Inggr 

PERDANA MENTERI Iran, 
“djenderal Fazlollah Zahedi, dan 
Ayatoliah Kashani, pemimvin ke 
agamaan jang terkenal di Iran, 
pada hari Saptu mengadakan per 
temuan untuk membitjarakan soal 
hubungan diplomatik dengan Ing 
gris. Menurut kalangan jang me 
ngetahui di Teheran, Kashani 
menurut renfjana ' akan menge- 
luarkan suatu statement j,ng me 
nentang diselenggarakannja kem 
bali hubungan diplomatik antara 
Iran dan Inggris, sedangkan Za- 
hedi dalara pertemuan itu  ber- 
maksud akan mendorong Kashani 
supaja djangan berbuat demikian. 

. Pertemuan itu diadakan — diru 
mah Mochar, bekas anggota Ma 
djelis dari golongan opposisi se 
masa - pemerintahan - Mossadea,   dan memperkuat tali persahabat- 

an jang ada antara Indonesia dan 
Amerika Serikat. 

    Reaksi rakjat Jugoslavia “atas kepu- 
tusan Inggris-Amerika untuk menje- 
rahkan zone A Trieste kepada Italia. 
Dimana mana pawai-perotes diada- 
kan. Pada gambar: demonstrasi pen- 
duduk Zone B dari kota tersebut, jg. 
kebanjakan terdiri atas bangsa Jugo- 
slavia, dengan membawa pandji2 nu- 
sional mereka ' mengadakan  de- 
monstrasi “perotes atas putusan tadi. 

  

dan antara lain “dihadliri “pula 
oleh. Hussein Makki, djuga 

,orang anggota Madjelis jg pada 
suatu ketika pernah mendjadi 
(pembantu Mossadeg dalam perun 
dingan?-nja tentang soal minjax 
dengan Inggris. Kashani kabarnja 
bermaksud mengeluarkan  state- 
ment jang menentang diperbaiki- 
nja kembali hubungan diplomatik 
antara Iran dan Inggris itu sebe 
lam ia berangkat ketempat sutji 
Moshed. (Antara) Ia 

  

  

  

  

ia 7 

| Ia tan “Sania ta asah 

1 kan Kn tta 

  

Manna Lembaga Kado 1 20maaha 

te n Wetensgha , 
(omet 1d dng 

  

  

Sabotase ? 

Pa 

. 

Ledakan2 hebat 

  
telah terdjadi pada kapal induk .Leyte”  kepunjaan 

Amerika, jang baru sadja selesai diperbaiki di dok Boston. Paling sedikit 
30 orang mati, dan 40 mendapat luka2. 

itu terdjadi kanal tersebut masih 
mala-petaka diumlah anak buahnja 

kerdja. Harga kapal ,,Leyte” itu 

Empat djam sesudah ledakan2 
menjala. Ketika kapal ini tertimpa 

ada 1406 0orang dan 100 orang pe- 

ada 25 djuta pond Inggeris. 

  

Nixon Telah Kembali 
Indonesia Menghadapi Hari Depan 

Je Gemilang : Kata Nixon 
WAKIL PRESIDEN Amerika, 

Sabtu pagi telah meninggalkan 
setelah mengundjungi 
patan mana ia telah mengadakan 
pemimpin Indonesia uatuk mendengarkan pendiriannja 

Richard M. Nixon, pada hari 
Djakarta menudju ke Singapura, 

Indonesia selama empat hari, pada kesem 
pembitjaraan2 dengan beberapa 

mengenai 
beberapa soal untuk kepentingan bersama. Pukul 09.00 pagi wa- 
kil presiden Amerika itu beserta njonjanja, dengan diantar oleh 
duta-besar Amerika Hugh Cumming dan njonja, meminta diri dari 

''presiden Sukarno di-istana Merdeka. Di-istana Merdeka presiden 

  
Sukarno dan ibu Sukarno serta perdana menteri Ali Sastroamidio 

Pembukaan Kedutaan Kita 

Di Moskow 
Kini Tengah Dilandjut- 
kan Persiapannja: Peng- 
laksanaan Dim Rangka 

Mosi Rondonuwu 

DALAM suatu pertjakapan de 
ngan ,,Antara” Menteri Luar Ne 
geri Mr. Sunario menerangkan 
atas pertanjaan, bahwa mengenai 
kedutaan di Moskow kini tengah 
dilandjutkan usaha2 memwversiap- 
kan pembukaan kedutaan Indone 
sia disana. Diterangkan oleh Men 
teri bahwa pembukaan kedutaan 
tsb. akan dilaksanakan didalam 
rangka mosi Otto Rondonuwu. 
Mengenai kemungkinan diadakan 
nja pembukaan hubungan  diplo 
matik dengan negara2 di Eropa 
Timur, Menteri Sunario  mene- 
rangkan, bahwa kemungkinan ter 
sebut sedang ditindjau samvai di 
mana adanja kemungkinan2 tsb. 
dan apakah sudah tiukup waktu 
nia, djika disesuaikan dencan ke 
butuhan2-nja sampai sekarang. 

Berbitjara tentang keadaan bangsa 
Indonesia di Philipina Menteri me- 
nerangkan, bahwa tentang berita2 
ig tersiar belakangan jg menjatakan 
ditangkapnja orang2 Indonesia disa 
na, ia tidak melihat bukti2 dan tan 
da2nja. Selandjutnja dikatakan oleh 
Menteri, bahwa mengenai 4000 

orang Indonesia jg ada disana di ha 
rapkan tidak akan ada  kesulitan2 
dalam memperoleh  penjelesaiannja. 
Kini telah diadakan pembitjara2 de- 
ngan pemerintah. Philipina dan dari 
pembitjaraan2 ini dapat dilihat ada 
nja understanding”, demikian Men 
teri. 

Achirnja Menteri ' membenarkan 
berita tersiar di Pakistan bahwa pe- 
merintah Indonesia bermaksud utk. 
mengundang Perdana Menteri Pakis 
tan dalam waktu jg sesingkat2nja. 
Dinjatakan bahwa tudjuan dari unda 
ngan tsb adalah untuk mempererat 
hubungan Indonesia dengan negara 
tersebut. 

Demikian Menteri Luar Negeri 

Sunario mendjawab beberapa perta- 
njaan ,,Antara.” 

SARBUPRI MINTA PEMBATA 
TAN PENANGKAPAN DAN 
“PEMERIKSAAN ATAS 

AKTIVIS-NJA. 
Berhubung dengan  banjaknja 

penangkapan2 dan -pemeriksaan2 
atas diri aktivis2 Sarbupri di dae 
rih2, jang didakwa melanggar 
Undang2 Darurat No. 16/1951 
kerena pemogokannja tgl. 15 dan 
17 September . jang lalu, - maka 
DPP Sarbupri telah mengirimkan 

| surat kepada P.M, Ali Sastroami 
| Fjojo, jang meminta supaja pe- 

  

Se: 

  
jo dan njonja, menerima mereka. 
geri Sunario dan walikota Sjamsjuridzal hadir pula pada saat 
perpisahan itu. 

Ibu Soekarno pada saat wakil pre 
siden Nixon hendak meninggalkan 
Istana Merdeka untuk bertolak ke 
Kemajoran, menjerahkan dua bing 

kisan, untuk 'njonja Nixon dan utk 
Nixon sendiri sebagai tanda-mata.' 
Kepada .njonja Nixon, ibu Soekarno 
menghadiahkan tiga helai selendang 
pelangi dan sehelai kain songket. 
Untrk. wakil presiden Nixon ia 
memberikan sebuah album ' potret2 

kundjungannja dan 
dengan pemimpin2 

jg melukiskan 

pertemuan2nja 
Indonesia. 

Setelah selesai meminta 
presiden Soekarno 
nja, wakil presiden Nixon 
diantar pula oleh perdana menteri, 
menteri luar, negeri dan. walikota 
menudju ke lapangan terbang Ke- 
majoran. 

Setibanja di Kemajoran tamu da- 
ri Amerika itu segera menjelesaikan 

diri dari 
ketuarga- 

dengan 
serta 

segala upatjara seperti memeriksa 
barisan penghormatan ' militer dan 
polisi lalu lintas. Sesudah itu maka 
ia meminta diri pula dari pembe- 
sar2 Indonesia dan luar negeri jg 
mengantarkannja sampai ke Kema 
joran: dari P.M. Ali, menteri luar 
negeri Sunarjo, walikota Sjamsurid- 
zal, ketua parlemen mr. Sartono, 
wakil P.M. Wongsonegoro dan bebe 
rapa kepala perwakilan luar negeri. 

Sebelum ia naik ke pesawat udu- 
ra, Nixon memberikan beberapa kes 
terangan kepada pers: Ja menjata- 
kan penjesalannja bahwa ia tidak 
dapat tinggal lama (short stay), te- 

tapi “ia berharap akan dapat 'kemba- 
li lagi untuk waktu jang lebih lama. 
Ia menjatakan, "bahwa penerimaan 
jang didapatnja «daripada para pem- 
besar “pemerintah, tidak. dapat “le- 
bih ramah-tamah dan lebih hangat 
lagi, daripada jang telah diperoleh- 
nja, sehingga "ia merasa sangat 
puas. 

Ia menjatakan, bahwa ia teruta- 
ma merasa gembira dapat memper- 
oleh kesempatan — untuk  bertjakap- 
tjakap sendiri dengan presiden dan 
beberapa pemuka2- pemerintahan. 
Nixon menerangkan, bahwa Indone- 
sia sebagai bangsa jang baru meng- 
hadapi hari depan jang besar, dise- 
babkan oleh rakjatnja jang 80 dju- 
ta itu dengan kerjakapannja- dan 'se- 
mangatnja jang ada dan oleh sum- 

Yber2 alamnja dan pula oleh letak- 
nja. jang strategis. Saja jakin, demi- 
kian Nixon, bahwa hari depan bang: 
saint akan terdjamin, bila dipimpin 
Oleh ' pemimpin-pemimpinnja itu, ig. 
berkwaliteit tinggi. Nixon mene- 
rangkan, bahwa ia kagum akan ke- 
sanggupan dan keuletan seluruh 
rakjat Indonesik « untuk mentjapai 

| maksudnja. Dibawah pimpinan jang 
ulung dari presiden “Soekarno, 

bangsa Indonesia akan dapat "madju 
mentjapai sjarat2 jang lebih tinggi 
dihari-hari jang akan datang. De- 
miktan keterangan: “Nixon, sebelum 

ia naik kedalam pesawat terbang 
untuk menudju ke Singapura. 

Keterangan Presiden. Soe- 
karno, 

Berkenaan dengan kundjungan da- 
ripada wakil presiden Amerika Ni- 
xon itu, presiden Soekarno pada 
hari. Sabtu memberikan ' statement 
jang berikut: Saja. harap bahwa wa- 
kil presiden Nixon telah mendapat- 
kan kesempatan jang dikehendakinja 

fri ini, tidaklah mungkin bagi kami 
“untuk memberikan kesempatan ke- 

| rangkapan, pemeriksaan dan pe 
| runtrtan terhadap anggota2 Sar 
| bupri dibatalkan. 

2 ... | Dinjatakan dalam suratnja itu, 
tinggal disini 'hahwa desakan tsb. didasarkan 

jetas understanding jg. tertjapai 
”ptara pemerintah dan DPP Sar 
hunri teh 18 September ig lalu 
hingga Sorbupri menghentikan pe 

Demikian pula menteri luar ne 

nesia, selama beliau 
selama empat hari itu. Karena pen- 

deknja waktu beliau tinggal dinege- 

pada beliau untuk mengundjungi F 2 6 J 

seluruh daerah kepulauan jang luas mogokannja diseluruh Indonesia, 
ini untuk dapat bertemu dengan le termasuk di Sumatra-Utara jang 
bih banjak lagi orang2 jang dapat $?ma sekali belum ada penjele- 
dianggap mewakili untuk mengada- Sajan, 

kan pertukaran fikiran. | 
Kami telah berusaha sedapat2nja | 

  

untuk memudahkan dan memberi-: Saja berharap bahwa wakil presi- 

kan kepuasan kepada beliau dan den dan njonja Nixon akan mem- 
njonja Nixon, dan sementara itu bawa sebagai oleh-oleh jg gembira 
memberikan  kesempatan2 kepada 
mereka untuk melihat segala sesua- donesia dan kami “mengharapkan” 
tu dari tangan pertama dan untuk mereka akan dapat berdjalan den. 

mendengarkan pendapat2 bangsa In memuaskan — dinegara-negara Asia 
donesia. lainnja jg akan dikundjungi. (Pia). 

daripada kundjungan mereka ke In 
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Amerika Hanja Akan Tuntut Penarikan Mun- 

wa A. S. Arthur Dean Tiba Di Seoul 

ARTHUR DEAN, utusan istimewa A.S. untuk Konperensi 
Pendahuluan bagi Konperensi Politik mengenai masalah Korea jg. 
akan diadakan di Panmunjom, hari Sabtu pagi telah tiba di Sconl. 
Ja disambut oleh para pembesar kalangan diplomatik A.S. dan 
pemerintah Korea. Selatan. Barisan 
djuga ikut menghormatinja. Kepada para djuru-warta, Dean me- 
njatakan bahwa ia mendapat kekuasaan dari Presiden Kisenhower 
dan ment€ti luar negeri A.S. John Foster Dulles untuk menekan- 
kan hasrat A.S. guna bekerdja setjara damai dengan rakjat Korea 
bagi pelaksanaan tudjuan bersama — jaitu Korea jang merdeka, 
bebas dan bersatu. 
Selandjutnja Dean menjatakan 

kehormatan Korea Selatan 

tulkan kesalahan2 sematjam. itu. 
bahwa ia merentjanakan untuk — Selandjutnja AFP mewartakan 
ketemu dengan wakil2 fihak Uta bahwa para penindjau dapat meli- 
ta didaerah demiliterisasi pada hat bahwa menurut  pernjataan2 

Dean hanja menjebut-njebut tentang 
masalah “penarikan " ,,pasukan2 Kox 
munis” sadja dari Korea, dan tidak 
penarikan dari. semua pasukan2 
asing. 

hari Senen ini, untuk dalam pe- 
rundingan2 pendahuluan itu me 
nentukan waktu dan tempat dari 
pada Konperensi Politik menge- 
nai masalah Korea jad. Lebih Ian 
djut ditambahkannja bahwa bagi 
fihak PBB, masalah komposisi 
konperensi tsb. sudah tetap seba 
gai telah ditentukan dalam sidang 
Madjelis Umum PBB pada tgl. 
28 Agustus jl. Negara2 jg akan 
ikut serta ini ialah ke-16 negara 

Sebab mengapa  hanja 
spasukan2 Komunis” sa 
dja jg harus ditarik. 

Atas pertanjaan “mengapa ia 
hanja menghendaki ditariknja 
»pasukan2 Komunis” sadja, Dean 

s : 3 : , takan bahwa Pakt salin ang telah berperang di Korea di tnenga 
i 

Jah pang RB dengan Se dau mata Kore tambah Korea Selatan. telah ditanda tangani, membuat 
Dean hanja hendaki dita- 
riknja ,,pasukan2  Komu- 
nis” sadja. 

Selandjutnja Dean menerangkan 
tentang Konperensi Politik itu sen- 
diri, dimana 'a selalu akan memin-' sama sekali terselenggaranja Kon 

ta advis dan persetudjuan dari presi perensi Politik jad 5 J 
den Syngman Rhee, dan dimana Ko “. « 
rea Selatan sebagai negara jg mer- 

deka akan diberi hak untuk membe 
rikan keputusan2nja sendiri. Kita : 

"PA I ngengz 9 e C 
mengharap, demikian Dean, dapat Vina geriai gedung tempat kon perensi pendahuluan itu diwarta mentjapai suatu negara Korea, jg be £. 1 
bas, merdeka dan bersatu dan pena- kan akan didalam sebuah cedung 

garis rikan mundur dari semua pasu- jang dekat sekali dengan 
kan2 Komunis” -dari wilajah Korea “emarkasi.di Panmunjom, Fihak 
tanpa diulanginja lagi permusuhan2. Utara tadinja menghendaki. di 

Dean menambahkan bahwa terba. Pagoda Perdamaian (tempat me 
ginja Korea situ adalah suatu hal jg nanda tangani gentjatan sendjata) 
salah, dan sajang sekali ditempat2 tapi setelah berunding ' selama 
lain terdapat djuga  kesalahan2 se- |satu minggu ditetapkan gedung 
matjam itu, misalnja di Djerman.|tsb. Gedung itu terletak “dalam 

sukar bagi pasukan2 A.S. “untuk 
meninggalkan semenandjurs Ko 
rea. Achirnja ia menjatakan peng 
harapannja agar konperensi pen 
dahuluan itu tidak akan menunda 

Sekitar tempat konp. 
pendahuluan.   untuk melihat dan mendengar” 

| masalah2 jang kita hadapi di Indos 

Tapi, demikian Dean, perang bukan | markas besar Komisi Repatriasi 
lah djalan ig benar untuk membe- negara2 netral. (Antara) 

Mendjelang kon-Pol Korea 

dur ,Pasukan2 Kominis" Sadja: Utusan Istinree 
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Kabar Kota 

    

Pagar Dari Untuk & 
Daerah Pelabuhan 

Direnijanakan Dgn Biaja Rp. 90.000.— 

KAA 

Salah Satu Usaha Untuk Mengamankan 
Wilajah 
(Oleh: Wartawan Kita) 

PADA HARI SENIN MAL 
gedung Chung Hua Shang Hui 

Tersebut 

2 ja. aa 19.30 bertempat di 
sel “ang, an diadakan perte- 

muan oleh para importir, perusahaan2 Veem, - Djawatan2 jang 
bersangkutan di Pelabuhan an Semarang dengan fihak Komando Pe- 
labuhan. Maksud dari pada perie 
dingkan segala sesuatu jang men 

muan tadi adalah untuk merun 
genai niat omrastering (pemaga- 

ran) daerah diluar pelabuhan Semarang jang membudjur dari 
Djembatan Gantung, persimpang 
membelok ke Timur sampai dise 
.lingan Sie Sam Yang membelok 

  

    

  

GAMBANG SULING. 
Guna memenuhi pertanjaan djeng 

Rukmijati, Blora, Sir-pong sudah 
perlukan klujar-klujur, tjari ketera- 
ngan, darimana asalnja: gending 
Gambang Suling”. 

Hasil  penjelidikan 
bahwa gending tersebut ' mula? di- 
tiiptakan oleh keluarga — wajang 
orang: .,Ngesti Pandowo” dari Sas- 
tro-Symca, eh keliru, Sastrosabdo. 

Makna-nyja: Memang dulu di Soio 
katanja ada peribahasa ,.bisa nggam- 
bang ning ora bisa njuling, bisa nja- 
wang ning ora bisa njanding”. 

Tapi apakah gending ,,Gambang 

menjatakan, 

Suling” sekarang ini bermakna se- 
perti itu, eritahlah! 
Maklumlah sekarang ini asal 

orang banjak njawang, achir2nja 
tanggung bisa djuga njanding. Dan 
kalau sudah njanding, tanggung Sir- 
pong tidak boleh ikut njanding-njan- 
ding. Apalagi kalau njanding jang 
lentjir kuning!...... aa 5 

  

SOAL VOORSCHOT 
LEBARAN. 

Biro Penerangan Sentral Biro SOB 
SI mengabarkan, bhw. kemaren pagi 
delegasi SOBSI jg diketuai Djokosu- 

diono telah menemui Menteri Ke- 
uangan Republik Indonesia, untuk 
membitjarakan tentang pemotongan 
voorschot Lebaran dari gadji pega- 
wai negeri. 
Dalam pembitjaraannja delegasi 

menerangkan, bahwa voorschot Leba 
ran itu dalanr prinsipnja tidak dise 
tudjui oleh kaum buruh, sebab jang 
mendjadi tuntutan ialah tundjangan 
Lebaran. 

| Dalam pertemuan tersebut Mente 
ri menjatakan perhatiannja dan selan 
djutnja segera akan memadjukannja 
kepada kabinet. 
Demikian Biro Penerangan Sentral 

Biro SOBSI. 

SEPEREMPAT ABAD 
sINDONESIA RAYA" 

Untuk memperingati lagu kebang- 
saan ,,Indonesia Raya” genap ber- 

pada nanti 
tgl. 28 Okt. ja.d. di Smg. akan di- 

. Hama direntjanakan, 

an ril sebelum Tambaksari terus 
belah Timur belakangnja Penggi- 
ke Utara (Laut, : 

Tindakan demikian sudah, agak 
tetapi berhu- 

bung dengan kesulitan? uang, maka 
rentjana tadi hanja merupakan suatu 
rentjana diatas kertas. Karena kim 
dianggap, bahwa soal tadi perlu di 
adakan, berkenaan mendesaknja ke, 
adaan dan terutama untuk lebih 
mengamankan daerah diluar pelabu 
han jang dipandang penting, maka 
soal tadi ' hendak dibitjarakan de- 
ngan fihak2 jang bersangkutan se- 
perti disebut diatas. 
Menurut keterangan2 jang dapat 

dikumpulkan — oleh wartawan kita, 
al. dikatakan bahwa  untuk' beaja 

'memberi pagar2- kawat duri di- 

tempat tsb., ditaksir akan mengtan 
beaja Lk. Rp. 90.000.—, suatu ang- 
ka apabila dipikul bersama oleh fi- 
hak2 jang bersangkutan tidak besar, 
mengingat pula akan kepentingan 
maksud tadi. Menurut keterangan 
dari fihak Komando Pelabuhan Se- 
marang dinjatakan, bahwa sering- 

kali didaerah luar Pelabuhan terdja- 
di pentjurian2 jang dapat mengaki- 
batkan kurang baiknja daerah isb. 
Beberapa kali pendjahat mentjoba 

untuk menggulingkan gerbong Ke- 
reta Api jang melalui persimpangan? 
ril, - agar dengan demikian dikala 
pembetulan jang belum dapat dise- 
lesaikan oleh DKA, mereka menda- 
pat ketika untuk mentjuri barang2 
didalam gerbong jang hendak di- 
bongkar atau dihentikan ditempat 

tsb. Sekalipun kini didaerah Pelabn- 
han sendiri sudah diberi pagar? du- 
ri, tetapi pagar2 duri jang direntja 
nakan tadi merupakan zone kedua, 

hingga bagi fihak jang berwadjib 
akan lebih leluasa untux mengambil 
undakar. setjara tegas au. terhadas 
Orang jang tak punja pas. Dalam 

pada itu fihak D.K.A. sendiri pun 
merasa perlu dengan pagar2' tadi 
dan ingin ikut ulurkan tangannja 
untuk maksud tersebut. 

Bagaimana dgn gubug2? 
Selandjutnja atas pertanjaan me- 

ngenai gubug? jang berada didaerah 

tersebut,  fihak Kopel menjatakan, 
bahwa hal tadi akan diserahkan ke- 
pada Kotapradja Semarang — untuk 
keberesannja, karena gubug? adi 

pun mudah dipergunakan sebagai 
sarang pendjahat2 jang berkeliaran 
didaerah tsb. Demikianlah ketera- 
ngan2 jang didapat dari pelbagai 
kalangan tadi, dimana soal tsb. hen- 

dak dibitjarakan dalam pertemuan 
pada hari Senen malam.   adakan upatjara peringatan. 

Berkenaan dengan itu, Koordina- 
tor Insp. Pengadjaran Prop. Djateng 
menjerukan, agar segenap peladjar2 
Sekolah Landjutan tingkatan Perta- 
ma/ Atas dari kelas terendah sampai 
tertinggi dan semua murid2 S.R. VI 
kelas tertinggi di K.B. Smg., supaja 
ikut hadlir untuk latihan menianji 
dihalaman SMA A/C, Bodjong pada 
diam 7.30 pagi hari Senen tgl. 26 
Okt. nanti. Kepada segenap guru? 
pada sekolah? tsb. diminta bantaun-| 
nja djuga untuk mengatur barisan 
muridnja masing2 pada waktu itu. 

BESI TUA DIGELAPKAN. | 
Sedjumlah besi tua milik peda- 

gang M.S.S. di Smg. dalam bebera- 
pa bulan j.l. telah digelapkan oleh 
seorang pedagang lainnja di Smg. , 
Hal ini tentu sadja oleh M.S.S. ke-/| 
mudian dilaporkan kepada fihak jg. 
berwadjib dan kerugian jg. diderita 
atas penggelapan ini sedjumlah Rp.| 
201440.-—. Sementara itu untuk pe- ' 
ngusutan lebih landjut pedagang js. ' 
dituduh melakukan penggelapan, te- 
Jah ditahan 53 , 

MA Sa sa akan 
Djangan Putus Pengharapan. 

A. WAHID 
Astroloog 

Njang sudah sepuluh tahun ber 
praktek di Indonesia. & 
Hal bisa menerangkan soat Peng- 
hidupan, Pertjintaan, Perkawinan, 
Kesehatan dsb. 5 

Consak. s2 Gi 

Plampitan 39 — Semara 5 ng. 
Pagi, djam 9-12. Sore diam 5-7 

AN AA LI 
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R. Sanjoto | 

Dokter 
PENJAKIT KULIT & 

| COSMETIEK 
KARANGTEMPEL 196, 

. Telk, 2095. 

PRAKTIJK TUTUP ! 
Tgl. 26/10-53 — 1/11-53. | 

  
  

  

   Gema Kencana 

La aNNa aan, 

—» Kursus Lisan Bahasa Belanda d— 
Rombongan baru akan dibuka pada tgl 5 Nopember 53 dj. 
16.00. Hari peladj.: SELAS A 

bulan Rp. 

KURSUS LAIN ig telah djala 

DA, MEMEGANG BUKU A 
Oktober 54) !! 

” Pemimpin Umum:   

» 

|| Lembaga Penambah 
"Umum territorium Djawa Tengah te 
lah berhasil menambah pengetahuan 

(dipimpin &leh Pak Mardjo sendiri). 
12,50 & Uang pangkal/ pendaftaran Rp. 5.-. 

Rombongan ini merupakan rombongan terachir utk tahun 
1953 dan hanja menerima 24 peladjar. 
diharap para peminat segera datang mendaftarkan !!! 
Tempat pendaft.: INSTITUTE THE HOPE, Randusari I/305 
Semarang, pagi dj. 8 — 11, sore dj. 3 — 8. 

dengan systeem tjepat), bahasa INGGRIS, bahasa BELAN- 

MEMPERBAIKI DJEMBATAN. 
Dengan dipelopori oleh -sdr. Kar- 

topuspito dan Hisam selaku Koordi- 
nator OPR didesa Tawang Radjek- 
wesi, Ketjamatan Smg. Barat, baru2 
ini telah diadakan rembug desa un- 
tuk memperbaiki 3 buah djembatan 

didesa tsb. 'Beaja untuk perbaikan 
djembatan ini direntjanaakn Rp. 
1000.—, jang,akan dipikul setjara 

'gotong-rojong oleh rakjat didesa itu. 
Untuk pelaksanaan pekerdjaan 'ini 
telah dibentuk Panitya Pembangun- 
an Rakjat Tawang (PPRT) jang di- 
ketuai oleh sdr. Sajo dan Kasan- 
pawiro dengan dibantu oleh bebe- 
rapa orang. Oleh penduduk pada 

ketika itu telah diserahkan sedjum- 
lah kaju kepada Panitya untuk mak- 
sud tsb. diatas. 

214.142 DJAM KERDJA HI- 
LANG AKIBAT PEMO- 

GOKAN. 
Berita jg disampaikan oleh kantor 

penjuluh perburuhan Djawa Tengah 
mengatakan, bahwa selama bulan 
September jbl. ini di Djawa Te- 
ngah hanja terdjadi dua kali pemo- 

gokan 'jaitu oleh Sarbupri pada tgl. 
15 September dan kedua tgl. 17 

:ISeptember jg mengakibatkan kehila 
ngan djam kerdja masing2 171.620 
djam dan 42.522 djam, sedangkan 
djumlah buruh jg terlibat didalam- 
nja ada lebih dari 30.000 orang. 

Lebih landjut oleh kantor tsb “di 
Iterangkan, bahwa djumlah perselisi- 
han jg masuk dalam bulan Septem- 
ber dalam  karesidenan Semarang 
ada sebanjak 16 buah, Yan djumlah 
persoalan sebanjak 19, dua diantara 
nja telah dapat diselesaikan oleh ke 
dua belah pihak. Djumlah perselisi 
han jg dapat diselesaikan oleh kan- 
tor penjuluh perburuhan Semarang 
ada 12 dan oleh P4 Daerah 1, se- 
dangkan jg masih dalam penjelesai- 
an ada sebanjak 74 perselisihan. 
HASIL PENDIDIKAN L.P.P.U, 

DJATENG. 
Selama tahun kursus 1952/1953 

Pengetahuan 

bagi anggota2 militer jang sedjadjar 
| dengan sekolah2 S.M.P. sebanjak 9 

orang. 59 S.M.A. dan 19 Tehnik, se 

dangkan. dalam tahun jang lalu 15 
untuk S:R., 10 S.M.P., 59 S.M.A. 16 

| Tehnik. stenografi dan administrasi 
masing2 24 dan 25 orang. Untuk se 
gala sesuatunja itu telah dikeluarkan 
biaja Rp. 299.000.— untuk tahun 
1951/1952 dan untuk tahun 1952/ 
1953 selama 9 bulan Rp. 500.000,—. 

, KEMIS, SABTU al djam. 
Uang Kursus per- 

Maka dari itu 

n: MENGETIK (Kilat/ Biasa 

(untuk Udjian Bond April/ 

R.C.J. SOEMARDJO |     MENPAN 

1: 

2 

  

ALBUM TAWANGMANGU 
Untuk presiden Soekarno. 

|. Berhubung dengan kedatangan 

presiden Soekarno di Tawangma- 
ngu pada tanggal 12—13 Nopem 
Iber jang akan datang, dimana 
presiden akan bermalam dipa- 
sanggrahan ,,Pringgasari”, maka 
oleh djawatan urusan tanah Ta- 
wangmangu akan dipersembah- 
kan sebuah album  Tawangma- 
ngu kepada presiden, demikian 
diterangkan oleh tuan Darmoro 
Surjodarmodjo. 

Dalam pada itu, tuan Darmo- 
ro mengharap sekali bantuan per- 
satuan fotograaf amateur di Solo. 
Misalnja supaja persatuan terse- 
but mengerahkan para anggauta- 
nja guna membuat gambar2 di 
Tawangmangu sekitar pasanggra- 
han ,.Pringgasari”, air-terdjun 
Sewu, dan taman olahraga. 

Dari masing2 objek tadi akan 
diambil 5 gambar terbaik jang 
akan diberi hadiah dengan idja- 
zah. Dan gambar2 inilah jang 
akan dipersembahkan kepada pre 
siden Soekarno, dengan disebut 
nama masing2 pembuatnja. 

Achirnja dikatakan oleh tuan 
Darmoro, bahwa pada hari pe- 
njerahan idjazah, akan diadakan 
djuga pameran dari seluruh gam 
bar2 jang telah diambil. 

MAGELANG 
PELADJAR MENGGAN- 

TUNG DIRI. 

  

Suatu peristiwa jang menjedihkan 
terdjadi pada Senen malam jbl. di 
Putjangsari Magelang, dalam mana 
seorang bekas peladjar SMEP telah 
menggantung diri dalam kamarnja, 
hingga meninggal seketika itu djuga. 
Peladjar ini bernama Spk umur 17 
tahun. Sebab2 ia berputus, asa ini, 
menurut keterangan karena ia telah 
2 kali mengikuti udjian terachir da 
ri sekolahannja, tetapi lalu gagal. 
Kemudian oleh orang tuanja ia disu 
ruh mendjadi kusir dokarnja sendiri. 
Untuk pekerdjaan ini ia merasa ma 
lu terhadap kawan2nja, dan pada 
malam harinja Spk. telah mengambil 
keputusan sebagaimana tersebut di- 
atas. $ 

KEGIATAN POLS:SI. 

Selama bulan September jl. fihak 
kepolisian di Magelang telah mentja 
tat sebanjak 14 pelanggaran? ekona 
mi antaranja berupa pelanggaran 
factuur, etiket harga, penjimpanan be 
ras zonder idzin, pelanggaran terha 
dap ijkordonansi dll. Djumlah denda 
jang telah didjatuhkan atas pelang 
garan tersebut menurut keputusan ha 
kim ada Rp. 4.105.—. 

sedjumlah 431 kg. tjengkeh dari ta- 
ngan pengusaha rokok kretek Tiong 

zin. Meskipun sebagian besar dari 
tjengkeh tersebut telah dikembalikan 
guna mendjaga berlangsungnja terus 
perusahaan, pengusaha tersebut ber 
dasarkan pelanggarannja tetap ditun 
tut. Di Mertojudan sebelah selatan 
Magelang telah dapat dibongkar se- 
buah perusahaan rokok gelap (zon- 
der: idzin) milik bangsa Indonesia. 
Alat2 perusahaan semuanja disita. 

  

DEMONSTRASI TRACTOR. 
| Atas usaha Staf T.T.IV besuk pa 
'da hari Senen tgl. 26-10-53 djam 
08.30 di Simongan (schietterrein) 
takan diadakan demonstratie tractor 
| Unimog” dari Djerman jang -dise- 
'lenggarakan oleh N.V. Automobiel 
Import Nagel Djakarta. Keistimewa 
an dari demonstratie ini ialah, bah 
wa Unimog dapat praktis diperguna- 
kan sebagai jeep, truk dan tractor. 
Adapun maksud dari penjelenggara 
an demonstratie tsb ialah agar dapat 
menambah pengertian jang lebih men 
dalam mengenai soal pentractoran 

  
ma bagi para perwira dari €.T.N: 

1 PETI PELURU DIRAMPAS. 
Satu regu tentara dari pasukan 

Bataljon 440 ketika mengadakan 
aksi pembersihan didaerah Deng- 
lok, Getasan (Salatiga), telah ber- 
hasil merampas 1 peti jang berisi 
1000 peluru dari 9 mm., milik ang- 
gauta gerombolan. Aksi pembersihas 

JEEP MASUK DJURANG. 
Didapat kabar, bahwa sebuah jeep 

jang datang dari djurusan Solo baru- 
baru ini telah terdjungkel dalam 

dekat djembatan darurat di Tenga- 
ran. Pengemudi jeep bernama S.K.K. 
dari firma Sie Sam Yang Smg. da- 
lam ketjelakaan ini tidak mendapat 
luka2 suatu apa. 
ditarik oleh sebuah opelet, tetapi ke- 
tika naik didjalanan djembatan ta- 
di, tali penariknja putus dan jeep 
beserta pengemudinja masuk kedju- 
cang. : 

B. P. P. S. P. BERDIRI. 
Dalam rapat pada hari Rebo sore 

jl. di Balai Pertemuan Kristen Bo- 
djong Semarang, Gabungan Pengusa 
ha2 Sekolah2 Partikelir di Semarang 
telah mengambil keputusan: Menge- 
sjahkan Anggaran Dasar dan menen 
tukan werkprogram, jang antara lain 
akan mengadakan rapat besar dian- 
tara guru2 Sekolah Partikelir di Se 
marang. : 
Gabungan tersebut kini bernama 

Perhubungan Pengusaha2 Sekolah2 

nan pengurusnja sbb.: Ketua sdr. 
Soeparman (Taman Siswa), Wk. Ke- 

tua sdr. Ds. Soehardi (Masehi), Pe- 
nulis sdr. Karjadi (Kanisius) - dan 
Bendahara sdr. Amin Noto (Muham 
madijah). 

HIBURAN A.P. 
Atjara hiburan dari rombongan 

dagelan Melambai2 dan Ork. DJA- 
KAD R.I, 12 sbb.: tg. 25 Okt. meng 
hibur PDM Pekalongan: tg. 26 Okt. 
untuk PDM Pemalang, tg. 27 Okt. 
untuk PDM Tegal: tg, 28 Okt. un- 
tuk PDM Brebes, Hiburan ditudju- 
kan djuga kepada rakjat seteipat. 
Tg. 25 Okt.  Ork. Melati Kusuma 
menghibur para peladjar SKI Terr. 
IV Magelang.   

EKADIAWI 

Sementara ini polisi telah mensita | 

hoa karena. penjimpanan zonder id-| 

kepada para perwira umumnja teruta 

ini dilakukan pada tgi. 19 Oktober |. 
ibl. antara djam 18.00 hingga 23.00. 

| mengambil 
: : : NM baik beleid Dewan Pimpinan Wila- | 

djurang jang dalamnja Lk. 8 m., di- 

Jeep tsb. semula: 

| Partikelir disingkat BPPS£, dan susu ' 

     D TENGAH 
WAKIL PRESIDEN AMERIKA 

SERIKAT DI JOGJA. 

DENGAN PESAWAT terbang is 
timewa GIA pada pk. 9 pagihari 
Kemis telah tiba dilapangan AURI 
Adisutjipto Jogja, wakil presiden 
Amerika Serikat Nixon jang dewasa 
ini sedang mengundjungi Indonesia 
sebagai tamu pemerintah. 

Dilapang terbang Nixon disambut 
oleh sebuah deputasi jang diketuai 
oleh kepala daerah Hamengku Bu- 
wono. Kepada njonja- Nixon telah di 
serahkan karangan bunga oleh se- 
orang gadis ketjil. 

Setelah mengasoh sedjenak diru- 
angan-tunggu airport, Nixon dalam 
mobil disampingi oleh menteri luar 
negeri Sunarjo dan diiringi berpuluh- 
puluh mobil menudju Taman Baha 
gia Semaki. Di Semaki, setelah meng 
heningkan tjipta diiringi lagu duka 
tjita oleh korps musik tentara, Nixon 
naik mimbar kehormatan dan kemu 
dian meletakkan karangan bunga di 
(atas monumen. : - 

Dalam perdjalanan kembali menu 
dju mobil, Nixon perlu menghampi 
ri rakjat desa Semaki jang berdiri 
diluar pagar dan bersalaman satu per 
satu dengan mereka. Digedung Ne- 
gara, Nixon disambut oleh sebuah 
deputasi jang dipimpin oleh walikota 
Sudarsiman. 

ngan melandjutkan perdjalanan ke 
Borobudur mereka djadi tamunja pe 
merintah propinsi Djawa Tengah. Se 
belum menudju lapang terbang utk 
kembali ke Djakarta rombongan me 
njaksikan tjandi Prambanan sebagai 
tamu pemerintah daerah Surakarta. 
Selama perdjalanan itu rombongan | 

tamu agung tersebut berhenti diber 
bagai-bagai desa ketjil, dimana wa- 

dengan .kepala desa dan penduduk 
desa jang datang berkerumun untuk 
melihat tamu agung tersebut. 

PELAKSANAAN OTONOMI. 
Pada tg. 23-10 jl. di Jogja diada- 

kan upatjara penjerahan pekerdjaan 
Kementerian Pekerdjaan Umum ke- 
pada pemerintah Daerah Istimewa 
Jogjakarta, jg dilakukan oleh Ir. Su 
warto dari Kementerian Pekerdjaan 
Umum. Penjerahan pekerdjaan dari 
Kementerian “tersebut adalah satu 
pelaksanaan kearah pemberian oto- 
nomi kepada daerah. Sehabis penje 
rahan itu Ir. Suwarto mengadakan 
penindjauan objek2 pekerdjaan 
umum daerah. 

PENGURUS SURYA 
—.. WIRAWAN. i 

Dalam rapat anggauta Surya Wi- 
rawan Tjb. Jogjakarta jg berlang- 
sung pada hari Selasa malam jbl. 
bertempat di Saidan 11, telah berha 

1 

sunannja sbb: Ketua: S. Radijo,: Wa 
kil Ketua: Harijoto: Penulis I dan 
HH: Achmad Haryono dan Hasan 
Djalil, “Bendahara: Sarwono dan 

Gondosuwignjo: Seksi penerangan/ 
kesehatan: Supitos  Pendidikan/Ke- 
senian: Tjokrohandojo dan Surat- 
man: Perlengkapan/Sosial:  Sarwo- 

struktur: Gondosuwignjo dan Surat- 
man: Perhubungan Sudarsono dan 
sebagai Kepala pasukan Sdr. Sardju. 

PEKALONGAN 
  

Tg. 21-10-1953 di Balai Kota Pe- 

koordinasi Djawatan2 dalam wilajah 
Kota besar Pekalongan. Dalam kon- 
perensi tsb dibitjarakan sekitar kese 
daran berpemerintahan, pembersihan 
kota dan sokongan gedong rakjat. 
Dalam pembukaannja Wali kota 

a.l. menegaskan beberapa pengumu- 
man, diantaranja soal pembentukan 
Panitia peringatan lagu Indonesia 

Raya. 
Mengenai kesedaran berpemerintah 

an diadjukan a.l. supaja para pega- 
wai bekerdja sesuai dengan sumpah- 
aga 

Selandjutnja konperensi memutus- 
kan, mulai bulan Oktober ini para 
pegawai akan dipungut  sokongan 
uang guna mendirikan Gedong Rak 

Ijat Indonesia. - 
: Sekitar pembersihan Kota a.l. di- 
minta bantuan dari masjarakat su- 
paja menaati peraturan2 Pemerintah 

keadaan bersih. 

TJIREBON 
aa Aa ea Lan 

KOPERENSI MASJUMI 
DJABAR KE IV. 

Konperensi Masjumi Djawa Barat 
ig ke-IV jg dilangsungkan dari tgl. 
15—18 Oktober di Tjirebon telah 

keputusan menerima 

1x 

jah Masjumi Djawa Barat. ' Untuk 
tahun 1953/1954 telah dipilih seba- 
gai ketua umum M. Isa Anshary, 
ketua I M. Sjape'i, ketua II Djaja 
Rachmat. Kepada pemerintah di de 
sak supaja memberikan ' pengharga- 
an kepada madrasah, ' pondok dan 
pesantren dan menjamakan . status 
madrasah dengan status sekolah2 
partikelir. 

Konperensi selandjutnja menolak 
dan menentang adanja Barisan Su- 
karela. Selandjutnja diminta supaja 
rumah2 sutji hendaknja mendapat 
perlakuan dengan sopan, bilamana 
alat2 negara sedang menunaikan tu 
gasnja. Kepada pemerintah didesak 
supaja dalam pendidikan olahraga 
dipisahkan antara pemuda dan pe- 
mudi. 

Konperensi menjampaikan protes 
kepada pemerintah tentang: a. di Ia 
rangnja pegawai tinggi beroposisi, 
b. larangan membatja surat2 kabar 
tertentu, c. larangan kepada KRI 
menjiarkan suara oposisi. 

Konperensi menjatakan pendapat- 
nja hendaknja selekas mungkin 
menghilangkan sifat birokrasi di ka 
langan alat2nja dan supaja pemerin 
tah bertindak tegas terhadap orang2 
ig menghina wakil presiden dan pe- 
mimpin2 Islam. Selandjutnja dimin- 
ta supaja pemerintah hendaknja me 
ngatur usaha kredit untuk memper- 
mudah bagi orang2 jg membutuh- 
kan. Kepada pemerintah konperensi 
mendesak supaja urusan djemaah ha   dji diurus langsung oleh  pemerin- 
tah. 

Mengenai koruptor2,  konperensi 
minta supaja pemerintah hendaknja 
membasmi koruptor2. 
Lebih landjut diminta supaja pe- 

Kemudian Nixon, dengan rombo- : $ 

& DALAM KETERANGANNJA kepada pers di Medan, Kon- 
“sol Djenderal Djepang di Indonesia Fumihiko Kai membantah be- 
"ritasjang tersiar, seolah2 ada 4 insinjur Djepang jang akan. datang 

ke Atjeh telah menundjukkan kepada gerombolan Daud Beureuh 
cs, tempat2 sendjata jang disembunjikan oleh 

“dulu, Dinjatakannja kedatangan insinjur2 Djepang ke Atieh .se- 
“Amata2 mengenai penjelidikan kemungkinan 
' Atjeh. Keempat insinjur Diepang itu dikatakannja 
'“ke Djakarta, sebelumnja meledak peristiwa 

kil presiden Nixon bertjakap-tjakap| ' 

sil membentuk pengurus baru jg su mik 

no, Olahraga: Surjo Pambudi: in- 

| minggu oleh imigrasi 

bd 
| . menganggapnja sebagai orang 

KONPERENSI KOORDINASI. “idak disukai (undesira': 

kalongan telah diadakan konperensij itu, dalam pemeriksaan tik 

Daerah agar Kota kita selalu dalam ' 

Lurah akan duduk sebagai Ketua da 

  

  

Keputusan untuk menarik pasukan2 

p'otes keras di Jugoslavia. Sebagai 

orang2 Inggeris melambai-lambaikan 
mungkinan2 telah banjak orang jang : 

  

Inggeris dan Amerika dari Trieste 

dan menjerahkan “ pemerintahannja kepada Italia, telah mengakibatkan 
tindakan pendahuluan terhadap ke 
mengungsi. Gambar: Para pengungsi 

tangan kepada jang ditinggalkan. 

  

& 

pen takan 

“mereka sedang menunggu kapal 
“ mikian Kai. 

  

'Fumihiko Kai datang di Me- 
dan pada tanggal 20 Oktober jg. 
baru lalu. Menurut keterangan- 
nja, kedatangannja ke Sumatera 
'Utara sebagai ,,sightseeing trip”. 
|Kesan2nja didaerah ini dinjata- 
kan sangat baik dan memuaskan 
sekali. Hari Djum'at jl Kai ter- 
bang pulang ke Djakarta dan da 
'Jlam hal ini dapat dihubungkan 
dengan kedatangan wakil presi- 
'den Richard Nixon dari Amerika : 
"Serikat ke Djakarta. | 
| Konsol Djepang itu menjata-: 
ikan lagi, bahwa berita tentang ' 
orang2 Djepang jang tersangkut ) 
dalam peristiwa Atjeh telah me- ) 
nimbulkan kechawatiran dalam 
kalangan masjarakat Djepang di! 
Medan. Djumlah orang Djepang | 
di Medan  dikatakannja 100: 
Orang. Dari mereka sendiri, . de- 
'mikian Kai, sama sekali tidak 
mempunjai sangkut-paut ataupun | 

berontakan di Atjeh itu. 
“ “Atas pertanjaan, Kai: terangkan, 
mungkin di Atjeh--ada saiuw atau | 

dua orang Djepang turu: membanti | 
"gerombolan. Tetapi kepasriannia ia 
. fidak dapat memberikan iebih djauh. | 

ikatakannja, ada seorang Djepang 
bernama Kuroiwa, jang ditangkap! 

disalah satu tempat di Sumatera 
“Utara, kini telah ditahan selama 3: 

i di Tendjung | 
Priok. Ia akan dikembalikan ke Dije- | 

ipang karena pemerintah Indonesia ! 

jang 
Tetapi 

Diepang 
jah ter- 

bukti, bahwa Kuroiwa 1 dah turut 
terlibat dalam persoalan ' di Atieh. 
Katanja lagi, — djumlak: orang: Dje- 
pang di Indonesia ada 300 orang. 

Antara pemerintah Indonesia 
dengan dia telah dilakukan pe- 
rundingan mengenai pengembali- 
an orang2 tersebut. Tetapi daiam 

     
3 

el.   
menurut Konsol Djender 

  

  

SINGKAT DJATENG. 

— Atas dorongan dari Djapen ber- 
sama Pamong-Pradja, maka di Ke- 
tjamatan Kebonarum Kab. Klaten 
telah dibentuk suatu Panitya jang di 
dukung oleh semua Organisasi Wa- 

(nita jang ada untuk menjelenggara- 

Ikan Kursus Pemilihan Umum bagi 
Wanita. Tenaga Pengadjar dari Dja 
pen. 

' Kursus diadakan seminggu sekali 
pada tiap hari Djum'at sore. 
— Untuk menghadapi Pemilihan 
Umum jang akan datang, dimana 

ripada P.P.P.: maka atas ,kerdja sa 
ma antara Djapen dengan Pamong- 
Pradja di Ketjamatan Kebonarum 
Kab. Klaten telah diselenggarakan 

.kursus.tentang pemilihan Umum ba 
gi Pamong-Desa terutama para Lu- 
rah desa dari. Daerah ' Ketjamatan 
tsb. Tenaga Pengadjar dari Djapen. 

Kursus diadakan 1 minggu sekali 
pada tiap2 hari Kemis. 

— Atas insiatief rakjat sendiri dari 
,Ki. Pluneng, maka Umbul Pluneng, 
! Kab. Klaten, jang telah lama sekali 
| dalam keadaan rusak, kini telah mu 
|lai dibangun, diperluas 2 x lebar da 
'ripada semula. Pembangunan diren- 
| janakan 40 orang tenaga dengan 
beaja a Rp. 2,— sehari. Djika um: 

ibul tsb Sudah selesai akan dipergu- 
'nakan ba mmepgiad 
| nakas bagi pemandian Umum dgn 
diadakan bea masuk sekedarnja. 

| — Berdasarkan atas surat ,,Perintah 

Pmindahan Sementara” dari Koman 
| dan R.I. 15/Sub Terr XV No. 49/B 
:4/5.3/RJ. 15/53 ttg 7-10-53, Kap 
ten Sugijono — komandan PDM 
(Klaten dipindahkan ke Staf Res. 
Inf. 15/Sub Terr XV mendjabat sbg 

Djepang Sedia Bantu 
'. Asahan — 
Konsul Kai Sangsikan Berita2 Adanja 
Orang2 Djepang Jg Bantu Pemberon- 

Projekt” 

Atjeh 

tentera Djepang 

pembukaan daerah 
telah kembali 

Daud Beureuh. Kini 
untuk kembali ke Djepang. De- 

hal ini terdapat kesulitan, karena 
mereka iu semuanja telah mem- 
punjai keluarga “disini, ditambah 
pula dengan hal, bahwa andai ka 
ta mereka kembali ke Djepang, 
mereka pasti- tidak mendapat lo- 
wongan pekerdjaan, karena di 
Djepang pekerdjaan sangat sulit. 

Tentang ganti kerugian perang 
oleh Djepang kepada Indonesia, 
Kai njatakan, pemerintah Dje- 
pang dalam beberapa hal telah 
mendekati keinginan pemerintah 
Indonesia. Sebagai alasan dari pe 
robahan sikap itu, dinjatakannja, 
karena Djepang menghadapi ke- 
njataan bahwa ia mesti mengam- 
bil sikap jang baru terhadap ne- 
gara2 tetangganja di Asia Teng- 
gara. Dikatakannja dalam pero- 
bahan sikap ini tidaklah ada se- 
suatu pengaruh Amerika Serikat. 

Terialu tinggi. 
Dengan adanja kompromi, tentu 

perhubungan apa2 dengan pem- pemerintah Djepang, demikian Kai, 
akan dapat menjetudjui usul peme- 
rintah Indonesia mengenai ganti ke- 

rugian perang itu. Tetapi ia kemu- 
kakan bahwa usul pemerintah Indo- 

nesia mengenai ganti kerugian pe- 
rang itu terlalu besar. . Disamping, 
itu dikatakannja, sebaiknja pemerin- 
tah Indonesia dapat  menjetudjui 
usul2 Djepang agar ganti kerugian 
itu oleh Djepang dibajar melulu de- 
ngan barang? modal. 

Barang2 modal ini, menurut Kai. 
sangat diperlukan Indonesia dalam 
membangun negerinja, sedang  ke- 

untungan jang diperoleh dapat bsr- 
tambah terus menerus. 

Atas pertanjaan, Kai kemukakan, 
Djepang tidak akan meminta kem- 
bali kepada Indonesia perkebunan- 
nga sebelum. perang. Djuga Kai nja- 
takan, bahwa Djepang bersedia me- 
nanamkan modalnja dalam ,,Asahan 
Project”, andai kata hal ini ditawar- 
kan oleh pemerintah Indonesia. 

  

SIARAN R.R.. TRITUNGGAL 

Semarang, 27 Oktober 1953: 

Djam 06.10 Musik Akordeon, 
06.45 Orkes Puspa Kentjana: 07.15 
Tiga Sekawan: 07.30 Suara Jasui 
dan Asiah: 07.45 Harry  Hayes: 

12.05 Big John Jazz Trio: 12.15 Bu- 
nga Rampai: 13.15 Rita Williams & 
Len Camber: 13.40 Aneka lagu ke- 
timuran: 14.00 Konsert siang: 17.05 
Hiburan sore: 17.45 Hiburan sore 
(landj.): 18.00 Serba-serbi A.P.: 18.15 
Anekawarna lagu? timur: 18.30 Hi- 
dangan Irama A.D.: 19.15 Dunia 
olah raga: 19.30 Sekuntum Melati 
hid. Carry dan kawan2nja, 20.15 
Ichtisar Pers, 20.30 Irama Tari Ma- 
engkat hid. Pemuda-Pemudi tahan 
Udji: 21.15 Gending Bonang & Sa- 
betan oleh Karawitan Studio: 22.20 
Gending Bonang & Sabetan (landju- 
tan): 23.00 Tutup. 

Surakarta, 27 Oktober 1953: 

07.45 Genderan pagi: 12.03 Disco 
Varia, 12.45 Sariosa: 13.00 Dari 
pantai ke pantai, 13.15 Musik gem- 
biras 13.45. Rajuan siang oleh O.K. 
Manasuka: 17.05 Dunia kanak2: 
17.45 Ruangan Pemudi, 18.30 Ira- 
ma .meraju-raju. oleh Suara Istana: 
19.15 Kontak dengan pendengar, 
19.30 Pilihan pendengar, 20.15 Ich- 
tisar pers: 20.30 Sekuntum Melati: 
20.45 Usaha2 Sosial: 21.20 Wajang 
Orang tjer.: ONTO SENO RABI: 
22.15 Wajang Orang  (landjutan):   “Kepala Sie V Staf R.I. 15/S.t.XV, 

jang pada tgl. Oktober 1953 telah di 
adakan timbang terima pimpinan 
Perwira Distrik Militer Kab. Klaten 
dari Kapten Sugijono (Lama) kepada ' 
Lts. Tachim (Kmd P.D.M. Klaten 
baru). 

Pada hari Kemis malam Djum'at 
(22-10-53) jbl. diadakan malam per 
pisahan bertempat di Gedung Kabu 
paten Klaten dengan . mengundang 
beberapa organisasi2 dan semua In 
stansi2 Pemerintah seternpat. 

  

merintah hendaknja melarang ber- 
edarnja buku2 jig mungkin merusak 
moral bangsa dan  memperbanjak 
buku2 jg berguna terutama tentang 
ke Islaman, serta didjual dengan 
harga jg semurah-murahnja, sedang ! 
achirnja konperensi mendesak Kinesg| 
ja pemerintah bertindak tegas terha 
dap pernikahan2 liar, "   

24.00 Tutup. 

Jogjakarta, 27 Oktober 1953: 

Djam 06.10 The Vagabond King 
tiipt. Friml: 06.30 Varia Nusantara: 
U6.49 Beberapa  stambul Langgam 
dan Krontjong: 07.10 Orkes  Dizzy 
Gilespie: 07.30 Hiburan pagi: 12.05 
Ujon2 siang oleh Kel. Kes. Djawa 
Studio, 13.10 Ujov2 siang (landju- 
tan): 17.00 Krontjong diwaktu sore 
oleh O.K. Persegam: ' 17.45 Lagu? 
Indonesia Populer dengan piano: 
18.15 Siaran untuk A.P.: 19.15 Mim 
bar Seni Sastera: 19.40 ,Pulau Ma- 
luku Manise oleh Sinar Maluku: 
20.15 Tehtisar Pers: 20.30 Seni Sua- 
ta Djawa oleh Gabungan Peladjar 
Berbah.: 21.15 Obrolan Pak Besut: 
21,30 Konsert malam oleh O.R.I.: 
2215 Tembang Sunda oleh — Seni 
Sunda Studio Bandung: 23:00 Tu- 
tup. 

Djam 06.03.— 06.45 — 07.15 —| 

  

& 2 Matjam Tepuk 

del RRI— Orang 

Beda sekali dengan apa jang 
saja saksikan dilain temnat. Saja 
ikut menengok kerumah seorang 
kawan. Disana sudah duduk se 
mentara kawan. Sama bertjakap2. 
Tuan rumah terus berbitjara se 
olah-olah tidak dapat disela lagi 
oleh tetamu2nja. Tetapi kawan2 
itu semuanja tetap bersopan san 
tun dan kadang2 melihatkan dan 
menjambut dongengan2 jang nge 
lantur itu dengan ketawa2. Pada 
suatu hari saja  bertjakap2 de 
ngan orang2 dari Djawa Tengah. 
Diantaranja seorang puteri. Keti 
ka saja mengemukakan beberapa 
usul, mereka menjambut dengan 
ketawa sadja. Ternjata isi ketawa 
itu, tidak setudju dengan usul sa 
ja tadi. Demikianlah lukisan se 
dikit jang menjatakan, bahwa ke 
tawa itu belum tentu bermakna 
gembira. 

Lebih sulit lagi apabila kita 
menjelidiki soal: air mata. Pada 
upatjara 17 Agustus 1953 jang 
baru lalu, ketika sudah terdengar 
aba2 dari Presiden untuk ,,meng 
heningkan  tjipta memperingati 
arwah para  pedjoang Kemerde 
kaan jang telah mendahului ki 
ta”, saja lihat beberapa orang sa 
ma meneteskan air mata. Pada 
waktu P.O.N. ke-III di Medan, 
20 — 27 September 1953 jbl, sa 
ja saksikan lagi suatu peristiwa. 
Apabila para pemenang sudah 
mendapatkan  mendali2nja dan 
semuanja menghadap kearah Ben 
dera2 jang dikibarkan sebagai 
bendera2 dari daerah2 pemenang 
tadi dan diiring oleh lagu ,,Pu 
djaan Pon”, seorang Pengurus 
PON dan anggauta pekerdja 
K.O.I. selalu mengalirkan air ma 
ta. Apalagi ketika dilakukan upa 
tjara pembukaan PON III tadi. 
Ketika Bendera PON dikibarkan 
diiring oleh njanjian ratusan pe 
mudi pemuda dengan lagu ,.Pu 
djaan PON” orang tersebut tadi 
tersedu-sedu.- Air-mata 197 Agus 
tus dan air-mata PON III ini nja 
ta sekali bukan air mata tanda 
sedih. Mungkin matjam2 perasa 
an jang diterima oleh orang2 
jang tersebut tadi. Bangga, ber 
besar hati, penuh harapan, semua 
itu memenuhi kalbu dan menge 
luarkan air-mata. 

Lain: lagi dengan - peristiwa lain 
jg saja saksikan didalam kampung. 

Pada ' bulan2  September-Oktober 
1953 ini Djakarta amat terasa pa- 
nasnja. Karena tidak pernah ada 
air setetespun didjatuhkan dari ang 
kasa. Tidak ada gerimis, apalagi hu 
djan. Panasnja bukan main. Sampai 
djalan2 di kampung jg biasanja be- 
tjek sekali dikala musim hudjan, Li 
ni nampak keras, panas dan berlo- 
bang2. Malah kini merupakan reser- 
voir debu jg sering dihambui-hani- 

burkan oleh embusan angin. Di se- 
nalah rumah2 rompok, atap2 jg sa- 
ngat kering itu, merupakan hahaja 
kebakaran jg seperti diketahui sela 
lu menimpa penduduk — Djakarta. 
Dan kalau masuk kedalam rompok 
tadi, djuga bukan main — panasnja. 
Disalah suatu rumah rompok seper 
ti jg terlukis diatas berdiamlah sua 
tu keluarga jg terdiri dari suami, is 
teri dan seorang anak baji. Sang ie 
laki bekerdja sebagai tukang betjak, 
tetapi diwaktu itu sedang sakit, dja 

Idi tidak ada uang masuk selama ia 
Iberbaring kepanasan dirumah tadi. 
Isterinja belum sempat meneruskan 
pekerdjaannja berdjualan  petjel di 
kampung, karena mesti merawat 
anaknja jg djuga ikut sakit panas- 
dingin. Djika nasib sedang dirun- 
dung malang. Pada suatu hari sang 
anak tidak tahan lagi menderita sa 

kitnja dan menghembuskan  nafas- 
nja. Anaknja mati. Ajahnja sakit. 
Rumahnja terlalu panas. 

Air? Mereka mesti kekali ka- 
lau hendak mandi. Memang un- 
tung kalinja tidak djauh dari ru- 
mah rompoknja tadi, kira2 hanja 
200 meter berdjalan tetapi mesti 
menurun, sebab kalinja berada 
dibawah djalanan, 

Sang ibu menangis tersedu-sc- 
du, mendjadi bingung dan tidak 
mengerti lagi apa jang mesti di- 

at. Suaminja hanja menge- 
luh. Karena dia sendiri sukar 
meninggalkan tempat tidurnja. 
Tetapi suami ini, karena hebat- 
nja penderitaan tadi, malah su 
dah tidak bisa menangis lagi. 
Terus mengeluh din menjebut- 
njebut nama Tuhan sadja. Memo 
hon -perlindunganNja. Tiba2 da- 
tang kawannja, djuga seorang tu 
kang betjak. Segera setelah ia 
mendengar bahwa kawannja se- 
dang sakit, anaknja meninggal, 
tukang betjak budiman tadi lalu 
datang membawa pertolongan2. 
Uang, kain putih, kembang, dan 
ibeberapa kawan isteri2 tukang 
-betjak, sama datang. Menolong 
“jang sedang menderita susah. Ke 
tika kawan2nja datang memba- 
'wa, seolah-olah membandjiri per- 
tolongan tadi, supir betjak jang 
sedang sakit tadi lalu mengeluar- 
kan air-mata, menangis tersedu- 

sedu, 
Air mata sang isteri, dan air 

mata sang suami tadi, meskipun 
didalam kesusahan, 

  
sama-sama san) 
djuga berlainan sekali isi maksud 
nja. | 

Sang isteri menangis “karena 
anaknja meninggal, suaminja sa- 
kit, uang tiada sama sekali. suami 
menjusul menangis, karena disam 
ping kesusahan2nja itu, dengan 
air-matanja ingin menjatakan te- 
rima-kasih kepada kawan2nja jg. 
datang dengan  suka-rela meno- 
longnja. Mengurangi penderitaan 

2 Matjam Ketawa —2 

Ka ea PERAR 2 Sn 

  

bvad Matjam Airmata 
Tangan—Setia Ka- 

wau Tukang Betjak— Tepuk Tangan Mo- 

Radio Diktatoris? 

DI RUANGAN PASAR orang ramai berdjual-beli. Saja men: 
dekati bakul mangga jang berderet-deret di Pasar Senen. Seorang 
njonjah dengan senjuman jang manis meninggalkan bakul tadi de- 
ngan membawa bingkisan kerandjang pelem. Saja lihat bakulnja 
djuga ketawa gembira. Atas pertanjaan saja bakul mendjawab bah- 
wa dia gembira laku mangganja dengan mendapat laba lumajan. 
Njonjah tadi saja kedjar dan mendjawab bahwa ia senang dapat 
membeli mangga dengan harga murahan dari pada waktu beli di 
toko. Dua matjam ketawa tadi sama tudjuannja. 

  

Karena Keha- 

bisan Akal? 
Andjuran Utk Me-Radio- 
Aktip- kan Perbatasan 

Indo—China — Vietminh 

MADJELIS Rendah Perantjis 
telah membuka perdebatan me- 
ngenai masalah Indotjina, sesu- 

“dah ketua sidang, Edouard Her- 
riot minta kepada para wakil dja 
ngan membuat pernjataan2 - jang 
dapat menimbulkan  kesukaran2 
pada pasukan2 ekspedisi Perantjis 
. Indotjina. Djuga perdana men- 
|teri Laniel memberikan peringa- 
tan dan mengandjurkan | snpaja 
sidang ,,berhati2 mengeluarkan 
perkataan”, jang dapat menimbul 
kan kesukaran pada tentara Pe- 
rantjis di Indotjina. 

Adolphe Aumeran, tidak ber 
partai dari Algeria membuka per 
debatan dengan menerangkan, 
bahwa Indotjina tidak boleh di- 
tinggalkan, karena hal itu berten 
tangan dengan konstitusi Peran 
tjis, tetapi. sebaliknja Perantjis 
harus tetap tinggal disana dan 
melandjutkan misi militernja. 

Guna memperbaiki situasi mi- 
liter di Indotjina dalam pepera- 
ngan terhadap Vietminh, maka 
Aumeran menasehatkan apabila 
mungkin meletakkan penghalang- 
penghalang...... radio-aktif diper 
batasan, sehingga dengan demiki 
an fihak Vietminh terpisah dari 
depot2 perbekalan mereka. 

  

nja. Saja ikut melawat dan meng 
hanfarkan djenazah anaknja tadi 
kekubur. 

Adalah seorang ibu jang keti- 
ka mendjemput anaknja datang 
dari Amerika dilapangan terbang 
Kemajoran, menangis tersedu-se- 
du sambil merangkul anaknja ta- 
di kuat-kuat. Tangis ini karena le 
ga-gembiranja sang ibu berdjum- 
pa kembali dengan anaknja jang 
bersekolah di Amerika Serikat. 
Menangis sambil tertawa. Rasa 
gembira. 

Gegitulah adanja matjam2 air- 
mata jang mengalir tadi. Sama 
sama air-matanja, beda isi mak- 
nanja. Demikian pula dengan ma 
tjam2nja ,,tepuk-tangan”. 

Ada orang  bertepuk-tangan 
sambil bersuit2 dengan maksud 
mengedjek seorang jang sedang 
berpedato atau melawak. Mak- 
sudnja supaja segera disudahi sa- 
dja obrolannja itu, karena tidak 
menarik. Ada lagi tepuk-tangan 
gemuruh terdengar, sehabis se- 
orang biduan menjanjikan lagu- 
nja. Tepuk-tangan disusul seruan 
supaja keluar lagi dengan lagu- 
nja. 

Lain tepuk-tangan ialah seperti 
jang sering kita saksikan pada 
waktu ada rapat2 atau upatjara2. 
Tepuk-tangan itupun melulu te- 
puk-tangan upatjara sadja. 

Djuga seringkali tepuk-tangan 
itu berarti memanggil sesuatu. 

Jang mungkin sekali belum di: 
mengerti orang ramai jalah apa- 
bila ada TEPUK TANGAN JG. 
SEOLAH-OLAH .HANJA DI- 
BOLEHKAN SESUDAH ADA 
PERINTAH”. Matjam begini bi- 
sa disaksikan distudio2 radio dan 
distudio2 televisi. Meskipun mak- 
sud tepuk-tangan distudio2 siaran 
radio atau distudio2 siaran radio 
televisi itu sama, jakni menjata- 
kan gembira dan kesenangannja, 
tetapi tidak boleh seperti diruang- 
an biasa, tetapi harus teratur. 

Apalagi didalam siaran televisi. 
Ini sangat keras aturannja. 

Penonton baru boleh bertepuk- 
tangan, apabila sudah ada tanda 
dari seorang penjiar “jang bertu- 
gas ditempat atau studio tersebut. 
Sebab sesuatu siaran, karena itu 
pokoknja untuk para pendengar, 
sama sekali tidak boleh diganggu 
oleh suara tepuk-tangan jang 
mungkin datangnja tidak tepat. 

Djadi si-penjiar jang memberi 
isarat tadi, bukan MEMINTA 
SUPAJA  HADIRIN  BERTE- 
PUK TANGAN, tetapi sekedar 
memberi 'isarat apabila hadirin 
hendak bertepuk-tangan, saat ada 
isarat itulah waktunja. Pun tidak 
boleh lama2, tentu jalu ada ISA- 
RAT STOP. Sebab siaran mesti 
diteruskan. | 

Di studio2 radio negara mana- 
pun djuga, selalu ada peraturan 
demikian tadi. Malah tentu sela- 
lu ada pengumuman: ,.tidak bo- 
leh merokok”. Sebab kalau orang 
diperbolehkan merokok, apalagi 
|djika studionja ketjil, meskipun 
sudah ada air-conditioning, — na- 
mun asap rokok dari ratusan mu- 
lut itu tentu akan mengganggu 
siarannja, 

Bagi orang jang belum biasa 
dan tidak mengerti duduk perka- 
ranja, bisa djadi ,.grang radio tadi 
ditjap  diktatoris, militeristis”, se- 
bab tepuk-tangan sadja diatur, 
Merokok dilarang. Dimana ada 
kemerdekaan”, katanja. Terang 
lah disini, bahwa bagaimanapun 
senang dan setudjunja, seringkali 
lepuk-tangan jang baik maksud- 
ya itu toh mengganggu, Batas- 
satasnja tentu orang mudah me- 
igerti sendiri.   
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11 Radio Type 326 U, 1 Sepeda Philips 
“laki2, 1 Arlodji Tangan JOSMAR (laki2) 

1 dan lain-lain hadiah lagi. : 
Datanglah di: Dj. Mataram 414 dan lihatlah matjam-ma- 

                                

   

   

    

H A D 1 A »UTJAPAN TERIMA. KASIH” . 
Hadiah2 berupa Mempermaklumkan bahwa 

: anak kami jang kami mintakan 
tolong pengobatan pada Sdr. DJO 
CO, OCCULTIST di Djl: Gro- 
golan No. 21/SM Solo, selama 7 ' 
hari penjakitnja diseluruh tubuh 
panas, sekarang telah SEMBUH, 
dan hingga sekarang terus sehat, 

Kemudian hendaknja mendjadi 

tjam hadiah. : i 3 
Hanja membeli Djama Rp. 1,— untuk mengikuti ini SAJEM- 
BARA. Kesempatan untuk mendapat hadiah besar. 

5 . Agen. Djamu Tjap Potret 
» NJONJA MENEER” 

Gula || | 
Mungkin Terdjadi'Pere- | | 
butan Pasar Gula Di 
Singapura Antara In-| 

     

      

        

              
  

« : 3 pa an kan periksa dan terima kasih ka- donesia-Taiwan BA Di. Mataram. 414 Sembung Nan 
MENU JP Sin gapura. ti Mean TE Hormat kami 

Sa Ba Indonesia SEDIA : : MITROSUTARNO 
dan Tan akan terdjadi dipasar 25 , Th | Kartopuran wetan Lapangan 63. Malaya. Pendapat jang spekulatif | ) PIANO Aa : SOLO 

00. dai timbul dikalangan dagang di-| 8 SLYX | PERHATIAN!!! sa oa IR Au 
Ba kota Singapura, sesudah pemerin- | Dag” lajn-lain Blat mua , Harap surat2 . disertai prangko ne wissel Rp. 3,— buat balasan. tah Malaya memutuskan 

mengadakan kembali pembagian j 
gula, sedjak persediaan gulanja | | jang' sekarang habis. Pengawasan | | atas gula ini, jaitu dengan meng- 

| adakan pool, mula2 diadakan pa 

La 
  

AA 

  

Biola (besar,  ketjih, bermatjam2 | 

gitar (djuga damesmodel), Uku-|| 

Tele, Ukulele-banjo, Cello, String-f | 

— bas, TROM PANDU. 
STEM dan reparasi piano. 

TOKO MUSIK ,ZAC HARIAS" Fa” 

  

       

   

2 a2 diadakan pa | 
| da achir tahun 1939. Sedjak pe- | 
rang gula diawasi oleh milit 
atau pemerintah sipil. 

  

   
Untuk menjembuhkan 
segala penjakit jang 

  

  

               
  

Kalangan pedagang berpendapat, disebabkan | dilepaskannja pengawasan atas gula 2 takan menuang an. SETERAN 25 — TELF. 638 — SEMARANG. 3N masuk angin , 'tara Indonesia dan Singapura. Me- 
minumlah reka menduga, mungkin sekali In-    

  

donesia akan menawarkan ,.induse-| yg | ana : uan . 
men” kepada para importir Singa- Perkajalah lemari buku Tuan dgn buku ! dalan ten ta aen| If) PERKE MBANGAN 

BAHASA INDONESIA" 

import barang2. dari Singapura. 

oleh: ARMIJN PANE 

Sementara kalangah dagang di Si- 
ngapura berpendapat, bahwa mung- | - 
kin ini mendjadi salah satu djalan 

. untuk menghilangkan pembatasan? | 
import Indonesia dari Singapura jg. 
telah diadakan oleh pemerintah In- Tiap-tiap penduduk Negara Indonesia wadjib mengerti bahasa 

Indonesia jang kini sudah mendjadi bahasa jang dapat dibangga- 
kan sebagai alat pendjelmaan tjita2, pembulatan rohani, suatu 
aspek perdjuangan bangsa jang memuntjak pada tanggal 17 Agus- 
tus. 1945, 
Harga buku ini, jang pengarangnja tidak mungkin tidak dikenal 

donesia sedjak. bulan Mei j.l. 
Gula Taiwan selalu di-impor: oleh | 

oleh peminat. kebudajaan, sastera dan bahasa Indonesia jalah : 

Ia TO 

pemerintah Singapura selama bebz- 
rapa tahun jl. ini, dan kalangan pe- 

£ dagang menduga, bahwa volume in- 
t port ini akan bertambah besar. dii- 
! ka gula mendjadi barang dagangan 

jang bebas dari pengawasan. 
Untuk luar kota tambah porto 1595, sedikit-dikitnja Rp. 1.50. 
Pedagang dan Toko2 Buku mendapat potongan jang sangat me- 
muaskan. 
Pesanan dapat dilakukan kepada Pendjual-tunggalnja : 
Yoko Buku & Penerbit N. V. ,GUNUNG AGUNG” 

Kwitang 13 — Kotakpos 135, Telp. Gmb. 4678, - Djakarta, 

ANGIN 

  

          

          

       
    

    

Perhatian! —
 DIDJUAL MURAH 

Satu rumah dengan 
bijgebouw 

Terletak tanah Negeri verp. 

Indonesia di Dj. Mlatentreng- | 

gulun Semarang. 2 

  

Selain itu djuga Pilipina mungkin 
sekali mendjual gula kepada Malaya 
atas dasar barter. Kemungkman 
mengadakan perdagangan barter ini 
telah dipeladjari. (Antara). 

  

£ 
UNDIAN BARANG (lukisan) dari Panitya Pameran 

Kesenian Semarang, terpaksa tidak dapat diteruskan, berhu- 
bung dengan surat undian sebagian besar tidak terdjual. 

Uang undian dapat di ambil kembali kepada : 

sBANK INDONESIA 
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pu
ne
n     Perdana menteri Korea Selatan ' 

Paik Too Chin menjatakan bahwa ' 
50.000 pegawai pemerintah Korea ! 
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h 
Ea Fe 3 SAMPAI TGL. 22 November 1953. Uang jang ngk Jan 

1 an si 1 2 5 eterangan : Kp 
21 bil pada waktunja akan di pergunakan untuk usaha2 da- 1 Da pa On Ha | B t / h P M I 5 MLATISABAR HH No. 4490 NN. 8) lam lapangan kesenian. 4  tindakan2 baru dilapang perekonomi an Uu a e . 3 SEMARANG | d PENGURUS. PANITYA. 

4 an, demikian dikabarkan hari Kemis 
3 aa ny HI , 

y di Seoul. 
: mi Cah 

1 Tr . # 1 | “ - : 193 02 | WFTU Ganti Kominform? | Sayo Anggur 
z - . . ja 2 - 2 | 6 1 Aa - 1 4 : Sebagai Koordinator Bagi Komunisme 

Beer AN Ng 
HOE GHO 

: . 
2 3 2 4 Sedunia UNTUK MENJEMBU NS EF 

JAPAN/INDONESIA/JAPAN SERVICE 2 EMBUH- 
SOM DJIONG TJIOE ' 

: UNIS jang telah menghadiri Kon Due Semarang : : 
(ISTI 8 KAUM WANITA 

ha npungan Serekat2 Buruh Sedunia (WFTU) jang ke-3, di HERTA MAERSK 4 Nov. 1953 « BATUK (ISTIMEWATUTK ) ' $ wa a ngg s Ae et ee aa aan 3 Pi PER emah, kurang darah, lesu, pikiran kalut, pinggang linu, geger sa- 
J bagai badan koordinasi terpenting bagi Komunisme Dunia: demi- f 1 5 E Kn T kit, muka putjat, tidak napsu makan, datang bulan tidak tjotjok, 

kianlah tulis koresponden k.b. Inogris ,,Reuter” dari Wina. Menu- INDONESIA/USA ATLANTIC COAST SERVICE e HATI atawa sering dapat sakit perut, kapan mau kain kotor atawa seabis 
so mron ge Pena sung tadi, wa dan laporan2 jang Loadready Semarang : aa MAS ANGIN datang Bulan, dapat kaputihan (pektay) pranakan dingin tidak da- Ma ongres tadi Memberi gambaran jang djelas, ba- ARNOLD MAERSK 16 Nov. 1953 mg! 2 | pat hamil dan sebagainja pula. 2. ka 2g asean. buruh itu akan menduduki ELSE MAERSK 12 Dee 1953 13 e TENGGOROKAN 3 , Dengan minum ini ANGGUR Njonja punja badan akan djadi 
ea an an dan badan pengawas pusatnja, 5 3 « ENEK dan sebagainja. WAY kuat tidak akan dapatkan gangguan penjakit lagi saterusnja da- 
munkane deelarah Ta Jara terutama untuk menjebarkan Ko- Also accepting India and Persian Gulf cargoes for tranship- , tang bulan tjotjok dan seperti biasa, hingga ada kans dapat lantas 

  

   Selama Kongres tadi, perkataan ment at Colombo into Maersk vessel. AN Penutupan Kongres. Komunisme” tak sekalipun diutjap 
Kongres jang telah berlang- kan dan delegasi2 Sovjet serta nega- 

duduk perut. 

Ini ANGGUR ada baik sekali diminum oleh njonja2, baik 
jang ada terganggu penjakit seperti diatas maupun jang tidak sakit, 

  
At liberty to proceed via other ports to load/ discharge 
go. Dates and rotation subject to 

car- 
  

  
  

5 

# 

, 
2 

sung selama 11 hari ini berachir ra2! Blok Sovjet berada di ,bela- : bas Ta aa ana without notice. sebab dengan minum ini ANGGUR bikin badan mendj.di bertam sesudah sidang penghabisan sela- |kang” sadja, walaupun Blok Sovjet AGENTS : Anna PR an Ten Ate NN N . N Ke bah tenaga dan sehat. ma 6 djam, dalam mana Giusep- | menempati kedudukan? vital. Kepa £ 5 
5 5 Se : 

pe di Vittorio, Ketua Umum WF !la delegasi Sovjet Uni, Nikolai Shver N. V. Het Sema rang Veem IN A @) IN F @) N & e: HARGA: 1 botol besar Rp. 12,50. 1 botol kefjil Rp. 6,50 TU dan pemimpin Konfederasi na tetap Least wakil an Ih 2 
Terbikin oleh: Buruh Italia (CGIL),, mengutjap- |dan tetap menduduk tempat paling PURWODINATAN BARAT 1II1/2 Sa pa 3 Ny 29 

3 kan pidato jang berapi-api. Te atas dalam biro exekutif. Dalam ko- | . 'TEL. SM. 1790, 651, 1938, 1443. £ mx . Rumah Obat ..N GO HOK TONG 
Na lean . ne jang maag ANT jada B. | TEMA KAN 5. Telah tersedia beberapa matjam TEGEL (UBIN) Gang Pinggir No. 1 Semarang Telp. 1653. : sia) jang me- J3 . : : Pe engan Ba 2 5 : -8 Dan Hb 

| njatakan dirinja sebagai wakil |Viet Uni, Hongaria dan Belanda. Naat MEMUASKAN , beng Me hi Pen Lana Demikianlah garis2 besar Kongres 
“. PELAJANAN TJEPAT : 

—. 
| «Utusan? dari Asia, Afrika dan jai pneua ena ara peter | Pusat Pendjual : 3 Da ' Amerika Latin melempar2kan P8. : : : 

:. »” 2 'MBEK. PIKIRAN MENDJADI KALUT? 
| kertas keatas, melambai2kan sa- | "indjau2 non-Komunis. (Antara). Pp | NGI | MI | M / A N B.I.N. - Cooperatie »PEMBINA Aa Aa Makan lekas minum : / putangan, bergandengan tangan $ Jogja: Djl. Malioboro 41-teIp 468 - Madiun: Djl. Magetan 1. 5 . : 27 
? dan bertepuk-tangan ga berpe- D k Daiam Berita-Negara Republik Indonesia tanggal 28 Agus- Bankier: Bank Negara Indonesia Anggur Kolesom tjap »B o0ea a : ai sembojan selama 20 menit le okxter tus 1953 dimuat suatu Pengumuman dari Menteri Kehakiman Jogjakarta. : (untuk lelaki-prempuan tua mau pun muda) ' : tertanggal 12 Agustus 1953 No. J.S. 5/41/4 tentang kemungkinan aa 5... maa z f : lag an lentank: gala rasa kesel dan . Front Persatuan Buruh. & OE ! O MO . untuk mendaftarkan penmntaan? Okiroo pada Kementerian Ke (Ne ae na 5 Ae Ta Ban Mmelenjapsam "Sega Sedjak aga Seapai 1 4 hakiman, Djalan Segara 17, Djakarta, mulai tanggal 1 Nopem- 4 NGGU aan aoi p S Pa 
«  penutupannja, tjorak tegas dari 5 £ ber 1953. 

3 1 
— kongres ini ialah sama, jaitu : ,,/Ma Pontjol 45 - Tilp. 2031 1 6 KO NG DJIN T ON G 4 | rilah kita membentuk front per- : Semarang Setelah Undang-undang Oktrooi selesai dibentuk, maka dari Pekodjan 105 — Telp. 1885 Semarang. L satuan buruh berdasarkan kepen 2 pendaftaran tersebut, mungkin dapat diperoleh : — tingan2 sedjati dari serekat2 bu-! Tidak Menerima : Ne | Pena mnta ngan 5 

ruh, marilah kita berusaha Lai : a. 2 gain Sona 1 Pn Kn Kuan aa Jia a 
& leh sok n dari buru 2 “aja ari Convention D'Union De Paris dirobah tera 

: Ban Kamanis Matah bengkel $ Tamu pada tanggal 2 Djuni 1934 di Londen, apabila dimadjukan Nor IKAN MAS 
5 . . . 

dan pabrik dan supaja mereka Tgi 26 — 31 October 1953 permohonan jang serupa di suatu negara, dimana convention Rambut Putih djadi hitam. — "memaksa  serekat2 - buruhnja . itu berlaku, Ta, 100 pCt GARANSI TIDAK LUNTUR I : 
: pala ANAKAKKAKKKANKKRKRRAS s . S 
: Be en mangan an La WF 4 . b. laim-lain hak utama atas permohonan-permohonan jang pen- na p 2 fosaei 2 2 Hp pa aah Li daftarannja dimadjukan pada waktu belakangan. | NW ih 
: ML tukang, petani dan Lawan " Permohonan-permohonan itu baharu diumumkan bilamana II TT 
| “Melek, dengan djalan menjokong DJUAL DAN TERIMA REPARATIE Undang-undang Oktrooi tersebut telah berlaku. pke RADJA OBAT —. tuntutan2 mereka dan mendjadi : 
| djurubitjara bagi mereka”. “ HORLOGE " WEKKER Menteri Kehakiman 

HITAM RAMBUT F Berdjuang intensif mela- # LONTJENG en | wan kapitalis. u. b. Sekretaris-Djendera 
» 1 Berdampingan dengan ini, front Dengan GARANTI E! Mr. Besar. : rakjat baru tadi harus berdjoang se HARGA BERSAINGAN ! | : | 

Mag Maja T Datar No: 44979 Datar No. 676 f lawan kekuasaan ,,Big Power & Big ea ar 
Manufactured by |. Business” didaerah2 djadjahan, mela : DIDJUAL 2 G. M. SCEYK SAHIB —Kehon Djati 114 Bandung nan Pa ana pena ja DeatababatAan 1 meta 

e Pesanan bisa dikirim keseluruh Indonesia 
p negara2 kapitalis Barat, dan mela- 

Na $ 5) 5 te C 2 
wan ekonomi kapitalis Opera Buka: ta “ nh - 1 Pp I A N Oo keadaan istimewa RN Berguna sekali bagi Nt on Aa an Ka ng, gr. Rp. 50, lainnja. Demikianlah garis2 besar| KAUMAN 21 — 4 L | rambu 3 A. $ : 12, 1 : . 20.—, | Pidato2 dam laporan2 tadi, menurut Djl. Mataram 414 -— Semarang 2 2 h 31 sesudahnja Semua Agen2 Harga sama. f »Reuter” ig mengutip pendapat pe- ss mand (Ty, Persalin minum ini Mentjari Agen2 Baru diseluruh Indonesia. |. nindjau2 non-Komunis. 

1G anggur kalu menge- : Dikemukakan seterusnja, — bahwa | mo 1 
$ Y luarken dara sakit | »front persatuan buruh” tadi akan , : £ 5 dai Na Me Me LK 3 

5 memeluk dan menjebar adjaran2 Ge Obat Kuat jg. sudah terkenal diselurah masuk angin, bikin Minjak Obat Ban Len | | rakan Perdamaian Sedunia dan ber , napsu makan buat : 
djoang melawan pembentukan pang IN DONESIA 1 ! ! nh bad & Dapat diminum untuk  menjem- 
kalan2 militer Amerika dan Kn f i 3 bah an Nai 3 buhkan: batuk baru atau lama: 

| patan ,pasukan2 imperialis” diwila| . . Pp » Ti Y W 64 anxsan Gir susu, dll. sakit tenggorokan, sakit perut dll. 
jah negara? lain. Pil , Kioe an jong ang an baik djuga bole mi: Bagi bisul2, kudis2, gatal2, digigit AN (PN ARE | 2 9 21 Tab : Ni num buat djaga segala binatang berbisa, kena api, dapat y ji Istimewa untuk menjembuhkan laki-laki badan lembek, kaki tangan brasa dingin, mata Menjaat “dan. Bro. lekas hilang dengan digosokkan- : gelap, kepala sering pusing, ta' suka makan, tulang pinggang pegal, muka putjat, kebanja- ' - p : nja. Apabila merasa lelah atau | “kan plesiran, buah gegindjel lemah, tempo2 ta” bisa tidur, orang tua jang sudah lama ta puan selagi bunting salah urat, dari sport atau djatuh : bisa dapat turunan dan sebagainja. 

dilarang minum ini dapatlah Ban Leng digosokkan 
! «1 F Per botol tjuma Rp. 9.-— 

anggur. Kn ya ha Ha itu 
1 cm 

| penjaki ckas sembuh. Karna: 
p . . . 12 - s9 

| Ban Leng telah dapat banjak se- 
j Obat Adj aib Lotion ss IOE TJAN TAN 

t - sae pudjian dari ,Tuan2 ig 

| 
, 

1 
terkenal, jang sudah disembuhkan | 

| 
(0 B!A T LUAR) | Tdk Abah saeba kan AN HOO oleh Ban Leng ini, dari matjam2 , Untuk menambahkan kekuatan bagai laki-laki, ditanggung sesudahnja pakai, selamanja ebernpel Agan LA KU SN Sala ai Tuan suka batja 

Tan ta? lupa. : DI, x PN surat2 pudjian tsb.,, kami bisa | 
Bj Per botol hanja Rp. 3.— 

i, kirim sama Tuan. Ih : pen Bisa dapat beli di-mana2 toko obat Tionghoa. 
Ban Leng dapat dibeli pada se- 

| ROEMAIN | Buat djual lagi bisa dapat potongan jang bagus. 
mua toko2 Obat dil. kalau tidak, 

g Fu Hn $ 
Disertb 2 boleh kirim Rp. 8,50. Kami nanti 

Pa Pa Ka eng Ni Terbikin oleh : j ia Kana istributors : kirim 1 botol sama Tuan dengan 
— Tjlah-magjalah  Harian- larus g $ £ J i | : 
| Aa banggn »TIONG KOK YOK PONG Harmsen Verwey Dunlop N. V, |ionbalkad Bioh Muniah Obat Tek Abd on | V : 7 : 5 Was Ig 3 ikeluarkan : | 
BO D UK 3 ha lu NN REA EMABANG aa Djuga dapat beli diantero Toko2 di INDONESIA | DIL. BAWEAN No, 22 T ELP S.2207 — SURABAJA Gi , 

3 Lu Se Pn ae On Ea ae anu yi 
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mama - MA 

Ibu Wongsowadono d engan segenap keluarga menjam- paikan terima kasih jang tak terhingga “atas minat para Ba- pak-Bapak, Ibu-Ibu dan Saudara2 jang telah memberikan penghormatan dan bantuannja baik tenaga, fikiran maupun benda pada waktu kedatangan zenazah almarhum Bapak 
WONGSOWADONO 

. dari Djakarta di Surakarta hari 19-10-1953 dan pemaka- man zenazah almarhum itu mulai berangkat dari Prijodipra- djan sehingga selesai dimakam Klegen, pada hari 20-10-53. 
—. PRIJODIPRODJO 

Bean Sasa “un NE NN NS UNA 

    

      

    

     
CLICHE : LIJN, RASTER dan ETIKET BERWARNA 

PENGUMUMAN 
3 

  

Dengan ini Panitya Peringatan Pertempuran S Hari 
Semarang, mengumumkan bahwa djalannja Peringatan mu- 
lai dari malam Resepsi tanggal 19/10-53 hingga - sampai 
pada tanggal 20/10 -'53, lantjar menurut pedoman Panitya. : 

Panitya tidak bertjorak/ bersifat apapun, ketjuali Kesa- 
tuan Nasional jang sesuai dengan alam th. 1945. 

Kepada para penjokong baik moreel maupun materieel 
: kami utjapkan banjak terima kasih. 

PANITYA PERINGATAN 
»PERTEMPURAN LIMA HARI” 

SEMARANG. 
2 

( -Bapindo Semarang -)   
    

n' m— - — mma 

        
en 

00. | PENDAPATAN BARU 
Dalam 1 Djam Muda Kembali 

(Black Hair Oil) 

Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin kuat 
rambutnja dim 1 djam rambut Putih mendjadi Item bagus, ti- 

dak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting gampang 
pakai 10076 Garansi tidak luntur harga 1 Botol Rp. 25.— 
HORMON Cream. Spesial Obat untuk Wanita, supaja 
Buah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50.— p. Doos. 
MOONLIGHT Cream Spesial buat ilangkan item2 Dja 
rawat Kukul kekolotan panu2 dan Muka bikin Tjantik, 
Laki2 Perempuan boleh pakai MOONLIGHT Cream | 
harga Rp. 15— 
RADIUM OIL. Obat Luar sanggup mengasih kesena 

Pn dan kepuasan dalam perhubungan SEXUEEL antara 
Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20.— Per Botol (Persediaan 
terbatas). , 
Manufactured by: 

| PENWAR MEDIC AL HALL. Singapore: 
| Bisa Dapat Beli Pada: . 

| World Famous Tabib Fachrudin 
| 14 Sawah Besar Djakarta Phone 3804 Gambir. : 

- Pena So 1 
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(INI MALAM D.M.B. (17 ih) 
REX |ORION | METROPOLE 

10.-1805—21— | 10.—18.05—21.— 14.30—18.30— 21.15 
— PERHATIAN: Mulat SENEN (26/10 '53) djam main utk. 

| REX : 14.30218.05— 21.— “ | 

M-G-M'. 

SSAL 

O 
Koroner 

TECHNICOLO 

        

  
  

  
  

    
      

    

   

  

Harga tempat: Untuk pertundjukan siang : HARGA BIASA. 
da "ON ea AE ban Mn SOre Rp 3 mp. han 

(Kenaikan harga di-idzinkan oleh Kantor Pengendalian Harga 
tanggal 20/2/53 Nos 521/KP/13142/8511). ? 

PESAN TEMPAT: Pagi 9.00 — 12.00 (Tidak trima per Telef) 

Mulai SENEN MALAM 
METROPOLE 

5:00 — 7.00 — 9.00 (17 th.) 
Serial hebat, perkelahian mati2an 
untuk merebut harta benda jang 

1 terpendam. " 

  

  

  
  

DJAGALAN INI MALAM PREMIERE 7.—0.— (13th) G 
Cha T 9 Film Ti kok MA ME An KE 

      
  

  

ASIA Pare 

EN OTR MT Leg 

  

  

  

INI & BESOK MALAM: - 

TN 

1 | Kl ag, 

kan oleh “keringat 
ihilangkan: dan 

An Gn ti 

ea NN BEDAK DANBALSEM 

Perantjang & | Mendhudundhedad 
1 Ta | mz 5 Ko 

ANN 

   

     
     

    

    

aa 1 

Ae 

  

    Penjelenggara 

ALTA 

X4 Rp 7— Trekkl. VR. . 
|BADAN rasa lembek, -dingin, 
| malas, tulang2 sakit. (sexuele 
zwakte) 3 ds. VITANOL PILL. 

  

» - 

muda, tidak bukti uang kembali 
2. Rp. 20— 3 ds. 
EXTRA KERAS Rp. 60.— 

at : 5 1 ERENOL 2 tanggung Disa 
PONDOK DI TW. MANGU | bikin baik luka-luka, bengkak di 
2 .Ikemaluan, gatal, bisul Rp. 20.— 

  beres Rp 58. 

segar, kentjang dan n 
p. 20.- EXTRA KERAS Rp 75. 

| 1 TING AK | SCHOONHEIDSPOEDER ZALF 
TA! 4 Rp. 10— 

VI 1 stel Rp. 25.— 
Porto Rp 3.— 
THIO GIOK GIEM 

Gang Tengah 22 — Semarang. 

Prijse. gratis. 
7   

  

Ya Rp. 1-5 , 

| tanggung dapat kembali tenaga | 

Pp. JII 

SXPHILIS?? | 

RENA PILL. datang bulan tidak |f 
) — Buah dada lem- (4 

bek??? BUSTERIN dapat-bikin |f 
montok | 

OBAT KUKUL Il 
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AAN nana 

  

Muda ? 

MINUMLAH SELALU 

Anggur Obat Kolesom No. 1 
.... Yjap Gelas Mas 

Ini anggur telah dibikin dengan: akar2 dari Tiongkok KOLESOM No. 1 jang terpilih dan ditambah dengan VITAMIN2 jang 
23 en : 1 ia je Ie aki at: an jg. berbadan berguna sekali "untuk menambah darah. Terbukti kemandjuran dan kekuatannja untuk kaum Lelaki atau Prempuan jg. bei r 

jaman esa jang terserang penjakit ,,RHEUMATIC” dapat disembuhkan dengan ini ANGGUR KOLESOM tjap , GELAS MAS” 
jang ta” asing bagai rakjat seluruhnja di INDONESIA !. 

Untuk: LELAKI 

Sebelumnja minum Anggur 

kolesom No. 1 tjap ,,GE- 

LAS MAS” badan lemah, 

kurang sehat, potongan ba- -    dan kurang tjantik. 

   

    

WANITA 
Setelah minum Anggur Ko- 

lesom tjap ,,GELAS MAS” 

badan mulai sehat 

kuat, tambah darah, poto- 

ngan badan tambah baek 

Siapakah ingin hidup selalu sehat, Kuat dan Tetap 

HAMIL dan BRANAK 

Selalu minum terus Anggur 

Kolesom No. 1 tjap ,,GE- 

Ga LAS MAS" badan mendja- 

di sehat dan kuat. Poto- 

ngan badan selalu tjantik    

  

dan gagah, ' an gembira. 
Bisa dapat beli di antero Toko2 dan an Pasar Djohar di SELURUH Na " 
SEBOTOL BESAR Rp. 12.50 #3 SEBOTOL KETJIL Rp. 7,50 

Toko Obat Eng Tay Ho 
Perusahaan Anggur Kolesom No. 1 tjap GELAS MAS” 

Karangtempel No-200 Telp. No. 1472 
Kantor Pekodjan No. 101 Telp. No.1881 
Gang Warung No. 1 ' — Semarang 

  

3 
KEUNGGULAN 
z Lebih Sedap 
# Lebih Halus 
# Lebih Mustad jab 

KBBIK DAMU TJAP PORTRET.-| 

MA 3 
DJL: DEMAK 129 TILP 611 
SEMARANG 

  

TOKO Pedamaran 90, Telp. 900 
Semarang. 

AGEN” DJOKJA: 
Petjinan 78, Tugu Kidul 7, 
Ketandan 4,  Lempujangan 
Wangi 80, Kintelan 94, 
Tugu Ku Ion 54. 

AGEN” SURAKARTA: 
Tjojudan 141, Ngapeman 15 
Djl. Slamat Rijadi 394, Pa- 
sar Nusukan 4, Pasar Kli- | 
won 142, Widuran 67, Me- 
sen 177, Gading Kidul 170. 5 

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

  

ngan sa 
bantuan 

  

  
   

gubug itu, dalam keadaan hidup. Dengan demikian dia tidak mem- 

M. S. RAHAT 
Tabib 

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

ZONDER OPERATIE 
Djam bitjara: Pagi 9—12 

i . Sore 5--7 

belum d 

(Anak2 

Persediaan terbatas, 1 

BADAN PENERBIT: 

KWA     

  

  

   

  

    MENU (ETS GO, TRIGGER! ROGERS 
JA Wi AINIT EVER COMIN' OUTA THAT 
"MIA SHACK ALNE, 50 HE VON! 

IN NEED YOU AGAIN! 

   
   

        
r da 

butuhkan engkau lagi.   
  

Sudah Terbit Lagi ! 

  
PERHATIAN : Buku in i telah iperiksa oleh Kedjaksaan Agung di Djakarta dan berdasar- 

0. Ilmu Pengetahuan, jang lajak diketahui umum, maka di-izinkan pula, 
engan sama 

1 buku tebal, complete, 

Djalan Kramat No. 2-4, — Kudus 

    

sedar, 

Sexual Problem 
Bahasa Indonesia, oleh : Sapphire. 

? Kuntjinja SORGA RUMAH TANGGA, 
" Rasianja SORGA PERTJINTAAN3 

|" Pemimpir SORGA PERKAWINAN, 

" Rasianja supaja BISA HAMIL, 
“ Rasianja MEMBATASI KELAHIRAN, tanpa obat 

alat-alat, 
'“ Kunfji Rasianja MEMILIH anak, jg bibitnja ,,SEDANG 

|  DITANAM” bakal mendjadi anak Laki2 atau PEREM- 
PUAN, — menurut suka sendiri, — jg. 10076 TJAKAP 
atau TJANTIK, SEHAT, PINTAR dan BERBATIN LU- 

He) Dan 1001 maijam RASIA2 LAIN, jang MAHA 

AT tapi sangat PENTING bagi orang2 dewasa!!! 
Digubah menurut pendapat 25 orang Professor dan dok- 
ter pelbagai bangsa jg. sudah kenamaan diseluruh dunia. 

atau 

| sekali tak ada perubahan. Hanja harus didjaga keras dja- 
mpai terdjatuh kedalam tangan kanak2. Karenanja, kami mohon 
para orang tua anak2, djangan sampai anak2 mereka, jang masih 
ewasa benar, membeli atau membatja buku Sexual Problem ini !! 
dibawah umur 21 tahun dilarang membatja !) 
dihias dan diterangkan dengan gambar2 Rp. 25.— 

(Luar kota tambah ongkos kirim 1072) 
orang hanja dapat membeli 1 buku! 

GIOK DJING 

Roy Rogers 44 
DON'T LIKE YOUR NEW BOSS, EHZ “Yg NEYER WAS A BRONC BORN TWAT Ah COULD THROW si 

     

  

FLAMES CREEP CLOSER TO ROY, WHO 1S STILL UNCONSCIOUS. 
& : 2 7 F 2 

     

   

           Tee ina kg 

— Apakah. engkau tidak senang 
kepada madjikanmu jang baru, eh? 
Tidak pernah ada se-ekor kuda bi- 
nal jang dapat melemparkan — Jug 
Handel. 

  

    Api mendj lat "semakin dekat 
kepada Roy, jang masih belum 

| Gigi mendjadi lebih 

Nan tjaranja? Iru tidak sukar, katau 
mulai sekarang djuga memakai Pepsodent 
untuk menggosok gigi. Karena hanjalah 

Pepsodent jang mengandung Irium, jaitu 
suatu bahan mudjarab jang dapat mentjegah 
rusaknja gigi. Akan terbukti bahwa semua selaput jang 
melekat pada gigi akan hilang lenjap seperti embun kena sinar 

matahari, Sesungguhnja, gigi akan tampak lebih putih 

   

L. Pepsodent dengan Irium mendjadikan gigi istimewa purih 

  

  

  
Mba Ur nb) ui 

5. 

PEP 5IL-A-105-8 

# 

putih 

   

    

dalam waktu 7 hari! 

    k Pepsodent sangat hemat! 
Pepsodent tidak mendjadi kering dan....... 
satu cm. sudah cjukup untuk sekali pakai. K 

  

SEKAR AAA AA aa aan - 

RADJA OBAT KAT VIRANOL 
Viranol Extra strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah sjahwat (im- 
potentie sexueel zwakte). Alasan penjakit badan lekas tjape makanan tidak 
hantjur sering marah2 kepala pusing intjok linu2, muka putjat kaki ta- 
Agan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (zenuw). 
Tida bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit Pinggang, djantung ber- 
debar2 buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 10095 berhasil. Harga 
Botol Rp. 20.—, Djuga ada sedia lain2 Obat jang mandjur, 

  

Pilsgerabira istimewa aa Te Aa mara AN an en an Gan Rp. 15.— 
Pil: Viramin buat perempuan wo». o.oooobapo neo onssnpaa Maen NN an » 25— 
Muna -Pangkur adit Out Tak Mcm sa la Pen memek at » 10— 
Salep tjantik Istimewa hilangkan hitam2 dimuka, panu kukul 
drenaaat Na Tap 20m NO Te RAS ea ah msn Sean » 10— 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ....., » 10— 
Minjak Gatal Rp. 5.— Zalp EXZeM “vonis oooocWomo san nanasasanan » 10— 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk ....oooo.oooo.oco. » 10— 
Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 1099. 

TABIB WAHID MAWN, Tamblong 40 Bandung. 
AGEN-AGEN : 
Universal Stores — Bodjong 6 B, Semarang. 
Toko Obat Eng Tay Ho, Pekodjan 101, Semarang. 
Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Semarang. 
Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang. 
Toko Happy, Aloon-aloon 15, Kudus. 
Multi Sporta, Kaliasin 7, Surabaja. 
Toko Baldjun, Djl. Kepatian no. 105, Pekalongan. 
Zindabad House, Nonongan No. 77 Solo. 
Toko Solo, Djl. Sosrowidjajan No. 5, Jogjakarta. 
Toko Jilani, Djl. Kemakmuran 112, Makassar. 
Tabib G, M. Fateh Din, Kebun Duku 99, 18 Ilir, Palembang. 
Toko Seth. 16 Ilir lurung Elite, Palembang. 
Toko Radjabally & Sons, Kajutangan 83# Malang. 
Toko Mustadjab Sinmp. Sudi mampir 1, 14-15, Bandjarmasin, 
Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogjakarta. 
Warung Moeljo, Djl. Judanegaran 17, Jogjakarta. 
Toko Obat Eng Tay Hoo Petjinan 58, Jogja. 

aa » Tek An Tong Petjinan 81, ,, 

si » Thay An Tjon Petjinan 66, ,, 
3 » Eng Njan Ho Petjinan 75' ,, 
3 » Hok An Djl. Raja 114 Magelang. 
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2 CITY CONCERN CINEMAS tk 

L U A HOWARD DUFF—MARTA TOREN— 
5-79. — GEORGE BRENT 

dLLEGAL ENTRY” 
Based on actual files of the U. S. Dept. of Justice! 

The shocking story of illicit border trafic in huwan cargo! 

Memikat dan Gempar! 
MINGGU PAGI DJAM 10.00 

  

Ini Malam d.m.b. fu. 17 th.| 

MAKINEE:N 

  

AKAN DATANG FILM TERBESAR! DJAGA HARI MAINNJA ! 
MEMIKAT DAN MENGGEMBIRAKAN PADA TUA DAN MUDA ! 

A New Achievement in Motion Picture Entertainment! 

Walt Disneys & 

PENGARAN 
AWitn BOBBY ORISCOLL 

43 the Voice of Peter Pan 

     

            
    

    

" Even the 

       World! 

  

  

Walter Disney's Masterpiece! Even greater than .Snow White”, 
Tjiptaan baru dari Walter Disney penuh kegembiraan! 

Turutlah dengan Peter Pan ke Negeri ..KEINGINAN HATI”, dimana 
impian itu dikabulkan. Aneh! Heibat! Mengagumkan! 

— Di Diakarta film ini dapat sambutan hangat! — 
HARGA TEMPAT UNTUK MALAM Rp. 4.— — Rn. 2.50 — Rp. 1.— 

Untuk pertundjukan Siang dan Pagi HARGA BIASA: 
Kenaikan tarip di-idzinkan oleh Kantor Pengendalian Harga da- 
lam surat keputusan ttg. 23/7-53 — No. 2242/KP/8511/13142). 

GRAND KOMALASARI -— MOCH. MOCHTAR -— 
55 Ie O— A. RAMLIE-—M, P. ANOM ZAINAL 

C6 Menanti 25 I M U R TIANA Pandan Berbunga! 
Permusuhan antara pulau Tenggara dan pulau Natuna! Mana adalah 
turan-temirun jaitu pusaka dari Nenek Mojang mereka!... 

Perkelaian heibat dgn. Harimau-Buaja dan Ikan Tjutjut. 
Penuh sensatie diselingi dgn. lagn2 kepulauan js. merdu! 

MATINEE MINGGU PAGI DJAM 10.00: 

Pa, SR 

  

kai malam d.m.b. fu. 13 th) 

» Ini Malam 
| 

INDRA Ig Tea. NUNI 

Be kasa UI 

berbareng 

ROYAL 
5.30 - 7.30 — 9.30 

  

Penuh sensatie! 
Menarik ! 

Memikat! 
Menggem- , 

perkan! 

    

  

« .. SUSAN CABOT-victor ory 
San SA: NCUMANN » 201 wa mesenyar & GL RALD ORAYSON ADAMS « "esaaf mL LUNARD GOLOSILN 

2 i 

MATINEE MINGGU PAGI INDRA 10.15 

R O Xx Y Ini Malam d.m.b. tu. segala umur) 
Si #9, FILM TIONGKOK 

.Ngo Mei Fei Chian Sieh" xe 5 
Silat lawan Silat! Pedang lawan Pedang! Wasiat lawan 
Wasiat! Pembasmian pendiahat pertem j i ! . empuran je, heibat! 

sam MATINEB MINGGU PAGI DIAM 10.00 . 

BA Ta A5 

     


