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man, transport beras tetap diusa- 

pt sebagian 
dikirim kembali, 

  

   

  

- 
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#Tindokan2 Tang 

  

e 

Apakah S.O.B, akan diadakan, ter |Idpoaskan dipasar setjara teratur. 
gantung dari perkembangan  selan- 
djutnja. Pemerintah daerah sedapat 
mungkin disusun kembali dan keku 
rangan tenaga segera akan  ditam- 
bah dari daerah lain, apabila tena- 
ga dari Atjeh sendiri, jg akan di 
utamakan, ternjata tidak ada atau 
tidak mentjukupi. Oleh Gubernur 
Sumatera Utara pada tgl. 23 Sep- 
tember 1953 telah diberikan perin- 
tah kepada segenap  pamongpradja 
didaerah Atjeh supaja mereka kem 

bali mengerdjakan tugasnja  ma- 
sing2. Mereka ig memenuhi perin- 
tah itu ialah mereka jg semula se- 
tia kepada Pemerintah R.L, dan ter 
paksa mengungsi dari tempat kedu- | 
dukannja. Telah ditundjuk  pendja- 
bat sementara sebagai Koordinator 
di Atjeh, jg mendapat tugas meleng 
kapi dan menjempurnakan susunan 
Pemerintahan daerah dan berusaha 
selandjutnja untuk menjelesaikan s0 
al Daud Beureueh. Untuk menente 
ramkan suasana dikalangan rakjat 
didaerah Atjeh antara lain telah di 
djalankan penerangan  setjara Tuas 
dengan bantuan para ulama. 

    

Tirdakan2 pertama dila- 
pang sosial. 

Tindakan jang pertama “jang 
diambil oleh Pemerintah dilapang 
an sosial adalah pengiriman uang 
jang dibutuhkan untuk penampu- 
ngan pengungsian? dari daerah 
jang katjau. Djawatan Sosial Pro 
pinsi Sumatera Utara dengan in- 
stansi2 bawahannja telah “meng: 
adakan persiapan? dan usaha 
seperlunja dan dengan kerdja- 
sama dengan Jain2 djawatan pe- 
nampungan  rombongan2  pe- 
ngungsi jg sampai di kota Medan 
telah dapat didjalankan. 

Selain mengurus para pengung- 
Si jang meninggalkan daerah 
Atich, maka penampungan dan 
pertolongan terutama “ diadakan 
didaerah Atjeh sendiri. - Untuk 
mengatasi kesulitan? dilapangan 
pertanian, telah diadakan permu 

— 

laan usaha dengan mengadakan | 
understanding antara 
jang bersangkutan 

djawatan? 

perkebunan2. 
Disemua ibu kota “kabupaten di 

Atich, kerjuali Takengon, - kantor2 
Djawatan Pertanian masih tetap ter: 

buka, walaupun  pekerdjaan diluar p | Se 
kantor tidak ataw belum-dapat dilayke Atjeh Barat, hin 
kukan oleh pegawai2nja. Mantri2 di 
pedalaman .mengungsi, sebagian ke 
ibu kota2 kabupaten, 

Medan. Ig mengungsi “ke Medan, 
nampaknja sudah demikian: ketaku- 
tan, hingga sebagian besar baru ber 

sedia kembali ke Atjieh, “djika ke- 
amanan sudah benar2 terdjamin. Ta 

masih ada jg bersedia 
sementara ke ibu- 

kota2 kabupaten, menunggu kesem- 
patan buat - dapat  bekerdja aktif 
kembali. 

Kechawatiran kekurangan 
bahan makanan. 

Dichawatirkan bahwa  ibu-ko- 
"ta2 kabupaten akan menderita ke 
kurangan makanan, karena ada 
nja blokade dari fihak pemberon 
tak. Dari itu diusahakan — supaja 
beras dapat segera diangkut ke- 
tempat2 itu melalui. laut. Pada 
hari2 pertama sesudah  meletus- 
nja pemberontakan, harga beras 
di Kutaradja naik sampai Rp.8.—- 
per bambu (152 kg), tetapi ke- 
mudian turun kembali sampai 
Rp. 4,50 dan Rp. 4.— karena be 
ras berangsur2 masuk.  Rupanja 
rakjat seluruhnja terkedjut seben 
tar, mendjadi gelisah, tetapi sesu 
dah kelihatan perhubungan . lalu 
lintas djalan kembali, orang? pun 
mulai masuk ke kota ke pasar 
membawa barang2nja, termasuk 
djuga beras. Pasar2 sudah ramai 
“kembali. Walaupun demikian, bu 
at mendjasa matjam2 kemungki- 

akan. 

  

Keadaan di perkebunan. 
“ Mengenai perusahaan2 perkebu 
nan di Atjeh diterangkan sebagai 
berikut: Pada tanggal 21 Septem 
ber.1953 AVROS mendapat na- 
sehat dari Gubernur untuk mena- 
rik semua stafnja jang berbangsa 
asing dari” perkebunan2nja di 
Atjeh. Penarikan pegawai2 terse 
but diatur oleh - para pengusaha 
demikian rupa, hingga pekerdja- 
an terus berdjalan, dipimpin oleh 

pegawai2 rendahan jang diting- 

    

    

  

gaikan atau 'staf bangsa Indone- 
sia jang setjara sukarela dan atas 
tanggungan sendiri” “mau tinggal 
di perkebugan “ket 

“ Oleh karena d bahwa 
persediaan makanan buat tjatu 
para buruh, uang buat upah, ba 
han2 pembakar dar Kai Tan | 

   

  

luan perusahaan akan habis, 

    

     

  
   

: Lea tong Pradja. 
ka diusahakan dapatnja mu : aa 1 8 Pabang perekonomian. 
beras dan lain2 barang Ke.perkef (ntuk mungurangi kesukaran bunan-perkebunan itu. «3 "jang dihadapi rakjat Atjeh dila- 

Tanggal 29 September 1953 . angan perekonomian  dipertim- 
oleh Ir. Saksono dari P.P.N. di- | 

   sebanjak ” Rp. 250.000.— jang 
sampai dengan -selamat. Sesuda 
itu oleh fihak partikelir pun di 

2. kukan pengiriman. Pan an 
Rakjat dikampung2 tidak 
begita menderita, Me 

Pengiriman beras dimulai baru 
tanggal 1 Oktober 1953 ke perkes 
bunan2, karena mula2 takut kalau 
beras tadi akan diambil oleh pem- 
berontak jang dikira kekurangan ma- 
kanan dan berada disekitar perkebu. 
nan2. Ternjata semua dapat berdja: 
lan selamat, hingga dapat disimpul 
kan, bahwa rakiat di kampung2 ti 
dak begitu menderita dalam soal 
makanan, walaupun dalam musim 
patieklik. 
. Guna mendjaga “ stabilnja 
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harga 
' beras diandjurkan kepada Koordina-! 
tor untuk mengadakan persediaan jg 

silnja karet dan sebagainja 
mulai mengalir lagi ke Medan. 

Di perusahaan 

Akan Diambil Unta 
' Keterangan Pemerentah 

Pada tanggal 3 Oktober 1953, pe- 
ingiriman uang dan beras ke perke- 
bunan2 sudah agak lantiar, dan. ha- 

sudah 

- Perburuhan lain2nja. : £ ega tambang mi-| Dalam tahun 1953 seharusnja di 

   
29 

Lapang 
'airan, 

kerdjakan dalam tahun ini maka di 
lapangan pekerdjaan umum dan te- 
2 akan dilaksanakan rentjana2 
sbb.: ? Tan 

   

' Membereskannja 
Tentang Peristiwa Ateh 

(Sambungan kemaren — HABIS) KA ek 1 Hen 

pembangunan. 
Selain dara “apa jg sedang di 

Iventif, utk Atjeh akan di-ichtiarkan 

njak di Atjeh Timur (Langsa dan 
Rantau) tidak terdjadi apa2, ke- 
tjuali larinja pimpinan harian jg. 
belum diketahui kemana perginja, 
termasuk pemimpin umum sendi 
ri, Husain El Mudjahid, jang 
ikut pada gerombolan. 

Buruh kereta-api, jang me- 
ngungsi pada tanggal 20 Septem- 
ber 1953 dari Kutaradja ke Lang 
sa, sebanjak 56 orang, dan sesam 
painja di Pidi& ditahan oleh ge- 
rombolan, dibebaskan dengan se- 
lamat pada tanggal 20 September 
1953 oleh tentara jang masuk ko 
ta itu, 

Pemasangan ril di Lamboro (8 

selesaikan 
perbaikan pengairan Kroeeng Pase/ 
Lho Seumawe, Kroeeng ' Peudana/ 

pekerdjaan2 mengenai 

(Pidis), Djeuram (Meulaboh), 
Kroefng Lolo, Kroeeng . Djenieub, 
Kroefng Nalan,  Djambu Aje dan 
persiapan pekerdjaan pengairan Pan 
te Long, dengan 'usaha2 tsb maka 
luasnja sawah akan “dapat diperluas 
dengan kl. 114.500 hektare. : 

Untuk  djangka pandjang akan di 
kerdjakan antara lain pembikinan 
bangunan pembagi bandjir diper- 
simpangan Kroe€ng Daroi dan 
KroeEng Dos di Kutaradja, menga 
dakan supplesi pada daerah pengai- 
ran Dam - Lambarung di Kroegng 

Lho Seumawe, Waduk Alus Dritn| 

dengan pa-f 
mongpradja dan fihak pengusaha 

Km dari Kutaradja) jang dibong- 
kar oleh gerombolan, dilakukan 
dengan giat oleh pegawai perintis 
dari D.K.A. jang dilindungi oleh 
tentara. 

Pekerdjaan perusahaan listrik 
Penupetet dan pekerdjaan buruh? 
nja di sentral2 pembangkit Kuta 
radja, Sigli dan Langsa berdjalan 
seperti biasa. 

Tentang usaha2 kesehatan 
Tindakan2 dilapangan keseha- 

tan jang telah diambil oleh Pe- 
merintah untuk mengatasi kesuli 
tan2 di Atjeh diterangkan seba- 
gai berikut. Kepala Inspektur Ke 
sehatan jang berkedudukan di 
Medan, dimana ada depot obat 
jang tjukup persediaannja, telah 
diberikan instruksi supaja segala 
permintaan dari daerah Atjeh di- 
penuhi dengan segera. Dengan 
perantaraan tentara telah dikirim 
kan obat2 ke Sigli, Kutaradja dan 
Meulaboh. 3 

Tindakan2 selandjutnja jg 
akan diambil oleh - peme- 
rintah. : 

Diterangkan, bahwa dilapa- 
ngan kemiliteran dan kepolisian 
Pemeriatah -hendak mengambil 
tindakan? sbb.: Seluruh daerah se 
pandjang pantai laut dari Peureu 
la ke Kutaradja dan selandjutni 

   

  

Inong di Selatan Meulaboh, harus. 
tetap dikuasai oleh Pemerintah 

pengatjauan. . Dimana sekarang 
ada detachement maka  detache- 
ment itu akan diperkuat, sedang 
diantara detachement2 itu, jakm 
di tempat2 jang ketjil2 diadakan 
penempatan tentara dan ' Mobrig 
jang tjukup kuat dan jang sewak 
tu2 dapat menampung serangan? 
jang tiba2. 

Dengan demikian kita dapat 
perhubungan  setjara langsung 
ataupun tidak langsung dengan 
rakjat di kampung2, djuga jang 
turut dalam perlawanan seka- 
rang 'ini. 

dussalam Meuraxa,  Teungku 
kam, Teungku Hasan Kroeengkalen 

Teungku Mudawali 

menggerakkan. rakjat jang telah me 

menginsjafi kesalahan mereka 
membantu alat2 kekuasaan Negara 
Alat2. kekuasaan Negara 
bersama2 dengan 

nja, mengkonsolidasi 
tadi dan memperluasnja. Dalam pa: 

aFkm. dan Gleumpang — Tutuk 

Ulama2, diantaranja Teungku Ab 
Ma- 

Teungku Saleh Meuseugit Raya dan 
Labuhan Bilik 

(Tapa Tuan) jang tidak menjebelah 
kepada Daud Beureueh akan diadjak 

njebelah kepada pemberontak untuk 
dan 

kemudian 
Pamong Pradje 

dan alat2 perlengkapan Negara lain: 
daerah aman 

da itu patroli2 dilakukan untuk me- 
|ngedjar2 pemimpin pemberontakan 
Daud Beureuch. Angkatan Udara di 
tugaskan antara lain untuk memban 

Djereue dekat Indrapuri, memper 
baiki pengairan?  Kroeeng  Peusa- 
ngan, Kroe&ng Seunagan, Kroeeng 
Tuan dan Kroe€ng Baro, serta me- 
ngadakan pekerdjaan2 pengairan ba 
ru Kroefng Djambu Aje, Kroeeng 
Betung, Kroeeng Tripa, - Kroeeng 
Djambu Daling, Paja Dapur, Dae- 
rah Panga, lembah Alas dan lembah 
Issas. - 

Rentjana djangka pandjang tsb 
akan memakan biaja jg besar, se- 
dang luasnja sawah akan dapat ber 
tambah dengan kl. 220.000 hektare. 

Perbaikan dan pembikin- 
an djalan tenaga listrik 
dan lain-lain. 

Rentjana2 jg dapat dilaksanakan 
setjara berangsur2 djika keamanan 
sudah pulih kembali ialah: 

1. perbaikan djalan negara Kuta- 
radja — Sigli — Bireuen —- Lho 
Seumawe — Langsa sepandjang 500 
km.: 

9 
2, perbaikan djalan?2 propinsi Bi- 

reuen — Takengon sepandjang 100 
km, Kutaradja — Tjalang — Meu: 
laboh  — Lam Ie terus ke Tapak- 
tuan sepandjang 500 km, dan Sigli 
— Yangse — Gleumpang  sepan- 
djang 100 km. 

(3) memindahkan djalan propinsi 
jg senantiasa tergenang air kali ber 
minggu2: Djeuram ke Lam Ie sepan 
djang 50 km. 
(4) pembikinan djalan2 baru Seu- 

limeum — Tangso sepandjang 50 

Yakengon sepandjang 150 km.   

B -— 3 

3 : 

      

kan dengan kemampuan k 1 
Negara. TA Tau Te 
Dalam lapangan kesehatan, selain 

dari apa jang berlaku untuk seluruh 
'Indonesia, jakni . menitik, beratkan 
usaha. kesehatan ' pada -usaha? pre- 

djuga penambahan tenaga « dokter 
dan perlengkapan persediaan obat 
obatan 3 isu Tata SIR 5 

Setelah menindjau — susunan guru 
pada sekolah? landjutan “di  Atje 
dan mengetahui kekurangannja, ma 
ka kepada semua Inspeksi Pusat te 
lah di-instruksikan untuk menjedia 

dari kekurangan tsb. telah dapat di- 
penuhi. La , 3 : 

rah jang satu membutuhkan bantu- 
an tenaga dari daerah jang lain. 
Berhubung dengan kekurangan te- 

naga jang terdidik disemua  Japa- 
ngan di Atjeh, maka oleh Kemente- 
jrian2 jang bersangkutan akan diki- 
rimkan tjalon2 
Atjeh, pegawai dengan ,.studieop- 
dracht” atau murid dengan ikatan 
dinas, kesekolah-sekolah jang ada di 
Atjeh dan diluar Atjeh sebagai bi- 
bit untuk dikerdjakan nanti .di kan- 
tor2 jang memerlukan tenaga 'itu. 
Selandjutnja akan diusahakan pem- 
bukaan sekolah2 vak di Atjeh, ter- 
utama dilapangan pertanian dan per 
ikanan, serta adanja persemaian? bi- 

bit. 
Tentang 

“ istimewa. 
Untuk lengkapnja perlu diterang- 

kan disini, bahwa oleh beberapa fi- 
|hak diusulkan supaja djam peladia- 

:ran untuk agama pada sekolah2 Pe-f 
merintah di Atjeh diperbanjak., Per- 
aturan jang berlaku sekarang ialah 

lingkungan | 

kungan istimmewa” (jang sangat mie- 

gu. Seandainja Atjeh seluruhnja di-t 
anggap sebagai lingkungan istime- 
wa”, maka pada semua sekolah2 da- 
pat diberikan 4 djam seminggu, dan 
ini dipandang tjukup untuk menga, 
djarkan hal2 jang lajak diberikan ses 
bagai peladjaran agama disekolah 
(djadi misalnja tidak memberikan pe 

  
   

ladjaran bahasa. Arah). 

Pendek kata Penierini Hi 

berusaha, supaja   " iDalam lapangan pembangunan te 
sebagian ke dan terhindar dari segala matjam naga listrik sedang dikerdjakan dan 

'telah dibuat rentjana? sbb.: 
Pusat tenaga listrik di Kutaradja 

sedang diperluas dengan 2 mesin 
Diesel baru. Sentral? listrik di Sigli, 
Bireuen, Kwala Simpang dan Lang 
sa akan diperluas. 

Dilapangan pertanian akan diberi 
bantuan oleh Pemerintah dimana 
terdapat kekurangan bibit dan alat? 
pertanian. Selandjutnja dengan be- 
kerdja bersama dengan Djawatan 
Pekerdjaan umum akan diusahakan 
perluasan usaha2 untuk memperbe- 
sar hasil padi dan lain2 tanaman. 

Untuk memperbaiki kreta2 dan 
gerbong2 serta membikin gerbong2 
baru bagi Djawatan Kreta Ari di- 

rentjanakan pengeluaran2 jang telah 
dimasukkan dalam Anggaran Beian- 
dja 1953. Pengeluaran untuk mem- 
beli lokomotif2 baru akan dimasuk- 
kan. dalam Anggaran Belandis 1954. 
Djalanan kreta api di Atjeh akan di 
perlebar seperti djalan2 krets api di 
Sumatera Selatan dan Djawa. Untuk 
keperluan ini tiap2 tahun, mulai te- 
hun 1954, akan dimintakar belandia 

aktu 
jang tidak terlampau lama, ke- | 
tinggalan Atjeh dilapangan penga 
djaran berhubung dengan veni 
tahuan duniawi djika dibanding 
dengan lain2 daerah, dapat disu- 
sal, Bg 

Untuk menghindarkan keketje 
waan dan salah faham dinjata- 
kan, bahwa tidak ada alasan utk 
memperlakukan sesuatu daerah 
'setjara istimewa, djuga Atieh ti- 
dak, sebab sudah mendjadi tugas 
Pemerintah untuk chusus menum 
pahkan perhatian pada setiap dae 
rah jang terkebelakang. 

Pelajanan chusus daripada daerah2 
tersebut hanja didasarkan ada da- 
sar2 Negara agar kemadjuan ' me- 
rata diseluruh Negara dan daeral:2 
jang kurang madju dapat 'ekas me- 
njusul ketinggalannja. 

Achirnja Pemerintah Pusat akan 
tetap berusaha untuk mengembali- 
kan kepada rakjat hiburan2nja jang 
dulu dilarang oleh Pemerintah kolo- 
inial, — karena mungkin tidak dapat 
difahami oleh djiwa Barat dan kini 
sudah sewadjarnja mendjadi kewa- 

   

  tersendiri jang djumlahnja disesuai- djiban Pemerintah. 

  

tentukan 

Nasib Dunia Akan Di- 
tu gerakan Angkatan Darat. Ditem- 
pat2 jang direbut kembali ditempat- 

Di Asia 

kan tenaga guna menutupi kekura-| 8 
Ingan guru itu, sekarang sebagian 

Kepada rakjat perlu diberikan pe-|: 
|perangan sedjelas2nja, bahwa Tas f 

ncsia adalah satu Negara dan dae-/ 

"mentingkan' agama) 4 djam seming-Y! 

1 
dalam maki 3 

kan detachement tentara atau Mo: 

gah — penjelundupan sendjata 
luar dilakukan sebaik2nja. 

Penindjauan kembali oto- 
nomi Atjeh. 

Dalam lingkungan Kementeri- 
an Dalam “Negeri usaha untuk 
Atjeh dalam garis besarnja disim- 
puikan sebagai berikut : 

Soal otonomi daerah Atjeh di 
tindjau lagi dan selekas mungkin 

brig jang kuat. Usaha untuk mentje- 
dari 

Cowen Memperingatkan Akan Ke- 
keliruan Politik Amerika 

Rusia Sudah Mulai ,, Melirik“ Pada Djepang-Katanja 

NASIB DUNIA dimasa jang akan datang akan ditentukan di Asia, 
demikian pernjataan Myron M. Cowen, pada Kemis malam di New Or- 
lkans. Bekas dutabesar AS berturut-turut di Pilipina, Belgia dan Australia 
ita selandjutnja mengatakan, bahwa bangsa2 di Asia beranggapan benar, 
bahwa AS terutama hanja menaruh kepentingan atas kesedjahteraan 
Eropa, 

dapat diambil keputusan tentang 
hal tersebut. Dalam pada itu su- 
sunan pemerintahan terutama pa 
da tingkatan bawahan (Ketjama- 
tan) perlu disempurnakan dengan 
menempatkan tenaga2 jang patut 
dan tjakap supaja menambah ke 
perijajaan rakjat pada Pemerintah | terutama dilapangan kebudajaan, 
chususnja pendjabat2 pada Pa- 

: Na “IE kbangkan tindakan2 sbb: : tioba membawa uang ke Langsa Son export dan import di- 

     
      

     
    

    

Penang akan dapat 
dengan setjara consignatie dengan 

banjak 7072 dari devisen jang di 

'kertas di Takengon. 

Dida- 

adakan peraturan jang sedikit 
banjak dapat mengimbangi kea- 
an jang lampau di Atjeh, jaitu 
elum peraturan — barter diha- 
kan, Export ke Singapura dani 

berlangsung 

      

se 

memberi kesempatan, kepada para 
'exportir jang bersangkutan utk. 
'mengimport barang2 ke Atjeh se 

perolehnja dari export tadi. 
Dalam sektor perindustrian Pe 

merintah hendak melandjutkan | 
usahanja untuk mendirikan pabrik | 

  
Dalam sektor perkreditan akan | 

(diteruskan usaha2 untuk membe- | setjara tradisionil 
ri kesempatan kepada rakjat men | 

Idapat kredit untuk pertanian, per   tjukup di ibukota kabupaten2 untuk industrian dan lain2 usaha. 

|san 

Dalam sebuah pertemuan politik 
luar negeri, Cowen selandjutnja 
mengemukakan pendapat, bah- 

wa politik luar negeri AS seha- 
rusnja mengakui kenjataan, 
bahwa nasib dunia dimasa da- 
tang akan dibuat di Asia, se- 
dang Keputusannja akan . timbul 

sosial dan ekonomi. Faktor jang 
menentukan akan djelas faktor 
perekonomian, berhubung dengan 
itu perantjang2 politik luar ne- 
geri AS harus membuka djalan 

dengan sebuah politik. pereko- 
nomian djangka pandjang dan 

dinamis bagi Timur Djauh, de- 
mikian Cowen. 

Pembitjara — selandjutnja me- 
ngingatkan kepada sumber2 per- 
ekonomian dari negara2 merde- 
ka di Timur Djauh, dan dian- 

djurkannja kepada pengusaha2 
AS, bahwa mereka bisa mem- 
bantu membentuk sebuah pool, 
dengan  djalan  menundjukkan 
tjara2nja serta bantuan technis. 
Kata Cowen, pengusaha2 AS di- 

waktu jang lampau  memperla- 
kukan daerah ini sebagai ,,anak 
tiri”. Ia mengambil tjontoh Dje- 
pang. Dikatakannja: ,,Kita tahu, 
bahwa dalam. program penglua- 

siasatnja Rusia kelihatan 
mengerlingkan sudut matanja 

kepada Dje- 
pang dan keruntuhan Djepang 
dari dalam akan merupakan 

langkah pertama dalam pelak- 

  

sanaannja.- Kini bahaja disana 
ada”, 

Selandjutnja ' Cowen . menge- 
mukakan ' 4 djenis kelemahan 
dalam perekonomian Djepang: 
1) perindustrian Djepang belum 

sembuh sama sekali dari peng- 

hantjuran akibat perang, 2) 
perdagangan dengan tetangga2- 
nja . dibatasi, 
dalam — produktivitet telah me- 
ngakibatkan bagian2 lainnja da- 
ri dunia ketinggalan: 4) Ik. 407h 
dari penghasilan mata wang 
luar negeri Djepang datang dari 

pendapatan? segi militer jang 
kini menemui udjungnja. ,,Apa 
jang  terdjadi dengan Djepang 
terulang  dibagian2 lainnja di 
Timur Djauh", kata Cowen jang 
achirnja menegaskan: ,,Disegala 
bagian politik AS dewasa ini 
nampak tidak adanja. pertalian 

dengan antjaman2 ini” (Pia- 
BP 

Kuo Mo Jo usulkan pakt 
non-agressi dgn Djepang. 

Dalam pada itu wakil perdanu 
menteri dan ketua dari Panitia Pcr- 
damaian RRT, Kuo Mo Jo, meng: 
usulkan  ditanda-tanganinja suatu 
pakt non agressi dengan Djepang 
pada peristiwa  tertjapainja persetu- 
djuan dagang jang baru antara ke-2 
negeri itu, “demikian radio Pelirg 

3) keuntungan2! 

  

  

  

  

   

    

   

  

    
   

  

     
   
   
   

  

    

    

  

   

  

   

      

   
    

      
    
   

  

liter oleh menteri pertahanan Mr. Iwa. Kusumasumantri. Gambar: Men- 
an GI teri Iwa sedang mengalungkan ,.kalung djabatan” diatas pundak 

jang berasal darif. . Dewan Guru Akademi Hukum 

Akademi Hukum 
. Militer 

   

   

Russia Akan Te- 

berpendapat, bahwa bukan tidak 
mungkin Sovjet Rusia menerima 

  

  

Djadikan Sadja R: I 
Islam: Kata 

HARI DJUM'AT kemaren 

Utk- Pulihkan Keamasik 
Atjeh Dan Lain' Daerah 

. Mendjadi Negara 
Mr. Daljono 1 

Parlemen telah mengadakan si- 
dang terbuka untuk mengadakan pemandangan umum atas kete- 
rangan Pemerintah tentang peristiwa Atjeh. Jang minta bitjara 
ada 20 orang anggauta dan jang telah dapat giliran 4 angg., jaitu 
Nur EI Ibrahim (Masjumi), Moh. Nuh (PIR), Mr. Burhanuddin 
tidak berfraksi dan Mr. Moh. Daljono (Masjumi). Sidang dihadiri 
oleh 112 anggauta dan Menteri2 Dalam Negeri, Pekerdjaan 
Umum dan Penerangan, Perhatian umum tjukup besar. Nur El 
Ibrahim pandang keterangan Pemerintah tidak objektip, 
berat sebelah dan dasarnja tidak 

tetapi 
dapat didjadikan pegangan untuk 

dapat mentjari penjelesaian dalam menghadapi peristiwa Atjeh. .. 

rima Undangan 

Konperensi-4 
Besar 

KALANGAN2 - JANG lajak 
mengetahui di Paris hari Kemis 

Pada hari Kemis malam diruang kementerian pertahanan “dilangsungkan 
petantikan Dewan Kurator dan Dewan Guru dari Akademi Hukum mi- 

baik undangan negara2 Barat utk 
mengadakan konferensi mengenai 
Djerman dan Austria sebagaima- 

ketua 

Militer Mr, R. Djokesutono. 

  

PekingTuduh AdanjaTerror 
 Agen' Kuomintang Dan 
Synghman 

Kamp Yawanan 
Ada Tawanan Jg Digantung-Disiksa Dan 

Kelaparan Sampai Mati 

“5. RADIO PEKING DALAM siarannja pada hari Kamis me- 
Ipuduh bahwa Agen2 Syngman Rvee dan 

dua djam seminggu dan untuk ,ling/ mengadakan terror dikamp2 tawanan perang untuk mentjegah me 
reka, supaja djangan minta dikembalikan. 

ah kemarinnja Komando Pasukan2 India mengumumkan tih 
puhnja paling sedikit 4 orang tawanan 
nghoa dan merupakan reaksi pertama kali mengenai 
man tersebut. Dikatakan, bahwa seorang Korea 

      
      

   

      

       

    

g, seorang lainnja lagi disiksa 

  

     

   
: RIS NGGI Indone- 

sia di Nederland pada hari Kemis 
menjatakan bahwa 3 orang pem- 

ar2 dari kementerian Juar ne- 
geri Indonesia pada minggu depan 
akan tiba di Den Haag. Menurut 
sumber2 jang lajak  dipertjaja 
menjatakan kepada ,,A.F.P.” bah 
wa maksud kedatangan pembesar 
pembesar Indonesia itu adalah 
untuk merundingkan penjeleng- 
garaan perhubungan diplomatik 
jang biasa antara Nederland dan 
Indonesia, sebagai pengganti Uni 
Indonesia—Belanda jang seka- 
rang. 

Kalangan2 resmi di Nederland 
dalam pada itu menjatakan, bah 
wa berita ini prematuwr meski- 
pun mereka mengakui bahwa 3 
pembesar Indonesia itu memang 
benar akan membitjarakan per 
hubungan antara edua negeri 
tersebut. Hn 

Keterangan dari Kem. L. 
N. Indonesia : 

Sementara itu ,,Antara” Djakarta 
mengawatkan shb: 

Pemerintah pada saat ini belum 
mempertimbangkan untuk mengirim 
suatu missi guna membitjarakan ten 
tang diadakannja perhubungan di- 
plomatik jg normaal sebagai peng- 
ganti Uni. Demikian. diterangkan 
oleh Kementerian Luar Negeri atas 
pertanjaan ,,Antara”: apakah benar 
itu berita2 jg disiarkan oleh kantor 
berita asing, bahwa Pemerintah In- 
donesia akan mengirim  perutusan 
jg terdiri dari pembesar2 Kemente- 
rian L.N. ke Nederland untuk mak- 
sud diatas. 3 Mena Gerai 

  

Untuk seminggu Jamanja Bupati 
Kudus, - Sukirdjo Reksoprodjo pada 
hari Senen jbl. dengan plane menu- 
dju ke Djakarta untuk memenuhi 
panggilan Kementerian Dalam Ne- 
geri. Maksud panggilan tadi belum 
diketahui. , Hk 

1 Dari 4 Wani: 

  

Setia? 
Lapuran Kinsey Men- 
tjemaskan Peradjurit2 

USA Di Korea 
JOHN MORLEY dalam tjeramah 

nja di Los Angelos pada hari Ke- 
mis menjatakan bahwa buku tabih 
Amerika dr. Alfred Kinsey menge- 

nai sifat2 seksuil pada kelamin wa- 
nita jg diterbitkan belum selang la- 
ma, telah menimbulkan akibat jg le 
bih. buruk terhadap moral pasukan2 

A.S. di Korea dari pada propagan- 
da komunis ig bagaimana djuga. 

Morley ig baru kembali dari perdja 
lanan ke Timur. Djauh  menerang- 
kan bahwa apa ig paling mempenga 
ruhi fikiran pasukan2 Amerika itu 

ialah bagian buku Kinsey jg menga 
takan “bahwa dari setiap 4 wanita 
bersuami di A.S., seorang tidak se- 
tia. (AFP): 

  

ngan Kuomintang dan sungguh2 mer 

deka dari ikatan AS RRT akan 
bermaksud mengadakan hubrngan2 
jang normal dengan Djepang.  Da-   mewartakan pada hari Djum'at. Me- 

nurut siaran tersebut, Kuo Mo Jo 
telah mengatakan, djika Djepang ber   sedia memutuskan hubungannja de- 

  

ya DARA SN 
Pa 

  

   SEA BEN Koi j bar 

j yen Kunitanan WVatang 

  

AAN ENEAMGNNAN LN ANA 

  

lam pada itu RRT akan bersedia 
mengadakan suatu pakt non-agressi 

a mati dan seorang Tionghoa ditjekik hingga mati. 

taAmerikaTa' 

Rhee Dlm 

Kuo Min Tang telah 

Siaran tadi diadakan 

Utara dan 
pengu- 

telah digan- 
hingga mati, lainnja kelaparan 

Korea 

Fihak Utara dan 

lam sidang Komisi repatriasi telah 

Tionghoa da- 

iminta supaja segera diadakan penje 

Hidikan seksama mengenai tawanan 

'tsb dan mereka sedia untuk membe 
'rikan bantuannja dengan  menjedia- 
ikan  seksi2 - untuk — menundjukkan 
tempat? dimana korban2 itu diku- 
bur-dan pula untuk mengena! pem 
bunuh2nja, demikian Radio Peking. 
Lebih landjut “dikabarkan, bahwa 
7800 tawanan perang Korea Utara 
dan Tionghoa pada hari Djum'at | 
menjatakan kesediaan mereka untuk | 
mendengarkan pendjelasan, tetapi ! 
mereka pertama-tama menghendaki | 

adanja djaminan dari komisi repa- 
triasi dengan diketahui oleh war 
wan2 seluruhnja. Thimaya, koman- 
dan pasukan pendjaga India telah | 
menjetudjui, sedangkan ketua komi 
Si pem. telah menjetudjui perminta- ! 
an tsb. Mengenai peristiwa2 pembu : 
nuhan oleh Agen Kuo Min Tang 
ini seterusnja dikabarkan, bahwa | 
hanja komisi netral ig akan. menga ' 
dakan penjelidikan. (Ant—UP). 

  
      

kirim pada tel. 
pertemuan para menteri luar negeri 

London 

dan mengandung pernjataan damai. 

bahwa 

bergembira apabila tanda? dari Mox 

' sedang 
(sampai 10, dalam 

Ingan merebut kedjuaraan dunia ke- 

na baru2 ini dapat dilihat dari 
berita2 jang berasal dari Moskow. 

Kalangan2 tadi menundjukkan, 
bahwa nota negara2 Barat jang 
mengundang Rusia menghadiri 
konferensi jang direntjanakan itu 
memuat isiilah2 jang sangat libe- 
ral. 

Dikatakan, terutama sekali Peran 
tjis berpendapat, bahwa nota jg di 

19 Oktober sesudah 

Perantjis di 
kata? lunak 

dan 
dimuat dalam 

Amerika, Inggris 

menambahkan, 
Perantjis 

tadi 
pemerintah 

Kalangan? 

sangat 

bahwa kow itu mengandung arti, 

USSR menjetudjui konperensi itu. 

(AFP). 

  

Djago petindju vkelas tengah Ingori 
Randolph Turpin diatuh dipo 

wasit Al Berl mengitun 

Suattt  pertandi- 

  

   

las tengah — antara Turpin dan Carl 
Olson ig diadakan | baru2 ini di 
Amerika. Djago Inggris itu masih 

dapat berdiri ' kembali dan melan- 

djutkan perkelaiannja dengan bera- 
ninja sampai selesainja  pertandi- 
ngan. Olson memenangkan — pertan- 

dingan tersebut dengan angka. 
  

Merupakan Kuntji 

Nixon Kemukakan Adanj 
Di Indonesia, Malay 
WAKIL PRESIDEN Ameri 

hari Kemis mengatakan, bahwa 
tji untuk memetjahkan kesulitan 
masalah ,,agresi komunis”. Sebel 
Kemis malam mengatakan, bahw 
diselesaikan dengan baik karena 
sadja bagi negara itu sendiri, ak 
an Stabiliteit bukan sadja untuk 
kalau dikehendaki adanja keama 
an jang sesungguhnja dincsara- 

Djikalau Indotjina djatuh,  masa-' 
lah2 di Muang Thai, Malaya dan 
Indonesia jang semuanja sukar 
"pada dasarnja dewasa ini, akan ham 
pir tak dapat dipetjahkannja. Nixon 
tidak memberikan komentar tentang 
tuntutan2 dimadjelis rendah Perantjis 
agar Laniel berusaha untuk meng- 
adakan  perundingan2 perdamaian 
di Indotjina. Sebaliknja Nixon me- 
ngatakan, bahwa karena pentingnja 
masalah Indotjina, ia selalu mieng- 
adakan hubungan jang erat dengan 
menteri luar negeri John Foster Dul 
les, dam selalu mendapatkan ketera- 
ngan2 jang lengkap mengenai . per- 
kembangan2 jang telah" terdjadi. 

Nixon mengadakan pembitja- 
raan?2 jang pandjang lebar dng 
pembesar2 Amerika pada hari 
terachir di Bangkok. Dikatakan 
olehnja, bahwa pentingnja keme- 
nangan jang amat vital menjebab 
kan ia ingin menemui pemimpin2 
militer, dan menindjau keadaan? 
pasukan2 dimedan ' pertempuran 
selama kundjungannja, Pada 
djam 00.20 GMT ia bertolak ke 
Siemreap ' untuk “ mengeindjungi 
radja Kambodja, kemudian ia | 
akan ke Pnompenh dimana ia 
akan bermalam sebelum terbang 
ke Saigon hari Saptu. 

Laporan2 jang diterima dari 
Indotjina menjatakan, bahwa ke- 
mungkinan2 akan tertjapainja ke 
menangan militer makin besar da 
ri pada nampaknja semula, kata 
Nixon, saja harap bahwa apa jg | 
akan saja lihat disana akan mem 
benarkan laporan2 itu, 

Nixon — mengatakan selandjutnja, | 
bahwa Indonesia, Malaya dan ' 

    dengan Djepang. Demikian Kuo Mo 
Jo. (Antarg-AFP), 

'edonssia 

ane otsibap , 

Shane”   

  

Muang Thai semuanja  mempunjai 
skesulitan2 komunis” didalam ne- 

Krisis Indo China 

munis” Di Asia Tenggara 

Bagi ..Agresi Ko- 

a »Bahaja2 Komunisme” 

a Dan Muang Thai 
ka Serikat Richard M. Nixon 
krisis Indotjina merupakan kun- 
2 “di Asia Tenggara mengenai 
um bertoiak ke Indotjina, Nixon 
a pertempuran di Indotjina, harus 
merupakan sjarat mutlak tidak 
an tetapi djuga untuk kepenting- 
negara itu, akan tetapi djuga dji- 
nan, kemerdekaan dan perdamai- 
negara,  sekelilifgnja. 

Harga Karet 
Djatuh Lagi 
Dalam ichtisar bursa jang dike 

juarkan oleh Yan der Werff 
dikabarkan bhw har- 

ga karet turun sampai harganja 
mendjadi 1,60 gulden sekilogram. 
Harga ini buat perkebunan2 ke- 
tjil,. teristimewa perkebunan di 
Djawa, tidak lagi menguntung- 
kan, Hanja perusahaan2 perkebu- 
nan besar jang bekerdja sangat 
efficient di. Sumatra, diautaranja 
Rabber Cult. My. Amsterdam, 

Banda-Rubber, dapat membawa 
hasiinja kepasar dengan harga 
kira2 1 gulden 2 1,10 gulden se- 
kilogramnja. 

Kerugian jang sangat besar ini 
disebabkan karena politik karet 
jang didjalankan  olch Amerika 
sekarang, jang hanja memikirkan 
kepada keuntungan dan keperlu- 
annja sendiri, Demikian kawat 
»Antara” Amsterdam. 

Hubrecht, 

  

geri, akan tetapi dikatakan,” bahwa 
kesulitan2 ini akan dibesarkan lagi, 

Moh. Nuh mengandjurkan supaja 
dilakukan penerangan2 melalui Ula- 
ma2 untuk “dapat mengubah aliran2 
kolot di Atjeh. Mr. Burhanuddin 
peringatkan kepada Pemerintah sus 
paju peristiwa. Atjeh didjadikan pe- 
ladjaran guna menghadapi daerah2 

lainnja dan Mr. Moh. Daljono an- 
djurkan supaja pemulihan keama- 
nan di Atjeh dan daerah2 lainnja di 
lakukan dengan djalan mendjadikan 

negara R.I. djadi ,,Negara' Republik 
Islam.” Sidang kemudian ditunda 
untuk diteruskan pada malam hari- 
nja djam 20.00- (Antara). 

  

VMauNgamuk? 
Kaum Nasionalis Skotlan- 

dia & Irlandia Mau Tun- 
tut Kemerdekaannja Dgn. 

Kekerasan 

KAUM NASIONALIS Skot- 
landia dan Irlandia jang fanatik 
mungkin bermaksud perbuatan2 
terror supaja tuntutannja akan ke 
merdekaan diperhatikan oleh per 
lana menteri Winston Churchill, 
demikian diterangkan hari Djum 
'at oleh Scotland Yard. 

Seorang djurubitjara dari Scotland 
Yard katakan bahwa berita? jang 
mewartakan tentara republik “Skot- 
landia dan Irlandia bermaksud meng 
adakan kampanje terror terhadap pe 
merintah mungkin terlalu  berkele- 
bih?an. Tetapi ia mengakui, bahwa | 
berita2 itu boleh djadi djuga mengan" 

1g beMerapa kebenaran. Menurut 
berita2 dalam pers, IRA dan SRA 
jang keduanja berniat mengusir ke- 
kuasaan Inggeris dari negerinja -de- 
ngan kekerasan, kini telah meng: 
adakan hubungan dan  mereatjanw- 
kan suatu kampanje untuk melaku- 
kan sabot dan pembunuhan2.  (Ar- 
tara-UP). 

  

     

  

8 

Vanitya Pe- 
malahan 

| Umum 
PIR Mungkin Tidak 

Akan Ikut 
DJUMAT SORE kabinet telah 

meryadakan sidang-bersama de- 
ngan wakil2 dari fraksi pemerin- 
tah dalam  parlement. Menurut 
keterangan jang didapat Antara, 
sidang tersebut al. telah membi- 
tjarakan susunan Panitia Pemili- 
han Indorssia jang seperti dike- 
tahui akan berdjumlah 9 orang 
dan diambil dari allran2 Nasio- 
nalisme, Sosialisme dan Keaga- 
maan. Diantara partai2 jang te- 
'ah ditentukan aker, duduk dalam 
panitia ialah: dari aliran Keaga- 
maan Masjumi, PSII, NU dan 
Parkindo: dari aliran Sosialisme 
baru Partai Buruh: dari aliran 
Nasional sme PNI dan PRN se- 
den pihak PIR kabarnja mung- 
kin menarik diri dan menjerah- 
kan kedudukannja kepada wakil 
dari Sos'alisme, . 
Pembitjaraan mengenai susunan 

Pemilihan Indonesia ini masih akan 
dilandjutkan pada hari Selasa tg. 3 
Nopember jang akan datang dan di 

harapkan akan terdapat keputusan 
mengenai partai2 mana jang akan 
melengkapi susunan panitia tersebut. 
Selain itu mungkin djuga sudah ada 
ketentuan tentang siapa2 jang akan 
ditjalonkan “oleh partai2 “untuk du- 
duk dalam panitia, demikian pula 
mengenai siapa- dan dari partai ma- 
na jang mendjadi ketua. Penjelesai- 
an selandjutnja daripada susunan pa 
nitia tsb. diserahkan. kepada kebi- 
djaksanaan Kabinet. (Antara). 

MP 

ANDI AZIS DIBERI GRASI, 

Dengan keputusan 
pada tgl. 28 Oktober (tepat hari 
Indonesia Raya). permohonan 
grasi Andi Azis oleh presiden 
telah dikabulkan dengan mengu- 
rangi hukumannja mendjadi 8 
tahun dengan dipotong selama 
dalam tahanan, 

Seperti diketahui Andi” Azis 
oleh Mahkamah tentara di Jog- 
ja telah didjatuhi hulitmman sela- 
(ma 14 tahun dengan dipotong se- 
lama tahanan, Demikian ketera-. 
ngan kalangan Istana kepada 
»K. R.” di Djakarta, 

Li 

Njono Salah Se- 
orang Wk:, Pre.   dengan adanja kemenangan komunis 

di Indotjina. Ia telah membitjarakan 
masalah Indotjina dengan. pemim- 
pin2 ketiga "negara tadi, akan tetapi 

tidak mau memberikan komentarnja 
mengenai “andjuran, agar “masalah 
Indotjina dibawa kesidang konperen- 

si politik mengenai Korea, atau nie- 

ngendi dugaan2 dibeberapa. kalangan ' 
diplomatik, bahwa Perantjis  berusa- 

ha agar Amerika Serikat menjokono' $ ! $ 
usul itu. Nixon telah mengadakan 
pembitjaraan dengan perdana men: 

teri Phibun Songgram, 

siden WSTU 
DARI BAGIAN penerangan 

Biro Sobsi ,, Antara” dapat kabar, 
bahwa Sekretaris Djenderal Sob- 
si Njono, telah dipilih oleh kong- 
res Persatuan Buruh Sedunia ig 
baru-baru ini dilangsungkan di 

| Wiena mendjadi salah seorang 
dari Wakil Presiden W. F, T. U, 
Kongres telah memilih Guisepre 

: Divitforio dari Italia mendjadi 
(presiden dam Louis Sailant seba- 
| gai sekretaris djendral, 

presiden . 
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PEN 
Berhubung dengan alasan2 sebagaimana tersebut dibawah : 

1. 'Ternjata Sweepstake hanja dapat didjual 1/3 dari semesti- 
nja, sehingga djikalau Sweepstake itu diteruskan, PASAR 
MALAM SEMARANG 1953 akan menderita kerugian jang 
tidak sedikit. : 
Pelaksanaan Ralley dalam menentukan djuara, 
SAR MALAM SEMARANG 1953 mengambil keputusan 
untuk membatalkan adanja Sweepstake jang berhubungan 
dengan adanja Ralley. . 

Pemegang2 Sweepstake dipersilahkan mengambil uangnja kem- 
a bali di Kantor Sekretarinat PASAR MALAM (Pandean Lamper 

No. 20) sampai selambat-lambatnja tg. 30 Nopember 1953 setiap 
harinja antara djam 8 sampai dengan 14. 

Semarang, 30 Oktober 1953 

Am. Panitya Pasar Malam Semarang 1953 
Penulis ke 1, 

(MOETOMO PADMOWIDJOJO). 
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    N Membikin tiap? wanita 
mendjadi : 

« Tetap remadja 
sTetap dipudja 
sTetap awet muda 

  

    

  

      

    

    

  

Anti Mahal 
Obral Besar 

Harga2 dikasih turun sampai 50 ", 
Organdi Anti Crease Stoffel tjap Ikan Mas 
8 kleur compleet untuk Kebajak P.M. Rp. 17.— 
Tiap-tiap pembeli paling banjak 10 meter. 

Ptd. Haircord & Poplin- |Seorgette Terang Bulan 
Jne ep. A80) p: M. 

Anti-Crease Zijde 
linnen/ Shantung Jinnen Wise 

“Pp M. 10.50 banama Wool Effen 

PA
 n

a 
Lag 

at 
AE
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ET 
1 

Ne
 

jan
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a 
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AT 

  

|Ferang Bulan p. M. 3 32.— 

  

  

  

GUMUMAN ) 

maka PA- 

  

  

  

Chiffon Bemberg Kem- 10070 Wool p. M. ,, 75.— 

. bang p. M. .,, 15.—|ronson Shirts Effen 
Bemberg Kembang - | Sleur Compleet p. st. ,, 37,50 

 shaluspe Mu 15 onson Shirts Modern Tn 
: Anti-Crease Triple | Striped p. st. ,, 39.— 
k Three Linnen p. M. ,, 15.75| 
: ae —— | fweka Singlets p:' st. Sa 
F Norbar Kembang Tootal | aa 1 age Oa £ 

6 2 Prodnet ea LT (Tropical Imitation Wol 
P, C.P. Drill de Luxe |Anti-Crease dubbel breed 

PM. 13—| p M.,, 22.50 
Scoteh Taft Zijde (Tootal Standard & 25 

p:M. ,. 21.—|Sports Neckties p. st. ., Ii 

Ticp2 pembelian lebih dari Rp. 50.— dapatHadiah 
1 botol Parfum luar negri. naa 

SUTRA RADjA 

0... BOMBAY STORES 
odjong 39A — Telp. 1557 — Semarang. 

DJAM BUKA : 8.30 — 1.00 
4.30 — 7.30 

Hari Minggu ts. 1 November Toko dibuka !2 hari. 
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Pengumuman 
: Oleh Direktur Kependjaraan Daerah Jogjakarta, Semarang, 
- Pati dan Pekalongan/ Banjumas akan diadakan LELANG BO- 
3 RONGAN BAHAN MAKANAN untuk masa DJANUARI s/d 
| MARET 1954, jaitu pada tanggal : 

A. 7-11-1953: di Pendjara Jogjakarta, untuk pendjara2 
djam 9.00 Jogja, Wates, Wonosari dan Kaliurang. 

B. 9-11-1953: di Pendjara Bulu-Semarang, untuk pendjara2 

  

, djam 10.00 

— jE. 11-J-1953: 

  

Mlaten, Bulu, Salatiga, Ambarawa, Kendal, 
Demak, Purwodadi, Pati, Kudus, Djepara, Rem- 
bang dan Blora. 

C. 9511-1953: 
djam 12.00 

di Kantor Direktur Pendjara I Pekalongan 
(djl. Pelabuhan 106) untuk pendjara2 Pekalongan 
/H dan Pemalang. 

D. 10-11-1953: di Kantor seperti tersebut C, untuk pendjara2 
djam 12.00 Tegal dan Brebes. 

di Kantor Direktur Pendjara Purwokerto, utk 
djam 12.00 pendjara2 Purwokerto dan Banjumas. 

F. 12-11-1953: di Kantor seperti tersebut E, untuk pendjara2 
djam 12.60 Purbolinggo dan Bandjarnegara. 

Penawaran dilakukan untuk tiap2 pendjara dan dibagi dalam tiga 
bagian, jaitu : 

I. Beras/biaja pengangkutan. 

H. Daging sapi/kerbau, ikan asin dan telor itik-asin 

III. Sajur majur. dan kaju bakar. : 

Keterangan lebih landjut mengenai jang tersebut dalam A, C, D,' 
E dan F dapat diminta di Kantor masing2 Direktur pada tiap2 
hari kerdja antara djam 07.00 dan 14.00 (ketjuali Djum'ah dan 
Saptu), sedang mengenai B di Pendjara Bulu-Semarang pada tang- 
gal 5 Nopember 1953 djam 10.00. 

DIREKTUR KEPENDJARAAN 

DAERAH SEMARANG 

  

  

MERE LA KR RARE KEKE KK 

SURAT Pubyji AN PENGOBATAN DARI DJAUH 

Dengan ini kami menjatakan 
utjapan diperbanjak terima kasih, 
kepada Bapak: R.M. Darmotja- 
rito. Tabib Occultist di Widoe- 
ran-Solo, (Moeka Gedung Bios- 
koop: ,,STAR”). Jang telah da- 
pat menjemboehkan penjakit is- 
teri kami dari djaoeh2. Adapoen 
jang diderita: jalah sakit Zenuw, 
sering marah2-kepala selaloe po- 
sing-darah naik (hoogebloeddruk), 
tidak totjok boelan-pikiran tidak 
tetap-dils. Setelah dapat rawatan 
dari djaoeh oleh. Bapak Tabib 
terseboet, penjakit isteri kami, 
dengan waktoe jang singkat, se- 
karang telah baik kembali, seper- 
ti sedia kala. Ini soeatoe boekti 
jang njata, bahwa: betoel2, kes 
achlian Bapak terseboet, pantas 
dipoedji, dan semoga Bapak ter-. 
seboet, selaloe dilindoengi olih 
Toehan adanja. 

  

Kami ing toeroet memoediji: 

(Kana pi . 

Prds, D.A.A.D,11613. C,4, 

Koetoardjo. 

      

  

Ea 

  

, 

    
DINAS APOTHEEK 

V. GORKOM Bodjong 135 dibuka 
djam 08.00 — 12.00. Dari tg. 2 s/d 
7 Nopember, Apotheek SIK TIANG 
Wotgandul 16, KOO HWIB Peko- 
djan 99 dan NUMA Bodjong 57a di 
buka djam 08.00 — 17.00. Apotheek 
RATHKAMP Pekodjan 19 serta V. 
GORKOM Bodjong 135 dibuka djam 
08.00 — 20.00. 
 WIKDOKTER DAN BIDAN. 
Permintaan kundjungan Wijkdok- 

ter pada Minggu tgl. 1 Nopember, 
harap  bubungan Tilp. Sm. 827 

Liem Kiat Tjong-Gan, Gedangan 35 

dan Ni. “S. Hadiwasono, Pendrikan 
| Kidul 50 Semarang. 

BELI PERTJETAKAN. 
DPRDS Kotabebsar Sing. dalam 

sidangnja pada Djum'at malam, te- 
lah menjetudjui usul dari DPD un- 

tuk membeli pertjetakan ,,Gading” 
di Semarang seharga Rp. 155.000. 

| Fihak DPD mendjelaskan, 

dengan memiliki pertjetakan sendiri, 

K.B. Smg. untuk ongkos tjetak-men- 
tjetak akan berkurang Rp. 35.000.— 
tiap2 tahunnja, dan ongkos tjetak 
semula tiap tahun rata2 Rp. 100. 

Dalam membitjarakan Anggaran 
Belandja th. 1953, sidang pada ma- 
lam itu menjarankan hal ini kepada 
Seksi2 jang diberi tugas untuk me- 
njempurnakan Anggaran Belandja 
tsb. Batas waktu jang diberikan ke- 
pada Seksi2 lamanja 2 minggu. 

Sidang jang dilandjutkan pada 
Sabtu pagi tidak dapat dilangsung- 
kan, karena guorum tidak mentju- 
kupi, dan jang datang hanja 9 ang- 
gauta. 

TJERAMAE. 
Hari Djum'at pagi kemaren, Prof. Ir. 

N.A. van den Heuvel dari Univer- 
siteit Indonesia Fakulteit Teknik di 
Bandung telah mengadakan yenir- 

djauan di Pelabuhan Semarang ber- 
sama-sama dengan anzg. DPD dan 
DPR Kota Besar Semarang untuk 

marang didjadikan Pejabuhan 
dapat menerima kapai2 Sesar. 

Pada hari Kemis malam, bertem- 

pat di Balai Kota. Prof. van den 
Heuvel telah mengadakan tjeramah 
jang tjukup menarik mengenai pem- 

bangunan Pelabuhan. Dalam kata 
pembukaannja, Wali Kota Semarang 

jang 

dari DPR Kota belum lama berse- 
lang, maka Menteri Perhubungan 

telah menaroh perhatian besar ter- 
hadap soal tadi, hingga pembitjara- 
annja Prof. van den Heuvel perlu 
dikirimkan kepada Menteri Perhu- 
bungan. Dikatakan selandjutnja ten- 
tang pengalaman jang didapat oleh 
Prof. van den Heuvel, jaitu a.l. 8 th. 
berada di Tiongkok dan ikut serta 
membikin Pelabuhan Shanghai, 
Kaapstad dan Rotterdam. Dengan 
pengalamannja tadi, maka dapat di 
katakan bahwa beliau mempunjai 
nama didunia internasional. Kemu- 
dian Prof. van den Heuvel meng- 

adakan tjeramahnja jg. berlangsung 
Lk. 2 djam. Pertanjaan2 jang diadju- 
kan pun didjawab sebagaimana 
mestinja. 5 " 

Sesudah mengadakan penindjauan, 
ternjata Prof. van den Heuvel me- 
njatakan ,,zeer gunstig” untuk Pela- 
buhan Semarang didjadikan. Pelabu- 
han bagi kapal2 besar. Hari Djum'at 
siang, Prof. van den Heuvel telah 
bertolak ke Djakarta. 

Modiste 
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Semarang. 

— Gp 

Molai 2 November '53 trima pe- 
senan bikin kotang 
der) dan pakaian mandi untuk 
wanita (Dames Zwempak). 
Pesenan di Semarang ditrima pa- 
da hari Slasa, Rebo dan Kemis, 
djam 8 pagi sampai djam 4 sore. 
Pada hari Djum'at, Saptu, di Ke- 
tandan 16—20 Jogjakarta. 
Dan para langganan jang ingin 
bertemu pada saia haraplah suka 
perhatikan harinja jang tersebut 
di atas. 

Nj. LOE GIAUW TIOO 

(buste hou-   
  

  

UNTUK MENJEMBUH- 
KAN PENJAKIT : 

se BATUK 
s PARU-PARU 

. PERUT 
« ULU HATI 
«. MASUK ANGIN 

s PILEK 
» TENGGOROKAN 

e ENEK- dan sebag 

. 

Minggu tg. 1 Nopember Apotheek : 

(DKK Ponfjo!l 114 Semarang). Bidan | 
jang dinas pada hari tsb. jalah Nj.| 

bahwa |- 

maka begroting Pemerintah Daerah | 

melihat kemungkinan Pelabuhan Se- | £ 

menjatakan, karena adanja resolusi 

Green World! 

Tjotjokkan Esia 
Besar 

Ida tg. 30 Okt. 1953 di Djakirta Spb: 
Hadiah dari Rp. 125.000.— 

Sesudah diadakan udjian pada" tg. 
29 Okt. 1953 bertempat di R.M. 
Lido Smg. oleh Persatuan Sekolah2 
Mode Semarang, pada sore harinja 

ilalu diadakan pameran pakaian? jg. 

| menarik oleh para pengikut udjian 
|tadi jang meliputi pelbagai Sekolah 
Mode di Semarang. Pameran tsb. 
jang diikuti Lk. oleh Il Rumah2 

Mode di Smg. tjukup mendapat per- 
hatian dari chalajak ramai jang me 
nundjukkan pula betapa besarnja 
perhatian jang ditudjukan kepada 
soal mode tsb. Diantaranja Mode- 

feanine, Rosana, Gadeha dan 
sebagainja. 

SEMARANG SINGKAT. 
— Nasibu dari djawatan pertani- 

an rakjat Djawa Tengah dan dua 
pegawai dari djawatan tersebut di 
Djawa Barat telah ditundjuk untuk 
dalam bulan Nopember selama satu 
bulan mengadakan perdjalanan studi 
ke Indonesia Timur dan Timor un- 
tuk mempeladjari penanaman  ang- 

r. 
— Oleh Pan. Pekan Olahraga Ke- 

polisian Djawa Tengah pada tg. 21 
s/d 26 Nopember jad. bertempat di 
Kota Semarang akan diadakan Pe- 
kan Olah Raga Kepolisian Djawa 

kil2 dari segenap anggota Kepolisi- 
an Djawa Tengah. 
— Pertundjukan tonil dari Chung 

Hua Fu Nu Hui Semarang dengan 
mengambil tjerita ,,Gak Hoei” jang 
sedianja akan dilangsungkan tg. 28 
Okt. jbl., berhubung dengan belum 
selesainja persiapan2, telah ditunda 
hari mainnja sampai nanti tg. 25, 26 

kan ditetapkan di Grand-theater 
Mataram. z 

— Pada tgl. 25 Oktober 1953, 
BTI ranting Kalipantjur telah meng 
adakan rapat anggauta. $ 

beri pendjelasan mengenai soal orga 

rapat memutuskan: Menuntut kepa- 
da Pemerintah untuk membasmi ha 

adakan sumur/air minum dan Si 
kan kesehatan keliling serta mint: 
kredit jg murah dan h untuk 
sjarat mengerdjakan tanah. f 
— Pada tgl. 2 Nopember j.a.d., 

dirumah Pendjara Bulu Smg. akan 
'diresmikan pembukaan kursus me- 
nengah kependjaraan, dimulai pada 
djam 9 pagi. Disamping peresmian 
tadi, djuga diadakan pameran ba- 

:rang2 hasil pekerdjaan tangan kaum 
iterpendjara dari daerah Pati, Smg., 
iPekalongan dan Tjirebon. 

— Atas undangan Sekolah THHK 
Surabaja, maka pada tgl. 30 Okt. 

11953, Regu Basketball Chung Hua 
Kuo Yu Hui Semarang dengan K.A. 

Lakan berkundjung ke Surabaja utk. 
'melakukan pertandingan segi tiga 
:dgn team2. Tsing Nien dan Chung 
Lie. 

|. — Udjian Guru Agama di seluruh 
| Indonesia akan diadakan pada tel. 
121, 22 dan 23 Desember 1953. Udii- 
an ini diadakan ditiap2 Kabupaten 
jang dipimpin oleh Penilik Kantor 

  

Undian uang besar jang dibuka pa- 

211589 
$ (Malang) 

Hadiah dari Rp. 25.000.— 
Tu 214296 

Hadiah dari Rp. 10.000.— 
139770 277407 216610 152039 
190414 237426 
Hadiah dari Rp. 5000.— 

200920 151162 . 228191 254542 
41347 63617 61550 228330 
Hadiah dari Rp. 1000.— 

136063 193262 190951 167425 
293098 161639 19863 247501 
132433 209624 206698 2098914 
93214 : 
Hadiah dari Rp. 500.— $ 

12960r 99663 - 259387 35668 
190834 250244 146575 22887 
45310 109368. 228584 114975 
48650 104121 109048 304598 
30510. 100097 16687 176310) 

212085 19708 171306 2675151 
161730 233980 187581 44598 
223560 178742 141486 "85193 

225947 191783 184549 168359 

PAMERAN PAKAIAN. 

huis jang ikut serta ialah  Rosine, | 

Tengah jang akan di-ikuti oleh wa-f 

dan 27 Nop. jad. Tempat pertundju-| 

Dj. 

Setelah di 

nisasi dan lain sebagainja, kemudian! 

ma babi-hutan dan tikus, minta di 

5010 
DRAMA DIDJALAN K. A. 

Pada hari Saptu tg. 24 Okt. '53 
djam 5,30 pagi didesa Widoro, 
sebelah Selatan halte K.A. Kepuh 
djarak 300 m, telah terdjadi sua- 
tu ketjelakaan ngeri. Seorang ber 
nama - Giman al.  Kartodiwirjo 
umur 20 th., berumah didesa 
Kedungsari Ketj. Nguter, telah 
tergilas Kereta-Api jang paling 
pagi dari Wonogiri — Solo. Ke- 
adaan badan luka parah dan ma- 
Ui seketika itu djuga. Selandjutnja 
korban dengan gerbong kereta- 
api diangkut ke Stasiun Sukohar- 
djo, dan dengan motor diangkut 
ke Rumah-Sakit Solo. 

Menurut keterangan dari fihak 
pamannja, bahwa Giman peker- 
djaannja tani. Keadaannja orang 
tua, mertua dan ia sendiri yeng- 
hidupannja tjukup, dan masih da 
lam temanten baru (5 bulan). 
“ Adapun soal tergilasnja ini di- 
sengadja atau tidaknja masih da- 
lam urusan jang berwadjib. 

| KUDUS 
1 
  

PANITYA HARI PAHLAWAN. 
Tel. 27/10 sore bertempat di kan 

tor Djapen Kudus telah dibentuk se 
buah Panitya Hari Pahlawan 10 No 
pember. Susunan Pengurus Panitya- 

Inja terdiri dari organisasi, party dan 
instansi Pemerintah, sedang orang2 

lain 'nja serta programnja akan di sidang 
kan lagi. Panitya tsb terdiri dari: 
Ketua I dan II dari Pemuda Rakjat 
dan GPII: Penulis I dan JI dari Pe 
muda Demokrat dan GP Ansor, Ke 
uangan I dan II dari GERWIS dan 
MASJUMI: Be. Social dari Persit, 
Perwari dan Djawatan Social: Bg. 
Keamanan dari Polisi, CPM, PDM 
dan Pandu2: Bg. Rapat Umum/ 
Arak2an: dari Peladjar, PKI dan 
'Sobsi: Bg. Olah Raga dari Pendidi- 
kan Masjarakat dan Pendidikan 
Djasmani: Bg. PPPK dari PMI dan 
PPPK: Bg. Penjelenggara Tugu Pah 
lawan Sdr.2 Dr. Ramelan, Ferdi- 

nand Soeharto dan Soepardi . Soe- 
kandar. 

POLISI PALSU DIGANDJAR 
6 BULAN. 2 

Oleh Pengadilan Negeri di Kudus 
Itelah didjatuhkan hukuman pendja- 

ra selama 6 bulan kepada Muljono 
jg mengaku Polisi Bg. Ekonomi de- 
ngan menipu beberapa toko jg telah 
menghasilkan uang kl. Rp 300,—. 

  

PUTUSAN P4 PUSAT 
II Putusan mengikat dari P4 Pusat 
Ipada tgi 28 Oktober jang diterima 
pada hari Sabtu pagi oleh P4-D me- 

Ingenai persengketaan antara SBIM 
dan De Vries Robbe cs. a.l. ialah 

Imewadjibkan Buruh dan Pengusaha 
mengadakan perundingan perdjandji- 
an perburuhan jang baru pada Pusat 
organisasi masing2. Buruh kepada 
DPP SBIM dan Pengusaha pada de- 
legasi madjikan jang meliputi 12 pa- 
berik mesin. 

. MEMBUNUH DAN 
—. MENGGARONG. 

Tiga puluh orang anggauta gerom 
bolan jg bersendjata sabit dan tong 
kat, baru2 ini telah datang keru- 
mahnja Wongsodimedjo didukuh Pa 
ten, desa Siwal, Susukan (Salatiga). 

i Dengan setjara kedjam, Wongso di 
“aniaja dan disiksa, hingga mening- 
gal dunia seketika itu djuga. Kemu 
dian gerombolan tsb masuk ke ru- 
mahnja Asmoredjo didesa itu djuga, 
dan menggarong barang? seisi ru- 
mah. Kerugian jg dialami Asmoredjo 
sebesar Rp 3590,—. 

N 
|   

| MEREBUT SIN YOE CUP. 
Mulai tgl. 3 s/d & Nopember 

1953, dilapangan Sekolah Sin You, 
djl. Stadion akan dilangsungkan per 

  

Pendidikan Agama Kabupaten. Udji- tandingan2 basketball untuk merc- 
an dibagi untuk: Guru Agama jang, but ,,Sin You Cup” jg akan di-ikuti 
belum beridjazah: mereka jang ikut! Oleh 10 perkumpulan Basketball di 
kursus: extranei dan untuk jang su-| Semarang. Seperti diketahui pada ta 
dah mendjadi guru agama SR ugar| hun jg lalu Cup tadi telah dapat di 

DJOGJ 
PERTJETAKAN MEMALSU 

IDJAZAH S. M. A. 
Didapar keterangan bahwa baru2 

ini polisi sudah melakukan pengge- 
rebegan pada  perijetakan Sinar 
Asia” di Gondhomanan, dimana te- 
lah disita sediumlah kl. 1000 lem- 
bar blangko  idjazah S.M.A. palsu. 
Selandjutnja telah “dilakukan — pe- 
nangkapan djuga atas dirinja Kepala 
Pertjetakan tsb. dan beberapa orang 
pegawainja, dan sesudah didengar 
keterangannja mereka jang rtersang- 
kut dibebaskan tetapi padanja  mia- 
sih menunggu peperiksaan selandjut- 
nja. Sebagaimana diketahui, pertje- 
takan ,,Sinar Asia” adalah milik da- 

ri Perserikatan Pegawai Pegadaian 
di Jogjakarta jang menerima djuga 
pekerdjaan pertjetakan dari Iuar. 

PEMUDA UDARA, 
Sedjak bl. Agustus jl. di Jogjakar 

ta telah berdiri perkumpulan sport 
penerbangan ,,Pemuda Udara” atau 
disingkat: Pemudara. Perkumpulan 
ini diketuai oleh Toto Santoso, dan 
hingga kini telah mempunjai 100 
anggauta terdiri dari peladjar dan 

mahasiswa, diantaranja beberapa 

orang wanita. Tudjuan dari perkum 
pulan a.l. untuk mempertebal dan 

memupuk ,airmindedness” pada pa 
ra angkatan muda kita. 
Guna menjelenggarakan . latihan, 

fihak AURI telah membantu dengan 
menjediakan Piper Cubs dan djuga 
tenaga instruktur. Sebagai ketua ke 

hormatan dari perkumpulan ini te- 
lah diminta duduk Sri Sultan Ha- 
mengku Buwono IX. 

SALATIGA 
SEKITAR PERMINTAAN 
BERHENTI KETUA DPR. 
Rapat pleno DPR kota-ketjil Sa- 

latiga jg dilangsungkan pada tgl. 26 
Oktober jl. antara lain telah membi 
tjarakan soal permintaan berhenti 
Sdr. ds. B. Probowinoto sebagai ke 
tua DPR, oleh karena Sdr. ds. Pro- 
bowinoto ketjuali berhubung dengan 
banjaknja beban pekerdjaan jg ha- 
rus dipikul sehari-hari dalam tahun 
j.a.d. djuga hendak berpergian ke- 
luar negeri. Oleh karena dalam ka- 
langan DPR masih terdapat aliran? 
ig hendak mempertahankan sdr. Pro 
bowinoto sebagai ketua, maka atja- 
ra tsb ta? dapat diselesaikan dalam 
rapat itu dan terpaksa ditunda lagi 
sampai rapat pleno j.a.d. 

   
ANEKADIAWA TENGAH 

A 

  

PENGURUS HWA YOU 
TSING NIEN PU 

Susunan Pengurus Hwa Yoe Tsing 
Nien Pu untuk tahun 1953-1954 jg. 
diadadkan pada tgl. 17 Okt. jbl. ha- 
silnja sbb.: Penasehat sdr. Goei Ping 
Tjiang, ketua sdr. Loe Khoen Bie, 
wk. ketua I, II sdr. Tan Poo Tjoan, 

Lie Lan Ing, penulis I, TI sdr. Yap 
Biauw Tjong Kho Hwat Yoe dengan 
dibantu 6 orang. 
DAPAT DIMINTA KEMBALI. 
Berhubung Djawatan Ekonomi Ko 

ta Besar Semarang kini telah dibu- 
barkan, maka kepada segenap -Pe- 
ngurus Perusahaan/Pengusaha Wa- 
rung2 jang dahulunia telah menje- 
rahkan kertas bermeterai-atau mete- 
rai-tempel pada kantor tsb. untuk 
mendapatkan idzin, sekarang dapat 
mengambil atau meminta kembali 
kertas bermeterai tsb. 
Permintaan kembali kertas berme- 

terai itu harus dengan menundjuk- 
kan bukti? jang dianggap sjah, misal- 
nja surat tanda terima, pada tiap2 
hari kerdja antara djam 8 — 11 di 
Balaikota, Bodjong 148 Semarang 
(bagian Urusan Pasar2), dan ber- 
langsung selama 30 hari terhitung 
mulai 1 Nopember 1953. 

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 
akar?-nja. 

dapat mendjadi Guru Agama Seko- 
lah Landjutan. 

Dikabarkan, bahwa Kantor 
Urusan Perumahan Semarang jang 
berada di Kantor Papak kamar no. 
39, mulai hari Sabtu tg. 31 Okt. pin 
dah ke Djl. Bodjong no. 1i8/120. 
Dengan adanja pemindahan tsb. ma 
ka pada hari Sabtu tg. 31 Okt. dan 
Senen tg. 2 Nopember 1953, tidak 
menerima tamu. 
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ZONDER OPERATIE 
Djam bitjara: Pagi 9—12 

Pe 

rebut oleh Sin You, tetapi diduga 
kali ini pertandingan akan lebih he 
bat, mengingat ikut sertanja Kuo Yu 
Hui dalam perebutan tsb. 

  
ag, 

Atas permintaan langganan terbanjak 
Berhubu ng adanja 

OBRAL 
(Luar Biasa Murah) 

Besok Tg. 1 NOPEMBER 1953 
hari MINGGU Toko Kami dibuka 
SETENGAH HARI. 

Toko ,E UROP As“ 
BODJONG 17 — TILPON 1080 

SEMARANG.         
Radio- Onderdelen 

EF9 — EL3 — AL4 — EBC3 — ABCI — UL4I — EMI — EM4 — 
AE Eh oa tp BOS ULAMA AN 1923: 25 TS" — UYII — 
k42 — a Kp. 22.60. 1 
EBL21 — ECH3 — EFMI — EK2 — AK2 — 1561 A4 Rp. 40.—, 
AL2 — 4682 a Rp. 37— dll. 
potentiomeier 500 K Ohm — 50 K Ohm dil. electrolyten — condensator 
dari 50 K cm. dll. power transf. untuk versterker 1S watt. output enkel Z 
— 7000 Ohm dan bolous output. 10.000 Ohm tjotjok untuk EL3 bolous 
dil. pick up. kristal matjem luidspreker 8” — 10” — 12” Philips magneet 
konde besar. antenne draden untuk luar. Philips anti kilat — bliksem af- 
icider. kristal microfoon. membraan Juidspreker versterker Philips 

| 20 watt untuk accu dan listrik (automatisch). Radio Bin listrik terbaru 
1953 dengan 3 gelombang Rp. 625.— E.Z. 

Blandja sekarang, supaja djangan keabisan ! 
z . 3 

Kn ah Kadio— Sampurna 
Minggu — hari Raya tutup. 

Gang Pinggir 140 — Telf. 892 Semarang. 

  

  

Arit, Patjol, Gantjo, Sekop. Garpu 
Petjok d.LI. 

    

dengan : 
«  Kwaliteit Ditanggung. 

« Harga Memuaskan. 
Pusat Pendjual : “«  Pelajanan Tjepat. 
B.LN. — Cooperatie ,, PEMBINA” 
JOGJA : Djl. Malioboro 41-Telp. 468 -— MADIUN: Dil. Magetan 1 
Bankier : BANK NEGARA INDONESIA JOGJAKARTA,       

Diatas adalah gambar rombongan 

memperingati hari ulang rahunnja 

un 

      

Krontjong. Orkes ,,Pusparagam Bu- 
rung Kenari” Semarang, jang pada tanggal 31 Oktober 1953 ini 

jang kedua. Bagi para penggemar 
musik langgam dan krontjong di Semarang chususnja dan Djawa Te- 

ngah pada umumnja, suara Kenari” ini sudah tidak asing lagi, ka- 
rena selain sering bersuara didepan. tjorong radio, pum tidak djarang 

muntjul didepan chalajak ramai. Gambar ditengah2 adalah nji Ribut 
Rawit dengan suaminja Mohamad Jusuf, suami isteri bintang film 

jang lutju djenaka, jang mendjadi pemimpin dari rombongan orkes 
n. 

  

  

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 
Semarang, 1 Nopember 1953: 
Djam 07.10 Ouick-step: 07.30 La- 

gu2 barat populer: 08.15 Njanjian 
Abdulgani & Hanafi: 08.30 Irama 
pagi hid. Tri Suara: 09.00 Gema 
Angkasa: 10.30 Piano tunggal: 10.45 
Orkes Radio Jogjakarta: 11.15 Ujon2 
hid. Setyo Raras, 12.15 Lagu2 pe-: 
tikan dari Opera, 12.30 Pekan da? 
tang, 12.50 Rafael Mendez, 13.15 
Njanjian tunggal: 13.40 Petikan dari 
Diskotik: “17.05 . Taman Kanak2: 

17.45 Rajuan bersama, 18.00 Kenal- 
kan Perusahaan Bahan Kimia: 18.15 
Frankie Carle (piano): 18.30 Pela- 
djaran menjanji: 19.15 Lembaran 
Budaja: 19.30 Orkes Studio Djakar- 
ta: 20.05 Podjok Studio: 20.25 So-' 

nata dalam tkt. A ters besar Or 
47 (Beethoven): 21.30 Ketoprak Ma- 
taram oleh Keluarga Kesenian Dja- 
wa Studio, 22.15 Ketoprak Mataram 
(landjutan): 24.00 Tutup. 

Surakarta, 1 Nopember 1953: 
Djam 07.15 Imbauan pagi: 07.4' 

Indonesia gembira: 08.30 Taman In- 
drija, 10.00 Rajuan pagi oleh O.K 

Ksatrija: 1.00 Ketoprak oleh Ke 
luarga Studio tjer. LAHIRNJA DJO- 
KO SANTOSO bag. I: 13.45 Dari 
wanita untuk wanita: 17.05 Rajuan 

Putri, 17.45 Ruangan Pemuda-Pe- 
mudi, 18.15 Mimbar Kesehatan 
19.15 Ruangan A.P. atjara Kleneng 
any 20.05 Si Muda dan Si Muda 
20.15 Rajuan dari Pulau Pertja olel 
Buluh Perindu: 20.45 Santapan Ro- 
chani pada Hari ,,Para Sutji”: 21.21 

Manasuka gembira oleh R.O.S.: 22.15 

Manasuka gembira (landjutan): 23.06 
Tutup. 

Jogjakarta, 1 Nopember 1953: 
07.00 Krontjong pagi oleh O.K 

Bintang Timur: 07.45 Polka gembi 
ra: '08.15 Lagu2 tidak “dinjanjikar 

(instrumentalia) oleh | Tri Irama: 
:08.45 Serba-serbi Minggu pagi: 10105 
Taccata dan Fuga buah tjipt. Bach: 
10.15 Ujon2- Hadiluhung dari Kra- 
ton Jogjakarta: 13.10. Riang-riang 
13.40 Hiburan Minggu siang ole: 

orkes Segar Djelitas 14.15 Orxes 
Oueens Hall Light: 17.00 Tamar 
Putra: 17.40 Hidangan suasana sore 

oleh Suara Putra: 18.05 Konsert 
Minggu malam: 19.40 Aneka Stam- 

SONG 
KES, KOMB. SOKO — TA 

CHUNG SZE 3—09. 
Dalam pertandingan jg penuh 

fighting spirit, tetapi tidak bermutu 

tinggi, pada hari Djum'at sore di la 
pangan Stadion Semarang telah di 
langsungkan pertandingan sepakbola 
oleh Pasar Malam Semarang antara 
Kes. Kombinasi Solo dan Kes. Ta 
Chung Sze Semarang jg berachir 
3—0 untuk kemenangan Solo. Ang 
ka pada waktu beristirahat menun- 
djuk 1—0 untuk Solo jg dibikin 
oleh Darmadi. Dalam menghadapi 
Kes. Solo ini,  ternjata fihaknja 
TCS tidak menundjukkan permainan 
jg biasanja kita lihat, terutama ba- 
gian penjerangnja jg lemah. Terha- 
dap pembelaan dari Solo, dimana 
Ping Tjiang mendjadi palang pintu- 

aja, nistjaja penjerang TCS tidak da 
pat banjak berkutik, sekalipun da 
pat umpan baik dari garis tengah. 

Kes. Solo sebaliknja kelihatan sim- 
pan tenaga untuk menghadapi Kes. 

BBSA pada hari Sabtu sore. Dapat 
diduga jg pertandingan antara Ke- 
Jua Kesebelasan akan berlangsung 
hebat. Minggu sore gilirannja Ta 
Chung Sze menghadapi BBSA. Mu- 
dah2an revanch-match dari TCS ini 
mendapat hasil sebagaimana di ha- 
rapkan. 
INDONESIA KIRIM ATLIT2 

KE ASIAN GAMES Di 
MANILA. 

Sebagaimana diketahui, mulai tgl. 
» Mei 1954, di Manila akan di- 
adakan Asian Games kedua. Menu 
“ut berita UP dari Manila, Komite 

penjelenggara Asian Games II te- 
lah terima pendaftaran orang2 da- 
ri Indonesia untuk turut serta. Se 
kretaris Komite Olympiade Indone 
sia Maladi dalam suratnja kepada 
Komite Penjelenggara menjatakan, 
Indonesia akan turut ambil bagian 

lalam @6-pertandingan, ialah Atle- 
tik, berenang,” basketball, sepakbo- 
la, Angkat besi dan menembak. Se 
djumlah 160 terdiri dari 3 offi- 
cials, 91 -atlit laki2, 21 atlit2 wani- 
a dan 15 pembantu akan merupa- 
kan rombongan Indonesia. Berhu- 
bung dengan akan turut  sertanja 

Inddnesia dalam Asian Games di 
Manila itu, pada tgl. 30 Okt. ma- 
lam, di Stadion Ikada Djakarta   bul II: 20.05 Selingan: 20.15 Ma- 

lam varia dari dan untuk pende- 
ngar: 21.30 Siteran malam oleh Kel. t 

Kes. Djawa: 22.15 Siteran malam 
(landjutan): 23.00 Tutup. 

  

BAHAJA ANDJING GILA. 
Sekalipun oleh fihak jang ber- 

wadjib berulang-ulang diberi per- 
ingatan kepada pemilik andjing 
untuk memberangusnja, berhu- 
bung adanja penjakit andjing gila, 
tetapi rupa2nja andjuran tadi ba 
njak jang diabaikan. Banjak an- 
djing2 jang tidak diberanguns ma 
sih berkeliaran di kampung2 dgn 
si pemiliknja tidak mengerti akan 
bahajanja jang menganijam. Hari 
Djum'at petang telah terdjadi, di 
mana seorang penduduk di Kp. 
'Petelan, ketika berada diserambi 
belakang rumahnja setjara men- 
dadak telah digigit andjing diba- 
gian kakinja, sehingga mendapat 
luka2. Andjing jang tidak dibe- 
rangus tadi ada kepunjaannja pen 
duduk dikampung tersebut. Achir 
nja setjara serentak, andjing tadi 
lalu dibunuh oleh penduduk jang 
merasa dirugikan dengan adanja 
indjing jang berkeliaran itu. 

  
“Tuhan, anak kami 

DYAH 

ini dihaturkan terima kasih. 

oleh KOI diadakan rapat dengan 
wakil2 top organisasi untuk membi 

jarakan usaha2 persiapan pengiri- 
man rombongan orang Indonesia ke 

Manila nanti. 

AKHIL ANAND dan Vijay Ku- 
mar adalah mahasiswa pada Uni- 
yersitet Laknau, Indias hari 
Djun'at mereka sudah 9 hari 
lamanja meringkuj tidur-tiduran 
dikamar mereka diasrama maha- 
Siswa, hanja kadang2 sadja me- 
reka (1 hari 1 kali) minum air 
djeruk 1 gelas jarg diantar oleh 
kawan2 mereka. 

Mereka bukannja sakit, bukan: 
mereka mogok, mogok makan: 
sebabnja karena 14 orang siswa 
lainnja akar, diusir dari asrama 
karena indisipliner. dan 2 Orang 
tadi setia kawan, Jalu mogok. 14 
siswa indisipliner ini menundjuk- 
kar, djuga sikap setia kawang se- 
hari-hari mereka duduk2 dalam 
kamar tadi, mengeramuni pemo- 
gok-pemogok tadi. 

   
   

MERNLAG PMN. Menara 
Pada tg. 30/10 djam 09.00 telah kembali ke-Pangkuan 

SRI RAHAJU 
Kepada para rekan Wartawan, kawan2 sekantor 

handai tautan sekampung blok Tegalwareng jang sudah me- 
njumbang baik jang berudjud materiil maupun moril, dengan 

dan 

Kami sekeluarga 
M. S, MINTARDIO 

Tegalwareng 1II/87B. Semarang. 

  

Pengetahuan Da 

Panitya perlombaan Ikatan 
sangkutpautnja dengan jan 
Rallye IMS diselenggarakan 
MOTOR INDONESIA IM 
Ikutlah merebut hadiah2: 

Belilah 1ot2 Sweepstake IM 
Pembelian per poswessel di 
Sentral pendjual : PANITY 
140, Semarang (Biro Tehni 
Dapat beli pula di Kantor 
jang terkenal.   n Kesempurnaan 

  

SWEEPSTAKE IMS 
RALLYE JAJASAN 17 AGUSTUS, 22 NOP. 1953, 140 MOBIL. 

Motor Semarang IMS tidak ada 
g sudah-sudah ! 
dibawah pengawasan IKATAN 

I (Djakarfa). 

MOBIL HILLMAN SALOON 
SEPEDA MOTOR VELOCETTE 350 Cc 
SEPEDAMOTOR ZUNDAPP 200 Cc 
SCOOTER TERROT dil. hadiah2 jang berharga ! 

S, harga Rp. 5.— sehelai, 
sertai Rp. 0.50 untuk tiap lot. - 
A SWEEPSTAKE IMS, Bodjong 
KM. N, Verberkt) 
Harian ini dan pada alamat? 

IMS-Prop. 
Ba MEA BM MBA 
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Y Diperlongkapi dengan: 

  
   

   
        

   

       
   

    

   
   
        
   

    

4 — Austin 
“Three - way" 
25 cwt van 

Dapat dilever dari per- 

sediaan dengan prioritet 
dan. didjual bebas, 

Ojuaa dilever sasis 
dengan kabin, jang dapat 
digunakan untuk segala 
maksud, seperti pengang- 
kutan pegawai. 
Spesial untuk djalan? 
jang kurang baik 

nira seberang, inilah 
alat pengangkut jang tepat 

a
n
n
a
   

Kramat 17 
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BOGOR Autohandel de Vries, Panaragan 23 DJOCJA Prawira Mulja, Molioboro 43 13 
BANDUNG N.V. Bantrade, Dj. Raya Timur 78 SURABAIA N.Y. Java Motors Import Corr 5 TILP. 1685 "£ 

TEGAL 1 N.V. Selecta, Dj. Dalam 1 MADIUN Firma Liem Hie Sing SEMA RANG Til 5. 4084 

SEMARANG : N.V. John Younge Ltd, Pontjol 104 MAKASSAR en MENADO-: N.V. Klabat NIKITA "5. 961 
MALANG Hercules Automobiel My. Ijelaket 7 MEDAN Gutwirth Trading Coy. e SURABAJA 
DJEMBER Firma Kwee Sing Gwan N.V. Perbengkelan “Siagian” 

. SOLO Autohandel Ovick H PADANG Fa. UP. D.I. Terdaftar 48072 

  

Keterangan lebih djauh boleh dapat pada: 

   
| A. Lichtaggregaat 1000 Watt buat membikin aer paaas atau dingin. Didalam bis penumpang merasakan hawa sedjuk, pandangan alam leluasa, enak duduknja serta aman. : : ! B. Didjalan — ditengah rimba penumpang selalu dapat mengikuti getaran dunia dengan mendengarkan Radio. APA TU MON 
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| Mobil penghantar "Three-way” Austin jang baru adalah sebuah ken. 
i daraan jang praktis, istimewa dibikin untuk mentjukupi kekurangan 

dalam hal pengangkutan tjepat dan hemat. Mobil penghantar ini meng- 
hindarkan segala kesukaran dalam soal! memuat dan menunggah. Pintu? 
belakang dan samping jang lebar itu, jang:menjebabkan dapat masuk 
dari tiga belah pihak ketempat muatannja sebanjak 8'/, m3, sangat me- 
ngurangi waktu untuk memuat dan menunggah. Daja muatannja ialah 
#V'|,ton. Karena kabinnja sangat istimewa dibikin, maka si supir mempunjai 
pemandangan luas dan sangat memudahkan mengemudikannia. Mobil 
itu dilengkapkan dengan motor-katup diatas empat silinder dari 65 tk 
dan dengan rem? hidrolik Girling jang kuat. Konstruksi jang sangat 
moderen ini memastikan hal kepertjajaan dan lama tahan. 

N. V. JAVA MOTORS IMPORT CORP. : 
N. V. SJARIKAT DAGANG BANDJAR 

— DJAKARTA Telefoon Gbr. 200 — 500 

Pembatasan Aliran Listrik 

(| PEMUTUSAN 
"| Mulai dari tg. 3 Nopember j.a.d. djatah air jang diperlukan 

untuk menggerakkan sentral listrik di Djelok akan dikura- 
ngi lagi oleh Djawatan Pengairan, sehingga — berhubung 
.dengan kurangnja bantuan dari para pemakai listrik pada 
umumnja, untuk menghemat pemakaiannja dengan 154 
dari pemakaiannja jang sekarang ini — pemutusan aliran lis- 
trik. terpaksa didjalankan. F 

  

y 

Setelah dirundingkan dengan Panitya Pembagian Aliran 
Listrik untuk Djawa-Tengah, maka mulai pada hari Selasa 
tg. 3 Nopember j.a.d..akan didjalankan pemutusan2 aliran 
listrik dan jang akan dibebaskan dari pemutusan? ini jalah: 
rumah2 sakit, post2 tentara dan pulisi jang penting2, dan 
perusahaan2 jang dianggap sangat penting (vitaal). 

| Pemutusan listrik seberapa boleh akan didjalankan setjara 
bergiliran dan waktunja mulai dari djam 18.00 sampai 
djam 6 pagi. Rentjana pemutusan ini selandjutnja akan di- 
umumkan melalui surat2 kabar dan Djawatan Radio, 

Setelah dirundingkan dengan P.T. Walikota Semarang ma- 
ka — sebagai tjontoh didalam menghemat pemakaian ali- 
ran listrik — mulai sekarang ini akan segera didjalankan 
pemadaman2 pada bagian penerangan-djalan di Kota Sema- 
rang, selama minggu2 jang akan datang — buat sebanjak 
504 dan penerangan2 djalan tersebut tiap2 hari akan di- 
njalakan pada djam 19.00 dan dipadamkan pada djam 5.00 
pagi. 

. 2 

I Kami nasehatkan hendaknja semua pemakai listrik di Kare- 
sidenan2 Semarang, Magelang, Solo dan Daerah Istimewa 
Jogjakarta suka mengikuti tjontoh tersebut diatas, sehing- 
ga pemutusan? aliran listrik dapat ditiadakan atau setidak- 
tidaknja dapat dikurangi. 

Bantulah Usaha Penghematan Ini. 

| Demi Kepentingan Umum ! 
| Ca 
| No. PUG. 29/3/23 

: | | ( Mengetahui dan setudju 

- Gubernur Djawa Tengah Ha 2. : 

pejawa tengah F Jectriciteitmij.Aniem, N.V. 
KARTONO). 

      
  

  

Keterangan dan demonstrasies 
pada importir? dan pada dealer”. Alamat Jang Terbaik Di Masa Ini Untuk! 

PERABOT 
KAMAR PENGANTEN 

Artistiek dan Modern 

Oei ae aabaa ata Aa eaa ig NA 

BODJONG 106 PASAR BESAR W. 

  

    

  

“  Seteran 42 

  

  
  

    
  

  

  

  

KAEN KENA En ae 

VIRANOL 
Viranol Extra strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah sjahwat (im- 
potentie sexueel zwakte). Alasan penjakit badan lekas tjape makanan tidak 
hantjur sering marah? 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 10075 berhasil. Harga 
Botol Rp. 20.—. Djuga ada sedia lain? O 

RADJA OBAT KUAT 

  

   

   
Pil gembira istimewa buat laki ......... 211 5.—. 
Pil Viramin buat perempuan ..... 5 25.— 
Minjak Tangkur adjaib buat laki2 ........... TEE SANG Se NAN e oi ea ta v en 10.— 
Salep tjantik Istimewa .hilangkan hitam2 dimuka, panu kukul 
djerawat No. 1 Rp. 20— No. 2 soo... Tn MENGAN MAS baka va sena eh » 10.— 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ...... SO 
Minjak Gatal Rp. 5.— Zalp @XZES1M mec..oocoWo.oioooioooo.. » 10.— 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk ......o.. Me Laatuk » 10.0— 
Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 1046. 

TABIB WAHID MAWN, Tamblong 40 Bandung. 
AGEN-AGEN : ! 
Universal Stores — Bodjong 6 B, Semarang. 
Toko Obat Eng Tayw 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, Dj. 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. s6 

    

Toko Obat Eng Tay Hoo 58, Jogja. 
» » Tek An Tong Petjinan 81, ,, 
m«: Thay An Tjon Petjinan 66, ,, 
» »iEng Njan Ho Petjinan 75 ,, 

1ok An Djl. Raja 114 Magelang.     
SNN Ka KAKAKEKAKE KK RK KK KK KK KE KA KEKE KAKAK 

  

  

      

kabin - » —p Kursus Lisan Bahasa Belanda 4— 
Rombbngan baru akan dibuka pada tgl 5 Nopember 53 dj. 
16.00. Hari peladj.: SELASA, KEMIS, SABTU a | djam. 
(dipimpin oleh Pak Mardjo sendiri). Uang Kursus per- 
bulan Rp. 12,50 & Uang pangkal/pendaftaran Rp. 5,- 
Rombongan ini merupakan rombongan terachir utk tahun 
1953 dan hanja menerima 24 peladjar. Maka dari itu 

diharap para peminat segera datang mendaftarkan ! !! 
Tempat pendaft.: INSTITUTE THE HOPE, Randusari 1/305 
Semarang, pagi dj. 8 — 11, sore dj. 3 — 8. 

KURSUS LAIN jg telah djalan MENGETIK (Kilat/ Biasa 
dengan systeem tjepat), bahasa INGGRIS, bahasa BELAN- 
DA, MEMEGANG BUKU A (untuk Udjian Bond April/ 
Oktober 54) !! S     Pemimpin Umum: R.6.J. SOEMARDJO 
  

    

Siapakah ingin hidup selalu sehat, Kuat dan Tetap 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 

berguna sekali untuk menambah darah. Terbukti kemandjuran dan kekuatannja untuk kaum Lelaki atau Prempuan jg. berbadan 

lemah dan jang terserang penjakit ,,RHKUMATIC” dapat disembuhkan dengan ini ANGGUR KOLESOM tjap »GELAS MAS” 

jang ta' asing bagai rakjat seluruhnja di INDONESIA ! | Ne ia. 2 BRA DA Pen 

KS HAMIL dan BRANAK Untuk: LELAKI WANITA 
Selalu minum terus Anggur Setelah minum. Anggur Ko-. 

Sebelumnja minum Anggur : 4 Batan 
lesom tjap ,,GELAS MAS” 

kolesom No. 1 tjap ,,GE- : 

   

   
    

' Kolesom No. 1 tjap ,,GE- 

badan mulai sehat dan | 5 Ka 

LAS MAS” badan lemah, Lag | LAS MAS” badan mendja 

kuat, tambah darah, poto- 
Te - di.sehat dan kuat. Poto- 

ngan badan tambah “baek: | 
kurang sehat, potongan ba-    dan kurang tjantik 

ingan badan selalu tjantik 

dan gagah. Na 

Bisa dapat beli di antero Toko2 dan Warung2, Pasar Djohar di SELURUH 
SEBOTOL BESAR Rp. 12,50 

dan gembira. 

INDONESIA. 
SEBOTOL KETJIL Rp. 7,50 

Toko Obat Kmg 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 

    

  
    , “Boik muda maupun 

i TUAN PERLU/ Tidak Pilih Baba ea Aas kan 
merasakan kepuasan dari dajanja: . 

Anggur Hai Kau Pitn Tjap ..BOE AJA" 
dang istimewa dibikin untuk kaum lelaki agar selalu dapat  perhindaan. dari 
sang isteri. Silahkan ambil pertjobaan, baru tahu kenjataannja, AN 

PUSAT PENDJUAL : KONG DJIN TONG 
PEKODJAN 105 TELP. 1885 SEMARANG 

      

     SN na SO LA KE STASION OLL. 
Datanglah pada: ativum 

: suw2 Oetr. i232 
TVEPAT DAN MEMUASKAN, 

tol MI 

  

d. Perobahan warna rambut lambat laun (in phases, 
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    Semarang 

  

   
     

    

       

    

  

      

Telp. 820 

  

$ AR 

yng ANGGUR BUKIUT 
MENDIANGAN 

Gp? IKAN MAS 
   

  

Al 

| Grang lelaki jang ba- 
! lema pinggang 

(( sakit, kurang manik, 
1) sering mimpi kluar 
# manik dll. kalu mi- 

$ num Ini anggur badan 
kuat dan bisa 

muda kombali. 
Ini anggur rasanja 
harum dan bole di 

«) minum saban hari ma: 
ika ada baek sekali 
buat sumbangan dan 
menjotjokin kalu di 
pergunakan di waktu 
perajaan pesta. 

Distributors : 

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

MLM AA 

Pendidikan ,,9. Mochamad 
(Mlaten-Tiangwi) No. 1 Semarang 

    
  

Dji. Karangtempel 

Mengetik & Stenografie & Rp. 10.— sebulan 
Masih Menerima Murid Baru ,   
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Ganti Tahun-Ganti Rupa 
Tambah Tahun- Tambah Muda 
2—3 BULAN LAGI tahun akan berobah djadi 1954 
INGINKAH NJONJA & TUAN PADA WAKTU ITU KELIHATAN 

LEBIH MUDA??? 
Parailan sedari sekarang: 
POMADE ADJAIB, bikinan Negeri Inggris TULEN: 
LAIN DARI JANG LAIN, ini betul betul bikinan Negeri Inggris: 

a. Bukan tjet rambut, tapi POMADE, mudah sekali di pakainja: 
b. Rambut PUTIH akan berobah HITAM kembali dalam waktu 2—3 

minggu : 
Cc Beratah rambut mendjadi hitam, selalu TETAP hitam (tidak luntur) 

natuurlijke ge- 
nceswijze) : 

e. Menjembuhkan GATEL2 di Kepala, oleh karena roos — dan druff 
— tetombe atau busik dengen serentak: 

  

f. Mentjegah — menghentikan rambut rontok — mbrondoli. 

Karoa per botot ketji Mane dan etan Senat Rp. 65— 

»” » ” 29 & wangi Rp.» 75,— 

# 35 NA Dekan AAA ep en eka EN AGS Ia Rp. 120.— 

G5AT KERITING RAMBUT MUDJIDJAD, bikinan Negeri Inggeris 
TULEN : 
a. untuk dipakai dirumah zonder pakai perkakas sama sekali, 
b. Satu kali pakai di tanggung mendjadi keriting, 
c. Tidak terasa panas sama sekali (dingin), 
d. Sangat tepat dipakai oleh : : 

TUAN2 jang tak mungkin mengundjungi kapsalons: 
NJONJA2 jang sangat repot mengurus rumah tangga: : 

KANAK2 jang tidak senang duduk berdjam-djam di atas kursi, 

e. dapat di pakai oleh 2 — 5 orang. 1 

Harga per botol komplit Rp. 55,—. 

N 

CREME MUKA ADJAIB, bikinan negeri Amerika TULEN : 
Menjembuhkan panu-panu, kekoloten trutulan hitam-hitam dimuka, 
Harum & sedap. sekali wanginja. Harga per botol Rp. 45,—, 
OBAT GATEL MUDJIDJAD, bikinan Negeri Inggeris tulen : 
Menghilangkan rasa gatel dengan serentak '—  menjembuhkan bentol 
dengan serentak. N 
Bisa dipakai djuga untuk menjembuhkan penjakit pilek dan lain-lain. 

Harga per botol ketjil Bp 15. 
j3 Seda HN AN sang aa RA 
3 2 itc besam Rp. 55—. 

OBAT CREME MENGHILANGKAN RAMBUT, bikinan Negeri 
Belanda : 9 

Menghilangkan rambut kelebihan di kaki — tangan — katiak dll. da- 
lam 3 menit. ' Harga per botol Rp. 35,—. 
OBAT MENGHILANGKAN BAU KERINGET — metjetop keluarnja 
keringat untuk lamanja 6 djam — menghilangkan B.O. dengan sempurna. 

sannaunasennenaa nasa sana nak 

7 35 

bikinan | Negeri Amerika” si Mod en Rp. 45,—. 
3 3 Belanda MS nan an 233 

OBAT KUAT PELESIR UNTUK LAKI2 — obat luar 
bikinan negeri Inggeris — harga 1 tube besar Rp. 65,—. 

OBAT MEMPERBATAS KELAHIRAN UNTUK WANITA — obat luar 
bikinan Negeri Inggeris harga 1 tube isi 12 pills — Rp. 100,—. 
TELOTA POMADE, dengan memakai bahan-bahan dari England: 
uptuk bikin HITAM RAMBUT PUTIH harga per botol besar Rp. 55,—. 
AWAS, diaga barang tiruan atau palsu. 
Untuk didjual lagi mendapat potongan bagus. G9 

Diwaktu pesan — tulislah diatas WISSELSTROOK barang apa jang di 
pesan. 

INI HARGA2 SUDAH TERHITUNG ONGKOS KIRIMNJA, 
Jagin EXPRESSE, tambah Rp. 2,50. 

Hanja bisa dapat beli pada: 
TEMPAT KERITING RAMBUT 

s»SIMONS” 
Ondomohen 21 (Ketabang) 

Surabaja 
SAMA IT 
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“00k Djangan Sampe Ketinggalan 
IP Sudah trima lagi Arlodji Lelaki dan Wanita 15 dan 17 batu 

| dari segala merk jangterkenal. Djuga sedia Vulpen, Wekker, 
Lontjeng, Lentjana Horoscoop. Dan trima segala reparatie 

|. Harga Melawan Service Memuaskan 
| Datanglah di: 

      

177. 53- 4135 A, 

“ 
De
ny
 S
p?
 

     

  

- BODJONG 10 C 
    

    

PAN PAN EA ANA BESARAN AA Sana 

    

aru Terima Lagi ! : PENDAPATAN BARU 
IL Tah Na 1 TA “ Dalam 1 Djam Muda Kembali 
HEREN & DAMES POLSHORLOGES "us (Black Hair Oil) 
———Dari Matjam? Merk Jang Sudah | 

CYMA | Terkenal, dan ,ETERNA? All gold 
ane Na Datometer. 
— Harga Ditanggung Melawan, 1 
2 na Persediaan Memuaskan. 

  

kata DN 
“bintang terkenal 

“dalam pilem 

. Montana Belle” 

dari R.K.O, 

      

    

' 

       
   

Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin kuat 
rambutnja dlm 1 djam rambut Putih mendjadi Item bagus, ti- 
dak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting gampang 
pakai 1006 Garansi tidak luntur harga 1 Botol Rp. 25.-— 

ld 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 

ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUEEL - antara 
| - Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20.— Per Botol (Persediaan 

terbatas). 
. Mamufactured by : 

PENWAR MEDICAL HUHALLI. Singapore, 

Bisa Dapat Beli Pada : 

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

    

  

   

    

       
ETERNA 

     | Mandi dengan sabun Lux ada-           San ag ak Be aa tua lah kesenangan sehari-hari. Bu- 

sa jang lembut dan berfacdah ni — DIDJUAL LEKAS MURAH... membuat kui menda lema —— Djangan Patus Pengharapan. 

      
  

  

    

    

     

   
   
    

  

    

   

       

  

       
   

   

  
     

    

    

- : dan halus. Nistjaja kulit jang : YANG AGAMA ISLAM JANG BAIK SE- " : SEBIDANG TANAH KOSONG INLANDSCHE VERPONDING Na Sa , 
BUKU Man S. M.A. DAN UMUM A. WAHID Ta di djalan besar, Dj. KABLUK, desa Sendangguwo, kota segar akan menambah kerjantikan Njonja. Dan nik: 

, iologi " emarang. , / Cultureel — Historis — Sociologis. pt Hararohoog Luas tanah kira2 ada 2500 M2 didjual. MURAH Rp. 8— per matilah kesedapan harum-bunga sabun Lux. IS GEE jang sudah sepuluh tahun ber- | M2, baik buat diberdirikan romah atau dibiki 5 at L A M Oo L Oo GI E praktek di Indonesia. 25 aan lang, ) | atau dibikin gudang buat per iroe | 

!T-M. Usman el Muhammady, Aa an Pen SA" | ENUag jang ada kepentingan itu tanah, harap berhubungan pada € Im Loker Islam pada M.B.A. D./S.S.K.A.D. || dhidupan, Pertjintaan, Perkawinan, | Toko kami. | gan pa 4 Na 
| Memuat: PN rn 5 Moakami masih ada djual : SPEDA ROYAL STANDARD bi- Pa 2 « : : Wahju Illahi dan Sunnah Consult Anna, p- 15.— inan pabrik England, enteng -—— kuat, harga MELAWAN. putih, murni, halus 
: Nan. aa ) Plampitan 39 — Semarang. Toko » AMATGEMBIRA” Pji. Plampitan 67 — Semarang. bagi kulit 
s Sociologie, Psychologie, Atoomtheorie, Ekonomi, | | Pagi. diam 9-12. Sare diam 5-7 nam | an ! 

Kg Historis, Hygienie dan Militer. SE tah na TN et 
Tuntunan jang baik sekali untuk peladjaran Iman dan 2 : - , 

3 aa Ban tebalnja 200 halaman, ditjetak. atas kertas Sudah Ter bit Lagi « 

SN halus dan indah tekniknja ini ialah: MT ye 

“ : Rp. 12.50 
Ban Pesanan dari luar kota tambah porto sebanjak 1596. 

Pedagang2 dan Toko2 Buku mendapat potongan baik: pe- 
sanan dapat dilakukan pada: - 

dipakat oleh 9 dari 10 bintang” pilem," 
Nee LT 

TE EP TE an 

Sorga Dumia! : 
BUKU: & $: : al 

Sexual Problem 

Toko Buku & Penerbit 

, GUNUNG AGUNG" 
Kwitang 13 — Kotakpos 135 

Telp. Gmb. 4678 ' 
DJAKARTA. 
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Bahasa Indonesia, oleh : Sapphire AA HA Baru Terima : Kan 3 £ -. mama 
ai ah Ia 3 4 : 

ai 

0 BERHUBUNG SUCCES JANG LUAR BIASA, " Hana ng Baba Ran Ong 8 | PIRINGAN HITAM ee Week!| TERPAKSA DIPERPANDJANGKAN.............. LI 5 ag es a maa KEUNGGULAN PATTI PAGE. Jingle bells — My jealous eyes — 
Tape as - 2 Pemirapin SORGA PERKAWINAN, IL Naa Detour Why don't you believe me —" REX“« Ini Malam d.m.b. 6.05—9.— (17 th.) : Rasianja supaja BISA HAM: “hk Lebih Sedap : You belong to me — "Down in the” M.G.M:s (ATT 1 Color by Rasianja MEMBATASI KELAHIRAN, tanpa obat atas & Lebih Halus : aa E 
MS eta GUO V ADIS Paebn teka Sibeala an 2 Pa " RICHARD HAYES. Shenandoah waliz — Too young Kaee WIN CO O PAGI dj. A000 (HARGA BIASA) & " Kuntji Rasianja MEMILIH -anak, jg bibitnja ,,SEDANG Tn Ana Ob PON araand P After mudnisin EDDY HOWARD. Say you're mine again 

GEORGIA GIBBS. Be my life's companion 
LOLA AMECHE. Don't let the stars get in your eyes JIMMY YOUNG. Till I-waltz again with you. 
EDDY HOWARD.. Stolen love dan lain-lainnja. 
HARI MINGGU BUKA SEHARI. 

GANG BARU No. 18 SEMARANG. 

DITANAM” bakal mendjadi anak Laki2 atau PEREM: 
PUAN, — menurut suka sendiri, — jg. 10075 TJAKAP 
atau TJANTIK, SEHAT, PINTAR dan BERBATIN LU 
HUR! Dar 1001 matjam RASIA2 : , jang MAHA 
HEBAT tapi sangat PENTING bagi orang2 dewasa!!! 
Digubah menurut pendapat 25 orang Professor dan dok 

TUNDJUKAN MALAM: Rp. 4.50 — Rp. 3-— — Rp. 1.— 

na n: Harga di-idzinkan oleh Kantor Pengendalian Harga 

253. No. 531/ KP/13142/8511). . 
      

  

   

    Orion Tn In S0g (13 tm | PERLAK KEMBANG 
2 AA si 

2 z TP Cornel Wilde — Constance Smith | USA Rp. 28.       

  

PERLAK KARET   

  

  

    

   

  

            
  

  

  

  

Corn 
ter pelbagai bangsa jg. sudah kenamaan diselurah dunia. T 1 gekan No an mTreasure of the , ILINNEN » BSI PERHATIAN : Buku ini telah diperiksa oleh Kedjaksaan Agung di Djakarta dan berdasan 1 TOKO NN City Concern Cinem as | 

Men GOLDEN CONDOR” | PERLAK KARET 4 kan Ilmu Pengetahuan, jang lajak diketahui umum, maka di-izinkan pula AGEN” Neo FP : ag ———— 
" Color by Technicolor 2 BIASA : bin , dengan sama sekali tak ada perubahan. Hanja harus didjaga keras dja- If | Petii 18 TT Kidul 7 : ea Ha 

MATINEE: MINGGU PAGI dj. 10 | YAMPU MASCOT ngan sampai terdjatuh kedalam tangan kanak2. Karenanja, kami mohon | Ea Kan " Tai : leh : Ts U Xx INI MALAM D. M. B, GRAN D 

2 Hbd : . 10 WATT Pa an bantuan para orang tua anak2, djangan sampai anak2 mereka, jang masih $ | Na 80 Ba ta Natan Cm : —  Berbareng  — Naa tia 

Ke BENANG KLOS belum dewasa benar, membeli atau membatja buku Sexual Problem ini 1 | MK 1 Natan ' laa untuk segala umur 215 7.15 9.15 

i malam GADJAH ai (Anak2 dibawah umur 21 tahun dilarang membatja !) 0 | Tngu Ku lan ad, MATINEFS 5 : Lg Hang si 
Premiere — 4 BENANG KLOS 1 buku tebal, complete, dihias dan diterangkan dengan gambar? Rp. 25.— || AGEN” SURAKARTA: Minggu Pagi) GRAND dj. 10. — LUX dj. 10.15 pagi 

Metronole BUKU ' 450 (Luar kota tambah ongkos kirim 1975) | Tjojudan 141, Ngapeman 15 Terbar d : " 

Metrop $ ADA" Persediaan terbatas, 1 orang hanja dapat membeli 1 buku ! : ' Djl. Slamat Rijadi 394, Pa- Um lerbesar dim. berwarna. Menggembirakan pada Ihia dan Muda 
7.00-9.00 Toko 3 5 1 

| sar Nusukan 4, Pasar Kli- WALT DISNEY'S JUBILEUM FILM — 
sa 2 2 ARANG BADAN PENERBII: 

! won 142, Widuran 67, Me- : i Se Seda, 

at KRANGGAN 69 - SEMARAT 
. | sem 177 ' Gading Kidul 170 A 1 

e usical- : : i | Hg ha : f 8 £ » : 

: Roman 2. Sa 2 KWA G 1 Oo KK D J g N GS aan, Daan 2 2 New Achievement in Motion Pictore Entertainment! Do MATINEE: Tt Na Djalan Kramat No. 2-4, — Kudus Pet : | Walt Disneys & aan KU ha Bantulah P.M.1. 2 5 Wawasan ETER PAN AN 
- 3 AA ABU De Lani dna EA pa 

: 8 5 1 

Ae BKARA : PER- III Men Opa Sel! 53 $ 2 " | TANDINGAN BOKSEN UTK. || t : Ta Meouo|| "most | Haresa Tex tiel ' urun | ROCKY MARCIANO vs. | Ona 5 TN T Lag Oa TA PTN at ... ROLAND LA STARZA HI 2 : j 

Tula Mi aa dB : . . PADA TOKO KAMI DAPAT DIDJUAL - | . al d.m.b. , : , Gama main 3:00 00-00) matjam Textiel LEBIH MURAH DARI HARGA-HARGA JANG SUDAH DIMURAHKAN ! - — KITA BERSEDIA UNTUK DIUDJII, BERBELANDJALAH KINI PJUGA : Tai sore” pengab:: "90 1 nata On) : SUPAJA TIDAK KEHABISAN WARNA-WARNA DAN KEMBANG2 JANG TERPAGUS ! Warner Bros Short Subjects" 
Film Carton untuk kanak-kanak! 

Diagalan Pok malam Prem. BESOK PAGI TANGGAL 1 NOPEMBER 1953 5 | Ok O HIEN” & 
ag Na Se Sa HARI MINGGU PERTAMA, SEPERTI BIASANJA ea i 22: Lil ( O 

2g 08 TECHNICOLOR 7? 
wi 

“avpadhring Tut goa 
Distributed by RKO Radio Pictures, ine 

   
      
    

        

     
    
    

Even the 
SONGS 

id .. Are Out 
Gif of This 

World! 

      

    

  

   

    

  

  

Tjiptaan baru dari Walt Disney penuh kegembiraarsiy.. 
Saksikanlah dengan anak2 Tuan biar turut Geng 11 

HARGA TEMPAT UNTUK MALAM Rp. 4. Rp. 2g AA lh 
Untuk pertundjakan pagi dan pert. Sore djam 5 harga totyat Biasa, 

Kenaikan tarip di-idzirikan oleh Kantor Pengendaliptt Harga da- lam surat keputusan ttg. 23/7253 — No. 2242/ KP/6811/13142). 
INDRA Ini malam d.m.b. (13 th.) R bag Xx Bo Pin Oon berbareng 290-915 
FABULOUS FEATS OF DERSING-DO DONE IN Kr) 

  

  

HUA HUk se CHI As | TOKO KAMI DIBUKA SETENGAH HARI. 

MATINEE: Minggu pagi dj. 10.00. (| '—-— 
Ini malam pengab.: 7.00 -9.00 (17 th) | TN 

CHIA FI TU YOU HUO” 4” 

Bodjong 25 — Tilp. 1877 
SEMARANG.             

  

  

   

  

  
   

   

    
   
     
   

     
    

    
    

        

  

    

    
    

  

     

  

    

     

    
   

     

    
   

      

"IG STILL GOT TH' GIRL | WHAT IN BLAZES...7 THERE'S DEPIITY SPRATT 
— ID BE ALOT WORSE | | MEANTIME, IN ORETOWN... IEEE 

  

     
        

    

   
   

          

   

    

     

   

   
         

  

    
        

    
     

  

  

  

     
    

  

   
  

             
  

  

            
  

2: PA Ea ot | OFF, JUG HANDEL, | pm TEZE Tut op Hi | AN' THIS TIME MIDASLL | | AND HEIS GOT MIDAS JONES! NEda Wa HIM! PA 1 PI n BP Yi. at D ng | TM LICKED, ROGERS, NIF TO BURNED 1 | IT TRUE, ROCK! THE JL PA Ore wira REAL Yks ab To ag Mr “ 
Dapat diminum untuk menjem- 4 Na 7 jae ee Aa y OR-- starting mmm aja 5. Nai ee mapan uga ap abu ME! J 3 Hn ) VANE, HUH2 

with BANDARA RUSH - maria aa Screen Tn JOHN O'DEA and SAMUEL op, , Bagi bisul2, kudis2, gatal2, digigit | s NO Bal ai | Penuh Sensatiel Heibat dan Gempar! : binatang berbisa, kena api, dapat BN | : “ Matince Minggu pagi ROXY dj.945  — INDRA:dj. 10.00. “lekas hilang dengan digosokkan- , - Sasa nja. Apabila merasa lelah atau y tis ola salah urat: dari sport atau djatuh 
ni malam FS “ dapatlah Ban Leng digosokkan 
d.m.b. ra Gipidjet) dan diminum, semua itu | fu 13 tb NYA enjakit Jekas sembuh. Karna: | 
YA : | | Han ang Mlati dapat banjak se- |) Yx Roy al kali surat Lan ah KO, J2 | " RN Ht Ban £ 1 A 22 N eS 2 EA R39 FEMTURES SUNDICATE, Ine, WORLD RIGN TS KASENA as LAN Wu | Hb JOSEPH CALLEIA «A ursveRSat INTRNANUNAL PICtuRi terkenal, jang sudah disembuhkan | — Saja mendapat luka, Rogers. Pada waktu jang. bers — Saja masih me- Sada apa LA Itilah Tuan " Koe beken kail tek ah oleh Ban Leng ini, dari Ta | | Tetapi Betalan Tn kepada "dokter, “ OTEtOWn iklan | Mahan gadis, kepona- Spratt dengan keponakannja' Midas They wrecked the Might of the Spanish Main! Gempar! penjakit. Kalau Tuan suka batja IP .| Kaki saja patah, waktu kudamu me- —- Ini sungguh2, Rock. ,Bidjih — kannja dan waktu ini Jones. MATINEE MINGGU PAGI djam 10:00. PA Lab ti kari | Disa. 19 | Tomterbam ani 5 Tn jang Tn Mon HA an an : La uan uan, | Pagi TA i ib sebagi uan ebusi e ga " 2 5 F 23 “Nag Lem dupa dibeli pada se- | | Wak. UnEs sa Na Nda Manu" keponakannja itu, ni atau... | Ig. 31 s/d 2 Nopember 1953 | mua toko2 Obat dll.: kalau tidak, | dalam gubug jang kau bakar itu, adalah bukan emas murni, tetapi ba RO OR PRA | PEMBUNUHAN dim. | boleh kirim Rp. 8,50. Kami nanti | Jug Handel. pasir diluluhkan dengan zat asam. Tunggu sebentar! 

Pa PPA 
kirim 1 botol sama Tuan dengan '$ | —— St beluk tua? mengira, bah- 

SCANDAL SHEET 
Sa tertjatat : wa dia dapat membodohi ' Rock | Kata In F . : | 

oleh Rumah Obat Tieh She Tong i Vane, Uh? Itulah jang menjebab: sr Oo dgn, JOHN DEREK-— BRODERICK CRAWrOrD | N No. 22 TELP S.2207 — SURABAJA : kan dia salah. bs PT Ettra Film KETAWA TERUS. dgn, THE THRER 'stoooes | 
Be aa ti eni sa 

Typ Perti. »SEMARANG”, si Bea nb Jin            
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