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Ada Dibelakang: Ge 

Surat Bukti Jang Te tuc 
Disita Fihak 

(luar: dan diperalat o'eh anasir   
. surat ibu dgn melalui saluran 
kepada Kapten Raymond W 

Irian 
Indonesia" Sudah Minta     

  

| im 

| , Djum'at pagi kemaren di Djakarta telah dibuka dengan resmi 
Bare dja | pabrik tjat dan pernis jang diberi nama ,Indonesia”. Pembukaan 

berusa. 3 ini dihadliri djuga oleh menteri Pertanian Sardjan. Gambar mem 
0. neng demo perlihatkan sebentar setelah 'upatjara. menteri Sardjan memperha 

.- Pn na Ea $ tikan kaleng tjat hasil dari pabrik Indonesia tsb. 

etjah dua karena konsepsi? ke . & s | merdekaan dan komunisme, ' , Ss.esss Rupiah Indonesia dalam melaksanakan tjara2 me | 
Le. nja, 1 f 2 

Ia menamakan Rentjang Co- | 
.lombo sebagai suatu langkah 
4 pesat kedjurusan itu. Ditam- 
"' bahkannja bahwa Asia Tengga 

ra didiami oleh seperempat dari 
Ijumlah penduduk dunia dan 
bersama-sam, dengan Tiong- 
kok dan Djepang setengah dari 
Jjumlah tersebut. Spender me- 
negaskan selandjutn'i, bahwa | 
nasib Asia Tenggara dimasa Je 
van ditentukan, oleh Indotjina.se 
jang Asia Tenggara sendiri 
sangat penting artinja”. Sean 
lainja negara2 ini tiondong ke 
pada komunisme demikian 

, Spender, maka kit, akan men 
“ djad: saksi dari keruntuhan pe 
' radaban Barat. (UP), 

  

/IR. DJUANDA DAN MR. AS- 
MAUN DIUNDANG KE 
DJERMAN-BARAT. 

« Menteri Perhuburgan Ir. Dju- 
(anda dan Mr. Asmaun, Kepala 
» Direktorat Perhubungan Luar 
'Negeri Kementerian Perekono- 
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ri tsb. Undangan itu pada prih- 
siprja telah diterima) oleh Ir. 
Djuarda dan Mr. Asmaun, dan 
kalau Pemerentah Indonesia ti- 
dak keberatan, mereka akan be          4 

0 September. 

| 
“ 

Berita2 Akan Adanja Devaluasi Tidak Bena 

Akan Diadakan Di Tre- 
tes Besuk 4—9 Agustus 

akan diadakan di Surabaja dim. 
bulan Agustus jad., lebih Ian- 
djut dapat dikabarkan, bahwa 
kongres itu akan dilangsungkan 
Gitempat dingin Tretes (60 km. 
selatan Surabaja/ antara tgl. 
4-9 Agustus jad. Disini belum 
diterima ketentuan ap3 
teri Pertahanan Hameng! 

x | wono dan Presiden Sukarno jg. 
telah diundang itu akan djuga 
hadir pada k 
djuga pernah 
pada mereka telah disampaikan 
undangan, Undangan antaranja 

djuga 

Ben kan Mena anna an gres a g 
rangkat pada permulaan bulansogiter ,,Simpang” di Surabaja. 

(Antara). 

Tidak Gontjang 3 
3 

& 
- 

ENGENAI BERITA? jang tersiar sekarang, jang me- 
njatakan kemungkuan akan ada devaluasi rupiah, 

maka kalangan ahli? ekonomi dan keuangan dalam pemerin- 
tah mengatakan pada ,,Antara” bahwa berita? ini jang ter- 
utama tersiar dinegeri Belanda seperti tsb dalam pers sama 
sekali tidak berdasarkan kebenaran. Dikatakan oleh kalangan 
tsb bahwa keadaan rupiah sama sekali tidak gontjang, dan si 
tuasi monetair kita pun tidak genting. Probleemnja pada sa- 
at sekarang tidak terletak pada keadaan keuangan, tapi pada 
sekior produksi, 

Kongres Ika- 
tan Perwira 

Uang rupiah ijukup mempu- 

onjai dekking dengan adanja 
| persediaan emas di Amerika Se 
!rikat,. Pun persediaan dollar 
|tjukup besar. Djadi orang ti- 
dak usah sangsi dan ragu2 ter 
hadap ketetapan nilai rupiah. 
Tendens inflasi pada saat seka 
rang tidak hanja terdapat pa- 
da mata yang rupiah sadja, ta 
pi djuga pada mata2 uang luar 

negeri, seperti Mata uang yen 

di Djepang dan france di Peran 
tjis, Ha! ini adalah iypis suatu 
kenjatzan umum sesudah pe- 
rang. Kelemahan kita, demiki- 

an kalangan tsb sesungguhnja 
terletak pada sektor produksi. 
Tingkat produksi kita masih 

rendah sekali, ma'ahan buat be 
berap, bahan2 hasil bumi kita 
masih djauh lebih rendah dari 
pada masa sebelum perang, Ke 

adaan2 jg meliputi perkemba- 
ngan produksi pun masih ba- 
n'ak merintangi kemadjuan 
ekonomi kita. 

ENTANG kongres Ika- 
lan Perwira jang ketiga T 

hr, Men 
Bu- 

es itu. Seperti 
a kabarkan ke- 

disampaikan kepada 

gkan di- 

  h 
Tentara 

. , SA Tana Ga -£ 

Djepang Harus Segera Bangunkan” 
i t 2 

| Angkatan Darat.Laut Dan Udara- ': 
1 nja. Sendiri 

| »Utk. Membela Diri Dari Bahaja Komunis” — Kata ' 

EP tg Nomura. : 
10 SW EKAS LAKSAMANA Djepang, Kichisaburo Nomura, te 
P TBb 2g maba Maa "onlkon dibentuk patulan? in 
| rat, Iduf' dan udara bagi Djepang jang seimbang. Diterangkan 

|| nja, bahwa pasukan? bersendjata Amerika Serikat kini ditem 
| patkan dj Djepang untuk mendjamin keamanan Djeparg ter- 
| hadap serangan dari luar berdasarkan fatsal2 dari suafu per 

|| djandjiam jang disetudjui oleh seluruh bangsa. Tetapi, kata 
| Nomura, Djepang harus mengoper pertahanannja sendiri setje 

—.. pat mungkin dan Djepang djanganlah menjerahkan soal per 

Menurut Nomura, renijana 
untuk mempertahankan Sari 
sendiri harus meliputi pemben 
tukan suatu pasukan2 darat. 

  

| #jadangan 'polisi 

laut dan udara jang seimbang 
dalam batas2 ekonomi nasional. | 
Guna menghadapi strategi mo- 
dern, kata Nomura, tekanan 
harus diletakkan kepada kekuva- 
tan pasukan udara. Ia membe 
rikan saran, supais pasukan2 

diubah -men- / 
djadj suafu angkatan darat jg) 
sesungguhnja, baik galam arti 
kata maupun dalam kenjataan 
nj, sekalipun ini berarti pengu 
rangan dari undang2 dasar Dje 
pang setelah perang, jang mela 
rang Cibentuknja pasukan2 mi- | 
liter, P 

Utk. hadapi komunis. 

Selandjutnjs dikatakan, bhw 
pasukan2 komunis didaratan 
(Asia merupakan antjaman bagi 
keamanan Djepang dan meru- 
pakan suatu musuh jang kuat, 
Untuk menghadapi bahaja ini, 
kata Nomura, rakjat Djepang 
karus bersatu dibelakang volitik 

untuk mempertahankan diri sen 
diri. 

Achirnja dikatakan, bahwa 
in mempunjai kereftjajaar jang 
teguh, bahwa tidak akan tim- 
gul perang diantara umat manu 
sia iang singguh2 beradab dan 
'Mahkamah2 Internasioral akan 

menjelesaikan perselisihan2 an 
tara bangsa2. Demikian Ernest 
Hoberecht, jang mengutip per: 
njataan2 Nomura itu dari 

telah diteruskan hari Kemis di 
perbatasan Tiongkok-Makao, Ci 
mana dim minggu jg lampau ter 
djadi dua kali tembak-menem 
bak dengan senapan? mesin dan 
mor'ir, 

(Portugis ini mengatakan lebih 

djauh bahwa serdadu2 Portu: 

gis 'ang sedang beristirahat ki 
ini sudah kelihatan lagi di dja 
lan? kota hal mang menundjuk 
kan bahwa antara kedua pihak 
(telah tertjapai kata sepakat se 

nembak dan meneruskan lagi 

perundingan, demikian dikabar | 

kan. Akan tetapi 
Portugis tidak membenarkan 
berita2 ini. Mereka hanja mene 
rangkan bahwa keadaan ada le 

bin baik sedang ketegangan te 
lah berkurang. (Reuter). 

Pabrik Gondang Lipura Akan Dibangun Kembali 
mendapat kabar, bahwa pihak direk- 
si paberik gula 
telah memadjukan permintaan kepa-   ”Contemporary 

Japan” (Anti- 

ra — UP). kang 

  

Kesulitan2nja. 
Djadi kesulitan jg terdapat 

pada saat sekarang, menurut 
kalangan tsb, bukan'ah meru- 
pakan soal kesulitan dalam ke 
adgan keuangan, me'ainkan so 
al sosiaal-ekonomis dan Ppoli- 
tik. Betul deva'uasi adalah sua 
tu djalan untuk menjehatkan 
keadaan keuangan, tapi kalau 
keadaan produksi tidak seban- 
ding dengan keadaan keua- 
ngan, maka beberapa tindakan 
devaluasi pun tidak mungkin 
membawa da'am ekonomi kita, 
Soal devaluasi hanja bisa me- 
nguntungkan sektor ekspor ki- 
ta sadja, je berarti terutama 
menguntungkan kaum modal 
asing, tapi rakjat kita akan te 
tap menghadapi kesulitan? di 
da am negeri. Harga? tetap me 
ningkat, faktor kostprijs tetap 
tinggi, oleh karena rakjat jg 
memburuh sudah tentu akam te 
rus menuntut penghidupan i 
selajaknja pula, Upah2 kaum 

(buruh dan peraturan? perbai- 
kan nasib buruh akan lebih ke 
ras menekan perkembangan 
usaha2 produsen2 ketjil. Pada 
dewasa ini pun sudah dialami 
kesulitan? oleh kaum produsen 
rakjat kita, hingga perkemba- 
ngan usaha2 mereka sangat 
terganggu. 

Djepang 

Ketegangan 
Di Macao. 

Kini Mulai Ber- 
kurang «j 

9» ERUNDINGAN ,,henti- 
kan tembak-menembak” 

Berita2 dari djadjahan ketjil Horas Mma dju Ka 

produksi. 
Oleh karena itu perbaikan keada 

an sekarang ini mesti dilakukan da 
lam lapangan produksi dan ditindjau 
lebih dalam dari sudut sosial-ekono 
mis dan paedagogisch. Artinja bah 
wa kita mesti membantu rijat da 
lam soal memperbesar serta mem 
perbaiki produksi, dan menerangkan 

'pada rakjat, terutama pada mereka 
jang sekarang hidup berlebih2-an 

(untuk menghemat sedjauh mungkin, 
dan kaum pekerdja harus lebih da 
lam memahami, bahwa kemadjuan 
produksi ditangan rakjat akan me 
nguntungkan pula kedudukan mere 
ka. Tapi perbaikan situasi sekarang 
ini tidak bisa didjalankan dalam 

tjara damai, Kedua pihak setu 

du menghentikan tembak-me 

pembesar2   
pat memberikan perintah kepada 
rakjat daerah sekitar paberik tsb 
agar supaja mereka mau menanam 
tebu untuk keperluan paberik terse- 
but. Hal ini oleh pihak pengusa- 
ha tersebut dianggap sangat penting 

karena mengingat, bahwa  tanah2 
conversie kini telah hapus dan mens 
djadi hak rakjat kembali, 

Ye KALANGAN pemerin- 
LA tah daerah Jogja Antara” 

Gondang Lipura” 

da pemerintah daerah untuk mendi- 
rikan kembali paberiknja. Perminta- 
an tsb disertai pula harapan hen- 
daknja pemerintah daerah Jogja da- 

r 

Diadakannja Kembali 
33 

EMERINTAH Indonesia 
beberapa waktu jang la- 

la telah mengirim kawat kepa. 
da Pemerintah Belanda dalam 
mana dinjatakan bahwa Perne- 
rintah Indonesia sudah bersedia 
untuk membuka perundings 
dengan Pemerintah Belanda 
mengenai soal Uni dan Irjan 
Barat. Oleh Pemerintah Indo- 

|nesia djaga telah ditanjakan 
bilamana perundingan tersebut 
dapat dilangsungkan. Demikian 
menurut keterangan jg didapat 
dari kalangan resmi di Djakar- 
ta hari Djumaat, 34 

Sebagaimana diketahui, &- 
rundingan2 #mengenai soal Uni 
dan Irian Barat itu berhubung 
dengan adanja krisis kabinet 

lah dihenjikan Diduga, bahwa 
djawaban dari Den Haag akan 
diterima di Djakarta seelah ter 
benguk kabinet Belanda. 

' Berdagang 
Dgn Inggr 

RRT gn Ing Kein 
nannja Utk Berhubu- 

ngan Kembali Fe 

    
    

    

  

   
R sn PEKING sekali 

nan RRT untuk berdagang dgn. 

rangan dalam bulanan ,,Peoples 

diaan RRT utk, memadjukan ' 
perhubungan dagangnja dgn. 
Inggeris berdasarkan persama 
an dan utk. keuntungan bersa- 
ma. Dalam karangan tadi dinja 
takan, bahwa perdagangan 
Tiongkok-Inggeris sangat me- 
rosot dari 100 sg sterling 
hingga kurang i 20 djuta. 
Hal ini disebabkan oleh karena 
Inggeris menjokong embarzo 
Amerika dan pembatasan? jain- 
nja jang didjalankan Inggeris 
Gibawah tekanan Amerika, 

Dikatakan selandjutnja, bah- 
wa sekalipun embargo Amerika, 
namun perdagangan RRT ber- 
djumlah dua hingga tiga kali 
lebih besar dari pada sewaktu 
Ticngkok berada dibawah ke- 
kuasaan Kuomintang. Untuk ke 
bagian Inggris dan Tiongkok 

maka keadaan perdagangan an- 
tara kedua negara sekarang ha 
ruslah dirobah, demikian dika- 
takan dalam karangam tsb: Se- 
belumnja wakil menitteri luar ne- 
geri RRT telah menegaskan ke- 
ingrran RRT untuk berdagang 
dengan Inggeris berdasarkan 
persamaan dan keuntungan 
bersama. (Antara-AFP).   

1 dju Kepada Mesterling 

  

   

  

patkan Wukti2. Seput'juk surat dari ,/Kuasa Usaha Parglima' 
| Tertinggi Angk. Perang Negar 

| berapa lama telah dapat disita oleh 

| tangani surat itu ialah seorang 
| Kleef, jg sekarang ikut serta Ugn gerombolan 'T.LI. 

Perundingan 

'terdjadi, kareng Von Kleef pa 

Sukiman beberapa bulan j.l, tte | 

sg Gan pada tgl. 23 Djanuari '50 
“turut seri, mengadakan penga 

'” tjauan, Tapi sesudah itu ia ke 
“ mudian- tidak ikut kemba'i de-. 

China” jang mengulangi kese- 

    

Menanam tm etaman Soma 

ruh Asing 
rakan ',,Negara Islam NO : 

99 9 Kas esia” ? P 

Berwadjib. 
ARTAWAN ,,ANTARA” jg baru mengadakan perdjala- ' 
nan keliling di Djawa Barat mengabarkan: Bahwa ,,Ne-' 

gara Islaim Indonesia” dewasa ini 1 sudah kena infiltrasi dari 
jg tidak menginginkan Indone- 

i Djawa Barat sekarang menda- 

a Islam Indonesia” belum selang 
k pihak berwadjib, ketika 

2 Hlegaal “hendak disampaikan 
TA Westerling. Si pengirim jg menanda- | 

Belanda jg bernaima Ch. H. van 

| Siapa Ch. H. van 

Kleef itu? 
Menurut keterangan, Van 

Kleef itu ada ah bekas inspek- 
tur polisi dizaman pendudukan 
Belanda. Dengan perantaraan 
seorang Sersan dari Nefis K., 
pada tanggal 12 Desember 1949 
Van K'eef menggabungkan di 
ri kepada APRA didaerah Tii- 
leungsir (Tjibinong, Bogor). 
Pada tanggal 15 Desember 1949 
kz berkenalan dengan Ray- 
mond Westerling disalah se 
buah rumah didjalan Garut 
(Djakarta). Sesudah ikut me- 
lakukan serangan2 kepada po- 
lisi dan tentara didaerah Tji- 
leungsir, maka Van Kleef di 

perintahkan oleh Westerling 

untuk pergi ke Tjipajung (dae 
rah Bogor), atau ke Situradja 
(daerah Sumedang). Ini tidak 

da waktu itu tetap tinggal di 
Bandung (djalan Pasteur). 

Van Kleef ikut D.I. 
Dalam pertengahan bulan 

Djanuari 1950 ig menggabung- 
kan diri kepada gerombolan   PPA dibawah pimpinan Ver- | 
imeulen didaerah Tifilin. Dari 
“situlah ig pada tgl. 21 Djanu- 
ari 1950 menudju ke Bandung 

Tahun Ke VII — 
Hemanna 

“Penerbit: 
| Penjelenggara: Hetami 
Alamat: 
Tilp. Redaksi: 1223 Smg. 

     

   

    

   

  

No. 138 
Laman 

  

Me 

  

. Djangan 
Putus”Asa... s3) 

| Perobah 

Purwodinatan Barat HI — 20 Semarang. 
tilp. rumah 1798 Semarang. 

Tilp. Administrasi - Ekspedisi 2087 Semarang, | 
Harga Lengg. (bajar dimuka) Rp, 10.— didalam kota. ' ' Rp. 1l.— luar kota, (ditambah Rp. 0,80 untuk meterai). | 
Adv. 89 sen per m.m, kol. Harga Etjeran 60 sen per lemb. 

BD an LA SO MAAN Jala 
  

  

   
Lagi gambar waktu pada tg. 30 Djuli Presiden Sukarno dengan 
di-iringi oleh menteri Sosial dan walikota Djakarta Raja menga 
dakan penindjauan kekampung “Tepekong, jang telah mendjadi 
mangsa api sehari sesudahnja. Tampak: Dengan kata2 jang ma 

Dari "Masjumi 
ERHUBUNG DGN. kepu 
tusan Nahdtailsl Ulama 

utk keluar dari Masjumi, pada 
hari Djum'as siang oleh ketua 
pimpiran partai Masjumi dan 
keilaa pengurus besar Nahdia- 
tul ulama telah dikeluarkan mak 

bahwa mulai bulan Djuli 1952, 
N.U.. sebagai organisasi telah 
Memisahkan diri dari Masjumi 

Sebagai anggota istimewa ber- 
dasar atas kepuasan mukta- 
marnja di Palembang. Pemisa- 
han diri N.U. dari Masjumi itu 
(hendaklah dipandang sebagai 
Suatu perobaham organisasi dan 

wa jg menghendaki persatuan   nis Presiden sedang menghibur seorang tua jang sedang termenung 
didekat puing2 dan abu bekas rumahnja. (Ipphos) 

Pensiun Djanda 
Dgn Adanja Djanda' Ke-2 & Ke-3 Tiap 

Tahun Tambahan Begroting 
Ada Rp 5 Djuta 

Pengeluaran Pensiun Tiap Tahun Ada 
Rp. 100.000.000. 

ERATURAN PEMERINTAH Yahun 1952 No. 19 menge- 
Pp nai persiin utk djarda? jg disiarkan oleh Kementerian 

Urusan Pegawai pada tg. 30 Djuni 1952, jg telah menimbulkan 
banjak reaksi di kalangan wanita jg menganggapnja sebagai 
suatu andjuran utk poligami, sampai sekarang masih mendja- 
di pembilijaraan ramai di pelbagai kalangan wanita jg dengan 
tegas tidak menjetudjui poligami dan menolak peraturan pen- 
sian djanda2 pegawai negeri itu. 

  
  

Dalam hubungan ini Direk- f Atas perfanjaan diterangkan, bahwa 
tur Kantor Dana Pensiun di ! Kantor Dana Pensiun di negeri Be 
Jogia R. Kadarisman :g mem- pena jang dulu sa Ta 

& . ngan2 pegawai pemerintah india aa naa Belanda, sedjak bulan Djuli 1951 de 
Be nan Ma Bona honor facto sudah dihapuskan, sedangkan 
atas mereka jg 4x MENETI | pegawai2 Indonesia jang  mendjadi 
ma pensiun dan tundiangan,   ngan gerombolan Vermeulen 

kedaerah Tiililin, me'ainkan te 
| itap ad, di Bandung sadja. Se- 

-djak saat itu gerombolan -AP- 
"RA terpetjah-belah. Segaa 

| usaha Van Kleef untuk mentja 
Mag IiKan perhubungan? lagi ga- “siun diseluruh Indonesia. Buat 

gal. Lau ia menggabung diri 

dengan “Negara Islam Indone- 
sia” ig biasanja disebut orang 
“Darul Islam”. 

Alat kaum infilirant ' 
asing. 

Pihak berwadjib menerang-' 
kan, bahwa setelah dengan dja ' 
an menggunakan .,APRA” 5) 
dak berhasil, karena APRA itu! 
terpetjah belah. maka anasir2 | 
reaksioner itu sekarang melan 
Gjutkan usahzinja dengan meng 
gunakan ,.N.L.I” Sebagai mana 
diketahui, dimasa pendudukan 
Belanda, setelah clash pertama 
dan sesudah persetudjuan Ren 
ville, di Djawa Barat ini terben 
tuk sebuah organisasi jang ber 
nama .,Madjelis Islam” jang 
menggunakan pasukan? Hisbul 
lah dam Sabilillah untuk meng 
gempur Belanda. Dalam tahun 
1948 itu djiwanja masih djiwa 
Repub:ik dan disokong djuga 
oleh Republk. 

Tapi kemudian pihak militer 
Belanda un tidak berdiam, 
bahkan berhasil mendjalankan 
infiltrasinja sehingga djiwa 
"Madjis Islam” kabarn'g beru 
bah demikian rupa dan "memu   

PADA I.J. KASIMO. 
Ketua fraksi katholiek dida- 

lam parlemen I. J. Kasimo En- 
drowahjono, pada kari Djunrat 
malam telah menerima dari ta- 
pgan internuntius Paus di Indo- 
nesia, mgr. G. de Jonghe d'Ar- 
Goye, dim suatu 'upatjara di ge 
dung perwakilan Paus, tanda? 
kehormatan jg diberikan ole 
Paus kepadanja. Tuan Kasimo 
telah diangkat mendjadi com- 
mandeur dgr Bintang Perak 
Besar didalam orde Santo Paus 
Sylvester. : 
  

waktu jang pendek. Hasil2-nja tidak 
bisa diharapkan sekali gus. Sebab 
tiap tindakan dalam lapangan ekono 
mi ataupun keuangan dengan tudju 
an akan .mempertinggi kemakmuran 
rakjat memerlukan waktu jg lama, 
tidak setahun dua tahun, tapi mung 
kin 5 tahun atau lebih, Atas perta 
njaan, mengapa  sebetulnja kekuati 
ran mengenai berita? devaluasi ini, 
djustru datang dari kalangan bursa 
Belanda, kalangan tsb. 'mendjawab, 
bahwa kekuatiran mereka ini sebe 
tulnja hanja menutupi suatu ,,wishful 
thinking” belaka, oleh karena dgu 
dilakukanrija devaluasi sudah tentu 
sektor ekspor akan segera menemui 
perbaikan, tapi dalam hal ini kita 
tidak berpemandangan sempit, demi 
kian pendapat kalangan tsb. 

Kekuatiran pihak pengusaha ter- 
sebut berdasarkan pula ' sikap 
petani jang dipengaruhi oleh penga- 

  

laman2 mereka jang pahit . selama 
tanah2 mereka disewa oleh - pabe- 
rik2 gula. 

Lebih landjut didapat keterang- 

PENJERAHAN BINTANG KE 
suhi” Republik Indonesia. Se- 

“bulan setelah Presiden Sukar- 
' no kembali ke Jogja lagi dari 
tempat penahananj, (tanggal 
6 Djuli 1949) maka pada tgl. 
7 Agustus 1949 Madjilis Islam 
itu memproklamirkan diri seba ' 
gai "Negara Isam Indonesia”, 
jg mengadakan perdamaian de 
ngan Nederland dan menjata- 
kan perang kepada Republik 
Indonesia. Djugs ditambahkan, 
bahwa pembunuhan? atas TNI, 
antara lain dari kalangan op- 
sir jg mendiadi korban ialah 
Major Utarjo, Major “Tobing 
d'1 ig memasuki Djawa Barat 
diwaktu clash kedua, jaitu se- 
belum ada proklamasi NII, su 

dh mendjadi bukti betapa men- 
dalamnja infiltrasi asing ke da 
'am kalangan Madjlis Islam, 
ig disebut Darul Islam itu. De 
mikian keterangan jg berwa- 
djib di Djawa Barat, (Antora). 

  

  Pihak penerbit mengabarkan, 
it. 1 September 1952 akan diter 
bitkannja di Djakarta suatu su 
rat kabar dagang bermana ,,War 
ta-Dagang”, dgn redaksi dip'im- 
pin oleh V.M. Tambunan. Ha- 
rian itu akan terbit 5 kali se- 
minggu, dgr alamat Djalan Tan 
djung 22 Djakarta. 

versie itu mempersukar maksud pa- 
ra kaum onderneming untuk mengu- 
sahakan kembali 'paberik2nja dan 
pengusaha2 harus. berhadapan lang: 
sung dengan kaum petani, sedang 
pihak pemerintah tidak berkuasa 
memaksa petani untuk menjewakan 

tanahnja kepada para pengusaha2 
an, bahwa penghapusan tanah2 con paberik-paberik dan para petani ha- 

ja Kabuua,s3n GONE 

mna bank aa NAN Ore maan ank 

sia 

da aatch Genootschnap : 

Y K3 ar Matersehanpan 
. Bidan 

va 4 37 $ pp Bana ea 

KAA 
. 98 Kabuc 

3 uu 

# 
P 

3 

'TUS berlaku, 

.rus diperbanjak dan dimasuk- 
kan dalam daftar Dana Pen- 

urusannja kini diurus oleh Kantor 
menerangkan, bahwa keputu- |Dana Pensiun di Jogja. Perwakilan 
San pemerintah itupun berat |Kantor Dana Pensiun Belanda di 

pelaksanaannja. Menurut R. |Bandung kini tinggal mengurus pega 
Kadarisman, kini telah terda- wai2 pensiunan Belanda sebanjak 

pat 32.500 djanda dan 63.000 
pegawai negeri je telah dipen- bajar dengan wissel pensiun. 

(Antara) 

Keadaan 
Perang 

Dinjatakan Bagi Seluruh 
Perairan Teritoor 

Indonesia 

keper uan iiu sadja Kantor Da 
na Pensiun setiap tahunnia su 
dah mengeluarkan beaja seba- 

njak Rp 100.000.000—, maks 

kalau peraturan jg baru ini te 

setiap tahunnja 
pensiunan d'ianda 4kan beriam 
bah dengan Ik. 5000 orang, ter 

masuk isteri jg kedua. Ini be- 

jum dihitung djanda isteri jg 
keiiga dan ke-empat. Kantor 
Dana Pensiun akan menambah 
pengluaran beaja paling sedi- 
kit Rp 5.000.000 setahunnia. 

Perhatian 
Menurut penjelidikan, berda 

Sarkan statistik jg ada, dengan 
berakunja Peraturan Pemerin 

tah tahun 1952 No. 19 jg un- 
tung adalah han'a sebagian 
golongan ketjil, misalnja pega 
wai? negeri jg gemar berpo i- 
gami, Diterangkem lebih lan- 
djut, Kantor Dana Pensiun di 

Jog'a kini nampak mendapat 

perhatian jg tjukup baik dari 

masjarakat ramai. Dalam 6 bu 
lan jg sudah, kantor Dana Pen 

siun te'ah menerima 20.170 he- 

lai sampul surat terdiri dari 

72.450 helai surat, diantaranja 
52.050 surat2 keputusan jg ha- 

D ENGAN surat keputa- 
sannja No. 176 tahun '52 

jg mulai berlaku tg. 80/7, tre- 
siden Republik Indonesia telah 
menetapkan pernjataan bahwa 
Semua perairan teritoor (terri- 
teriale wateren) di seluruh In- 

D 

siun, Formasi pegawai hanja 
135 orang. "Negara Mesir baru sadja 

60.000 orang, jang setiap bulan di | 

Direntjanakan peratu- 
ran baru utk pensiun. 

Mengenai pembagian golongar 

kaum pensiunan, ig haru2 ini 
menimbulkan banjak reaksi & 
ri gelongan pensiunar sendiri, 
dari kalangan jg mengetahui 
didayat keterangan, bahwa kini 
telah direntjarakan olch yeme- 
rintah sebuah peraturan baru 
utk pensiunan bagi seluruh pe- 
gawai negeri. Buat mernghilang- 
kan rasa iri hati, peraturan ba- 
ru Ii dianggap perlu, karena 
dewasa ini belum ada suatu ps- 
raturan chusus bagi pogawasi ne 
geri jg diangkat oleh n:meren- 
tah RIS dan Negara Kesaturn. 
Kini peraturan pemerentah Pre- 
Federal dan Republik dulu ma3- 
smg2 berlaku buat pegas m»i ke- 
kas pemerentahan Pelansa Jan 

Republik Indonesia. 

Korban perdjuangan. 
Diterangkan,  banjaknja korban2 

'perdjuangan jang mendapat tundja 
ngan dari pemerintah sampai dewa 
Sa int ada 20.000 orang dgn pem 
bajaran Rp 18.000.000.— setahun. 

  

  
nja 
kepentingan paberik gula dengan 
sjarat2 tertentu jang harus dipenuhi 
oleh para pengusaha. Sebaliknja 
sedjak beberapa bulan ini petani 
telah mulai giat menanam tebu jg 
sebagian digiling sendiri dan  seba- 
gian lagi didjual kepada paberik 
gula Gondangwinangun di Klaten. 

  

meriga ami Suatu masa anarehi 
dan ketiadaan stabilitet akibat 
keburukan tindakam2 Tuan dlm 
soal? pemerintahan dan di se- 
babkan kekurangan penghorma 

tan pada Tuan (Radja Fa- 
rouk) terhadap konstitusi. Ti- 
dak seorang pendudukpun men 
dapat djaminan tentang peng- 

hidupan dan  harta-miliknja 
serta kemartabatann'a, Repu-   'tasi negara Mesir sudah Sa- 
ngat djatuh Ga am pandangan 

seluruh. dunia. Koruptor2 dan 
penghianat2 mendapat perlin- 
dungan dari Tuan. Mereka te- 
lah menumpukkan banjak ke- 
kajaan2 dengan mengorbankan 

rakjat d'elata. Kesemuanja ini 
dengan djeas terbukti dalam 
peperangan Palesting dan dlm 
kedjadian2 sesudahnja 'aitu da 

lam pemeriksaan perkara pe- 

ngirimsn sendjata2 rusak, ke- 
tika Tuan melindungi para ter 

dakwa sambil memutar-balik- 
kan hasil2 pemeriksaan sehing 

ga rekjat kehilangan kepert:a 

jaannja terhadap pengadilan. 

Tertanda: Mohamad 

Nadjib.   
maw menjewakan tanahnja utk ' Maka oleh sebab itu tentara 

telah menguasakam kepada saja 
untuk meminta kepada Tuan 
agar turun dari tachta kera- 
d'ican untuk kepentingan pute 
ra Tuan. pangeran Ahmed Fu 
ad, sebelum liwat tengah hari 

dan meninggalkan negara Me- 

|tjita2 dan persafuan perdjua- 
ingan utk menegakkan kalimat 
| Allah. 

| Penjelesaian lebih. djauh me-. 
ingenai pemisahan ini, antara 
| lain tentang kedudukan anggo 
ta perseorangan jg merangkap 

| keanggotaan N.U, dan Masju- 
mi, tiara2 kerdja-bersama se- 
landjutnja dll, sedang diatur 
dan akan diinstruksikan bersa 
ma oleh kedua belah pihak. De 
mikian maklumat bersama, jg 
ditandatangani oleh Moh. Nat- 

Sir dalam kedudukannja seba- 
gai ketua dewan pimpinan par 
tai Masjumi dan H.A. Wahid 
Hasjim sebagai ketua pengurus 

,besar Nahdlatul Ulama, Menii- 
rut kabar j, diperoleh P.I, Ane 
ta telah diadakan waktu perali 
han beberapa bulan, dalam 
waktu man, masih diperboleh- 
kan untuk merangkap keang- 
gotaan. Hingga kini belum di 

ketahui, apakah anggota2 NU, 
jg duduk dipar'emen akan me- 
ngundurkan diri dari fraksi Ma 
sjumi, Beberapa waktu ig lalu 

N.U. akan membentuk suatu 
fraksi sendiri diparlemen. Ka- 
langan politik menjatakan pen 
dapatnja, bahwa ada terlihat 
alasan untuk menduga, bahwa 
anggota2 N.U. dalam par'emen 
masih akan tetap duduk dim 
fraksi Masjumi. : 

  

donesia dim keadaan perang. 
Penetapan ini diputiskan ber- 
dasar pertimbangan? antara 
lain bahwa ada banjak penje- 
lundupan barang dan orang ke- 
luar dan masuk daerah Republik 
Indonesia melalui djalan lautan, 
penjelundupan mana meniugkat 
sehingga sanga? merugikan per 
ekonomian dan keamanan umum 
dan bahwa, berhubung dgn ke- 
kurangan tenaga dan peralatan 
negara, penjelundupan “sb tidak 
dapat diberantas dgn sekeras- 
kerasmja. 

  

Teks Ultimatum 
Dgn.Resmi Diumumkan: Oleh Nadjib 

. Hari Djumaat Kemaren 
pRad ja Farouk Terlalu Banjak Melindungi Kaum 

Koruptor2. 
JENDERAL MOH. NADJIIB 
mengumumkan. salah satu 

ting dari perebutan kekuasaannja serta penurunan 
rouk dari tachtanja, Ini didjelaskan dalam ultimatum djende- 
ral Nadjib jg menuntut! kepada Farouk supaja 1 
tachtanja, ultimatum mana pada hari Djum'at 
kan teksnja. Teks tersebut berbunji sebagai berikut: 

pada hari Djumw'at telah 
diantara alasan? terpen- 

radja Fa- 

turun dari 

telah diumum 

Ledakan Mi- 
niatur Atom: 
r ANITYA TENAGA atom 

harj Kemis mengamun 
kan bhw ketika dalam bl. Djni 
terdjadi ledakan atom miniatur 
dalam Jaboratorium di Argone 
Gekat Chicago, 4 orang sardja- 
na telah mendapat luka? Para sardjana tsb. sedang melal 
aan ketika terdjadi le. 

Timbullah rangkaicn reaksi 
sehingga para sardjana tadi ter 
astjam oeh  bahgja sinar? 
atom. Akon tetapi effek ledak 
an telah tertekan dengan sege 
ra berkat sistim keamanan da- 
lam laboratorium itu, Para sar 
djana dirawat dirumah sakit, 
Keadaan mereka tidak memba- 
hajakan, malahan merek, kini 
sudah dapat bekerdja kembali, 
(AFP), 
  

Sir sebelum pkl. 6 pet 1 
tgi, 26 Djuli 1952. Tuntaa 2 
ini menjatakan, bahwa Tuan 
bertanggung djawab terhadap 
segala konsekwensi2 jg akan 
timbu. apabila Tyan menolak 
untuk memenuhi keinginan rak 

|jat”. Ditandatangani: Moham- 
| mad Nadjib. (Noot Red: Me- 
|ngenai.berita2 keadaan Mesir 
“selandjutnja harap lihat di ha 
'laman 3), 

  

Orga- 

nisasi 
Sekitar Keluarnja NU 

lumat bersama, jg menjatakan, 

(tidak perlu mempengaruhi dji- - 

memang tersiar kabar, bahwa | 

   
   

   
         
   

  

     

  

P
a
 

  

ga 

Se
 

a
l
 

e
n
a
 

M
E
A
 

H
a
k
 

      

  

  

    

N
a
 

   



    
   
   
   
   

   

   

  

    

   
   
    
        
     

    
     

    

   

  

     

    

   
   
           

     
    
     
   

   
    
   

    
   

   

   

     

     
   

   
     
   

   
    

     

            

   

   

      

   

   

   

   

  

     
      

  

.debtisar. “Downloiaa Any 
| Bagian Bulan Augustus 1952 

DARI: 

      

  

Katak Ara. 

     

  

1g 

L ANGGUR OBAT: KOLESOM. Ini Anggur 

-    

     

  

Pan, M DAN “POTR 
Sa getar samusisss 

mem YA    

  

2S 
Kiat terbikin dari Tjam 

pulan Obat2 Tionghoa jang berfaedah dan mahal, anftaranja Kole 
sam, dll, 

jang terpilih. 
Amat. baik: bagi lelaki/perempuan jg. berbadan lemah. Kurang da 
rah, muka putjet, 
mangai, 

Ia suka pusing, bernapas per 
12 kurang: Patas perempuan tua al Penjakit kelemahan, Minum: 

ing "Anggur dalam sedikit tempo sudah tentu lekas keliatan faedah. 
nja. 

kaki tangan dingilis 

Obat jang sanget penting untuk tambah kekuatan tubuh 
dan dalah Inj Anggur pun terjampur dng. sarnja Buah Anggur 

sir Muka kelihatan tua gan lesu tidak bersa 
bus pinggang sak it, - tulang linu, 

ndek, urat sjaraf lemah, sumangat 

Baik untuk jelakj dan perempuan, tua atau muda. 
ANGGUR KOLESOM PO THAY. Amat perlu 

duduk perui..dan jang berbadan lemah, 
perut tumpah2, kaki bengkak dil 
ting, Perlu diminumi sampaj tit Ikup agar 

dan bali dalam kandungan tinzgai waras! 
badan 

Gah' bersalin agar tinggainja darah dalam badan mendjadi: bersih, 
Gan ganti darah baru jang sehat, 

bah Bir susu jbu, dan menambah nafsu makan. Terutama bagi pe. 
Tempuan jang sudah banjak beranak inj Anggur SENG HWA sangat 
Gipudjikan 
"ANGGUR OBAT RHEUMATIEK. Iny Anggur obat Rheumatiek dibi 
Kin menurut resen jang sudah termashur 
dengan bahan obat Tionghoa jang mahal dan mandjur, 
tjampurj Kol 
gala rupa penjak't rheumatiek 

       

  

   
   

  

    

     

   
Bag olah: n 

baru, Sesudah minum -3: boto: 
Oa s botol! SEMBUH sama sekali. 

di TOKO? OBAT dan TOKO2 Pp. &D. diseluruh Indonesia, 
Y' Surabaja: 

air muka 

'& Co”, 
et Se matang 

«“REN 

sera. 

j Jang berduka tjita: 
KARNO dengan ana 2 

TK UEMAR ALI dengan keluarga B 

| Deriktarkoat 21 Didi 1952. 5 
“Kepada Directie dan Personesl O.G.E.M. Sarekat Buruh 8 
sSBALG.L- Perwari serta sekalian saudara-dan a 5 
“Ian kami mengutjapkan .banjak terima kasih atas sum- 

. bangan moreel dan matericel diwaktu sakit hingga me- 

: » nk : 

“'mendjadj seger, manam- 

turun. menurun... Dibikin 

ndai tau- Bf 

   
  

KAMBUTPO TH DjJA Di HTAM 
10076 GARANSI TIDAK LUNTUR! 

Ang da hardya 
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“Daftar ? No. 44319 
Manufactured by 

  
   3 

SS 

Sceyk   
  

Daftar No, 44378 

'& M. SCEYK SAHI8 — Kebon Djati 114 Bandung 

DAA 3 gr. Rp. 20. 
ANaOn Angen. HARGA SAMA! 

                     
bee. 12, 50 dan 10 cc. RS Dip 

Pesanan bisa dikirizn keseluruh Indonesia. 

       
- ANGGOER OBAT 

LAKI PEREMPUAN 

bagi perempuan jang 
kevala suka pusing, 

Sakit lemah dalam waktu bun 
ibu sana sehat 

ANGGUR KOLESOM SENG HWA Perlu diminum perempuan sesu. 

sakit 

dengan di. 
Kolesom: dil. Inf anggur obat melulu untuk sembuhkan se 

(Hongsiep atau  Entjok) baik du 
(Jang, urat2 dan lain2 bagian bagan, baik jang sudah lama'atau jang 

tentu yanti. kelihatan mandjurnja 

Wa
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dak kurangdan t lebih t 
ming pinter djadi "botoh dj 

po sadjaki 
Sekarang: ai Helsinki, kita 

betul2 kirim atlit2 kita, Dan 

nja pengalaman, training dsb, 
djuga tidak memalukan, . 

Nah sekarang Nieuwsgier 
may bilangsapa? Makxhan Sir:   

YAA ni BERANGK Bb: 
| BENAN, Surabaia 07.30 — 08.05 Tk 0) 

kart: 08.39. — 09.00 Bandung . (C47) 
z 1215 — 1235. Surabaya " 47) 

Ce | 1540 -—— 16.00. Djakarta (CAT) 
Ta 1 1560 — 1620 urab: KK Oya 

20 07.390 — 08:05 jai MEN 
Tn rta. 08130 — 08.50 1 (Can) 
sa Sura 1 1149 — 1RGO (Can) 

1 Batara - 23: SO 16.20. “non ) 

REBO:..  Burabsia” 07.30 — 08.05 | Djakarta TR 
: "Ak KDjjakarta . 08.30 — 0900. Handpng (Can) 

j Bandung 12.15 — 1235 Surabaia (Can) 
F Surabata “15.40 — 1600 Djak rta (Can) | 

.. Djakarta » 15.50 — an Surai aia ASN) 
.Sarabaia 07.30 —, 0805 Djakarta (C3) 

| Djakarta 08.30” — 08.50 Surabaia (oi 
| Surabaia” 11.40 — 12.00 Djakarta (C47) 

Djakarta 15.50 —1620 Surabaia — (Cv.) 
: Surabaia. 07.30 — 0805 Djakarta (Cv) 
“Dia 08.30 — na 5 Bandung (Can) 

: “Bandung” 1525 —1 “Djakarta (Can) 
Mo Djakarta 15501620  Surabaia (Cv. ) 
SAPTU. “Burabaia 07.30 — 08.05 Djakarta (Cv!) 

: | “Djakarta 08.30 — 0850  Surabaia — (Can) 
: “Surabaia' 11.40 — 12.00 Bandung (Can) 

: Bandung 15.25 — 1600 Djakarta (Can) 
Pa |. “Djakarta 1550 — 16.20” Surabaia (Cv.) 

MINGGU. " Surabaia 07.30 — 08.05 Djakarta (Cv, ) 
IA Djakarta 10.45 — 11.15 Djakarta (Can) 

"NN Djakarta" 15,50 —.16.20  Surabaia (Cv. ) 
Cr. — lonvair KANTOR PASSASI 
"Oa — “Dakota Seteran: 52: 
Cam. “— . Dakota kursi Sentarang: 

| 
! 

“ iwanan Semarang. Mereka dibe- 
“#baskan karena sudah tidak ada 
alasan? lagi utk diadjukan 

| hmuka hakim, 

#PERUNDINGAN MN 
ISGAL SEBDA. 

At, Pradja Smg., dimulai perun b 

| tang Nieuwsgier, hambok hijo 
diusulkan di Olympiade itwr be- 

| ful betul diadakan "adu djago”. 
Nanti Sir-Pong mau adjukan 

djago-kepruknja js. beturbetu. . 
istimewa. Tanggung akan kejok' 
semua lawannja.. Dasar djago” B 
kepunjaan Sir-Pong itu djago' 
hangkokan Sijem: toer blasteran 
Bali: karem tjioe Bekonangs: 
didikan serta” hasil Jlatihar 
kampung Djagalan Sole: apa 
lagi selama hidup selatu bexsi- 
kap anti-polygamie Dus 
tenara tetap wuituh, kyeng, gi- 
ras dari agressip 

Pentsk, kata wong Solo: WA 
NI THOK!!! 

araiunaa 

Sir-Pongz: 

  

TAHANAN SOB Di- 
BEBASEKAN. 

Antara tg. 4—9 bulan Agus- 
tus ini sedlimlah 180-orang ta- 
wanan SOB jg tersangkut dlm 
gerakan razia Agustus di dae- 
rah karesidenan Semarang jl. 
akan dibebaskan dari kamp ta- 

kel   
Kemaren siang, Gi Balai Ko- 

dingan mengenai soal Sebda, 

1g: dihadiri disaty pihax oleh: 
Wa Kota, ang ta2' DPD 
dan Ketugs DPR Kota Pradja | 
'Smg. dan dilain pihak oleh 4 
orang utusan Sobsi Smg: di 
ketuai oleh Sriwidjaja. 

. Tetapi perundingan deadlock. Ka 
barnja pihak Sobsi akan mengirim 

      

   

  

   

    
   

       

    

   
     

hasil2-nja, mengingat kurang: 

     

   

    

pong sekarang" Mai .menarn- kk: 

d Binatang: Tegalwareng telah 

     

t bekerdja bersa: | 
ngan sebaik2n'a, dari dgn" 
an sangat terharu tuan | 

lannja setjukwpnja. 

“Schemberr dengan pernjataanj: 
terima kasih atas semua Pers | 
hasi tsb. 

ASAN' KEBUN 

Tgs 29. dikata s6re' di Kebun 
diada 

ikanipertemuan'antara lain had!ir pak 

Budiono, pak Muljadi dan pak Milo 

   

perluasan kebun binatang tsb. jang 
murigkin akan makan tanah seluas 
1719 hai jaitu udtuk “tempat pameranj 
pertundjukkan |. keradjinan /perta »3g 
hasil seluruh Djawa Tengah, cinema) 
aguarium, kolam renang, kereta-api' 
'keliling untuk kanak2 dsb, dan akan 
dibutuhkan pula 11 ha. tanah untuk 
shutan-tiruan” - tempat binatang2" 
besar dil. Hadiirin' menjatakan kese 
diaantjas untuk membantu usaha itu 
dan pertemuan diachiri setelah nie- 
njaksikan beberapa objekten. x 

KELEBIHAN WANITA. 
Menurut daftar, djumlah pend 

1951 tertjatat lebih. banjak or 
perempuan daripada laki2, kelebihan || 
itu ialah 493.600, perintjiannja sbb: 
di karesidenan Semarang kelebiha 
78.126 orang, karesidenan 
29.136, kares. Pekalongan 131.591, 
kares. Banjumas 59.609, kares: K. 
99.760 dan kares. Surakarta 95.378! 

- Djumlah tsb menjangkut 

masjarakat. Sebagian besar kaum 
wanita itu telah berpindah ke kota2 
besar di Djawa Tengah, 

an. Menurut taksiran djumlah kele-f 
bihan itu kini mungkin naik lagi. 
KURSUS TEKNIK. 

l jg sangat dibutuhkan oleh 
masi'arakat, oleh Panti-Pemu- 
da Semarang pad, bulan Sep- 
tember 1952 jad ini akan di 
buka kursus Tehnik Radio ang 
katan ke-III. Bagi mereka jg 
menaruh minat thd. kursus ini 
dipersilahkan membati, adver-   utusan menemui Gubernur Djawa 

Tengah. 
: 

tensi jg dimuat hari ini, 

uk 0 tuan R, P. Sehonherr agen 4 tg 

KPM S La ig nan wak 4 

udaraan 2. # 
“perdiamuan |. 

diutjapkan | | 

nap
a m berikan seo, ber) 

! ahun Nak nteriberb” P3 

“sambutan diutiap- 

kan oleh tuan Tilaar dan tuan: 

no, maksudnja untuk membitjarakan|, 

di Djawa Tengah pada achir tahun (pat 

  

        

  

'mengadakein 
Ipada Pena 

semua t. 
golongan, bangsa dan tingkatan dari, 

terutama" 
di Semarang untuk mentjari pekerdja" 

Untuk menambah tenaga ah | 

  

AN PA BUAN ANN 

  

    

   
   

  

1 Pa JG. Mann Na TERMUAT DA- 

1 (satu) tjeng duduk lux, 
1 Got) Lontiong Hk indah, 
1 (satu) Vul | Waterman, 
1 (satu) Lembar kain batik Solo 

|. Selandjutnja lima Hadiah: pen 

Ps pengetahuan jang berguna, 

53
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Ainan ig aneh   
longam 

al 
gota parlemen tidak den 
»Golongan Nasiona|? 

RAPAT Pa EX 
'ERBETA. 

Minggu tg. 3 Agustus:1959 
| jam. 18:30 (6.30 sore) bertem-' 

Idi "GER.I. Gendong. Persa- 
tuan: 'Tenaga Pedjuang Ex Per- 
beta 'Tjabang Semarang akan 

rapat anggoza ke 

jang belum men- 
vedangan, penzumuman 

“sebagai untiangan. 

NN Maron 
Hari Minggi, 3" Agustus dibuka 

Yan obat Var Gorkom djam 8-12. 
Dari tg» 4 sampar 9 Agustus dibu 
ea 8—19 rumah obat Rath- 
kamp-dan Van Gorkom, djam 8—17 
Koo Hviei Sik lang dan Numa. 

OLEH? | ARI MOSKOU 

  
    

DAN: Ga 
- Difapat'kabar, bahwa ang- 
gsuta Pariement, Sudiens, sang 
beberapa waktu: berselang telah | 

pada tg. il'Agustus' ja.d. ini 

akan 'ke Semarang. Ia akan 
berdiam disiri beberapa hari la- 
manja, dan dim rada itu, ia 
akan adakan tjeramah tortanz 
keadaan: Moskou dan Peking 
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. Anggauta Uni Parlementer Dibentuk 
Dgn 53 Anggauta 

Akan Mengirimkan Utusan Kekonp. Uni Interparle- 
menter di Bern. 

. NGGOTA2 PARLEMEN kemaria dala membentuk » GO: 
: Nasiona?? jang mendjadi-anggota dari Uri Par 

lementer jang berpusat di Gereve. Anggota? dari panitya-pen- 
dirian ,,Golongan Nasiona?” tsb. dipilih pula mendjadi pengu 
rusnja, jaitu Mr. Sumarjo (ketua), 
Gan Mr, Assaat, Djoko Prawiro serta Nur El Ibrahimy sebagai 
anggota2 pengurusnja, Pembentukan Golongan Nasional?» da 

parlemen Indonesia tidak setjara otomatis, artinja tiap arg 

  
! 

merindjai Moskou dan “Peking, ! 

   

  

    

   

   
   

      

        

      
   

    
    
    
      

       

    
   
    

    

        

   

      

     

        

    

   
   

   
     
   

  

   

       

    

Otto Rondonuwu (penulis) 

gan sendirinja mendjadi anggota dari 
tsb., tetapi atas dasar dukarela. 

Sampai kini sudah ada 53 
anggota parlemen iang masuk 
mendjadi anggota “Golongan 
Nasicra?” itu. 

Pun telah diputuskan menje 
tudjui undangan kekonperensi 
ke-41 dari Unj Interpar.emen- 
ter jang akan diadakan di Bern 
mulai ip 28-8 sampai dengan 
2-9:1952 - Ig“akan datang: - Seba- 
gai utusan kekonperensi jtu di 
tundjuk Mr. Sunarjo, Hutomo 
Supardan dan Mr. Assaat, te' 

tapi karena Mr, Assaat berna 
langan, ciganti oleh Otto Ron- 
donuwu. 
Dengan settudjunja Indonesia 

mendatangi konperensi itu, ma 

ke. d'umlah anggota interparle 
menter jang sudah menjatakan 
kan datang ity ada 36 “Golo 
ngan Nasioral” dari . pelba- 
gai negeri. Dalam konperensi 
tsb Indonesia mempunjai sua- 
ra 5 Can suara ekstra 16. (jaitu 

“mehurut besar ketiilnja djum': 

R
E
N
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UrN
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a 
“en

 

lan penduduk) djadi 21 suara" 

disamping USA jang mempu- 
njai 28 suara, India 28 suara, 
Pakistan 23 suara dan Djer- 

man 21 guara , Dalam daftar 

dari anggota2 iang sudah me 
njatakan akan hadir, belum 
nampak Sovjet dan negara2 
Eropa Timur. 

'Tud juan. 
Sebagaimana diketahui, tudju 

am Uni Pariementer mengada 
| kan kerdja sama antara parle 
. Men? internasional. Atjara dlm. 
' konperensi ke 41 di Bern itu an 
| tara Jain ialah tentang: 1. Pe- 
.ngawasan parlemen terhadap 
| budget negara, 2. Tergantung- 
| nja. 'negeri? sa'u sama lain (in- 

k
a
m
 

terdependent), 3. Kerdja-sama 
parlementer internasional dan 
penindjauan terhadap Uni Parle 
menter serta 4 Perwakilan par 
lementer duria (world parlia- 
mentary representation) 
Kundjungan ketiga wakil In- 

Gonesia ke Beru ifu akan diper 
1 gunakan djuga sebagai kesem- 
patan jang baik guna mempela 

1 Siari sistim? parlementer dipel. 
masak negeri. ( Ae 

  

BEAJA 17 AGUSTUS 
Rp. 30.000, Te 

». 

diadakan di Praha tahun 

“Ang ari Sg 

      

   

3 namun gedung bioskop | 

| Pandangan? jg realistis, ter 
utamp/ pada bagian pertama, 

  

pat udjian tidak sedikit dari 
utusan2 Inggeris sampai Aus- 

tralia utusan Mongolia, Itasix 
dan' Sovjet Uni dan darj ba- | 

'njak negara2 lainnja lagi, be- 

'gitupun dari menteri penerang 
'an Tjekoslovakig Kopetsky. Da 

lam pada itu ada kelemahan2 

dim, film itu, jang menimbul 
kan keheranan. Demikian tulis 

pembantu: kita darj Praha. 

   
  

Kelemahannja. 
Film inj mempunjai tekst ba 

hass Tjek dan selama pertuti- 
djukan diterdjemahkan' oleh! 
ORA Tarag kedalam berba- 

  

ata akal, waktu film . sele 
»| saj dipertundjukkan, dan wa 
“(laupun' penulis ini bukan wa- 

kil-resmy: Indonesia" tetapi da- 
tang hanja sebagai penindjawu 
biasa” sebagaj orang Indonesia 
ia mendapat pertanjaan2 dan 
pernjataan penghargaan, dan 
orang2 jg ingin mengadakan 
perhubungan rapat dgn Indo- 
nesia, meniatakan penjesalan 
bahwa Indonesia tidak mengi- 
rimkan- wakilnja. 

Realistis 
Pudjian berpusat pida realis- 

me jang memberi pandangan 's€ 
benarnja daripada, masjarakat. 
memberi gambaran -kehidupan 
rakjat sehari-hari. Tetapi de- 
ngan tidak memperkejil djasa2 | 
Kotot Sukardi (registeur dan pe 
ngarang film ini — Red.), per 
lu penulis'sampaikan. ada: 'bebe 
rapa- dalam film :,,Si 'Pintjang” 
in ig dianggap memperlihatkan 
gambaran jang tidak tepat. 

. Mendirikan suatu tempat pz 
didikan unjuk anak2: tektantar 
dan memberikan pendidikan ks 
pada mereka, adalah suatu pe- 
kerdjaan jang harus mendapat 
pudjian, Tetapi mengherankan. 
djika pekerdjaan seperti 'ni “i 
@tik-beratkan pada maksud un- 
Maan na kesengSaraan, 
tervtama kesengsaraan dalam 
kalangan anak2, Sebab, diang 
gap tidak mungkin didjaman 
Sekarang .,aneh” kalau filantro 
pi mau cidjadikan dasar untuk 
memperbtiki: keadaan sesuatu 
masjarakat. Semua ini tidak bi 
sadipisahkan dari keadaan eko 
mOmIs politis sesuatu negara. 

Kebanjakan darj utusan2 
pada festival ini menjangka, 

bahwa orang 'g berdjasa men 
dirikan kamp pendidikan anak 
anak terlantar tsb, dengan 
film ini diperingati: dikira 

inja ja'sudah mati. Mereka ter 
1 jengang bahwa orang itu ma- 

isih hidup, dan lebih tertje- 

ngang lagu waktu mendengar, 
bahwa orang itu pulalah jang” 
memegang peranan terbesar 

da'am membuat film ini. Te- 

  
tan atas film inj hangat seka- 
li. Kotot Sukardj betu!2 dapat 
membanggakan diri akan ha- 

sil filmnja. Terdengar harap- 
an diantara para utusan, pada 
festiva2 ig akan datang- Indo: 

lagi bersama sama dengan wa 
kl2-nja, langsung dari Indone- 
sia, sebab festival seperti. ini 
ada'ah kesempatan terbaik un 
tuk berkenalan dan tukar me- 

nukar pikiran dengan 'ah!i2 da' 
lam dunia film dinegara, nega- 
ra Idin, 

Sedikit: tentang festi- 

val itu. 
Tiap2' tahun di Tjekoslova- 

kia ada dua perajaan interha- 
Sional: Festival Musik, lebih 
terkenal lagi dengan nama 
"Praha Dimusim Semi”, dan 

| Festivay Film Internasional pa 
da musim panas di-Karlovy Va 
ry (Karisbad). Sebagai telah 
dikatakan, Festival Film jg se:   Kita dapat kabar, bahwa pembia- 

jaan perajaan 17 Agustus jad. di 
Semarang, jg semulanja diantjer-an- 
tjeri akan mempergunakan djumlah 
uang Rp. 60.000., kini telah diturun- 
kan ' mendjadi separohnja,  jaitu 
Rp 30.000. Dari djumlah itu Rp 9000 | 
akan berupa sokongan Pemerintah 
Pusat. 

Mengenai kekurangannja jg Rp 21 
ribu, kabarnja djumlah itu akan di 
tutup dengan djalan pengumpulan 
uang perantaraan Chung Hua T'sung 
Hui Semarang, jg dalam . Panitya 
Perajaan 17 Agustus untuk kota ini, 
mendapat kedudukan sebagai benda 
hara. 

Untuk memenuhkan djumlah jang 
diperlukan itu, oleh  CHTH tsb. 
akan diminta sokongan dari ' berba 
gai perusahaan dlil.-nja dikota ini. 

Selandjutnja didapat 'kabar, bah 
wa terpisah. dari pada pengumpulan 
uang itu, 'CHTH Semarang pun 
(akan sumbangkan pawai. Pembiaja 
an buat pawai itu adalah Rp 5000. 
(Djumlah ini harus ditjarikan » terpi 
sah dari djumlah jg Rp 21.000 itu, 
Buat pengumpulan uang jg dimak 
sudkan tadi oleh CHTH dibentuk 

“Isub-panitya jg diketuai oleh pihak   
  

  Sin Yiu She, 

karang adalah jg ke-7 dengan 
'sembojan “untuk perdamaian, 
untuk manusia "bary dan jg le- 
bih sempurna.” Pada permula- 
an jakni ditahun-tahun 1946- 
1947, festival itu hanja bersi- 

fat mempertundjukkan film2 
dari seluruh dunia begitu sa- 
dja, tidak bersifat sajembara 
dan tak pula memberikan ha- 
diah2, Mulai tahun 1948 baru 

diadakan sajembars,: dan ha- 
diah2 dan mw'ai pulg dipergu- 

Mendapat ses ubaaknn P 
Dalam Festival Di Praha : 

Menundjukkart Diisi 
siak 3 | 

Sita pa DIKETAHUI, Festival Film nie . 1 

stival sekarang ini 1 
sajangkan bahwa Indonesia" tidak mengi 

wakilnja Bi kawat: jang dikirim oleh 
'haan Film Indonesia Harjofo jang dibatjakan 
festival disambut dengan meriah. Walaupun , 
pada tg, 19/7 ji. diperbundjakkan baru pada pu 

tap: bagaimana djuga sambu: 

nesis akan mengirim film2nja 

     

         

  

   

    

  

        
   
          

   

   
   

  

     
     

     
   

  

   
   
     

   

  

inj adalah jg, ke- 

ja 

ter Neng... 

uh.-sesak. 2 ma : 

- TariBali 
21 Pliatani 
Akan Ahn! Di 

Inggris « Dan 

    

    

  

   

   
       

     
   

  

   

   

    

   

   
    

   
    
    

    
     

   
   

ongan 
berasai Gari sakehe 
tari) Pliatan, Ik: Maan 
Den Passar, dan'terdirf atas IL 
berapa orang: penari piofessil 
Dal Gam amateurs: Menurut tiy 
kaitan: klassement' di Bali, 
barnja rombongan dari' Plia 
tot termasuk rombongan tari is 
tinggi sekahi mutunja Diantar ' 
penari terkenal jang ikut serts” 
ferdapat: penari. Sampih, se 
oran Dari muda, jang oa 
laa di Bali, Tn 

: Pimpinan. darj rombongait 
penari2 tadi adalah ditangat! 
Anak Agung Gda Mandra, seo 
rang pengandjur seni ig' sudai 
banjak penga aman diluar neg 
ri. Diantaranja Gde Mandrs tad 
di pernah mendjadi pemimpi 
rombongan seni Bali ig tela 
mengadakan pertundjukan pa 
da Wereld-tentoonstelling' dita. 
hun 1931 dulu. y 

Rombongan semunja terdir 
atas 45 orang, (diantaranja | 
orang wanita) lengkap dgn g 
melannja sekali “pun, BR 

rangkatnja ke London menu 
pang sebuan Constellation K: 
M jang spesial dicharter untu! 
mengangkut rombongan tsh. Sef 
belum rombongan berangkat: 

tg 17 Agustus nanti merek4 
akan mengadakan pertundju 
kan dulu di Istana Negara dc 
Djakarta, 
Direnticnakan dalim kun 

djungannja ke Inggris dan Af 
merika, sebe'um mengadakar 
tournee  pertundjukkan, mere 
ka terlebih dahulu akan meng” 
adakan pertundjukan gala: (ks 
besaran) Gi kedutaan2 Indon 
sia dinegeri2 tadi. Djuga & 
New York nanti akan diada 
kan periundjukan spesial ut 
para anggauta2 delegasi PBL 
Sekedar untuk membantu ong 
kos, maka da'am semyax pe 
tundjukan2 selain pertundj 
kan2 resmi, akan'dipungut ba 
jaran. Lama perdjaglanan kel 
ling rombongan tadi, direntja 

nakan Ik 5 bu'an: diantaranj 

LI bulan di Inggris dan 4 bulal 
di Amerika, Dalam rombongas 

tadi akan ikut 2 orang off! 
cials dar, pihak pemerintah. S 
lah seorangnja, ialah Sdr. Su 
tardjo, pemimpin umum Djs 
watan Penerangan Djawa T 
ngah jg berkedudukan” Si Ss 
sia Sg 

      
    

  

          

   
   

    

    
   

  

    
    

   

   

     

    

   
   

    
    
   
    
    
    

    
   
    
   

    
    

  

   

    

   
    

   

      

    

   
   

   
   
   

    
   
    

  

    

   

     

    

  

    
   
   

     

    

  

hakan sembojan “untuk man 
sia baru, untuk peri kemam 
Siaan jg lebih baik”, Film j 
paling tepat mendjelmakan ser 
Tn ini berhak meridapat su 

“grand prix”, sedang G 
anina itu disediakan pul 
hadiah2 untuk perdamaian, 
tuk pekerdiaan dll. 
' Da'am tahun 1949 semboja 
jg dipergunakan ialah “untu 
perdamaian, untuk manusia 
ru, untuk peri kemanusiaan 
lebih baik”. Tahun berikutnj 
bary festival diadakan di Ka 
lovy Vary (sebelum itu di M 
rianske Lasny) dengan semk 
jan “untuk perdamaian, untu 
manusia ig lebih baik, untu 
dunis baru”. Diadi terang bhi 
tudjuan daripada semua fes 
val itu ialah untuk kepentinga 
perdamaian dan masjarakat p 

umumnja, Film2 jg menga 
djur2kan atau memudja, pepe 

rangan, atau film2 jg berba 
fasis tidak diterima pada fes 
val ini, Jury Ig duduk “dalam: 

sajembara in mu'a2 terdiri 

dari bangsa Tjekoslovakia $ 

dja, tetapi mulai 1951 tera 
bersifat internasional. 

  
  

AKIBAT PEMOGOKAN 
SBIM, 

Akibat pemogokan di 3 tempat 
paberik besi “dikota 'ini: De Arbeid, 
CAV dan De Vries'Robb€, | polisi 
telah menahan pada tg. 30 Djuli jl. 
tudju orang pimpinan gabungan ko 
mando kesatuan aksi SBIM tjab. 
Semarang, jaitu 'sdr2 Tjokrosumarto, 
Koso, Pitak, Surawi, Sukardi, Djuri 
dan Suwarto, . Berhubung dengan 
penahanan itu dalam statement SBI 
M mendesak pada" jang  berwadjib   supaja mereka jang ditahan itu se 
gera dibebaskan, 

      

     

Minggu 3 Agustus: djam 07.10 B 5 
Fita O-ympiade, 07.45 Tri suara 
Vissen CS. 09130 Nana u 

Kota. 18.80 Peladjaran ni 
nji, 19.15 Kona'kan...... 
dan industri nasional. j 
studio, 21.15 Laga aseli OK sae £ 

21.30. Laporar Omap 2 
20 B Berita Olympiado, / 

 



    

    

| 
2:1 
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SAN 3 Sh 

Ah amat 

Menurut U.P., tindakan itu, 
seperti dikatakan oleh harian 
“Bakhtar” bermaksud mentje- : 

ng ang merusak hubungan ' 

Hi. aurat 
Shah dan perdana mente | 

harian tsb, Shah | 
iggung djawab | 

olitik. Shah telah 
“tindakan isb jang 

an oleh perdana mente- 
ri Mossa 

Radio Teheran dan harian 
“Bakhtar” sementara itu telah 
membantah berita? j. na 

bahwa Mi h telah knee" stang Ha 

@iapuati Na Inggeris ten 

Mean (Antara). 

2 Kashmir' 
| Akan Dimulai bagi 

  

   

      

   

  

  

Asing 

ata ala 3 

   Y jg ,,memberon 

(parlemen | untuk membentuk 
Gewan mangkubumi adalah sua 
tu soal bagi kaum politik dan | 
hukum”, katanja vla. Dite- 
rangkan pula ba $ 
kong2nja jang 

  

Opsir,. Ia mereka tak 

takannja pula bahwa ia 

Soal-soal Ser Utara Peran- 
tjis: 

Sementara itu Muhammad 

Azmi, djaksx Mesir jg dua ta- 

Tiksa perkara pembelian alat2 
sendjata dan amunisi jg sangat 
buruk kwalitetni, untuk ke- 

4 'perluan perang Palestina, ma- 
lam Kemis jbl. 

“'kembali 
telah diangkat 

semula. Ia diberi tugas untuk 
1 jmengepalai “pembersihan ista- | 

na” dan akan bertindak pula ' 
apabila perkara pembelian . 
'alat2 sendjata tadi giperiksa | 
kembali, Djenderal Nadjib, 
panglima besar Mesir, sedjak ! 
dahuky selalu berpendapat bah 
wa kekalahan2 jg diderita Me 
Sir dalam perang Palestina itu 
disebabkan karena perbuatan2 
ahli2 politik jg korup, ig menje 
rahkan alat? semijata jg ma- 

    
| tjet kepada tentara dan mema 
| sukkan uang keuntungan keda 
lam kantong sendiri. Muham- 
mad Azmi akan memimpin 

“pembersihan terhadap kliek 
istana pula, jaitu terdiri dari 
orang2 jg disajangi oleh Fa- 
rouk dan anasir2 lainnja, js di 
tiap sebagai koruptor. Semen- 
tara itu .dikalangan tentara 
sendiri sudah mulai dilakukan 
“gerakan pembersihan”, aki- 
batirjaialah bahwa opsir2 mu 
da menguasai komando tinggi. 

Seterusnja sensur militer di 
Mesir jg berlakit untuk semua 
Suratkabar?- pada nari Kemis 
telah dihapuskan, Langkah lain   nja ig telah diambil untuk pe- 
njempurnaan Gemokrasi di ne- 
gara tsb ialah ' penghapusan 

.dari semua gelar2 kebangsawa 
nan, Sensur militer terhadap 
pers dalam negeri jg diumum- 
kan semasa peperangan Pales- 

e|tina dalam tahun 1948 diha- 
puskan vada pkl. 07.00 waktu 
Greenwich, Sensur terhadap 

1 telgram2 pers keluar negeri te 
tap berlaku akan tetapi mung- 

.kin akan dihapuskan pula. Ha- 

mengambil keputusan2 berikut: 
Itama2 undang2 Mesir akan dirobah 

01512 
#mereka di Mesir. Menurut peraturan 
hingga kini mereka hanja diperboleh 

rian? di Kairo telah  menjam- 
2 tur keputusan pemerintah utk 
menghapuskan gelar2 “Pasha” 

2 | dan “Bey” dengan menamakan 
nja sebagai suatu langkah pro 

|gresif kearah peniempurnaan 

demokrasi di Mesir. Penghapii- 
San ini telan diumumkan ma- 
lam hari Rebo oleh perdana 
menteri Aly Maher. 

Penanaman modal2 
asing. 

Pemerintah Mesir selandjutnja "th 
Per 

juntuk mengidjinkan kepada pengu- 

saha2 modal asing untuk memiliki 
daripada modal perusahaan 

HA Ikan memiliki sebesar 497, daripada 

    

nja gera- 
nan NN bana Boo dimu- 
lai besok 17 Augustus jad jad, tim- 
“bul harapan terhadap . ra pe: 
ladjar Kg mereka ti 
tu jandjurkan kepada 
mereka, spj mereka djuga me 
nundjukkan satu usaha dari pe 
ladjar, oleh peladjar dan untuk 
peladjar, Pan, usaha 

hanja dapat ditjapai dengan 

    
    

  

    

    
   

      

   

      

     

Man 

gkinan . dita | 
idikanna gerakan ini, baru2 ini 
Residen Milono telah mengada | 
kan perundingan dengan Koor 

dinator PP dan K :   ng ng, tn. 

angsupkon ym TAN pa 
mengatur tatlah 

   

dapa minggat 

baik2n, 
er udah tadi Gengin se: 

i memerintah negara atas nama 

modal perusahaan. Maskapai2 mi- 
njak Amerika - telah mengundurkan 
“diri dari Mesir ketika undang2 ini 

mulai berlakw, akan tetapi kini mere 
ka mungkin akan kembali lagi: Se- 
landjutnja diputuskan untuk memin- 
ta kepada dewan negara — badan 
hukum jang tertinggi di Mesir — 

supaja dewan ini pada hari Djumat 

mengemukakan saran2nja — bertalian 

dengan prosedur pengangkatan para 
anggota dewan mangkubwmi jg akan 

Pt- 

tra“bekas radja Farouk, pangeran 

Ahmed Fouad, jang kini baru beru: 
sia tudjuh bulan. 

Keputusan ketiga ialah “tk 

Atom semua tahanan2 

jg telah dimasukkan ke dc 'alam 

alpendjara atas tuduhan telan 

(menghina keluarga. radja serba 

s4 Farouk masih memerentah. 

Pada waktu jg bersatmaan pihak 

tentara mengumumkan pembe- 

-Ibasan dari semua opsir2 jg te- 

lah ditahan berhubung dengan 

  

to perebutan kekuasaan oleh: djen 

deral. Moh. Najib: Diantara 

@ka'ini terdapat letnan-djen 

N darat “Ahdu Mursie Mahinsud, 

wakil menteri dim ncgeri jahg 
, telah ditahan selaku tindakan 

kena 

ACAO, ADALAH SUATU 
daerah djadjahan Portugal di 

pantai' selatan, Tiongkok, seberang- 
menjeberahg dengan Hongkong, de- 
kai muara sungai Mutiara, Luasnja 
hanja 6 mil persegi sadja, tanahnja 

giam ' tjengkar, berpenduduk 187.000 djiwa. 
Hari2 belakangan 'ihi Macao djadi 
pusat perhatian, karena antara pasu 
kan2 Portugal dan RRT' telah terdja 
di  tembak-menembak, Menurut la-   
  

lukan 

“Radja Karouk tidak 

Kami sama sekali: tidak 
Bea ini membantah lagi kabar? jang me Kk? it mempunjai 

kannja pula bahwa la, dan pengamut2nja tai akar | 

aja terdiri aras kurang dari 12 
ada 

jang politically minded” Dika 
tak 

ingin bertjampur tangan, dalam 

Pembersihan2 

Ihun jl. dipetjat oleh Radja Fa 
frouk, ketika i, sedang meme- 

dalam kedudukannja 

Lebih " Tenan ta. 

mem 

   

  

jai hubungan luar hinga, ka 

    

    

| 

da Rakjat Tue 
gara Mesir 

Bias radja Farouk da- | 
5 ag 

pers pada hari Kemis telah 
mengadjukan pe 

  
   an? sehingga ia dapat Iis 

tenteram an normal beras pa Mang 
erna jang masih dimiliki- 
nja”. Bekas radja tersebut none 

   rangkan, bahwa ia menj 

tidak dapat dengan leltasa men | 
“djawab pertanjaan? jang dike- 
mukakan kepadamja, beriuburg | 
Ia sekalipun bukan lagi mendja 

(di raGja, namun masih memikul 
| dua. matjam tanggung-djawab 
|jang penting. 

Pertamy tenggung-djawabnja 
kepad, pemerintah Italia jang 
telah bersikap sangar ramah-ta 
mah terhadap dia. Selamg bera 
danja di Italia selaku seorang 
tamu maka Farouk ingin men- 
tjegah sedapat2nja tiap2 perka 
taan jang mungkin bisa menju- 
litkan bagi orang2 Italix. Seba 
gai alasan kedug Farouk menja 
takan: “sekalipun saia sendiri 
bukan: lagi seorang radja, 
namun radja" Mesir maSin bera- 
da disamping “ saja. Dan saja 
harus menijegah tiap2 utjapan 
jg hisa menimbulkan kesulitan? 
bagi masa" depannja. Ia “sendiri 
tentu akan mengalami tjukup 
banjak kesulitan2, sebab bu- 
kanlah sutay soal jg gampang 
untuk mendjad: radja, 'sebagai- ' 
mana djalan fikiran sementara 
orang”. 

Saja tjinta danah air saja. 
Selandjutnja bekas radja Fa 

rouk dengan ichlas- mendoakan 
selamat bagi mereka jg kini 
telah mengambil oper . nasib 
serta pemerintahan dj: Mesir, 
karena dalam keadaan dunia 
krisis dewasa” ini mereka me: 
merlukan banjak nasib baik. 
“Saja tjinta tanah-air saja 
dan saia mendoakan selamat. 

baginja, ketika 16 tahun jg 
lampau saja mendjadi radja, 
maka ketika itu saja penuh ha 
rapan2 mengenai apa jg akan 
saja perbuat untuk mengang- 
kat deradjat Mesir diantara 

bangsa2 didunia. Tjinta' isaja 

  

   
kekua- 

dari tachta, Si abg Shota 
, men gapa Radja: Ing Storm aa 
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baru Olympi   25 ae 

. Gelanggang 

  
Charlie Moore, pemuda USA ini 

jade dalam berlari 400 meter dg rintangan. 

| jang ditjapainja ialah 50,8 de tik. (rekord Dan lama ialah 

Gambar ketika Charlie beraksi... 

rekord 
Waktu 

berhasil ' memetjahkan 

& 

|. polisi Dien 

  

N mana: Dot Di 
an Mi tanitet Bat 

Ne Ad
 
mm
oa
it
on
ne
ma
 

Di
pe
sa
n 

    

       
pintunja el “polisi D 

     | tjer” tempat . aon, M0 si 
(disi untuk mengambil 
1 nja' badan Ya da 

    

DI night “3 aU &   
Oo gnptaden 

  

       

bagian laki2, jg. 

waktu 2 menit 39.8 detik. 

Seperti jg telah kita warta: 
kan" dalam serie ke-lima, pere- 
nang Indonesia Suharko telah. 

mentjapai kedudukan no. 5, de 
ngan wakty 2 m 5113 detik, ig 
berartj memperbaiki recordnja 
sendiri ig. dibuat di Indonesia, 
Tetapi Suharkd telah disisih- 
Kan untuk pertandingan semi- 
final selandjutnia. Mengenai 
pertandingan itu jg telah dilak 
sanakan dalam 6 serie itu, 'da- 
pat diwartakan kesudahannja 
sbb: : 

Serie pertama: 1) Nitzkows- 
ki (Amerika 2 m 406 d, 2) Du- 

mesnil (Perantjis) 2 m 434 d, 
3) Petrusawicz (Polandia) 2 
m 44 d, 4) Tikka (Finlandia) 

2m 46.3 dd 5 Barnes (Ing- 
gris) 2m 486 d,6) Kohn (Lu- 
xembourg) 2 m3932 ba 

  

   
  —— 
terhadap negara. dan 2 
Mesir pada saat ini tidak ber- 
kurang, sekalipun saja berada 
dalam ' pengasingan.” 

ingin menegaskan, bahwa saja |: 

sendirilah j» berada dalam pe- 
ngasingan., Isieri dan anak saja 
leluasa untuk kembali ke Me- 
sir. Baik isteri saja maupun 
orang-tuani, tidak diasingkan, 
Akan tetapi isteri saja lebih 

Suka untuk ikut serta dengan 
saja sebagaimana: djuga keti- 

ga Puteri2 saja lainnja' Mereka 
merupakan satu?nia keradja- 
an jg saja miliki sekarang ini”,   

| demikian Farouk dalam kon- 

perensi persnj, jg pertama se- 

  

K 

semua opsir 

sukaran sert: 
di suatu Tentara Rakjat jang k 

: Dalam kawat lainnja jg ter- 

pisah badan tadi mengutjapkan 
selamat “ dengan perlombaan 

olah-raga, jang diselenggarakan 

oleh seluruh tentar, kemarin 
pagi dalam memperingati hari 
ulang tahun tsb. Lebih landjut 

matjallah ttengah bulanan dlm 
'bahasa asing “Peoples China” 

dalam tadiuk rentjananja ber- 
kepala:” Tentara Rakjat suatu 

Tentara Perdamaian” mengata- 
kan, pada ig 1 Agustus, rakjat 

Tidnghoa merajakan hari ulang 
tahun ke-25 dari" tentaranja— 
dalah Tentara Pembebas Rakjat 
terhadap mana mereka mena 
ruh kejakinan dapat Membebas 

kan merekg dari tindasan jang 
berabad-abad lamanja dan jang 
kini dengan waspada mengada 
kan pendiagaan dalam membe- 

29 Th TentaraRk 
Tentara RRT Adalah Tentara Perda- 

malan— Tulis People's China 
ALANGAN KESUSASTERAAN dan kesenian 'Tiong-| 
kok dengan gembira menjambut peringatan hari ulang| 

tahun ke-25 dari Tentara Pem bebas Rakjat Tiongkok, jang 
diadakan tgl, 1 Agustus kemaren. Dalam kawatnja utjapan bagian laki2,: Hossi Oyakawa baba Ta 
selamat jg - disampaikan kepada panglima besar Chu Teh dan | ganegara Amerika keturunan 

  ls kebebasan, kegembiraan ser-   ta perdamaian mereka, 

poran2 dari sumber2 Inggris, elash2 
diperbatasan ini telah menimbulkan. 
korban2 dan hukum militer kini ber 
laku di Macao. Didapat kabar bah- 
wa sedjumlah orang Tionghoa telah 
mengungsi ke Hongkong dari Macao 
karena chawatir akan akibat2 sete- 
rusnja. Tembak-menembak tadi ter- 
djadi mula2 pada hari Djum'at ming 
gu janglalu/ ketika timbul  pertje- 
tjokan antara serdadu2 RRT dan 

  

Gjak ia diasingkan. 

  

pedjoang 
dan Kesenian Seluruh Tiongkok menggambarkan mereka bu: 
kan sadja sebagai pembela bangsa Tionghoa, tetapi djuga seba- 
gai pembela perdamaian di Asia dan seluruh dunia, Dikatakan, 
bahwa pimpinan tjemerlang dari Mao Tse Tung telah dapat 
memimpin saudara? selama 25 tahun jang penuh dengam ke. 

a kepahlawanan dan menjusun saudara? NN 
nat. 

Dipimpin oleh Partai: Komu- 
nis Tiongkok jang gagah bera- 
nj rakjat Tiongkok dapat mem 
bentuk tentaranja jang  bersen 
djata tg. 1 Agustus 25 tahun jg 
laly untuk membela merek. da: 

2 ka 5 Kali- lema 
.Dari 10.000 Merpati Jang Kembah 

D ALAM SET ANYINGAN serie berenang 200 aan bahwa ia diusahakan 
ng garakan di Olymprade | 

ai 81 ya jl. di Helsinki, record Olympiade lama atas nama | 
' Joe Verdeur (Amerika) telah diperbaiki tidak kurang dari 3 ka- 

li. Pertama oleh Komadel (Tjekoslowakia) dlm. serie ketiga, 
kemudian oleh Gerland Holan (Amerika) dim. serie kelima, 
dan sesudah itu oleh Herb Kleiu (Djerman) dalam serie ke- 
enam, Record lama atas mama 

“Saja t 

   

   ke- 

Serie kedua: 1) Diviss (Aus 
tralia) 2 m 39.7 d, 2) Nagasa- 
wa (Djepang) 2m 404 d, 3) 
Trojanovie 

424 d, 4) Rasck (Swedia) 2 m 
45.3 d, 5) Schoemaeker (Bel: 

(Sovjet) 2m 47,3 d, 7) Ochy 
(Swiss). 2 ms#gd, 

Serie ketiga" 1) Komadel 
(Tjekoslowakia) 2 m'38:9 d, 
2) Coasani: (Argentina) 2 m 
39.6 d, 3) Kajikawa (Djepang) 
2 m 39, G6 d, 4) Icampo (Mexico) 
2m 448 d. 

Serig keempat: 1) Stassford 

kins (Australia 2 m: 49.2 d. 3) 
Portelance (Canada) 2 m 50.5 

m 57,3 ds 
Serie kelima: 1) Gerald He- 

Lusien (Perat 
Hirayama' 
Grijox (Brazilia) 2 m 47.6 d. 
5) Su har rko (Indonesia. 2 
m-61,3. &..« 

Serie keenam: 
(Djerman), 

    
   

1) H. Klein 
2) Buyze (Belan- 

sia) 2 m 432 d, 4)Kahkonen 

tencourt (Cubx) 2m 445 d. 

- nang lainnja. 

langsungkan ' pertandingan se- 
rie berenang 400 meter gaja be 
bas bagian wanita. Sama sekali 
ada 16 peserta jang ambil bagi 
an dan mereka itu dibetjah dim 
? 2 Kemudian para peserta 
g telah mentjatat ketjepatan 

terbaik akan turut dim pertan 
dingan final, Demikian pula te 
lah diadakan pertandingan se- 
rice berenang 
bebas bagian laki?-Sama sekali 
Giadakan, 6 serei, Delapam peme'' 

ngan final. 

Dalam pertandingan berenang se- 
ini-final 100 meter  gaja punggung 

Dje- 
2, kalangan Gabungan Kesusasteraan 'pang) telah membuat record baru 

dim. waktu 1 menit 5.7 detik. Re- 
cord lama atas nama Adolf Kiefers 
(Amerika) dim. waktu 1 menit 5.9 

enang 100 meter gaja punggung ba- 
gien wanita telah dimenangkan Joan 
Harrison (Afrika Selatan) dengan 

“1waktu 1 menit 14.3 detik. ' Peme- 
nang kedua adalah Geertje Wielema 
(Belanda) dim. waktu 1 menit 1 
detik, ketiga Steward (New Zee- 

|land) 1 m 15.8 d, keempat Korte | 
! (Belanda) 1 m 16.2 d, ke-lima Bar: 
bara Stark (Amerika) 1 m 18.7 d, 
ke-enam Germud Herruck (Djermin 

  
ri tindasan kedjam dari klik Barat) 1 m187 detik 
Chiang Kai Shek Kuo Min 
Tang jang pegang kekuasaan | 
Serta .penjokong2nja jalah ka- | 
um imperialis asing. Dengan | 
tentars' itu mereka berhasil 
menggulingkan kekuasaan im-: 
perialisme dan kaum reaksio- : 

'ner didalam negeri. D'ad: dgn | 
demikian mereka telah membu ' 

ka djalan untuk membentuk ne : 

gara demokrasi baru Tiongkok 

Kini Tentar, Pembebas Rakjat 
Tiongkok dengan waspada tak ' 
hanja membela Tanah Airnja. 
pn djuga mendiadi pembe | 

3» perdamaicm di Timur dan se ' 
luruh dunia, Demikian diantara 
rja tulis Peoples China. 

(Antara) 

serdadu2 kolonial Portugal, ig terdiri 
diatas wilajah masing2, terpisah oleh 
pagar kawat berduri. 

Macao letaknja kira2 40 mil sebe 
lah barat-daja Hongkong. Sedjak 
tahun 1557 daerah ketjil tadi didudu 
ki Portugal, dan Portugal mensah-, 
kan kedudukannja tadi dengan per: 
djandjian dgn Tiongkok, jang ditan 
datangani ketika .tg. 1 Desember 

  

Dari 10-000 merpati ha 
nja 50 jang 5 mbali. ' 

Dari djurilah 101 bururi 
merpati jang: Lele Pa pem- 
bukaan pertemuan Olympiade di Maba 

: dion Helsinki, hanja sedikit sekali | 
jang sampai lagi di Denmark dan 
Swedia. Banjak jang kesasar, Sam- 

| pai sekarang hanja 50” ekor jang 

  

| kembali kesangkarnja. 

| Majelis rendah 

  

“tjajaan kepada, pemonattak Ikon 
servatif dengan 299 lawan 277 

“Suara untuk mosi jang menjetu 
Gjui tindakan? pemerintah jang 
bermaksud mendjamin neratja 
pembajarain, | 

Sp 

1887. Sampai tahun 1849, Portugal 
tiap2 tahun membajar “uang sewa 
untuk Macao dan beberapa pulau 
didekatnja, kepada “Tiongkok, Gar- 
nisun Portugal di Macao diperkuat 
ketika bulan Agustus 1949, hingga 
djumlah opsir dari serdadu2nja me- 
ningkat' mendjadi hampir 
orang. Macao terkenal sebagai salah 
satu pusat penjelundupan dan pasar 
emas didaerah 

    

   

Verdeur itu tertjatat untuk 

(Yugoslavia) 2 m 

gia) 2m 46.5 d, 6) Kurchashov' 

(Amerika) 2 m'39.3d: 2D Haw! 

lan (Amerika) 2 m 36.8 d. 2) M, 
IEjis) 2 m 40.9,3) 

pg) 2m415d 

da)2 m41.9d: P3 Borsenke (Ru 

(Finlandia) 2 m 43. 8 d. 5) Be 

Pertandingan2 ' bere- 

Pada harj itu dina telah di 

1500 metergaja | 

nang akan mengikuti pertandi/ A 

detik. Perlombaan final untuk ber- | 

Jnggeris hari 

5.000: 

sekitamnja, ” Dahulu 

lain biasanja diadakan per 
djukan oleh Naa »Al 
Philipine Orchestra”, di 
pimpin, 'oleh seorang” be a 
Martin Expeleta. Sbg. Pn 
club tsb adalah seorang w: 

ganegara Ameri keturunan Ka 
Daan bernama, Morohiko Ta 

beristeri 
Bana Php Par ban AUK 

Satu sifat istimewa dar 
kalam — perdjudian Sa 

  

Tag 

bawah ,,immuniteit” n Mampir ai d 
ternasional luar biasa, Polisi 

Djepang sebegitu Ajauh 
mengambil tindakan, 
kuatir menerbitkan kesulit 
ternasional. Tetapi baru 
menterian LN. dan D: 
Agung Djepang mem erintahkan 
supaja semua perdjudian ity di 
larang, 

Djutaan yen berpindah 
tangan dgn mudah, 

$ polisi Djepan 
Anengttip? lab Ibu Tenan 
berpakaian preman. dan Aa 

kawanmija, mengataka 
perdjudian" ditempat Ita Ha 
mp dilakukan setjara besargan, 

ta berbagi permaina 
riogkali djumlah Gjutaan an 
berpindah 

Diantara orang2 jg ttersa 
kut dalam perkara, tempat per 
djudian itu adalah Miss p 
Kwang. seorang "hintano Aa   rumahnja terus-menerus 

d. 4) Skirtnhenkovia (Sovjet) 2: 23 oleh beberapa anggauta aa 
si bersendjata jang berpakaian 
preman, karena Miss Pai menga 

(takan. bahwa djiwanja teran- 
tjam dari pihak "tj atas 
kalangam. perdjudian bangga 
Amerika” ic mengang h 
wa Miss Pai telah buka ra 
kepada bolisi mengenai Sa 
lan perdiudian tersebut, 

Mss: Pai jo tjantik- -Manis itu 
mengatakan dlm satu interview 
bahwa ia bersama seorang he. 
'kas pembesar Tionghoa 
Chang Chung Po bermula me- 
ngusahakan “night club” gema 
ta-mata. Ditempat itu tidak di 

adakan kesempatan berdua, 
Menurut Miss Pai, ia & 

Chang masing2 telah keluarkan 
uang lebih dari 6 dan 8 djuta yen 
imtuk  memperlengkap ' dan meng- 
hiasi gedung untuk club itu, jang 
dulunja ditempati oleh sebuah 
taurant Tionghoa jang diusahakan 
oleh seorang - Djepang. Lain daripa 
da itu,.ia kata, ia telah bekerdja 
keras 5 bulan lamania untuk kema 
djuannja usaha tsb. Menurut ketera 
ngannia, seorang persero lain herna 
ma Morhiko Takami setjara slitjim” 
telah menipu padanja dan Gang, 

“Terror Ku 
2 Klux Khan 
“18 Pemimpin2naja Di. 

djatuhi Paku 
Pendjara" 

n HOMAS HAMILTON, po 
8 mmpit Ku Klx Khan 

(perkumpulan rahasia amti ne- 

gro) di Amerika dan PS 

Ba ejaan Koba di 

berhubung dengan penata 

  

     bertahun-tahun 1 
“milton didjatuhi hukuman 2. th 
ben aer paksa. Selebihnja dike- 
nakan hukuman perdjara anta: 
Ira 18 bulam sehingga 6 

Pede La 
9 ka teror itu ja. 

ukuman bersjarat La don 
I sampai sebanjak 1500 

Hamilton” “jang Ja. 44 ta- 

    

  

1 

   

hun itu, karena istrinja dalam: 
waktu singkat akan dio 
diperkenankan berada dily 4 
pendjars sampai 1 Ditotan se- 
sudahnja memberikan uang 
djaminan sebesar 30.000 000 dollar. 

' Hamilton dalam tahun 1950 ti 
' mendirikan tjaban, Ku Klux- 
| Klan di Karolina Utara dan 
Pena R AN EKA dirinia TT 
pimpinan. (UP) 

  

. Kota Macao — Pusat Penjelundupan Jg Subur 
tjandu dan beras merupakan K 
an dari barang2 jang diper sebagi: 
kan, tetapi sesudah pemerintah RRT 
berkuasa di Tiongkok, maka Macan 
melakukan peranan jg penting 'sebas 
gai pangkalan perdagangan 
antara negara2 Barat dan Blok mn 
mur: didapat kabar2, bahwa ku 
Macao dikirimkan sebagian dari 2 
rang2 jang kena embargo Hepi 

  

    
Di Tokio. “ana (Dilindung: 

1 (beg—Dlm, tebal Berdjuta2 Yen': 

S1 Tan ut ma — ai 

2 tetapi se 
ndak 

tnpa 

tai clek seorang wani'a » Sebagai ik 

ngan sedikitnja 300 ribu yen, diban- Pemerentah Taiwan pun Kat 1g 

Ticnghoa jang terkenal, kini!a 

res 

(teror jang mereka ajatankan 

tahun. || 
orang anggauta ai ! bia jang : 

   Terusan 
““'Donau : 
Pekerdjaan Raksasa 
Utk Hubungan Dga 

Laut Hitam 
. 

ARIAN SOVJET Prav 
la” muat karangan 

Mena direktur - djen 
pekerdjaan penggalian Te 
jang ane Naa, ba 
ilir Ka Maa Donau den 
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n
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nternasional Digrei 

     
   
   
    
   

Tangan 

    

   
Istimewa). 

djudian besar dan mentereng, 'j 
te Carlo dari Tokio”, jang me- 'G telah dip n ea 

  

      
    

   

     

    

dikota itu. Menurut keterangan 
Sekian waktu mereka ,,/mengin- Spirasi bagi 

“djauh menahan | mengerd 
dan me untuk m 

      

  

Uni, karena ini 
   

   

      

      

   

  

   

  

         
  
    

   
  antara pengusaha? | tadi. Am 

Pi “ang per- kena n am Son Ni 
gedung, n: dari vjet 

aa ag (3 (tempat ple- | Penggalian terusan La adal 
bg Anal 2 dan satu ! na Georghiu De el, dan peker: 

Btn Ba pa itif n Na ag per- nisiatif jang if d 
si ai sistim demokrasi rakjat jang 

#anto akoa JenNe Aang pimpin oleh Cjita?2 Lenin-St 
ir atas namanja sendiri. Kemudian kata Grumberg seterusnja. 
Takami mengundang dua persero” 
latnnja, “terhitung seoradig” pendjuti 6 saboteur ditangk 

| internasional jg ulung, Ted Lewia Seterusnja dengan resmi 
' dari Manila. Dendeh" bakyab orang umumkan di Bukarest hari I 

ar | ora jg belakangan ini, maka Ta mis, bahwa pada pekerdja 
Carlo" penggalian terusan . Donau 

laut Hitam telah didapati k 
plotan sabot jg terdiri dari 
orang, Diumumkan, bahwa 
orang insinjur dan 1 oran 
kas diaksa militer ketika per 
rintah fascist . Antonescu 
hasil menduduki posisi2 : 
ting dalam pekerdjaan tadi 
bagian dari mereka adalah k 
kas anggota “Barisan 

ka rana, |      

  

   

  

      

  

    

    

      

    

   
     

  

     

   
    

  

    
       

   
    
   

         
          

    

   
   
    

    

    

  

kami mengadakan ,,Monte 
itu.   

     

     »Saja- dan Chang berulang-' 
elaagar memprotes tindakan Ta-' 

,” kata Miss Pai, ,,karena 
daripada pengalaman di Shang- 
hai saja mengetahui, bahwa 
perdjudian itu tak akan meng- 
untungkan. Lambat-laun polisi 
akan mengambil tirdakan, Ta- 

         

  

    

    

   
         

      

     
   

       
    Bes 

     

  

ami memberi kepastian kepada 
saja, bahwa ia akan urus perka-' (Organisasi fascist) dan 2 ra dgn polisi itu: Ia'akan mem-, mata2 Djerman ketika F 
beri suapan dan lain?nja terha: Dunis II sm 

p mereka. Karena perselisi-! 
Imam pikiran ini, maka diantara 
'kita terbit pertikaian. 

        

    

    

   

    

   

   
   
   

   

      

     
    
   
    

    
    

   
   
      

       
    

  

    

   
   

   
     

   

     

      
   

    
   

      

    
     

  

tikan bahwa saja mempun, 2. 
Kepandatan' dagarg. Kini ap: 
kah jg ia . akan kata terh: 
sada...... 

»Saja anggap tidak perlu mengu- 
bah'ctub' itu djadi tempat perdjudian, 

ena dengan menjediakan masa- 
an2 Tionghoa pilihan dan minu- 

man? kita sudah bisa menarik tjukup 
Intungan,” demikian Miss Pai. 

Miss Pai mengatakan. ba 
ia dan Chang telah dapat .tego: | 

.ran dari .,,missie Tiongkok 
Menurut keterangannja, setiap bu Sionalis” di Tokio, karena. 2 

lan dub itu menghasilkan keuntu- bat dlm ,.perkara jg buruk” it 

dingkan dengan keuntungan 30 ribu nja telah mengetok kawat.pas 

yen jag diperoleh pemilik jg semula. missie tsb, memerentahkan $ 
3 Ba tempo 2 tahun setelah kon- fpaja menielidiki perkara it 

saj ita atas gedung itu berachir, | Mereka jg hendak merebit 
Da hitung kita sedikitnja akan da- Ja club itu. bolehlah berbuat 

aa Kap ta ga kita, jdemikian, asal sadja saja dapa 
»Suami saja Ag Nan E Kembali uang saja,” kata Mi 

Shelling dari “Civil Air Ten “g (Pai. ,Kemtudian saja akan 1 
jang kini berada di Taiwan) 3 ingarang pengalaman saja itu be 

menjetudjui saja turut tjampur dim 'Tup2 sebuah tieritera dan mem 
usaha dagang. buat film jg berdasar rengala: 

Teta man tadi. Dalam film .itu'sa 
pad ah pi saja mengatakan ke- mengharap dapat Pn pe 

ja, bahwa saja akan buk- ranan saja sendiri”. 

  

TEKS-TEKS IKLAN: (UNTUK MENJAME 

Hari Ulang Tahun 
Proklamasi Kemerdeka 
Dapat diterima mulai hari ini sampai se-lambat2nja" 
13 Augustus. 

ANGGUR KOLESOM 
Tiap Kuda 
(Speciaal untuk orang lelaki) 

Terbikin oleh: 
BAN REN DISPENSARY, Hongkong 

ANGGUR ini dibikin dengan tjampuran obat-obatan jang m 
hal harganja seperti: KOLESOM, DJIEN SOM, LOK TDaION 
(tanduk mendjangan) dan lain-lain Ban ditjotjokam .deng 

an baru, rasan i hin isuk oleh Dena Na NN 
. engan minum ini ANGGUR'OBAT, Tuan bakal dapatkan" 
KEKUATAN . tubuh semangatnja djadi gumbirak," Ta iA ORANG MUDA dapatkan tambah napsu makan, bikin BEN 
PIKIRAN, sembuhkan penjakit pinggang, linjapkan penja peng, (mengimpi tidak baik), kaki tangan dingin Tn lai 
lain pula, maea aa. orang jang MANA En : 
mendjadi ME Orang jang merasa dirinja LOJO dan 
djika MINUM ini ANGGUR akan dapatkan pula ia punja semu: tenaga hingga djadi PANDJANG UMUR. 

— Orang jang ingin dapat TURUNAN djuga baik sekali 

    

  
          

    

      

  

   

  

     
    

£ Minum ini Anggur mempunjai. aedah 
"Hana K Dpt | besar Rei, Tn Ni Pesan si jga, 
Pusat Pendjual 

Rumah Obat »NGO HOK TONG- 
Gang Finggir No.1 Telp. 1658 Semarang, 

    

1952 HENRY J 
DISEDIAKAN UNTUK PRIORITEIT B 

satu-satunja 1 klas B' deng: Paketan 
NZINE 1 

(Liat resin resmi La 3 oa 
Silahkan Bh dan minta demonstratie pada:    

      Dijalan Seteran 87 — SEMARANG — Far 1150. 
  

Selalu sedia lengkap : 
ALAT-ALAT SPORT keluaran luar negeri. 
Harga melawan. . 

SPORTING HOUSE p. H. BASHIR 
Timuran 168. — SOLO. 

  

Berhubung tiada jg. mengurus, 
$ » ual dg. segra: 

Masin StEnsil Gesietner Dubb, folio, 
3 dg. Listrik. 
1 bd Masin Stensil Gestetner Enk. folio 
dj. dg. Automaat. 
Permintaan Rp. 36.000.—. 

Keterangan: R, SOE TEDJO   Blok Barat, ke Tiongkok, (UR), 

  

Duiwet 42 (Belakang Apotheck Meuleman). 

 



   
Pendapatan pabean Sema- 

yang selama bulan Djunj 1952 

djika dibandingkan gengan pen 
dapatan bulan Mei, Sebab2 ke- 

“Mmunduran itu tidak diterang- 

port seharga Rp 50.000.000, se 
dang eksport hanja 3345 ton 

seharga Rp 11.000.000. 
BERITA KPU/A. 

— Udjian penghabisan KPU/A 
Semarang-barat akan diada- 
tan hari Rebo tgl. 6 j.a.d. Na 
udjian tertulis mengenai mat 

dan tata-negara harj Djum'at 
mat, peladjaran sedjarah dan 

PENGAWAS, : : 
“Berita Kota tgl. 1 jl. kalimat 

“was mestinja , 

- Jocja. 
E" Pemerintah Jogja hen 
: 5 dak perluas perkebudan 

: .. “Pemerintah Daerah Jogjakar 
(ta kini sedang merentjanakan 

usaha untuk memperluas per- 

kebunan terujama bergcultures 
| jang hingga kini belum ada di 

daerah Jogjakarta dan jang di 
pandang sangat penting mengi 
ngat bahwa didaerah tsb ba- 

jak terdapat gunung? jg gun 
dul. Untuk keperluan tsb peme 
rintah daerah telah memadju- 
kan permintaan kepada jang 
bersangkutan supaja di Jogja 

arta diadakan Kantor Perke 
bunan jang mengurus soal2 tsb 
Matan” berhubung dengan 

KUDUS. 

   

    

   
   
     

   

    

   

   

  

   

     

    
    

       
    

   

  

Ditahan karena 
Ph menggelapkan 

. Harj Saptu jl Polisi Negara 
Kudus telah menahan Kassier 
dari. perusahaan bus “Setia” 
Cudus, bernama Tj. karena pe- 

ngaduan telah digelapkannja 
uang sebesar kl. Rp 20.000,— 

plicaai dari kantor Bank. Sc- 

Jandjutnja dari fihak jg berwa 

lain uang jg digelapkan sedjum 
  

2 Bus ,:MULJA” Sema- 

— rang-Djepara djalan 
: lagi. 

  

    

    

        

us dam pegav kini darj jg. 
rdekatan didapat kabar bah- 
besuk tgl 6 Augustus j.a.d. 
sudah mulai berdjalan lagi 

C biasa: Pa 
Tonghoa pemilik paberik 

apa 'di Djepara, telah dibeli 
2 buah bus ,,Mulja tsb. serta 
idjin trajectnja dengan harga 

   

   

      

    

   

    
   

    

  

   
   

      

   
    

    

    

    

  

Pabrik 4jat tinta dan 
pernis jg pertama di In- 

& donesia dibuka. 
Dihadiri oleh menteri perta- 

tjat jang pertama di Indonesia 

jang diberi nama ,,Paberik Tjat 

nta dan Pernis” di Djakarta. 
Direktur paberik tersebut 

uan Sidi Tando, jang merang- 
ta djabatan direktur dari per 

'seroan dagang ,,Sititando” da- 
m pidato pembukaannja mem 

beri gambaran tentang perkem 
bangam2 dalam usaha2 jang 

achirnja berhasil dengan didi- 

nja menundjukken akan ke 
tingan paberik tjat tadi utk. 

pembangunan Indonesia dan me 
njatakan harapannja, bahwa 
terutama perindustrian pajung 
akan menarik keuntungan2 dari 
at Sr megan tjat ini. 

'Paberik tersebut telah didiri- 

& s 

| Kapasitet dalam penghasilan. 
tjat, tinta dan pernis lebih ku 

. rang sebanjak 50 ton setiap bu 
lan dalam keadaan dewasa ini. 
Setelah mesin2 baru jang se 

    

   

    

art Rp 5.607.535,92 kurangan | 

kan. Selama bulan Diuni ter- | 
tjatat 13114 ton barang im-| - 

terdiri 25 matjam hasil bumi 

tgl. 8 udjian tertulis mengenai. 

| budipekerti dan tgl. 11 udjian 

“ 

  

. Telf, 
| Sebagai gantinja telah 

Directeur   

  

diangkat: 

Harap jang berkepentingan dan para langganan 

f£ | IPada para langganan dan jang berkepentingan, bahwa mulai tgl. 
“IFENG LIAN telah BERHENTI mendjadi Directeur dan keluar sebagai 

Pertjetakan ,/THE KOEI LIEM” N.V. dan 
| Firma THE KOEI LIEM & Co. 

» Pekodjan-selatan . 3-5. Semarang. 

30 Juli 1952. Tw. THE) 
agai Persero dari:     

a
n
 
B
a
n
 

Si 

1283. P.o, Box 26 

ENG LIANG 
mua maklum adanja, 

Tw. THE 

    
  

  

Ini Anggur Kolesom paling mandjur special 

darah, tida suka makan, badan lemah, ping- 

kepala mabok, lama tida dapat hamil datang 
bulan perut sakit dll. 

untuk Wanita kurang darah, dan badan lemah. 
“Anggur Tjong Jang Po Sin Tju tjap ,,FIK 
MIN” istimewa Untuk Orang lelaki, badan ku- 
rang kuat D.L.L. F" 
Selalu minum ini 
hat, 

Gang    “No, 10 Tel, 2183 
PIN &. 

  

Baru terima: 

pun 

  
Toke Obat TAY AN HOO OJAKARTA-KOTA 

Tanah Lapang Glodok 10 Tai K 1020 

Distributors': 

Harmsen Verwey 
& ) 

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

UPAH MURAH ! 
Potongan model Paling Baru 
Radjin dan memuaskan : 
Pekerdja'an TJEPAT selesai 

Kleermaker ,KIM BIE“ 
Ambengan 71 — Semarang. 

  

  

  

P ID) Uu - 
ada satu-satunja Sepeda Bermotor dengan mesin 4-tact kopklep. Kekuatan menarik 
1523 PK dengan 5000 pemuteran. Pakai 2 versnelling dan satu neutraal, Misi bisa di- 
lever dari persedia'an jang sangat terbatas. 

AUTO RADIO istimewa untok HILLMAN, 
untuk segala merk auto 

(Bisa terima semua zender radio di Indonesia maupun Luar Negeri.) 

Columbia Motors Coy:Ltd., 
Purwodinatan 

MAA EA ui 

dari Europa. 

    

    
sedia jang merk PHILIPS 

Timur 28 Telf. 921 Semarang 

BADAN LEMAH KEKUATAN HILANG 
HARUSLAH MAKAN PIL VIRANOL 

TANGGUNG 1060x MANDJUR. : 
Viranol Extra strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah sjahwat (Im- 
potentie sexuel zwakte). Alasan penjakit badan Takas tjape makanan ti- 
dak hantjur sering marah2 kepala pusing intjok linu2 muka putjet Kaki 
tangan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (ze- 
nuw). Tida bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit pinggang, djan- 
tung berdebar2, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 1007, 
berhasil. Harga 1 Botol Rp. 20.— Djuga ada sedia lain2 Obat jang 
mandjur. : 
Pil Gumbira istimewa buat laki NN MA nngaah ma man Pa anna Rp. 15— 
Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit keputihan ,,  25.— 
Minjak Tangkur adjaib bwat Jaki2 “e..oooocooocoooo an He — 
Salep: hilangkan hitaman dimuka kukul djerawat ............... ». 10.— 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ...... ». 10.— 
Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 107,. 

TABIB WArLD MAWN, Tamblong 40 — Bandung. 
Agen2: Toko Seth, Pintu Air 30 Djakarta. 
Abdul Wahid, Prapatan Gambir 13a Djakarta, sebelah Van & Co. 

Toko Thio Piek, Djalan Perniagaan 10 Bogor. 
De Nieuwe Winkel Pasar Antri 1532 Tjimahi. 
E. Hidajat, Djalan Gunung Ladu 32 Tasikmalaja. 
R. M. Hamim, Djalan Benteng 1 Sukabumi. 
Multi Sports, Kaliasin 7 Surabaia. 
“Toko Seth, Djl. Kemakmuran 100 Makasar. 
Toko Seth, 16 Ilir lurung Elite, Palembang. 

f LL EA AL SA aa maa LL LS at ma” 5 

| BARU TERIMA (Import): 

KERTU TJEKI (Djawa) Tjap ,KE TE K" 
z Kwaliteit Europa, 

AGER-AGER No..I Made in Japan.. 
Firma THE KUEI LIEM 

SHMARANG. 

pe
 

      

  

LL LL 

VITANOL EXTRA KERAS Rp. 60— 
untuk laki2 ada umur atau jang sa- 

Tailor KONG HIEN   
  
  

THE LIE 
TAILOR 

FOR EVERY NEW STIJLE 
37 SETERAN 

| SEMARANG. 2 
T   

ngat lembek. RIGASTA PILL. jahan 

lama (Nikmat) Rp 20— 3 ds. Rp 57,— 
SORGA ISTRI PILL, tangg. dapat 
bikin istri kembali seperti gads 
Rp.20—. 3s, Rp.57—, SUIRINE 
PILL. tangg. baik kentjing gula-njer- 
eiwit, niersteern Rp. 20— 3 ds. 
Rp. 57—, Porto Rp. 2— Masih se- . 
Cia Iain2 obat. Prijsc. gratis. 
IND, KRUIDEN - THIO GIOK GIEM 

Gang Tengah 22 — Semarang. 
Agt. Smg. Plampitan 20, 

“M.S. RADAT 
TABIB 

Seteran 109 — Telf. 1123 
SEMARANG. 

Tabib jang paling terkenal di 
Indonesia dan dapat banjak pu- 
djian. Specialist untuk Wasir 
(Aambeien) ASTHMA KEPU- 
TIAN, IMPOTENTIE dan lain2 
Penjakit. ZONDER OPERATIE 

(Pagi 9—12 
Dj. bitjara (Sore 5—T 

Bodjong 34— Telp, 1187 

- SEMARANG 

    

1000 PEMBELI 

1000 LANGGANAN 

. Djamu Njonja Meneer Sema- 
ransv terus menerus membikin 
tiap Pembelinja mendjadi Lang- 
ganan jang tetap. Ini disebah- 
kan oleh kerna Djamu Njonja 
Meneer dapat membuktikan ke- 
mandjuranja. Untuk sakit ke- 
pala, pilek, pusing dan segala 
Sakit urat-kepala, minumlah 

DJAMU STRCONG 

Lebih mustadjab, lebih sedap 
dan lebih halus. Mintalah Daf- 
tar Harga 1952. 

    

     
Nag | 

MN IN TE 
Adri 

SEMARANG 

Pn aa SA ag AN aa 

GED. OPTICIEN: 
AMERICAN 
! .OPTHOLMOTICAL 

Montir-Montir Model Baru. 
iKatja-katja complete. : 
Harga Tanggung Melawan. Toko Pedamaran 90, Ta 
k | Depok 36B, Mataram 414, k 
t SHANGHNI DPTIGAL bo. 210. 942, Lemahgempal 52, Pe- 

Pekodjan 82 Telf. 1125. tekan 85, Darat 33, Pontjol 88, 
Semarang. Dj. Demak 12, Labuan 14. 

PA AAA 

  

Aan AL 

  

buat orang lelaki dan prempuan jang kurang | 

gang sakit, prempuan datang bulan tida tjo-j 
tjok, pek tay (darah puti) tempat anak dingin, | 

Anggur Djin Som tjap ,FIE MIN” Specialj - 

Anggur badan kuat dan se- 

Toko Obat 2KIEMIN JOK KONG?” | 

  

III akan dibuka tg. 1-9-1952. 

Uang pendaftaran 
Uang kursus 

ap
 

   
dj 

liatnja, adalah 

memakai ban-ban 

N
a
n
 

“a
na

 
HA
N 

pir 
A
N
 

NG
 

3 Untuk SEMARANG: 
ta TOKO EXCELSIOR, 

- 2B-GY-5204 

Kursus Tehnik - Radio : 
Diselenggarakan oleh Panti Pemuda Semarang. Angkatan ke 

  

  

Sjarat masuk telah tamat dari SMP. : 
Lama peladjaran theorie dan praktijk 1 tahun. 

Rp. £ 10,— 

25,— tiap bulannja, » 

Pendaftaran mulai sekarang sampai 20 Agustus 1952. 
Tempat pendaftaran di: 
1. Sekretariat Panti Pemuda, djalan Bulu 37 

Semarang. : 
2. Sdr. Wahjuni, djalan Mangga Baru 43 Semarans. 
3. Sdr. Subroto, Kenarisarie 18 Semarang. 

  

Dengan diperlengkapi loopvlak anttskp ber- 
tjorak belah ketupat jang sangat kuat serta 

sjarat-sjarat ban2 truck 
GOODYEAR jang diutamakan untuk mcn- 
tjapai lebih banjak daja-penariknja prah-oto 
Tuan, dengan tidak memperdulikan baik 
atau tidaknja keadaan djalan dan tjuatja. 

v Lefih )banjak muatan? berat diangkut dengan 
GOODYEAR daripada 

lain merek” 

GOOD/YEAR 
TOKO AMERICAN, 

LUKO SELECTA, TOKO KAUW dan se- 
# mua IMPORTIR2 AUTOMOBIEL. 

Selandjutnja Agen? diseluruh Indonesia. 

  

Rp. 20. 

ZONDER OPERATIE 
Spesial sakit AAMBEIEN 

(Wasir) orang Laki korang 
koewat (Peloe) IMPOTENTIE 
orang Perompoean sakit KE- 
POETIAN dan tida Tjotjok 
Darah. 
Tanggung bisa bikin baek. 
Segala waktoe kita bisa kirim 
obat2. 
1. Obat Sakit Aambeien 

Rp 50— 
2. Obat Keputian of 

tidak tjotjok bulan 
orang perempuan Rp 25,— 

3. Obat Kuat orang 
Pe EN ah p 50.— 

T.B. Surat2 harap disertai 
uang Rp 2.50 buat balasan. 
Djam bitjara: Pagi 8—1 

Tiban 5 Vinggu tutup. 
AMIRODIN 

Depan Taman joran 95/A 
A00 

SME PB Pa, 

HARGA jg. PALING MURAH 
Buat HORLOGE, WEKKER, 
LONTJENG, tuan bisa da- 
pat hanja. pada, 

Horlogerie KANARI service 
Kauman 21 Semarang. 

Tiap barang didjual dengan 
GARANSI. BUKTIKANLAH! 

aa 

    

FOTO CURSUS ,,LAIKA” 
Karangtempel 202 Semarang 

Satu2nja usaha jang tertua 
dalam lapang pendidikan foto- 
grafie, ! 

Pimpinan: I. W. SUBRATA.   
  

RoyRogers25| 
  

  

   

   

  

   

SHAT RANGER OUTA HERE, OR” 

AERESTIN! ANY OF MY MEN/ 

pn EN SEN 

dalam usahanja menangkap se 

perbuatannja menim      
    

  

   

itu telah datang, dipa 

#ampai 70 8 75 ton. 

  

dani sini, atau kalau tidak, 

dur! J 

kang sand aan Keamanan man ud 

ya do TRIES TO HELP AFOREST RANGER ARREST A 
ROCKING IN CONBOY FOR STAKTING, A FOREST FIRE. 

1  ROSERS/ HAUk Y LAST WARNIN', R ) - 

BI HD: PLUa YOU BOTH/ HE ANT & . 

    
     

usaha membe"j bantuan pendjaga hutan Ben Smith 
san fataya PgemeeP orang Cowboy dari ,,Rocking M” karena 

bulkan kebakaran hutan 

i 1 terachir, Roge:s. Bawa 

Nan Sing AGAN kubunuh kamu keduanja, 

perbolehkan menangkap seorang pekerdijaku! 

-—- MoClure, tak dapat kamu me 

P. ROV'S RIGHT, PAP YOU 
HEi.PED BRING LAW TO 
THIS COUNTRY AND wWE'Re 
GOING TO HELP KEEP iT/ 
pROP Ma Het All 

    

  

   

  

OWN 

ME, MECLURE, YOU CAN'T 2G 
BUCK THE LAW/ WERE 

NOT MOVIN/4           
    

    

   

        

    
  

N AN 
BAU ag 
   

       

  

— Benarkata Roy, ajah! 
Kamu telah menolong me. 
masukkan hukum dinegeti 
ini, dan kamipun akan men 
djaga supaja hukum tadi te- 
tap dipegang teguh! Lepas 
kan sendjatamu, kamu se- 
muali I- t 

pendjaga hutan “itu keluar 
Dia tas ku 

lawan hukum, Kami tak akan miin- 

pai “p: HK 

sewa 

L DCNT THINK MY 

WOLLP TURN ON 
w 

8, 

  

akan menentang padaku, 

SORRY, PAP! 
BEN, ARREST 
SPIDER GANS/ 

PAUGHTER 

po HAT 
SIS, BONE 

  
—- Tak kusangka, anakku sendiri 

Turutlan 

apa jang dikatakannja, kawan2, 

-—- Maaf, ajah. Ben, tangkarah. 

sekarang Spider Gans!! 

BAHASA ARAB ,, PERTAMA” 
Tiap2 Minggu pukul 7 — 8.30 malam, mulai 3 Agustus. 
Oleh J. M. HARAHAP (Sdr. muda A. E, HARAHAP), 
keluaran Azhar Universitet, Mesir. Peladjaran bahasa, 
tulisan, sedjarah & agama. Pendaft. Rp. 10— 9 bl. 4 

HARAHAP INSTITUTE, Pontjol 153, Telp. 1366. 

  

DJAGONJA. ... 
dari semua Djamu, jaitu djamu 

Hap Djago jang sudah tersohor 
ana2 tempat. 

Tambah hari tambah madju. 
Djamu tjap Djago sudah ber- 
usia 34 tahun, 
Pengalaman jang sudah pulu- 
han tahun jamanja mendjadi 
djaminan akan kesempurna'an 

Djamunja, 
Djanganlah tjoba minum Dja- 
mu jang belum terkenal, kere- 
na kalau tida berhasil dapat 
membahajakan kesehatan atau 
buang uang pertjuma. 
Pilihlah Djamu jang Tuan rasa 
tentu baik. Djamu jang sedari 
dulu hingga sekarang populer 
dapat di beli di: 

  

  

     

  

BERDUKA TJITA 
| Telah meninggal dunia di Solo, pada hari Djumahat 

tgl, 25 Djuli 1952 djam 9.00 pagi dalam usia 6 tahun, 

anak kami perempuan bernama: 

"1 R. A. PUDJIASTUTI 

Kanti mengutjapkan banjak terima kasih kepada semi 
handai taulan di Djakarta dan Solo jang telah membant 
dengan fikiran, tenaga maupun harta dengan segala. 

P keichlasan hati, : jane 
N Mudah-mudahan Tuhan dapat memberi kurnia hendaknja. 

    

          

     

    

» 
     

       

     

  

   

     

     
    

     

   
Djakarta, 29 Djuli 1952. 

” yg. 

Keluarga: Rd. UNTUNG MARGONO 

Blok S. Kebajoran di Djakarta           
   

      

   
    
    

  

   

  

  

IBU SEHAT TURUNAN KUAT! 

Maka basmilah penjakit darah putih, datang bulan perut be- 
rasa sakit muka putjat, tenaga lemah dsb. dgn. minum: | 

Anggur Ujian Som tjap ,BOEA. Ata 
Pusat pendjual: 

KONG DJIN TONG 
Pekodjan 105 Samarasg telp, 1885. 

Sa Aa na MN Se an an Na ane aU 

KABAR PENTING /! 
Baru terima kitab2 Mesir dari pelbagai djenis: 
1 — Kitab2 untuk Pesantren2 

2 — Kitab2 untuk Madrasah2 

3 — Kamus Marbawi dan Mundjid 

4 — Mushaf ketjil dari pelbagai ukuran dari djilid kulit, 

5 

  

      

Harap lekas pesan — persediaan sangat terbatas, Ten- 
tang harga akan kami terangkan sesudah mendapat pe- 
sanan. 

Penerbit 4 
& 

N. V. AL MA'ARIF 
Bandung — Djakarta 

- LA MPN 

    

  

RADIO ,S A MP OER NAs 
GANG PINGGIR 140 (Blakang Post-Politie Sebandaran Semarang) 
Erkende Service Dealer: PHILIPS — ERRES — N.S.F. 

Buka 9—1 siang. Pemilik baru LIEM KING HWIE 
Dir. Kursus-Kilat-Radio-Monteur. Radio HOSPITAL. 
RADIO BATTERY Philips — Erres — NSF A Rp. 555.— 
Eveready Battery untuk Radio Rp. 140,— E.Z. 
Erres Ky 750. — Philips gram, enkel plaat. 

Untuk djuwal lagi, Korting istimewa. 
Harga? lebih murah! Service 100 pCt. Safe! 

o
a
 

lako
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MASIH DAPAT pELI DARI PERSEDIAAN: 

Sepedamotor | ' 

SPARTA 
TYPE 125 ec DE LUX 

  

Pada: 

N.V. Kedundang Trading 
Company 

Purwodinatan Tengah 24 Telf No. 1797 
SEMARANG. 

dan 

Firma , CENTRUM 
Kr. Tempel 230/232 Telf. No. 1257 : 

SEMARANG. : ,     
  

  Penanaman 
CITY CONCERN CINEMAS 

LUX 5.57.-—9.— ini Malam D.M.B. fu. seg. um.) 
Jemmy Durante » THE MILKMAN 
Donald O' Cannor 

Matinee Minggu pagi djam 10.— 

Grand Ini Malam O.M. 8. 
4.45-6.45-845 Iu. 17 tahun) 5.15-7.15-9.15 

Ricardo Montaltan Cyd Charisse k 

,Mark of the Renegade" 
COLOR BY TECHNICOLOR! 

Matinee Minggu pagi ROYAL 9.30— GRAND dj. 10.m— 

INDRA 5.—7.—9.— Ini Malam D. M. 5. (seg. umur) - MANUBL CONDE ELVIRA kEYES 
Juan Tamad Sea! Heibat ! 

Matinee Minggu pagi djam 10.— 
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Akan datang Barbara Stanwyck The Lady Gambles" 
  

Ro "3 an 9.— Ini Malam Penghabisan fu 13 tah.) 
5 hi Lawang Ho siwa Chieh Hsieh An” 
  

  

Ini Malam PREMIBREI 
Motropoie 5.-7.-9.- (17 tah.) 

Dana Andrews — Gene Tierney 

s3Whara The Sidewalk  Ends«   
j Bilamana seorang Detective gunakan 
kekuasa'annja dgn djalan salah ig 

: keterlaluan, maka dirinja sendiri te 
lah berbuat kedosa'an, penghabisan 
dari djalan jg lempeng 
MATINEE: MINGGU PAGI dj. 10.00 

Isi Malam D.M.B. 
“Rex”. 5.-7.-9.- (17 tahun) 
Ruth Roman Steve Cochran 

»TOMORROW is ANOTHER DAY” 
Matinee: Minggu pagi djam 10, — 

“ORION” 5-7. 9.- (17 th) 
Clark Gable Barbara Stanwyck 

To Please A Lady” 
Matinee: Minggu pagi djam 10,— 

Djagalan 5.-7.-9.- (seg. um.) 
Film R.R T, ia Technicolor 

“TANAH AIRKU MAN BEBAS” 
Extra: Warta Berita R. R. T. 

Matinee: Minagu pagi djam 10.— 

Senen malam 7.-9., (17 tah.) 
Fila R.R. T. jang Istimewa : 

“REHABILITASI PELATJUR” 
Extra:  Konperensi Utusan2 

' Wanita ,, ASIA" di PEKING 
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2aatan »£ BEN HANG" 
Dengan: Han Lan Ken — Jin Siu Chen — Kuan Hung Ta 

  

SOLO Mulai tg. 2 s/d 6— 8—'52 
Johnny Tarzan 

Pygmy 6 Island pe mannnller 
ka —— ng ana . . 1 i » 

Jungle Jim Contra Gorilla buaja aa sea koi 

—: My dearling, 

sunggu saja me- 

ma, 

    

#1 ,Oht Itulah 

  

i biasa sadja, My rasa heiran 'Ge- 

ngan ini sedikit Sweejhesnt, Kare. 

Cadeau kau kKlia- na ini -. kau 

tan lebih girang ba jeena 

dari jang suda2. Toko Tiap 

Djuga kenapakah Ha, Tn : 

dengan menda- an Tifa. aa 

dak sekarang kau erna fi, 

an aa Pas Santa ting- 

Tjap Pn NN Batangdi peka 

Pena Jane san dari itu To- 
kawin: sedang suda brapa kali saja 
madjukan lamaran, tapi sela'u kau 

tidak berikan djawaban”. 

ko memaag dja.di idam-tiaman saja dan begitupun laen? kaum Wa- 
nita, Ini'ah resia hati prampuan!” 
MAS 

  

      

  

      
  

Telp. 336 
KRANGGAN — WETAN 2? SEMARANG ) 

AA nga y g 3 

Druk, VII No, 58WITI/A/118 

 


