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. mungkin dalam waktu jg sing- 

“lebih land'iut. (Pea). 

  

    
APA SAUDARA SUDAH KIRIM 

TEBAKAN 
2 8 5 Mark Ng 

   

Diakui 'Hak Pange- 
ran Mochamad”Aly || 

   

  

    

Pangeran tadi tidak mem- 
punjai anak-istri Ia dihorma- 
ti oleh sebagi. besar rakiat 
Mesir dari tingkat rendah sam 
pai tinggi. Selama tahun? ter- 
achir ja banjak menjumbang- 
kan 'harta bendanja untuk ke- 
peruan wakaf badan2 sosial 
dan untuk pemerintah Istana- (sendiri. 
nja di Maniel El Adda. ditepi 
sungai Nil sangat zermasihur 
karena dida'aranja terdapat sa- 

lah satu .mesdjid jang  terba- 
gus di dunia. Bila ia me- 
ningga' dunia istana itu akan 
diber ken kengda. pemerintah 
don mrrvkin akan didjadikan 

museum. (Reuter). 

Konp. Ekono- 
mi Se-Asia 

Indonesia Pengambi! 
— Inisiatif 

Xx 
I NDONESIA mungkin akan 

bertindak selaku pengambil 
inisiatip untuk mengadakan su 
atu konperensi ekonomi anjara 
Indonesia, Filipina, Burma, In- 
dia, Pakistan 

dapat kabar dari kalangan jang 
mengetahui. Ditera selan 
djutnja. bahwa kalau sekira 
nja konperensi tadi 

      

   

  

   

  

Kalau sekiranja antara nega - 
ra2 tadi didapat kerdja sama | 
jg baik da am menghadapi so- | 
al tsb, beberapa kesukaran 
akan dapat dihindarkan se- 

Gangkan hasil lain jg didapat, 
ialah sa'ing mengerti. Selain 
dari itu mungkin akom dibitia 
rakan pua soal? export bahan 
mentah. karena negara? jg di 
adjak dalam konperensi tadi 
adalah produsen jg besar dari 
bahan mentah. Kerdja sama 
dan saling mengerti tentang 
expor: bahan mentah ini di 
anggap sebagai hal 'g sangat 
penting sekaii, karena pengala 
man selam, ini menundjukkan, 
bahwa negara2 importir bahan 
mentah selama ini menundjuk- 
kan tendens jg mau membeli 
semurah-murahnja sad'a. Utk 
keperuan  konperensi tadi 

-kat ini akan dikirimkan se- 
orang ahli ekonomi untuk me- 
ngadakan pembitjaraan dengan 

SAJEMBARA ? Sa : 

“IJkeadaar rakjat 
hakan dgn bantuan 

- 

dikemukakan 

rang. Kep 
pun 
terhadap 

     
Kata     B 

gelap H - akan bisa 

Atas p Iii 
nja pemer. 

    

   
"Ie Susat sama: se- 

kali tidak LL 1at sesuatu apa 
atau bertindak kalau “daerah 
kekurangan tenaga untuk me- 
ngatasi segala akibat jang di- 
sebabkan oleh gangguan? kea- 
manan, Gubernur hanja terta- 
wa sadja dan “menerangkan, 
bahwa daerah mempunjai tang 
gung-djawab sendiri dan diang 
gap automatis harus bertindak 

Mengenai rakjat Gu- 
bernur berpendapat, bahwa ka 
lau alat2 negara benar? ber- 
tindak terhadap geromboian, 
sehingga rakjat merasa aman, 
maka rakjat itu. mau bekerdja 
dan bitjara. 1 

Kepertjajaan rakjat 
Pendapat ini didasarkan atas 

peristiwa jang baru2 ini “per- 
nah terdjadi diketjamatan Tji- 
bingbin, jg pernah diserbu dan 
diduduki oleh gerombolan ber- 
sendjata. Disitu tentara bertin 
dak dengan 
tanggung. Melihat ini, 
jakin dan bekerdja untuk me- 

tidak kepalang- 
rakjat 

ngatasi kemiskinan jang dide- 
Irita karena gangguan gerombo 
lan tersebut. Sebagai tjontoh 

mnc (Berat Dan G 
“Mesir || 

apa sebab- 
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Dihadapi Djawa Barat 
Keamanan Bukan Soal Sosial Lagi | 

— Tapi Sudah Menjerupai Soal Perang — 
ernur Sanusi. Mn 

ALAM SEBUAH interview dengan wartawan kita me- 
ngenai proses jg memiskinkan 

(bernur Djawa Barat Sanusi Hardjadinata menerangkan, bhw. 

sosial biasa, sebab keadaan itu sudah bu- 
kan soal sosial melainkan sudah mulai menjerupai soal pe- 
rang”. Gubernur mengakui, bahwa sekarang di Djawa Barat! se- 
tang dihadapinja sa'at jang sangat berat dan gelap: tetapi 
melihat beberapa rentjana dari pusat, diharapkannja hari-hari 

terang kembali dlm waktu jg tidak lama 

  

Pensiun 
' Djanda 

Anti PP 19 Menghadap 

stus 

, Gx on) Gi Djawa Barat sebagai akibat! gan : 

£ 7 tahun 

bahaya mmm     

     

Segitiga | 
Angk. Darat 

      

    

   

   
  

  

     

   

Tindakan? Baru 
gu 

£ 
    

  

Tahan Me VE — No. 155 
SA mana 

Jig masih akan diadak: 
Inwengatasi kesukaran2 finan- 

Jeieel dan ekonomis. Keadaan de 

10 Organisasi Wanita | 

  

Matinya 
. 

Di stadion Semarang kemaren pagi telah dimulai pertandingan2 
segitiga Angkatan Darat, jg meliputi tjabang2 olahraga sepakba 
la, volley-ball, tennis. Bridge-drive djuga termasuk dalam atjara. 
Gambar kiri: panglima Divisi Pangeran Diponegoro Overste Bah   PM Wilopo 

K 

telah mengjhadap Perdana Men- 
teri Wilopo. Mereka membawa 
desakan antaranja supaja: IL. 
Perataran P.P. 19 Ggn segera 
ditjabut. II. Pemerentah menju- 
sun peraturan pensiun djanda 
dgn pokok2 sebagai berikui': a. 
Jang berhak menerima pensiun 
jatah isteri pertama, jg selama Siaminja hidup tetap mendjadi 
isterinja. b. Jang berhak mene- 
rima tundjangan anak adalah 
semua anak dari perkawinan 
ig sjah. c. Kepada pegawai ne- 
geri wanita diberi kesempatan 
utk membajar juran j 
ngan pensiun buat suaminja.   keadaan ka 

seka- j 
jajaan rakjat, Ine 
'agja dan. pol 

   

  

bupaten 

  

atas pelb: atjam orang In 
donesia din dipimpin oleh Sur: 
jo Subandrjo, adalah besar, ka 
rena mempunjai kejakinan aga 
nja alat negara jang sangghp 
menghadapi pengganggu2 kea- 
manan dengan tenang tapi te- 

    

  

  
Inundjukkan 
untuk bertempur. 

Gubernur menjatakan, bahwa ' ta Taman Siswa, PPI dan Par- ' 
tidak : kiwa 

t 
' sekarang 

taljon 

i aa) 

& 

orang 'toch 
aken pertiaja lasi gersmholan 

itu bertindak utk perdamaian. 

Tentang pegewai jg bi- 
kin riwajat kidup palsu. 

bahwa Mengenai kenjataan, ahwa 
baik di diantara para pegawai, 

Kementerian2 , 
maupun didjawatan2 sampai 
kepada daerah, banjak djuga 
jang telah membuat riwajat hi 
dup jg palsu2, Gubernur me- 
nerangkan, bahwa oleh karena 
itulah maka dalam usaha Fe- 
njusunan formasi pegawai un- 
tuk Sekretariat Propinsi 
wa Barat sekarang dilakukan 
pemeriksaan jang teliti. Peme- 
riksaan demikian, kata Guber- 
nur, bukanlah keluar dari idee 
untuk merugikan si pegawai, 
melainkan djustru untuk me- 
nguntungkan diri pegawai itu 
sendiri, jaitu spj. hidup se- 
wadjarnja menurut ketjaka- 
pannja, ,,to be what he is”. Ini 
adalah suatu keuntungan mo- 

Si 

  negara2 jg bersangkutan tadi 

| Kendaraan baru lagi, sema 
fjam betjak tetapi digerakkan 
oleh motor 150 Cc, kekuatan 
6,5 PK dgn versnelling kaki 

- 4 buah. Motor Riksja, demiki 
an nama kendaraan tadi, ber 
roda tiga: penumpangnja dua 
orang dimuka, sedangkan so- 
pirnja duduk dibelakang. Ra- 
ta-rata ketjepatannja. 55 Km. 

— 

    

"sol, Orang jang bekerdja de- 
ingan tidak sadar atas kedudu- 
kannja, jang ditjapainja de- 
Ingan spekulasi membuat riwa- 
jat hidup palsu, adalah orang 
jang abnormaal. Kepada dja- 

watan2 jang ada didaerah Dja 

wa Barat, Gubernur mengha- 

rapkan, supaja masing2 menga 
dakan koreksi diantara para pe 

gawainja kearah mempertinggi 
hidup moreelnja itu. (Antara) 

  
  

  

   
| mengatakan, 

: 
| 
| 

Igas. Perlu diketahui bahwa ba- j organisasi? wanita 
ion jang dipimpin Surjo'Su- | peraturan fsb. Perly « 

bemertjo itu -sikapnja -sangat-|-bahwa 
korrekt thd. rakiat damime: | Perwari. 

Gjuga keberanan | Partai Wanita Rak'ot, Gerwis, 
: 

an. : | 

Djakarta, | 

Dja-) 

Dapat dikabarkan bhw PM 
Wilopo dalam djawabannja ke 
pada delegasi tsb antara lain 

| bahwa soal PP, 
19 tahun 1952 memang sudah 
mendjadi putusan kabinet utk 
ditindjau kembali dan kepada 
Menterj Urisan Pegawai Soe- 
roso telah ditugaskan untuk 
mengadakan “hearing” dgn 

mengenai 
       
     

    ta Demokrat, 

EMAREN pagi djam 10 
delegasi organisasi2 wa- ' 

nita Indonesia jg anti Peratu- ' 
ran Pemerentah mo. 19 th. '52, ' 

run sedang mengutjapkan pidato pembukaan. Sebelah kirinja tam 
pak kolonel Kawilarang panglima Divisi Siliwangi: kiri overste 
Suwondo. Gambar kanan: pada permulaan sepakbola antara kes. 
Terr. IV — Terr. III (Djawa-TYengah — Djawa-Barat) tendangan     pertama dilakukan oleh K. ewilarang. (Ipphos) 

    
   

  

Konpere: 
Harus Mendapat Simpati Selu : . 

ruh: Umat Manusia ' 
NA DN GENAI USAHA akan adanja konperensi perdamaian 

jg sedang “diselenggarakan di Peking, maka kami ber- 
pendapat segala usaha ke djurusan itu harus mendapat! tidak 
sadja simpati tetapi sokongan dari seluruh umat manusia se- 
dunia”, demikian dinjatakan Wiwoho, anggota Dewan Par- 
tai Masjumi, ketua DPR Jogja dan bekas Menteri Penerangan 
R.I, dalam surainja kepada Komite Perdamaian Pusat Dja 
karta jg meminta pendapatnja, Wiwoho selandjutnja menjata- 
kan, bahwa perdamaian dunia adalah mutlak bagi hidup ma- 
nusia, dan dgn tidak adanja perdamaian harja berarti kemusna 
anlah bagi seluruh umat dgn Baja seudjata2 hyper modern 
sekarang. t 

      Pekerdja Wanita Pikat, Wani- 

|juruh dunia harus paling sedi- 

  

kan”, demikian Wiwoho dlm 
suratnja itu. "jalah Panit 
Perdamaian jg sedang ada 

Peking ini sudah mendapat 

£. 

tu tjap tertentu, Oleh karena/ 
|aja sudan barang tentu, bhwe 
dengan adanja “tjap-iku tidak 
seluruh dunia dapat mengiku- 

ti usaha jg sutji murni itu”. 
"Meskipun demikian, lepas dari 
pada itu, sudah sela'aknja se- 

  

Mesin Djahit-Alat2 

ARI KEMENTERIAN P D 

barang? 

dagangan jang lalu j 

Kaigun 
Djepang 

Dibangun Kembali Ma- 
ia2 Dgn 18 Fregat Dan 

50 Kapal Pendarat 
NGKATAN laut baru 

A Djepang sedang dibentuk 
fipangkalan armada Amerika 
S-erikat di Yokosuka, ditepi Te. 
luk Tokyo. .,Pasukan Keamanan 
Pantai” Djepang jang baru sa- 
Gja dibentuk ini, telah menda- 
pat pindjaman dari pemerintah 
Amerika Serikat, berupa 18 bu- 
wah kapal fregat perdana jang 
masing2 besarnja 2200 ton dan 
wah kapal fregat peronda jang 
besar2. 

Angkatan laut baru Djepang 
ini sudah mempunjai 5 kapal 
fregat peronda dan 8 kapal 
pendarat, Personilnja terdiri 

dari 300 opsir dan 800 anak 

Barang? Hongaria 
Diimport Ke Indonesia 

Perundingan Akan Dimulai Tanggal 25 Ag. 1952. 

'pat kabar. bahwa perundingan perdagangan antara In- 
Gonesia dan Hongaria menurut rentjana 
25 Agustus 1952. Didalam perundingan itu terutama 
dibitjarakan soal? kesulitan dalam hubungan 
kedua negeri antara lain dilapangan monetair 

serta kemungkinan memperbaharui perdjandjian per- 

  buah, Mereka dilatih. di Taura 

dekat Yokosuka. Sedjak bulan 
Maret tahun ini, angkatan 
layt Amerika mulai melatih 
instruktur2 Djepang. Latihan 
ini berlangsung selama 3 bu- 
lan, Yasumaro Taniguchi wa- 
kil komandan markasbesar se- 
daerah di Yokosuka, hari 
Djum'at untuk pertama ka- 
nfa memperlihatkan pangka- 
lannia kepada wartawan2. Me- 
nurut keterangan Letnan-com- 
mander Sakuo Mikgmi. ko- 
marndan eskadron pertama, 
fregat2 'peronda Djepang ini 
diperlengkapi dengan meriam2 

dari 3 intji 40 mm dan 90 mm, 
sedangkan alst? radarpun ada 
pada kapa'2 tadi, (Antara). 

LULUS UDJIAN. 
Diberitakan oleh Fakultet     Sastra dan Filsafat bahwa tlh 

(Tulus dalam udjian sardjana 
|sastra lengkap dan penghabi- 
'san (doct. ex) bagian bahasa 
|dan sastra Indonesia R.M. 
Koentjaraningrat, 

| Indonesia Lerdiri dari antar, la 

Sepeda DII. Akan 

erekonomian ,,Antara” menda- 

akan dimulai pada tgi, 
akan 

Sa antara 
dan dj ja 

Delegasi Indonesia akan di- 
pimpin oeh Achmad Ponsen 
dengan Pasanre dari Kemente- 

rian Perekonomian, dan anggo 
ta2nja terdiri dari Soenhardjo 
(Kementerian Luar Negeri), 
Mr. R. Soesanto Djojosugito 
dan Anwar Sonda (Kemente- 

rian Perekonomian), Agus Ra 
medan (Keuangan). R.M. Gon- 
2gsuwirjo- (BNI), Th. W. K. 
ter Bruggen Hugenholiz. (Ja- 
vasche Bank) dan sebagai se- 
kretaris K. Siagan (Kementeri 

an Perekonomian). Delegasi ini 

dapat dibantu oleh tenaga2 ahli 
dari berbagai kementerian apa 

bila diperukan dalam 'pembi 
ijaraan2 jang bersifat chusus. 
Delegasi Hongari, jang dipim- 
pin oleh Mr. Lang dan 'ang te 
lan bertolak dari Eropa pada 
tg 18 Agustus jang lalu, ditung : 

gu kedatangannj, di Djakarta 
pada ig. 22 Agustus. Bahan2 | 
export Indonesia ke Hongaria 

      

   

  

   
    

“kit mempunjai simpati atas 
“Satu ha! perlu dikemuka- usaha? jg akan dikerdjakan 

tu” demikian Wiwoho menu- 
tup pernjataannia. 

. Konperensi Perda- 

maian. 

  

   

Sebagai telah diberitakan 
zonperensi perdamaian se-Asis 
dan Pasifik di Pekins akan di 
rangsungkan pada bulan Sep- 
tember jg akan datang minggu 
terachir. Indonesia akan mengi 
rimkan delegasinja sebanjak 20 
orang. 'g diusahakan supaja 
meliputi semua golongan ma- 
sjarakat kaum agama, kaum 
peladjar, pedagang buruh, ta- 
ni wartawan dan wanita Se- 
syai dengan sifat dan maksud 

gerakan perdamaian jg tak 
membeda-bedakan pendirian po 
iitik maupun kepertjajaan aga 

ma. Untuk penjelenggaraan pe 
ngiriman delegasi tsb telah di 
dirikan Panitya Nasional jg di 
ketuai Sidik Kertapati, anggo- 

ta par-emen, Delegasi direntja 
nakan akan herangkat tanggal 
5 September :g akan datang. 

Demikian keterangan2 dari Ko 
mite Perdamaian Pusat. 

' (Antara). 

BELANDA AKUI RADJA 
AHMAD FUAD DARI ,ME- 
SIR DAN SUDAN”. 5 

Djurubitjara kedutaan Be- 
Janda di Kairo hari Kemis me 

nerangkan, bahwa surat2 ke- 

pertjajaan duta baru Beanda 
untuk Mesir, Koopmans, diala 
matkan kepada ,.Seri Baginda 
Ahmad Fw'ad II, Radja Mesir 
den Sudan”. 

KURS UANG LOGAM DI 
LO13OK. 

Mulai hari Seasa kurs yang 
logam di Lombok meningkat 
lagi. Di Lombok Timur tiap 
100 rupiah uang logam berni'ai 
120 rupiah uang kertas sedang 
kan semula 110 rupiah. Di Lom 
bok Tengah uang logam berni- 

|lai 125 dan di Lombok -Barat 
'pad, hari Rebo kurs-naik men- 
| djadi 135.   sda ah antara 'ain karet, timah 

kopi kina induk mutiara. ku- ' 
lit kerang dil. sedangkan impor' : 

in teksti', cbat2an, mesin? dja 
hit verkakas2 sepeda dl. Ant) 

  

Hasrat dan semangat gotong 
rojeng Gari seluruh ' penduduk 
di Sumatera Utara jang meng 
ingi (tan segeranja berdiri satu 
universiteit didaerah ini, 'elah 
terwndjud merdjadi kenjataan. : 
dengan berlangsungnja perabu 
bar, resa 
ran di Medan Rebo pasi, 

Fakultet Kedokte- | 

"13 ORANG MENDJADI 
KORBAN. . 

Dalam sebuah pertempuran 
jg baru2 ini terd'adi didesa 
Malangan, katjamatan Blubur- 
limbangan (Garut) antara ten 
tera dan gerombolan 'bersen- 
djata, 13 orang rakjat telah 
meninggal mendiadi korban. 
Didesa itu tentera menghadapi 

»gerombo'an TII sebanjak 200 
orang: Menurut berita sampai 
sekarang, dari pihak tentera. 
dan gerombolan itu belum ada 
korban. : 

       
      
   

  

      
  

Masih Akan Diadakan 
(Lagi Utk: Perbaiki: La- 

pang Ekonomi 

ARI kalangan jg menge- 

D tahui PI-Aneta menda- 

|Ipat! keterangan, bahwa tinda- 
kan pemerentah baru? ini me- 

Ingenai import itu adalah satu 
dari tindakan? lainnja 

an untuk 

visen pada wakta ini tidak me- 
njenangkan, dan penambahan 
Rasta dgm djalan export tidak 
pula memberikan harapan jang 
menggembirakan. Peraturan im 
port baru itu ditudjukan untrk 
menghemat! pengeluaran devi- 
sen dan agar dgn djalan indu- 
cement utk barang? golongan B 
dan C pemerentah dapat mem- 
peroleh uang utk sekedar me- 

    

nambah penutapan deficiet jarg 
ditaksir sedikit?nja empat mi!- 
jard rupiah, 

Kalangan ai selandjutnja 
mengatakan bahwa dampi" 
nja peraturan import baru itu, 

|ig bersifat usaha-negatif oleh 
ipemerentah akan dilakukan 
lusaha2 aktif baik untuk me- 
| nambah penghasilan negara 
(maupun untuk memperbesar 
produksi. Dalam 'hybungan ini 
kalangan tsb mengatakan, bah 
Wa dapat diharapksn bahwa 
pemerentah akan mengambil 
langkah2 untuk membantu usa 
ha? dilapangan industri, mem- 
bantu, export, usaha2 pertani- 
an2, Selainnja itu besar pula 
kemungkinan bahwa akan, di 
ambij tindakon2 baru menge- 

nai padjak2. Djuga perhubu- 
ngan didarat dan dilaut akan 
diperluas jg berarti melantjar 
kan peredaran barang. Dengan 
tindakan? tsb diatas itu di ha- 
rapkan kesukaran2 dilapang 

keuangan dan ekonomi jtu da- 
pat diatasi. 

UANG PALSU. 
Pihak berwadjib di Ban 

dung telah berhasil men 
dapat sedjumlah besar 
uang palsu dari pereda 
ran. Uang palsu itu ialah 
uang kertas Rp. 1.000.— 
Rp. 500.— dan Rp. 100.- 

  

  

  
tentang uang palsu itu be- 
lum dapat diberikan oleh 
jang berwadjib. 

    

| Penerbit: N.V. Suara Merdots 
! Penjelenggara: Hetami (Dlm, perdjalanan 
, Alamat: Parwodinatan Baraf II — 20 
| Yilp. Redaksi: 1223 Smg. 'tilp. rumah 1798 

Tip. Administrasi - Ekspedisi 2087 
Harga Lengg. (bajar dimuka) Rp, 10.— didalam kota. 
Rp. 11.— luar kota, (ditambah Rp. 0,30 untuk meterai). 
Adv. 3 sen per m.m, kol. Harga Etjeran 60 sen per lemb. 

    

tiada perhubungan atau terlalu 

lan adalah 14.759 buah: 

bulan ini djumlah rumah rak jar 
buah.   

PEN LaNAai Menanam Manna Ona Haru aa Mann MN 

1000 Rumah 3— 
Tiap2 Bulan 'Ojadi 'Korban Pembakaran 

Di Djawa Barat 
'« EDJAK penjerahan kedaulatan sampai achir bulan April "52, 

rata-rata didalam tiap bulan sekurangnja ada 1.000 rumah 
jang dibakar oleh gerombolan di Djawa Barat. Demikian dikabar 
kan oleh ,,Antara”, jang mendasarkan taksiran 
resmi. Perlu diketahui, bahwa angka2 resmi itu 
jang dilaporkan sedang jang tidak dilaporkan berhubung dengan 

masih belum diketahui dengan pasti. 
didalam tahun 1950 djumlah gumah jang dibakar oleh gerombo- 

dalam tahun 1951 djumlah 
mendingan jaitu 9.188 buah, sedang dalam tahun 1952, terhitung 
sampai dengan bulan April ig baru lalu, jaitu dalam 4 bulan djum 
lah rumah 'jang dibakar itu #dalah 4.589 buah. Djadi selama 28 

   KE 

keluar negeri) 
Semarang, 

Semarang. ' 

  

pk Aan 

tu atas angka2 
hanjalah djumlah 

djauh letaknja, hingga sekarang $ 
Menurut angka2 resmi itu, 

itu agak 

jang dibakar itu adalah 28.526   
Atasi Krisis Gezag 

  

   

  

| 

Aparatur: Pemerintahan Harus" Disem- 
purnakan—Kata Mr. Rum 

ADA PEMBUKAAN konpereusi pemerentahan daerah 
Sumatera Utara, jg berlangsung Kemis pagi di Medan, 

MenJsri Dalam Negeri Mr. Motammad Rum menjatakan, bhw 
salah satu tjara utk mengatasi krisis gezag, ialah penjempur- 
naan dari apparatuur pemerentakan, baik penglaksanaan (ih- 
nis mauym administratiof dari Susurannja itu. Menteri Dalam 
Negeri menjatakan djuga, bhw kesulitan? di lapangan politik 
banjak menghambat djalannja pemerentahan. Namun begitu ia 
tidak pessimistis, setelah melihat hasil? selama tudjuh tahun 
Republik Indonesia berdiri, Salah satu diantara kesilitan2, 
Rum turdjukkan belum adanja parlemen, jg anggota?Znja dipi- 
lih dgn pemilihan umum, sehingga dapat! mentjerminkan ke- 
inauan rakjat. . 

| Disamping itu be'um terben- 
: tuknja dewan2 perwakilan dae 
rah jg mentjerminkan kemau- 
an rakjat didaerah masing2. 
Sungguhpun begitu, kewadji- 
ban pemerentah untuk meme- 
rentah tetap ada dan djangan 
lah hal ini sampai menimbul- 
kan kekurangan gezag. Demi- 
kian Rum. Gubernur Sumatera 
Utara Abdul Hakim menegasr 
kan, sungguhpun apparatuur 

pemerentahan daerah di Suma 
tera Utara telah berdjalan de 
ngan lantjar, ic menjerukan 
diuga kepada pamong? pradja 

Baru 
Minimum Rp 135-: 
Maximum Rp 2700. 

- Sebulan 

ARI fihak jg berdekatan, D 

2 5 Isetudjui 

(Keterangan lebih djauh ' um didapat keteran 

didapat kabar, bahwa pa 
nitia gadji js dikediai oleh sdx. 
Sutardjo Kartohadikusumo, tlh. 

menjelesaikan rentjana gadji 
jg akan segera disampaikan kLe- 
paca Pemerentah, dgn patokan 

Sbb.: Penghasilan bersih pe- 
gawai jg terrendah sampai jang 
tertinggi jalah minimum Rp. 135 
dam maximum Rp 2109-Hiapeku- 
jannja. 

Apakah rentjara itu 

oleh pemeren 

lea 2: akan G   
    
    

Sjauh, Tapi peni 

tjepat dlm scal-ga 5 

kira-kira akan memakar wektu 
1 bulan. 
  

dalam 

  

baret2 
Span Ditutup Andju- 
ram lehwanul Muslimin 

EMIMPIN organisasi Is- 
lam Mesir ,Iechwanul 

Muslimin”, Hassan el Hodeibi, 
baru? ini telah minta kepada 
perdana menteri Aly Maher, su 
paja ia memerentahkan penutu 

keras, tempat? dansa dan caba- 
rei? di Mesir, demikian menu- 
rut kalangan? jg mengetahui 
Gi Kairo pada hari Djunat. 

Hassan el Hodeibi kabarnja 

elah menjatakan, bahwa sikap 
memburu hawa nafsu para pe- 
mula di tempat2 kesenangan 
itu mempunjai akibat jg lebih 
buruk bagi kesusilaan bangsa 
daripada ,,adanja pasukan? pen 
dudukan dari negara asing”. 
Adapun mengenai tempat2 per- 
tundjukan film, Hodeibi djuga 
minta supaja pemerentah mela- 
rang semua film jg dapat meng 
hidupkan ,,intinct2 jg rendan'     (Antara-AFP 

Dancing & Ca- 

pan semua tempat? minuman ' 

Pemilihan Umum : 
Pemerintah Bermaksud Adakannja Ta- 

hun Depan—Kata Hatta 
WK, Presiden Moh, Hatta dengan para pengiringnja. 

perdjalanan hendak naik hadji ke Mekkah, hari 
Rabu petang tiba di Kalkuta, Kepada wakil? pers jang menung 
gunja dilapangan terbang Kalkutta, Wakil Presiden Moh. Hat 
ta menerangkan, bahwa pemerintah Indonesia bermaksud akan 
mengadakan pemilihan umum tahun depan Tjaranja sama de 
ngan pemilihan umum jang dilakukan baru? ini dj India, Se- 
landjutnja Hatta mengatakan bahwa 
menghadapi masalah keamanan dan ketertiban 
Sung? mulai baik, kini menderita kesukaran? ekonomi, 
export dalam tahun ini turun 15 sampai 207, djika diperban 
dingkan dengan tahun jang lampau. 

dis ing Indonesia 
jang berang- 

Harga 

| Ten'ang komunisme Hatta 
menerangkan bahwa pergerak- 
an komunis dibiarkan bebas di 
Indonesia dan pemerintah 
akan tetap berpolitik begitu, se 

lama kaum kamunis tidak me- 

Tanggar konstitusi. Rabu ma- 
iam Wk. Pres. Moh, Hatta ti- 

ba di Karachi, dan disambut 

aeh Perdan, Menteri Pakistan 
Khawaja Nazimuddin dilapang 

an terbang. Selam, dua d'am 
Hatia bertjakap2 dengan Per- 

dana Menteri Pakistan. Dilapa 
ngan terbang itu Kementerian 
Luar Negeri Pakistan mengada 

kan djiamuan untuk menghor- 
mati Wakil Presiden. Selain da 

'ti itu Hatta djuga disambut 
'o'eh staf kedutaan Indonesia 
di Karachi dan pembesar2 pe-, 
merinta"s Pakistan.. Perdana | 

Menteri Pakistan dengan tidak ! 

j resmi mengundang Hatta akan | 

' mengundjungi Karachi dlm per | 
djalanan pu ang dari Mekkah 
tetapi Wakil Presiden mengata 
takan L'dak dapat memenuhi 

undangan itu, karena ban'ak | 
pekerd'can jang menunggunja 
di Indonesia. Demikian antara 

  

  

"lain UP dari Kalkutta dan Ka- 

rachi (Antara). 1. 

jg hadir, supaja bekerdja lebih 
giat dari pada masa jg lampau 
untuk tambah ment'apai ke- 
sempurnaan dalam roda peme- 
rentahan didaerap, ini. 

Selandjutnja Gubernur Ha- 
kim katakan, bahwa kesulitan 

telah dapat diatasi.  Katanja, 
tugas pertama dari pemerintah 

ratuur pemerintahan jang se- 
suai dengan Undang2 Pokok 
No. 22 telah berdjalan lantjar, 
sehingga setiap waktu, apabila 
sudah terbentuk DPR2 roda pe 
merintahan di Sumatera Utara 
ini sudah bisa diselaraskan de- 
ngan keadaan itu. Konperensi 
pemerintahan daerah ini,. me- 
rupakan konperensi kedua dan 
dimulai hari ini (21 Agustus) 
hingga 25 Agustus dan dihadi- 
ri oleh seluruh Bupati2 di Su- 
matera Utara. Konperensi akan 
membitjarakan soal2 penglak- 
sanaan tehnis maupun admi- 
nistratief dari structuur peme- 
rintahan ,antaranja “mengenai 
soal2, desentralisasi, keuangan, 

pung serta kemakmuran rakjat 
di Sumatera Utara. 

Baniulah petani2. 
Dalam pembukaan kenperen 

si ini djuga berbitjara Mente 
ri Pertanian M. Sardjan jang 
mengharapkan kepada para pa 
mongpradja di Sumatera Timur 
supaja membantu petani2 jang 
sedang diberi tanah oleh pe 
merintah daerah dan djangan 
hendaknja dalam tiga atau lima 

tuan, petani2 ini akam, terpaksa 
pindah lagi ketempat2 lain, di 
sebabkan tanah jang ditempati 
dam ditanami mereka itu sudah 
tandus dam, kering. 
Pembukaan konperensi pe- 

merintahan ini mendapat perha 
tian luar biasa antaranja keliha 
tan djuga hadir seluruh kepa- 
la djawatsin, propinsi Sumaetra 
Utara.   

  

KETJELAKAAN KERETA 
API DI TOKIO. 

Seajumlah 119 orang penum- 
pang mendapat luka? diantara- 
rja 19 luka berat ketika pada 
hari Djuw'at dipinggir kota To- 
kio terdjadi tubrukan antara 
|dua kereta api. Ketjelakaan itu 
terdjadi pada waktu kaum pega 
wai sedang yulang ke rumah 
masing2. 

Dari pihak jg berwadjib 

    

di- 

peroleh kabar, bahwa Asbeck 
Brusse, Merghard dan ' De 
Zwart, jg semuanja termasuk 

tahanan ,,Apra”, pada hari Ke- 
mis telah dibawa ke Diakarta 
dari Bandung utk didengar ke- 
terangannja lebih landjut. 

  

Komentar2 Pers India Tentang A 
| INAS Penerangan India di Dja 
KA kart.: mewartakan, bu dim ko 

| menfarnja' atas pidato pres. Sukarno 
pada tg. 17 Agustus jg baru lalu me 
rgenai claim Indonesia, supaia Iri 
an Berat dikemba'ikan kepada Indo- 
nesia, harian India ,,Amrit “Bazar 
Patrika” jang mempunjai banjak pc- 
ngaruh dalam karangannja pada 
"tanggal 19 Agustus, antara lain me 
nulis: Presiden Soekarno telah 
membenarkan apa jang terkandung 

dalam djiwa sebagian besar dari 
bangsa2 jang berpikir djudjur, bah 
wa, Belanda, sebagaimana kawan- 
kawannja imperialis  lainnja, tidak 
mau  menglikuidir dilardjutkannja 
pendjadjahan kolonial atas daerah 
jang bersangkutan, 

Kolonialisme dalam pelbagai ben 
tuknja, telah dan masih merupakan 
musuh besar bagi kemerdekaan ne: 
gara2 Asia, meskipun  pernjataan2- 
nja jang muluk2 mengenai demokras 

1 

si dan hak? kemanusiaan selaras 
dengan piagam ' PBB. Penjelesatan 
jang memuaskan dalam maselah ri, 
akan dapat banjak memberi ban- 
tuan “guna ketenteraman daerah 
tersebut”, demikian harian tadi. 

Harian India lainnja jang  djuga 
, mempunjai banjak pengaruh, ,.Hin- 
du” dari Madras mengenai pidato 
presiden Sukarno, dalam mana be: 

|lian telah mengemukakan  adanja 
i pemerintahan kolonial atas Irian Ba 

      

   

& 

  

146, antara lain menulis: ,, Tidak ter 
Geda' alasan untuk merasa chawa: 
ti, bahwa perselisihan baru antara 
Irdoresia dan Belanda “itu tidak 
akan dapat diselesaikan dgn djalan 

i. Apa jg dibutuhkan dalam pe 
ijelesaian pertikaian ini ialah supa 

ja kedua belah fihak saling menun 
djukkan lebih banjak pengertian da 
lam masalah ini”. Sebelumnja itu 
harian tsb. dalam komentarnja atas 
perajaan hari ulang tahun ke-7. ke 

    

Ld 

manat Bung Karno 
merdekaan Indonesia, menulis: ,,Ada 
lah tepat 7 tahun j.l., bahwa pendu 
dukan Djepang di Indonesia lenjap 
dan mendjelmalah negara baru di 
Indonesia. Akan tetapi kesulitand 
dan penderitaan2-nja sama sekali ba 
lum dapat dilenjapkan dan Indonesia 
membutuhkan waktu hampir dua ta 
hun lamanja untuk bertempur dan 
mengadakan  perundingan2 guna 
memperoleh penjelesaian jang memu 
askan dgn pemerintah Belanda”, 

pertama mengenai susunan pe- 
merintahan. di Sumatera. Utara. 

propinsi, jaitu Menjusun appa- 

pemerintahan desa dan kam- 

tahun lagi olehs“kurangnja ban 
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1 nuw). Tida bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit 
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h pengal: Sekirang- wah Deriajan ah 

S.M.P. atau Pen jang sedradjat deng. gan itu, ditam-. 
menulis tjepat dalam Bahasa Indonoe- 

An . sekurang-kurangaja 200 suku kata se- 
Ta 

  

Telah ber Kak 

   

  

aran tidak bermeterai disertai Luapan: idjaz. ah Surat Jam 
: Gan surat bean mengenai pekerdjaan dahulu Gengani 

: lengkap Baatian kepada: NERWAN PEME- 

    

tanggal: 30 Na 1952. 
awal negeri di erkikan surat keterangan stidak: 

(misbaa neitsveri aring) dari Kepala Djawatan 

" Pati, 20 Agustus 1952. 
0 HRD. Kabupaten Pati: 
Kepata Daerah Kebupaten Pati: 

NA Aa MANGUENKCESUE! RO, 

   AT KOL Ini Anggur Kuat terbikin dari Tjam. 
2 Tionghoa jang Bherusana dan mahal, antaranja Kole 
an an penting untuk tambah kekuatan tubuh 

k Manage pat Ser yap Ur dng. satinja Buah Anggur: 

 delaki /perembuan jg. berbadan lemah. Kurang da 
Sania aa sair muka kelihatan tua dan lesu tidak berse.: 

mengat, .dingins bua. pinggang sakit, tulang linu, 
na pernapas 

   

1S: pendek, urat sjaraf lerah, sumangat 
ISP kalang Paras Paras perempuan ts dl, Penjakit kelemahan. Minum 

tegak tmano, sudah tentu lekas keliatan faedah 
Nan TAN, tua atau muda, 

Ip. Anas perls bagi perempuan jang 
aa Ma dan pagi benaaah lemah, kevala suka pusing, sakit. 

kaki bengkak dil, Sakit lemah dalam waktu bun- 
Bag Per Gu dirat diminumi sampai tjukup agar badan jbu tinggal sehat 

ea OLedOM SANG WA Pena ds 8. K Itu diminum perempuah sesu.: 
dah agar tinggalnja darah dalam badan mendiadi bersin, 

| gan nti darah baru jang sehat, air Inuka mendjadi seger, Menam- 
bah gir susu ibu, dan menambah nafsu maKan. Terutama bagi pe. 
rempuian jang sudah banjak beranek inj Anggur SENG HWA sangat 

4 Mean OBAT RHEUMATIEK. In Anggur obat Rheumntiek dibi.' 
epurut resep jang sudah termashur furun menurun. Dibikin 

engan bahan obat Tionghoa lang mahai dan maridjur, dengan di. 
'tjampuri Kolesom dil. Ini anggur obat melulu untuk sembuhkan se 
gala rupa -penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik ditu.: 

' Ka aa Ae To bagan, baik fang sudah lama atau jang 
minum 9 botol. f#entu nanti kelihatan mandjurnja 

1- SEMBUH sama sekali. 
| diseluruh Indonesia. 

  

BADAN, LEMAH KEKUATAN HILANG 
HARUSLAH MAKAN PIL VIRANOL 
“TANGGUNG 1904, MANDJUR, 

Virancl Hibi9 ban buat laki2 jang kurang tenaga lemah sjahwat (Im- | 
potentie sexuel zwakte). Alasan penjakit badan lekas tjape makanan ti- 

'dak hantjur sering marah2 kepala pusing intjok linu2 muka putjet Kaki 

tangan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit rin (res, 
pinggang, 1 

tung berdebar2, buat itu kita bikin Pil Virasol jang tanggung” ito, 
“berhasil. Harga ik Botol Rp. 20.— Djuga ada sedia lain2 Obat jang 

Rp. 15. 
Bt Pa Gumbira lama Mn EN en Bi p: — 

| Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit keputihan 5 — 

3 an Tangkur adjaib buat laki2 .........oooo dc MO — 

ep hilangkan hitaman dimuka kukul djerawat ............... pa 2 

| na bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram 

.Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 10 opo 

“TABIB WArLD AA Tamblong 40 — Bandung. 

'Agen?: Toko Seth, Pintu Air 30 Djakarta. 5 

Abdul Wahid, Prapatan Gambir 13a Djakarta, sebelah Van & Co. 

Toko Thio Piek, Djalan Perniagaan 10 Bogor. 

De Nieuwe Winkel Pasar Antri 1532 Tjimahi. 

AERAH KABUPATEN PATI ditunggu j paling | lam- 4 

4 maren di Stadion telah menda 
1 . perhati 

"musik tentara, Kita menampak |. 

"ti, 

  

      

  

Ds. La n2 sej 

  

rat lawan kes. terr,. 

2 Sepukbola. 
Pertandingan sepakbola ke- 

' besar dari para 
nggemar sepakbola. Pertan- 

ngan tsb diramaikan dengan | 

antara lain Kolonel Kawila- 
rang, Overste Moch. Bachrun 
dan lain2 pembesar militer pu- 

la, Pertandingan tsb jg dipim- 
Pin oleh wasit Liem Joe Tjie 

berdjalan dengan tjukup ke- 

Kolonel Kawilarang. 

. Pjalannja permainan tjepat 
dan spannend dengan pihak te 
tamu .menguwasai lapangan. 
Kesebe'asan terr. Djawa Barat 
Gengan beberapa 'pemain dari 
Persib, antdranjy Timisela jg 

gesit larinja dan taktis tenda- 

ngannja nampak lebih kuat da | 

ri tuan rumah. Rata2 pemain | 
Gepan bermain tjepat dan Ya- 

  
Hdiin dengan samenspel jg baik ' 

serta taktik 'ongpasses. Pen- | 

hajagaan belakang dapat di per 

tjaja 'keeper tak perlu terlalu 

sibuk bekerdja karena backstel 

nia tjukup safe dengan bantu- 

an spil jg ditarik kebelakang. 

|Tjum, dibabak permulaan kes. 

Djawa Tengah dapat mengun- 

“tapi “sesudah - panze “kea 

Gaan mendjadi sebaliknja. 

Kes, Djawa Tengah ter'alu. 

enihousiist pada permulaan, 

tepi seterusnia kalah lapa- 

ngan. terlebih. lagi setelah half 

time tak nampak spelverband- 

nja dan keepernja kurang tak 

is, sering bola ditipt mereset, 

pendjagaan be akang bergan- 

'tung pada backstelnja. 

Baru bermain 12 menit #kiri- 

dalam Djawa Barat dalam sa- 

tw  doorbraak tjongkel kulit 

bunder masuk Gjaring, stand 

A59 yntik terr. HI jg Giperta 

d lan Gunung 'Ladu 32 Tasikmalaja. Hhahkan serabai “tarun minum. 
- 2 pa An aa 1 Sukabumi. : “ KDi babak kedua nampak ke- 

'Multi Sports, Kaliasin 7 Surabaia. : « “unggulan D'awa Barat, “kare- 

Toko Seth, Djl. Kemakmuran 100 Makasar. 5 

Toko Seth, 16 Ilir lurung Elite, Palembang. : 

  

ta 

  

  

»ON Gs 'Drogisterij & Chemicalienhdi : 
|. Kranggan-Timur 21 — Welf: 1419 — Semarang. 

Tio: ROKO OBAT ON €” Dji: Mataram 249 Smg. 

2) SN Negeri bermatjam2 kleur: 

gland) di: Orig: Blik A 1 Kg dan 2 Kg. 

1 D.D:T. PUDER, D.D,T. SPUIT L. Negeri 
AJU PUTIH aseli dl: Botol Bir, 5 Bir, dll. 

m2 ANGGUR, ANGGUR KUAT DALAM/I. Negeri 

VITAMINEN: LEVER TABL., LEVERTR. 

    

YBATU PERTAMA. 

na bola selalu berseliwer di ka 

jangan tuan rumah. Kira se- 
prapat- djam sebelum finish 

voorzetbal dari kananluar di 

tamatkan oleh centervoor Dja- 

|wa Barat ke mulut gawang. 
dan seoring-bogrd menghun- 

| djuk 2—0 yntuk Djawa Barat, 
sampai waktu bubaran. 2 

Demikian'ah dengan Singkat 
alarnia “pertandingan tsb. 

Sore 'hari ini Djawa Barat 
kan menghadapi kes. terr, V 
(Djawa Timur) dan besok sore 
Djawa Timur akan ketemu de- 

ramai: pula, 

    

i BUNG KARNO: DI HARAP- 
MELET KAN AKAN AKAN 

Dewan Pemerentah Daerah, 
dalam sidangnja terachir sudah 
mengambil kesimpulan, bahwa 
per.etakkan batu pertama dari 
rumah sakit Sukarno” buat. 
kota Palembang bisa dilakukan 
dalam bulan » depan. Sebagai: 
modaj pertama sudah didapat 
uang untuk pembangunan ru- 
mah sakit tsb sebanjak Rp. 250 
000 Tempat didirikann'a ada- 
lah di Km. 3 didepan Mess G. 
LA. Diharapkan untuk upatja 

sampai tg. 2 4 ustus di 

Li
ma
 

“ UNDJUNGAK BUNG 

Der 

ras (forsch) tapi sportief, ten- | 

dangan pertama dilakukan oleh 

  

ngan Djawa Tengah. Pertandi- 
ngan2 ini nistaja “akan lebih, keludrga 

     

  

(antara te rr. YV-a lawan terr. ' 
- Dari « 8.30: “sampai 12 siang     
   

  

KARNG DI Na 

as Ona sada Sukarno 
jung di Djawa Ten 

maka dari pihak Gupernur 

Mealemanad di halaman klen 
teng Gg. Lombok jang diselenggara 
kan oleh Hoo Hap Gie Bu, tadi mal 
lam telah mendapat perhatian besar, 
ruangan penuh sesak dengan peron 
toa jang ingin mendengarkan suara2| 

(njanjian dari para penjanji terkenal 
'serta “melihat pertundjukan - silat 
| Tionghoa. Kauwsce Khong Khing 
Chiang imempertundjukkan  tenagah 
'gaib, " tidur diatas “ barisan pisau2 
tadjam, 'atas perutnja ditarohkan 
paku2 jg 

       ag dilangsungkan '| 
tennis dan Volleybal segitiga Angkatan | 

“dari terr. III (Djawa Dang ter IV (Djawa Tengah) dan 0 : 
eng Timur). Pembukaan dilakukan pada kemarin hari (Dj 
di Stadion pada djam 8 pagi oleh Panglima terr. IV. Pada Hijam » 8 

1 2 volleybal 
ke antara terr, IV-b lawan terr. V. 

gsungkan peyandngan., tennis di Iaj N 
I diam 46.30 dimulai pertandingan sepakbola ate Ea t 

: Djawa Tengah jang "“berachir “dengan 2—0 untuk 
| Djawa Barat. Malam harinja dimulai djam SN Gi Balai “Peradjuri 
1 Bodjong diadakan bridge drive. 

    
    

   

   

   

     ngan itu akan dHangsungkan. "| 
N Gara. :Idah siap, dipindjami alat2 per 

runtjing dan kemudian di : 

  

    

  

“Di Tjurug »   

Selatan 19 keluarga terdi 
| merapakan rombongan pertama dari .,Transmigrasi Umum” 
jang diselenggarakan oleh Djawatan Transmigrasi Di Sumate- 
rs Selatan berhubung dengan kesulitan? keuangan baru dapat 
diselesaikan 19 buah rumah untuk kaum transmigran Jari Dja 
wa, Timur, sehingga pada pengiriman pertama ini hanja dapat 
dikirimkan 19 keluarga. Setibanja disana mereka akan segera 
mendapat pekerdjaan, diantaranja 
tani sehingga dengan. demikian akan lebih banjak lagi trans- 

migran? jang lapat disusulkan. | 

“Meniirut rentjana transmi- 

grasi umum ini transmigran2 

Na sgp tiba di Sumatera 

Selat akan diberi V, ha ta- 

Mah La pekarangan dan 

1 3/4 ha tanah untuk diusaha- 
an. meridapai rumah 'ang su- 

tanian dan alat? dapur dan di 
beri pekerdjaan pula seperti 
tsb diatas, Sesudah mereka ini 
menetap 3 tahun ditanah tran 
smigrasi itu, tangh9 seria ru- 
m3h gkan mendjadi milik mere 
ka, demikian diuraikan o'eh pi 

hak D'awatan Transmigrasi. 

Transmigrasi 
panggilan. 

Kari Sebisa 2 setah “dilakakan An ana 

batu pertama pada pembangu nan gedung Akademi Penerbangan. 

dihadliri oleh menteri perhubungan Ir, Djuanda. 
Helena batu pertama dila kuskan, oleh Ia, ».Divanda. 

Transmigrasi Umum 
IDalam Tempo 15 Tahun'20 
3 Akan Dipindahkan Dari 

K EMAREN PAGI dari Surabaja bertolak ke Sumatera 

m
a
m
a
 

Gambar: Sa'at   
juta Orang , 

jawa / 

ri atas 117 orang. Mereka ini 

membuat rumah? untuk pe- 

Kebudajaan ' 
'Polynesia 

Bukannja Berasal Dari 
Indonesia — Kata Prof. 

Heyerdahi 

Di THOR Heyerdahl, pe-. 
maisapin ekspedisi ,,Konti 
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? jang ternama itu. ketika 
ri NK Jl. telah Minal? Pedan 
suatu pembuktian lagi bahwa 
bangsa dan kebudajaan Polyne 
sia Ku berasal dari Amerika Se- 
latan dan bukan dari Indonesia, 
Dalam tjerawah jang diadakan 
nja Gibalai perguruan tinggi 
Cambridge tadi Dr. Heyerdah!     tindih batu besar. Batu itu disuruh 

orang pukul sampai hantjur. Ta 
. Malam hari ini masih ada kesem | 

patan bagi mereka jang kemaren | 
belum nonton. ' Pertundjukan2 akan 

“lebih hebat lagi kabarnja. Pendapa- 
tan tadi malam kl. Rp. 7000.— 
anteronja, bersama dengan - 2 
tan nanti “malam, akan diderm 
untuk amal. 

LAPORAN PALSU. a 
Beberapa hari berselang 'di- 

kabarkan, bahwa hadji A. bin 
N. pada siang “hari didjalan 
umum Brumbungan telah dibe- 

repolper. Karena antjaman, ma 
ka hadji tsb serahkan barang2 
nja berupa kain sarung seba- 
njak 35 helai, hingga djumblah 
kerugian ada: Ik. Rp 4.285— 
Perkara ini'oleh  hadji diatas 
dilapurkan, dan Salam. penjeli- 
dikan ternjata, bahwa lapuran 
'itu adalah palsu dan achirnia 
hadji A. ditahan pula diseksi 
Ih 

S.B. »JACOBERG” 
MOGGOK. Kak 
“Didapat kabar. 

insiruksi pengurus besar SB. 
Jacoberg, pada tgi. 25 dan 26 
Ag. jad., akon dilakukan pemo 
gokan serentak diseluruh Indo 
nesia dimana ada tjabang2nja 
S.B. Jacoberg. Adapun sebab2 
nja dilakukan pemogokan itu, 
ialah a.l. mengenai soal tuntu- 
tan2 tundjangan kemaha'an, 

extra kemahalan 

bahwa atas 

dsbnja lagi. 

| TYPHUS NAIK LAGI. 
Dari daftar penjakit menular : pa 

ling ,achir dari Djawatan Kesehatan 
Kota Semarang ternjata, bahwa 
djumlah orang2 jang diserang penja 
kit typhus telah naik. T'yphus abdo 
minalis  sisanja 
pasien baru 9, jang sembuh  hanja 
5, tapi jg meninggal 3 orang. Para ' 
typhus A: sisanja 14 tambah lagi 4, ' 
jang sembuh baru 3. Bacc. Disente ! 
ri sisanja 2 ketambahan lagi 1, tapi 
sembuh 2. Diphtherie sisa 1 ketam 
bahan 3, jang sembuh baru 1 jang 
mati 1. Penjakit lumpuh kanak2 te 
tap sisanja 3.   

ra perletakan batu pertama ini |tus djalan 1 Sept. 

PERAJAAN IDUL ADHA, 
Minggu malam Senen tg. 31 Agus 

jad. dari djam 

   

: "panggilan, jaitu 

gal oleh 3 crang berpakaian 8 . 
preman dengan menggunakan 2 sebagian dipikul gleh- 

Menurut rentjana semula, 
jaitu rentjana 15 tahun. jang 
hendak “dipindahkan — adalah 
20.000.000 orang, kemudian 
Tentjana ini diubah mendjadi 
Tentjang dalam beberapa fase 

| dari 5 tahun. Apa jang di dja- 
lankan sampai sekarang ialah 
apa jang”disebut “trengmigrasi | 

orang2 jang 
sudah menetap diseberang Gi- 

.hbolelkan mendatangkan keluar- | 
ganja dari Djawa. Transmigra- | 
si ini adalah lebih murah biaja 
nja sebab pihak berwadiib ti- ! 
aa usah lagi menjiapkan tem- 

hendak Situdju “dani 

   

jang” memamegil ftu. | 
Dena an Gjatan seperti tersebut | 

“ini Sampai sekarang sudah ada | 
kira2 3.600 orang dari Djawa 
Timur menudju kessherang 

| Dalam pertjakapan dengan berba- 
gai orang 'jg hendak bertolak -pagi 
ini .,,Antara” mendapat kesan, bah- 
wa orang2 ini umumnja sudah sa- 
ngat pajah keadasnnja: mereka su- 
dah tidak tagi mempunjai harapan 
hendak dapat pentjaharian didesanja: 
Ulmpamanja seorang dari desa. Bo- 
jonglangu (Tulungagung)  menja- 

dapat memungut panen dari tanahnja 
jg sebesar 200 ru,, ia beranak 6 
orang. Tiap tahun desanja digenangi 
air dari Brantas. Pada waktu2 jg! 
terachir ini ia terpaks a mengungsi ! 
ke ,,Gunung ' Kidul” (Pegunungan | 

takan, bahwa ia sudah 4 tahun tidak ! 

mengatakan bahwa bangsa Poly 
nesia baru menetap dikepulau- 
an Polynesia kurang dari 2. Pa 

“tahun jl. Kaum pendatang tadi 
helum lagi mengenal besi, se 
dangkan pengetahuan tentang 
besi itu sudah mentjapai Indo. 
nesia ratusap tahun , Sebelum- 
"Ia aga! 
| Sebaliknja para ahli ar 
: eheologi telah menemukan | 
ikaji2 jang dibua: dari kerang 
ijang bulat bentuknja di Poly- 

4 

jnesia, demikian djuga ada 
' (at pemukul) jang dibuat 
dari hatu dan tu'ang, -jang 
ipendek, dan belinng'dari batu 

(jang tidak terdapat xi Indone- 
sia dalam zaman itu. Penjeli- 
|Kikan tetang tangm?an jang 
dipelihara manusia tidak meng 

hasi'kan sesuatu jang berasal: 
dari Indonesia, ketjuali nenas 
dan papaja Sang belum lama 
ditanam di Polynesia. Se'an- 
djutnja Heyerdah! mengata- 
kan bahw, golongan darah 
“bicedgroep) bangsa Polynesia 
serupa dengan bangsa Kulit 
Merah Amerika 

Demikianlah dikabarkan o'eh 
koresponden ,,Antara” dari 

London. 
    

YAKIL, AUSTRALIA AKAN 
: DATANG. 
'.Daam kawatnja kepad, Sen 

    

  

   
Perkara Pengge. 
lapan Rp. 
Akal !Muslihat ' Dg 

ABI KEMIS polisi Asian 

EM bahwa djum- 
Tah tjodo jg telah ditangkap 
Ladalan 9 orang. Dapat diketa- 
hui bahwa masih ada sedjum- 
'lah orang tjalo je belum ter- 
tangkap. Menurut | dugaan 
djumlah tialo jg ikut dalam 
ketjurangan2 itu ada kl. 15 
orang tapi djuga ada ig men- 
duga 40 orang, Pada Nat 
6 Desember 1949 Hoofdkwar- 
tier Adjudant Generaal telah 
mengeluarkan Suatu putusan, 
bahwa, serdadu2 KNIL dapat 
mengambil 804 dari gadji me 
reka untuk bulan Maret 1942, 

jg pada waktu itu belum dapat 
| dibajarkan, karena pemeren- 

tah Hindia Belanda telah tidak 

kuasa lagi untuk melakukan 
pebajaran berhubung dengan 

serbuan Djepang. 

Djumlah KNIL jang 
telah terima. 

Setelah terdjadi pen'erahan 
kedaulatan makcx menurut per 
setudjuan KMB, pembajaran 

itu harus dilakukan oleh, peme 

rentah RIS dan diselenggara- 

kan oleh Staf A dari Kemen- 

terian Pertahanan. Kemudian 

Bagian Urusan Pemulihan 

Wang untuk bekas KNIL itu 

oleh Staf A digabungkan kepa 

da Kantor Pusat Perbendaha- 

raan Negara. Sedjak dari za- 

man diselenggarakan oleh 

Hoofdkwartier Ad'udani Gene 

raal sampai sudah digabung- 

kannja dengan Kantor Pusat 

Perbendaharaan Negara itu, 

Bagian Urusan Pemulihan 

Wang KNIL tsb tetap dikepa- 

lai oleh Pereira tsb. Selama 

itu kl. 90.000 bekas anggauta 

KNIL jg datang sendiri telah 
mendapat wangnja masing2. 

Tapi se'ain dari pada kepada 

mereka, Bagian Urusan Pemu 

Wihan Wang bekas KNIL itu 

@juga memba'corkan wang ke-' 
a sedjumlah 21.490 orang 

dengan meliwati tjalo2. 

Mulai terbongkarnja 
ketjurangan2. 

Sedjak beberapa wakiw poli- 
Si telah mendapat pengaduan2 
tentang tidak beresnig soal 
pembajaran wang dengan me- 

lalui ijalo2 jg menggunakan 
surat2 kuasa dan nama2 be- 
kas KNIL palsu. Dalam penga 

duan itu disebut2 djuga se- 
orang t'alo bernama Sudiono. 
Setelah tjalo Sudiono ini ter- 
tangkap dan diperiksa maka 
iernjatalah bahwa di Bagian 

Urusan Pemulihan Wang be- 
kas KNIL ity ada ketjurangan 
besar2an. Tentang djumlah 
wang negara 'g sudah djatuh 
kepada kawanan tjalo dan Pe- 
reira cS itu polisi sendiri belum 
dapat memberikan taksiran jg 
pasti. Tapi kalaw tjalo Sudiono 
sadja didaiam waktu 7 bulan 

.Semenspel" Jg Li- 
an Nae Manna apaan Uang Pemu. 

pa si lihan Bekas Angg. KNIL 

pers di Bandung tentang peristiwa 
dng et terdjadi di Bagian Urusan Pemulihan 

Sari Kantor Perbendaharaan Negara, hingga menurut 
Itaksiran kl. Rp. 4— djuta wang djatuh kepada tangan orang? 
an Sa tidak sjah menerimanja. Menurut pihak j 

g sudah ada dalam tahanan 13 orang, Ng 
| tinggi kepala dari Bagian Urusan Pemulihan 
tersangkut dalam perkara ini jalah Fereira 

at Belanda, lurah desa Bandung-wetan ialah Djono, dju- 
is desa tersebut Nanang "Tan dan 1 Ta pamong de- 

    

4 Djuta 

    

memberikan keterangan kepa- 
kotjurangan9 
Wang bekas 

| sampai se 
pegawai |, 

Wang KNIL, jg. 
seorang (warga. 

TAN pita Aan 

dalam tahun ini telah berhasil 
memadjukan 1272 surat kete. 
rangan2 dengan nama2 palsu 
dari orang2 bekas KNIL 
dengan demikian menggaruk 
sedjumlah Rp 125.229 — maka 
kiranja dapat ditaksir berapa 
besarnja kerugian negara sela 
ma tahun 1950 dan 1951 kare- 
ha praktek2 para tjalo tsb. 

tua An 

Perkara ini sulit dan pe: 
(ngusutan memakan wak- 

tu berbulan2. 

Sekarang polisi sedang melakukan 
penjelidikan terhadap tidak kurang 
dari pada 21.490 surat2 keterangan 
palsu jg telah diadjukan oleh para 
tjalon lainnja kepada Bagian Uru- 
san Pemulihan Wang “bekas KNIL 
untuk dapat menerima wang. Ten- 
tang tjara jg didjalankan oleh para 
tjalon, supaja surat2 keterangan jg 
berisi nama angauta KNIL dan su- 
rat kuasa untuk ambil wang itu, 
mendjadi sjah, didapat keterangan, 
bahwa para tjalo itu pergi kepada 
lurah dan djurutulis desa Bandung- 
wetan. Dengan pernjataan attestaties 
devita dan tjap2 palsu, lurah dan dju 
rutulis itu mengesjahkan bahwa na- 
ma2 orang KNIL, jg sekarang ter- 
njata gefingeerd itu, ,,masih hidup” 

Menurut pihak polisi, Pereira da- 
lam perkara ini akan dituduh mela- 
kukan knevelerij, sedang para tija- 
lo dan 3 orang pamong desa itu akan 
mendapat tuduhan melakukan pemal 
suan surat? keterangan.   BODIONEGCORO. 

Baji Aneh, 
Menjambung berita' kita tertanggal 

20 Agustus, ruany Aneh tetapi 
Njata”, dimana kita tuliskan menge- 
nai baji aneh jg terlahir di ketja- 
matan Ngasem, Bodjonegoro tgl. 15 
Agt. jl. Baji tadi berkepala dua: 
berbadan dua dil. Lebih landju: kini 
kita terimakabar bahwa sehari se- 
telah lahir, tgl 16 menghadap 17 

| Agustus baji tadi meninggal dunia 
“dan tenurut keterangan katanja baji 
“tadi meninggal dalam keadaan ber- 
djabatan tangan. : 

  

SIARAN RRI SMG. 

Minggu 24 Agusius: djam 
08.15 Kebaktian Ummat Ka- 

tholik geredia Karangpanas, 
09.30 Njanjian bersama Tu- 
nas Melati, 1030 Lagu2 Tiong- 

hoa Kuo Kuang chorus 1115 
Manasuka Tossema 12. i5 Da- 

ri alam Parahyangan, 16.30 
Vers'ag pandangan mata per- 
tandingan sepakbo'a kes. Terr. 
Djaw, Timur—Djawa Tengah, 
18.00 Ruang wanita, 1815 Sua 
ra tunggal, 18.30 Peladjaran 
njanji, 19.15 Kenalkan... — 
ha Djawatan Kereta Api 20.05 
Pod'ok “studio, 21.15 Bunga   

  

lalu dapat mentjari makan, Dari de-! “Australi, (S.B. Pelaut Austra 
  Kapur Selatan), dimasa ia tidak se- (Tray Biro Sobsi Seamen's Union 

sanja sadja ada”300 orang ingin men ' 
tjari “daerah “Tain untuk memulai « 
penghidupan baru. Dari 19 keluarga 

sal dari daerah Kediri dan 6 keluar 
tsb diatas 13 keluarga adalah bera- . 

112). ,menjatakan kesanggupan- 
Nja untuk berusaha mengirim- 
kan wakilnja kekonperensi na- 

Sionay buruh jang “diselengga- 

ada 25 ditambah “ 

bung Karno ada di Palembang | 20.00 sampai 23.30 bertempat di Gris 
dan meletakkan "batu tsb. Hal : | Bodjong akan diadakan pertemuan 

'takan Sobsi bulan depan, Demi ga dari Kotapradja Surabaja. 
kian dikabarkan Sobsi. (Antara). 

  

MENENDJAU DARAH BE- 
Tea PERTEMPURAN. 

Kemarin siang,  wali-kota Sigi, "Pata tg 25 iad. ini beberapa 
beberapa anggota D.P.D: Kota Be anggauta DPD Prop. Djawa Te 
sar Semarang dan beberapa kepala hgah akan menindjau daerah 
bagian dgan dihantar oleh sdr. Amir Kawoenganten (Tjilatjap), di 
Hakim Siregar,  inspecteur Kehuta 'mana keberapa waktu berse- 
pan bag. II, telah menindjaw bebe lang tanitadi. pertempuran an Nk 1 PI 3 tapa daerah dalam kota Semaran $ 5 
untuk melihat tempat2 mana Sa tara tentera kita, ne Kana 
djawatan Kehutanan akan dilaku pihak dengan pihak pengatjau 
kan reboisasi. Menurut penjelidikan, dilain pihak, hingga mengaki- 
reboisasi dalam kota Semarang da batkan semunaA Ik. 10 buah 
pat segera diadakan di Tegalwareng TUmah penduduk dibakar oleh 
sampai dekat rumah sakit St. Elisa- pihak pengatiau. Mereka selain 
beth Tjandi, luas tanahnja utk. ini dari Mena keadaan desa 
ada Lk. Ii 'ha. Jang mendjadi per tsb, djuga akan ditindjau sam- 

SEKITAR REBOISASI 
DAERAH SMG.   

  

ini dihubungkan dengan mak- 
sud bung Karno menindjau dae 
rah Sumatera Selatan sebagai . 
pernah diberitakan. 

KONPERENSI FPII KE HI. 
Tg. 23 dan 24 Agustus nanti' 

di Djakarta akan dilangsung-: 
kan konferensi FPII (Front Pe. 
muda Isam Indonesia) jang ke 
III. Konferensi ini akan membi 
tiarakan usaha2 untuk mem-. 

pererat kerdjasamy, antara Or- 
gansasi2 Pemuda Is'am, masa- 
.lah2 pemuda dalam negeri lang 
kah2 menudju terbentuknja Or 
ganisasi Pemuda Isiam Seduia, 
dan lain2. Jang akan hadlir ia 
lah Putjuk2 Pimpinan Organisa 
si Pemuda Islam: GPII: HMI, 
PII: GP. Ansor, dan Hizbul 
Wathon Demikian FPII menga   Haa resepsi berkenaan dengan hari 

| raya Idul Adha. 

HASIL "PAMERAN PGRIRET. 

Hasil pameran 'portret dari 
CHTCS Semarang ig. diadakan 
baru2 ini sbb: gambar No. 42 
buatan tn. Lauw Soen. Hway 
dianggap jg paling bagus oleh 
publiek dan setelah diundi. di 
antara 16 orang pemilih, ma- 
ka tn. On Wie. Djiem di Gg. 
Barw 31 telah beruntung men- 
dapat bon untuk membuat por 
tret, demikian pihak TCS min- 

ta kita kabarkan, 

TRUK DITEMBAKI, 
Sebuah prahoto dari Salati- 

ga ke Semarang baru2 ini di 
dekat Klepu ditjegat pengatjau 
dam ditembaki, Sopirnja disuruh 
turun. Truck tsb. tidak muat   barkan, v apa2 dan rusak motornja. 

  

soalan tentang adanja reboisasi itu, 
adalah apakah tidak mendapat kesu 
litan, karena sebagian ditanah jang 
akan di-reboisasi itu, 'banjak jang 
telah dipakai oleh penduduk ' untuk 
tegalan atau lainnja lagi. Hal semai 
tiam ini, ternjata sewaktu  Djaw.! 
tsb. mau reboisasi didaerah sekitar 
Rawa Pening, dimana penduduk se 
kitarnja tidak mau melepaskan tanah 
tsb. Sebagai gantinja, oleh Djaw. 
Kehutanan sebenarnja telah disedia 
kan tanah didaerah Pati, tetapi pen 
duduk disekitar Rawa Pening: tetap 
tidak "mau. Fonds 'utk Teboisasi ini, 
oleh Djaw. Kehutanan telah disedia 
kan, 

RUMAH OBAT. 

Minggu tg. 24 “Agustus dibuka 
djam 8-12 rumah-obat Numa, Dari 
tg. 25 sampai 30 Agustus dibuka 
djam 8—19 Koo Hwie dan van Gor 
kom, djam 8—17 Sik Iang, ' 'Numa 

( dan Rathkamp, " 

  
    

pai Gimana pihak jnstansi2 beri" 
bantuan kepdda korban? tsb. 

BANTUAN PARA DERMA- 
WAN. 

tni beaia jg diteri- 
ma Pan. 17 Ag. dari Pem, pu- 
sat untuk Kota Besar Sema- 
rang gung merajakan Hari 17 
Ag. jl, dan adanja beaja itu 
belum lagi dapat  mentjukupi 
beaja sebagaimana telah diren 
tjanakan oleh pan.2 masing2, 
Pan, 17 Ag, Kota Besar Smg. 

(belah terima pula bantuan jg' 
! tidak ketjil haik berupa mo- 
reei maupun materieej dari pa 
ra dermawan dikota ini, bantu 
an uang 'ig diterima adg seba- 

njak Rp 20.348,52. Atas sum- 
bangan ini. Pan. 17 Ag. Kota 
Besar Smg, menjampaikan utja 

'pan terima kasih, 

|Aneka Djawa Tengah | 
rampai OK Sinar Monenan. | 

: 
| 
| 

  

DJEPARA. 
Pertemuan SOBSI dgn. 

kepala daerah 
Pada tgl. 19-38-1952 djam 9.00 te- 

lah diadakan pertemuan 'antara de- 
legasi SOBSI 'Tjabang Djepara, 
jang terdiri dari sdr.2: 1. sdr. Ha- 
mid Effendy, 2. sdr. Siswojo, dan 3. 
sdr, Pratojo: dengan Kepala Dae- 
rah Djepara jang diwakili oleh: sar. 
Sujoto Sastrowardojo. 

Hasil pertemuan tsb. dapat me- 
ngambil kesimpulan: sbb: “1. “Pada 
prinsipnja Kepala “Daerah Djepara 
dapat menerima kembali kaum Bu- 
ruh jang: dipetjat, dengaan tiara: 
a. Kaum Buruh dikerdjakan kembali 
menurut lowongan formasi. b. Si- 
sanja “dapat ditempatkan dilapangan: 
pembangunan Autonoom , mitsalnja: 
Perbaikan djalan2, desa dan Kota, 
perbaikan slokan2, pembikinan ru- 
mah2 dan gedung2 Sekolah Negeri. 
2. Didalam melaksanakan bal tsb 
diatas fihak SOBSI ikut serta, 
dan diwakilt oleh sdr. FR. Wagi- 
man dan Pratikto. 3: Tundjang- 

an Rp. 1,25 ada perbedaan taisiran. 
Pemerintah menafsirkan . uang Rp. 
1,25 sebagai tambahan minimum- 
loon. Fihak “SOBSI menafsirkan 
uang Rp. 1,25 sebagai sociale-voor- 
ziening, bukan tambahan upah. 
Penjelesaian tafsiran Rp. 1,25 tsb. 
diatas akan dilaporkan ke Pusatnja 
masing2 untuk mendapatkan kebe- 
narannja. 

PATI, 
“Waduk utk. mengoiri 

4.000 HA. Sawah. : 
Di Widodarea, 90'km disebelah ' 

selatan. Pati oleh Djawatan Penga- 
ran “telah dibuka waduk baru, jg 
diselesaikan dengan biaja Rp. 200. 

1000.—, Waduk tsb kabarnja dapat 
| memberi air Ta sawah ' seluas ' 
4.000 ha, 

  
|(PEKALON GAN. 

Dr. Lissapaly meninggal 

dunia. 

Pada tanggal 20 Agustus 1952 
djam 20.45, pada waktu persis habis 
pidato penjambutan dalam pertemu- 
an malam gembira penutupan Pekan 
Olah Raga Kepolisian Karesidenan, 
bertempat di. Sositeit Delectatio, 
Dr. Lissapaly dengan tiba2 djatuh 
pingsan. Dengan segera ia diang- 
kut ke Rumah Sakit Kraton oleh 
Dr. Sukadis jang kebetulan pada 
waktu ia. hadits djuga.. Ba ab di- 
dapat Chabar bahwa pada. djam 8.50 
ia menin ggal dunia karena ' menderita 
sakit Pa aa : 

Perlu mendapat perhatian, bahwa 
pada waktu beliau djatuh ' pingsan 
dimuka pengeras swara, persis se- 
habis mengutjapkan. penutup  pida- 
.tonja dengan. kata: ,Mensana in 
Corpora sano Sih: Feriaa 

BUJARAN. ' 

Truek Terguling. 

Kemis 21 Kebut" “kira2 djam 
17.30, pada waktu sedang - turun 
hudjan lebat di Bujaran (Demak) 
telah terdjadi ketjelai an lalu-lintas 
Sebuah truck no K 70 telah ter- 
gelintjir, menghalang | rel kereta api   sebelah barat djembatan kereta-api. 
Kedjadian itu | hingga menjebabkan 
terhentinja perdjalanan kereta api 

juntuk Ik 1V, djam. Kereta2 api |laatste dari Rembang dan dari Se- 
: Marang, sampai terpaksa menuru- 
"kan penumpangnja karena tidak da- 
pat meneruskan 
Dg bantuan sebuah katrol dari Seat 
marang, truck jg terguling tadi da- 
pat diangkat. Ketjelakaan manusia 
tidak diberitakan, e 

' perdjalanannja. 
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| bana ah anta NN 2 

Kita  Mombe az? Keteran .gan 

hn gan , dea : 

per sampai sekarang “seret: 

. . kesukaran? alam #imancicle 

Tae 3 afivikkeling, . Suehjar iselan- 

2: djutaja: menerangkan, bahwa 

iredes. Hubungan dagang Indonesia jg 
| paling besar ialah dengan Dje- 

"1. 2 Anterika ho. 1g 

Na 4 Djermi 

  

   
   

  

wa banjak ba- b £ 
an2 men ih kita jang tidak 

& tdak dapat diexport 
fee 2 tah, kina. tapieca, ka- 
Ixet (jang telah djatuh harga. 
“Inja) — hal mana mengakibat- 

kan temahuja kegydukan de- 
Viezen negara, maka Suchjar 
mengandjurkan supaja kita 
mentjari pasar2, “haru, "jang 
mungkin dapat diperoleh dine- 

  

   

  

(berdiri ditengah2 diantara Ke 
dua raksasa itu. Ben Na 

1 Berlaiman an negara 

ainnja, nega: demokrasi 
jat (RRT, Polandia, dsb.) utu- 

  

   

   

  

  

   

  

   

ka, tn, Djamaluddin Adinegoro,   Karel dari “baling Belanda ck 

  

Tjita2 Sovjet ang 
7 Dasar Sjarat Pokok Menurut Moskow. 

EAL STANFORD daikin Christian Science Monitor 1 

nulis, bahwa Da era a. biarpun 

Tr 
demikian Dinas Penerangan A 

N 
mengakuinja, sebenarnja 
klalam tjita? Skonkaad Pa Kn 
rika Serikat di Djakarta (L 
terang2-an dalam suatu 
ri dari tudjuh pasal, jan 
versity Herald, denaliting, Pali 2 dalam Monitor Gari Cha 

ri Selasa. 

sYelan bukan baal aa 
hasia lagi bahwa Soviet pre- 

rentjanakan revolusi dunia”, 

ikatanja ,,tetapi bukanlah da- 

ra-      

'sannja terdiri dari delegasi pe-| gara2 Eropah Timur dan RRT, 
merintan. Konferensi “itu me- 
murut Suchjar are ibil dua 

Papan 3 Matan, "4 panitia tetap: 'mengem- h 2 na Pen Le iPerusahaan 
“selandjutnja konfe/, | 

'rensi metobukk nan. kepada. Amerika 
Sidang Ki PBB agar IA a p : , 

Ia PE eka Mengalah Tak Lama Lagi Dapat konferensi antara wakil2 reme 

Yintah -seluruh..negara didunia Tasam Medal Di 
. Tugoslavia Na Pen eko- 

  

Lanhabhtoau” 

Selain itu jang agak penting 
ialah. bahwa eleh konferensi di 
adain Suktu “e0ntact-Bu- 

. dimana yaaa pengikut 
dari 

Mena an partike- 
Er Amerika tidak lama 

lagi akan dapat menanamkan 
modalnja di-industri2 Yugosla- 
via, demikian dikabarkan di Bel 

grado pada malam Rabu. Ke'en 
fuan ini adalah berdasarkan per 
setudjuan jang telah tertjapai 
antara Am Serikat dan Yugo- 
silavia din, lingkungan program 

| MSA jarg bertalian dengan soal 
nukaran pembajaran? jang 

Siakukan dengan dinar dalam 
Goliar 

     

       

          

    

  

   
   

  

|. Kedutaan besar Amerika di 
Belsrado pada malam Rabu me-i   
hwa. pembesar2 : 

sangat mengharapkan penana- 
man modal Amerika diindustri2 

ehjar, ramematracten jang dia balja mereka. (APP). 

      

jatakan dalam statemgntnie, kan p 

  

Gakam | kaum partikelir itu, 
ung . didjalankan. 

tidak begitu 
"usaha partike- | 

sar2 Belanda :3 
an, bahwa: 
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t dilaksanakan. 

Fihak Indonesia djuga oleh 
Rusia didesak supaja menga- 

Gengan Rusia ituy, 

Ti 

b
e
n
 

8 

7 Politik 
peng 

    

8 

(Latar Belakang | 

-misalnja Gengan negara2 lain- 

  
  

Tenan Nang kortrak  itu.. 

iTetapi mi ae didjalankan, 
ka . s5 1 ari, jedmesa 

ak merasa. competen! nta- 
5 Jain? wakil? dari Indonesia 
tah bertemu “dengah menteri 

dagangan Rusia, jang -me- 
ana. bahwa Rusia darat 

membeli Sa Gan an nba dari. 

  

   

    Tea 

  

Indonesia .da- 
pat mendjua barang? San aka Bata Ga hari Kemis, bahwa 

Ka aa 
Panai an - ah asa.di Mesir sedang merentjanakan kembalinja 

Sampai kemana. kebenaran ag Ban Mesir djenderal Moh Nadjb. 
terangan Menteri Rusia ini : di Kairo pada hari Rebo 

    

      

    

      

tidak dapat takan. dan Fuad Serajuddin. dua ta 
telah melihat keadaan Binaraa partai Wafd telah men 

Suchjar selandjutnja. mengata-| atas kehendak Bjonderai 
kan, bahwa bagi kaum pede-| 1 : 
gang Indonesia ada kemung-| Malam hari Rebo Mustafa 
'kkinan besar ui adakan | Nakas men'jangkal kebenaran 

daripada berita2 tersebur dan 
pimpinan partai Wafd melan- 
djutkan sidangnja di Iskanda- 
ria, “menurut berita dari Kairo 

| dengan maksud untuk ,.mem- Belan mai- | gan 
Nenen dan Belanda bitjarakan peniganisasi”. Si- salnja disini sudah mempu- 

njai afnemer tertenta sehing-j kap berani ini terhadap pem- 
bersihan jang. dituntu, oleh ga ira Indonesia tak 

Gagak Sae an 1 djenderal Nadjib telah menim- 
4 kesan pada 'penindjau2 

Idi London tentang adanja ke- 

J kuatan jang utuh dalam par- 
(tai Wafd, jang menurut kete- | 
rangan mendapat sokongan da- 

Iri segolongan kcum milioner | 

adio |Mesir jang bertudjuan untuk 
- imemulihkan kekuasaan kepada ' 

jpartai Wafd Menurut kabar 
| maka golongan ini sudah, dike- 

. tahui oleh djenderat Nadjib ' 
Sau dan Nadjih kini mempunjai ke 

Iiakinan. bahwa untuk menga- | 
lahkan mereka maka ia harus | 

ja sa-/ Mengadakan pemerintahan mi- 
at) liter, demikian menurut pen- 

I- ai penindjau2 Inggeris. 

Gagang dengan negara2 Ero- 
pah Timur, tang" Eisini masih: 
belum mempunjai wakil2 jang 
inemegang monopoli . seperti 

  
—.. Pemilihan umum 

— ditunda. 
"atah djauh - United Press 

3, ALAH seorang dari ke-3 (mewartakan, bahwa penindjau? 
5g Feran. jkeadaan di Tiaur Tengah di 

Dea telah menjaksikan ada 

     
K MANDO tinggi tentara rak 

jat Vietnam (Ho Chi Minh) 
I mengumumkan, bahwa sedjak perang 

6 Pperlawanan Vietnam berkobar pada 
ih tg. 19 Desember 1940, sampai bulan 

bu | Djuni 1952, tentara rakjat dan rak- 
a- fjat Vietnam telah memusnakan 219. 

346 orang anggota pasukan2 Peran-   
  

Kan” Pergulatan' Politik Antara Partai 
Wafd Contra Tentara Mesir? 

27 Orang Biang Keladi Kerusuhan Dawar Diminta. 

kan Hukum Mati 

S EMUA BERITA2 jang diterima dari Kairo kian Naa Ia 

kuat pendapat dalam kalangan? penindjau Inggeris 
: Mesir kini dengan pesat. 
arah pemerintahan militer dan bahwa partai Wafd jang amat 

han melalui pergulatan dengan ,orang kuat t” dari ten- 

menga 
| ang pemimpin terkemuka dari 

kan diri dari pimpinan partai 
Nadjib. 

lam merpati perdamaian Me- 

rah dari Picasso ataupun da- 
lam resolusi StockHolm sang 

mendapat ilham dari Kremlin 

kita dapati pengakuan itu”. 
Stanford meniatakan bahwa 
rentjana tudjuh pasal untuk 
revolusi duni, seperti jang :di- 
Siarkan oleh Moskow itu ..bu- 
kan'ah dimaksudkan unjuk 

konsumsi Juar negeri, melain- 

kan adalah hanja untuk kaum 

komunis diluar negeri sadjo”. 
Siaran ini sekali lagi menjata- 
kan kebaktian Kremlin pada 
revotusi dunia ,,biarpun Sovjet 
dengan sungguh2 menjangkal- 

nja” 
7 Sjarat |b 

Stanford - mengutip harian 

Moskow itu jang menjatakan se 
ba gai berikut: 

1. Kobar-kobarkanlah masio-. 

nalisme. jang memang asli ter 
dapat dalam pra bangsa 

ah #naprentari 
   

       

  

jang tak SANA maa pendirian. 
3. Usahakanlah klas buruh 

dad partai politiknja, jaitu Par 

   

     Mesir 

Bi te 

dalam Pe- 

Desas-desus jang tersiar 
takan bahwa Mustafa Nalas 

nja kemad juan2 seti ara  ber- 

angsur angsur kearah pemerin- 

tahan militer di Mesir, sekali 

pun djenderal Nadjib telah me 

pegaSkan. maksudnja utk mens) 
Gjauhken tentara dari soal2 po: 
fitik. Kedjadian2 berikut telah: 
diperhatikan oleh kalangan2 pe 
hindjau di London.  Djenderal 
Nadjib telah mengumumkan, 
bahwa pemilihan2 umum akan 
Gitunda sampai bulan Pebruari 
:tahun depan, Kemudian ia me- 
ngumumkan program  perbai- 
ikan sogial dalam djangka pan 
|djang tanpa menghubungkan se 
|suatu organisasi politik mana 
pun djuga untuk melaksanakan 
nja. Achirnja sesudah  timbul-'! 
nja kerusuhan2 pada pabrik2 
tekstil di Kafr El Dawar, djen- 
deral Nadjib mengerahkan “pa 
sukan2nja langsung dalam ak- 
£i tanpa mengadakan hubung 
an-hubungan dgn. polisi sipil 
dan lantas menundjuk Suatu 
Pengadilan militer untuk me- 
meriksa para terdakwa, 

Langkah2 Nadjib 

tjerdik. 
Kalangan2 penindiau perkcim 

bangang Ci Timur Tengah di 
London menganggap 'angkah2 
djenderal Nadjib tersebut ada- 

Baru2 ini telah menghadap Presiden Sukarno di Istana Me 

Peta Indonesia”. Buku ini adalah hasil susunan tn. Djamaluddin y, 
Pa Indonesia. 

  

Ta Harian K Ko. 
munis Teheran 

  

. Esteemar? 
ta Anti inang hari 

Ga an dag 

      

ni pengai gan 

paksa ne djabatannja, 
sesudah timbul kerusuhan? jg 
Maa gangga darah di 1 

      

untuk menjampaikan sebuah bi aa, #iowlow ' sebuah su- 

ratkabar jang tak 'berpartai. 

"(mengabarkan bahwa Ahmad 
Shafigh, suami puteri Ashraff, 

  
Sipil Iran “karena desakan ka- 
langan2 tertentu”. Seperti dike- 
tahui, Puteri Ashraff adalah 
Sdr. Shah jang telah mening- 
galkan negerinja karena men- 
dapat kritikan? pedas dari ka 
langan pemerintah, Ia dituduh 
bertjampur-tangan dgn soal2 
politik. Suaminja, Ahmad Sha- 

Paling Utara ? 

    

    

  

tidak sex 
simpati . sepenuh-penuh 

S.S). Hal ini diumumkan deng 
rumusan perdamaian” jang .|figh, adalah seorang “Mesir. 

& baru2 ini dimuat dalam Moskow Harian “Eitelaat” mengabar- 
kan, bahwa di Kermanshah, 
Iran baratdaia, telah terdjadi 
bentrokan2 'antara anggota2 
sukubangsa pengembara den- 
gan penganut2 komandan tenta 

Ta Kcm 

nan dalam 
2ngan Hu, 

4 Bentuklah persekutuan an 
tara klas buruh dan..klas tani, 

yunis. memegang sakr 
persatuan per 

   

garg kekuasaan jang se : 
nja, dan mendesak jang I ing 
nja. 

6) Ingatlah bahwa kemergke- 
kaan nasional jang sesungguh- 
nja hanja bisa ditjapai La 

bersatu dengan Soviet . 
Djalan ketiga, djalan ena 
jatay “djclan netral tidakah 
ada. Pilihannja han'alah anta- 
ra blox imperia'isme disatu pi- 
hak dan blok sosialisme dan 
demokrasi (Jalam arti kon 
nis) dilain pihak. 

7) Bentuk'ah ,.tentara na 
Lana rakjat” jang kuat di 

wah pimpinan Partai Komu- 
2. Perdjuangan rakjat besar 
ini gabungkanlah dengam per- 
djuangan bersendjata, jang me 
yupakan kegiatan iang teruta- 
ma dalam gerakan pembebasan. 
nasional dalam negeri djadja- 

han” 3 : 

DONKER. DJUGA..... " 2 

AOA 
Pembentuk Kalitisen Be- 

kum dari Senat Iran hari 
Kemis pagi telah menolak ren" 
tjana undang2 jang menghen- 
daki supaja Khalil Tahmasse- 
bi, pembunuh Perdana Mente- 

ri Razmara, dibebaskan kem- 
bali. Panitya tadi memutuskan 
baihwa Tahmassebi tidak bisa 
dibebaskan kembali atau diam- | 
puhi, karena hal demikian ini: 
akan melanggar undang2 “da-' 
sar serta tidak mempunjai pre 

sedent. Satu2nja kemungkinan : 

bilamana parlemen. menjetu: ' 
djui rentjang undang? . untuk 
mengampuni semua pembunuh- 
politik. (Antara-UP). 

Organisasi baru 
timbul di Iran. 

€ itu  Abdolmal 

» -dari- Mullahh:i 
Pan Kkshani. (ketua par-| 
lemen Iran), hari Kemis meng- 

umumkan. pembentukan suatu 

    

Ayak bahwa |: 
chianat terhadap pegorinja 
karena ia dahulu menandatan ga | 

pa Ghavam Sul. | 
1 Mean 

Manga Sip , 

telah meletakan djabatannja | 
sebagai direktur penerbangan | 

  

“an Iran Ditjap Peng: | Eden Sbg 
Pengantin 

  

  

Dalam menudju kembali ke Do 

but mereka didjalan2.     Hall, London, dimana perkawinannja 
Eden (menteri L.N. Inggris) dan Clarissa S. Churchill mendapat 
banjak ..gangguan2” disepand jang dijalan. 

Gambar: pengantin baru tadi, tersenjum 
kekiri kekanan: kepada kenalan serta handai-taulan. 

wning Street 10, dari 
dilangsungkan, 

Caxton 
Anthony 

Banjak orang menjam   
    

Tr. disana. 200 orang TA 

dengan dipimpin oleh Partai.Ko | uke2. |. 

An bar tai kroktuka F3 Sengt tak mau lepaskan ir 

Tahmasebi. 1 
Sementara itu Panitya. Den 

untuk membebaskannja ialah f 

landa, Antonio Donker, 
pada hari Kemis mengu-|x 
mumkan, bahwa ia telah 
menjampingkan usahanja 

untuk membentuk peme- 

rintahan baru bagi Neder- 
land. Pada hari Kemis kri 

sis politik di Nederland 
telah mentjaPai hari jang 
ke-56. Seperti diketahui, 
Donker adalah “dari golo- 

ngan sosialis. 

BAR LIMA DI BRASILIA 
MENINGGAL DUNIA. 

Salah seorang diantara baji 
kembar 5 jg dilahirkan senora 
Maria Aparcedia Alvane hari 
Selasa telah meninggal dunia 
pada hari Kemis, 

   

SALAH SEORANG BAJI KEM | 

organisasi baru jang bersifat 
an dan kebangsaan, 

fang diberi nama Gerakan Ti- 
mur”, Ketika mengumumkan- 

nja kepada pers, Abdolmal me 

ngatakan bahwa ia jakin ajah- 

nj, akan menjokong usahanja 
tadi. Akan tetapi Ayatolan su 

dah sering mengatakan bahwa 
ia tidak akan memperbolehkan 

anak2nja untuk memperguna- 

kan namanja gung maksud2 
potitik, Mam TER). 

"Yara 
Baru 

Membuat Garam Akan 
“ Bermanfaat Utk 

Pertanian 

JARA BARU utk mem- T   
  

mendjadi peddakh kini ialah ' 

pemerintahan militer. itu akan 

pek2 daripada -.peristiwa2 di 
Mesir. Pendapat umum di Lon-/ 
don ialah, bahwa “kebangkitan | 
kembali dari kekuasaan partai 
Wafd jang 'djelas. terlihat itu 
akan memaksa kepada djende-. 
ral Nadjib untuk memerintah 
nogara dengan kekuatan tenta 
'ranja, sekalipun mungkin ter 
njata hanja untuk: sementara 
waktu ialah hingga terbentuk- 
nja sustu pemerintahan sipil 
jang bertangsung-djawab. . 

Sementara itu djaksa militer | 

apakah ketjenderungan kearah |. 

Han Mn agan tjara jang 

  

terus berlangsung, “sehingga | pati» utk Ba rtanian ag 
akan meliputi gama sekali as. Pa L si Dr, z AN Sh Ani 

Columbia. University. 

Menurut Dr. Smith, tjara ba- 
Iru.itu dlm pembuatan garam de 
ngan biaja sangat murah telah 
didapatkan oleh ahli2 dari Her- dah 
yard University “dan Lembaga 
Tecknologi di Massachusett! Un- 
tuk luar Amerika, 
ini pertama-tama boleh disuma- 
kan di Israel, suatu negara ke- 
tjil jg mempunjai penduduk sa- 

jagat banjak dan pula mempu- 
njai bamjak tanah jg tak dapat   Mesir pada hari Kemis telah 

Ininta supaja didiatahkan hu- 
kuman? ma'i atlas diri 27 orarg 
pekerdja jang Gitudah telah me: 
lakukan pembunihan dan peng 
rusakan dalam kerusuhan2 dij 
paberik kapal Kafr el Dawar 
pada tanggal 13 Agustus jl. 
Sebelum itu pengadilan mili- 

ter telah memutaskan hukum- 
an mati atas diri Mistafa Kha- 
mis jang dituduh telah meng- 

hasut! kerusuhan? itu, Hukum- 
an-hukaman jang dimirtakan 
itu dikirim kewarkasbesar ten- |   

lah tjerdik akan tetapi jang 

tjis. Demikianlah disiarkan oleh kan 
for berita VNA dari Vietnam Utara 
ketika hari Rebo jl. Dalam wakta 5 

tahun, antara permulaan perang sam 
pai achir tahun 1951, 170.000 ang- 
gota pasukan musuh telah tewas, di 
tangkap "atau menjerah. Dari pembe- 
basan (perebutan oleh tentara Viet- 

tara Mesir di Kairo untuk di- | 

'nam Ho) Hoabinh ketika 
Februari 1952, sampai 
Djuni il, pasukan2. musuh 
kehilangan 49.346 orang. 

Diantara korban2 lawannja  ter- 
dapat 2 orang djenderal-mayjor, jaitu 
panglimabesar angkatan udara  Pe- 
rantjis di Timur Djauh (tewas di 

bulan 
permulaan | 

telah 

'digunakan utk pertanian, derr.i- 
kian Dr, Smith. (Reuter). 

YUVRAJ KARAN SETUDJU 
DJADI KEPALA NEGARA 

Mangkubumi Kashmir, Yu- 
vraj Karan Singh, merurut ka- 
bar telah menjatakar dim per- 
temuamnja dgn perdana Mania 
ri Nehru dari India | hari 
Rebo, bahwa ia akan bersedia 
mendjadi kepalaregara Kash- 
mir jg dirdik tatk pertama ka- 
lina, demikiar diterangkan oleh 

Plan 5 
Sel arah. Produksi Russia Harus Naik 70 pCt : 

k v Tjalon Utama Pengganti Stalin? 

  

KAN Wiki Sovjet ,, 
3 m tadjuk-rentjan 

  

   
   

Ja.0, ibu mer 
Komunis Pa 

telah : s kemenangan? 
5 memperbesar     

"wombrba ke-19 jd. ini disam 

buk, Hanana Sania oleh: rak- 
Scvjet, sedangkan petun- 

Bus mengenai Rentjana 5-Ya- 
'hun dah anggaran dasar baru 
dari partai itu "membuka ke- 
mungkman2 jang gilang-gemi- 
lang dalam perdjalanan mehnu- 

'djw ke komunisme”. “Pravda" 
| seterusnja menerangkan, . bah- 
iya Rentjana 5-Tahumn ini akan 
menandakan peralihan dari So- 
(sialisme ke Komunisme. serta 
akan menjempurnakan pereko- 
homian nasional. Rentjana  5- 
Tahun jang ke-4 (jaitu . jang 
sudah lampau) telah diaehiri di 
Sovjet Uni, dengan hasil pro- 
duksi jang 1396 lebih besar da- 
ripada ketika tahun? sebelum 
perang. Hasil produksi ini ada- 
lah 4875 lebih besar daripada 
apa jang diduga semula. Demi- 
kianlah tadjuk. -rentjana ”Prav- 
Ga” jang dikutip LOLA eno 
Moskow, 3 1 

Perintjian renijana 
5 th. jg. ke-5. 

Seterusnja kantorberita Sov 
jet.,.Fass'”. hari Kemis... mengu. 
mumkan perintjian Rentjana 5- 
tahun jang ke-5 Sovjet Uni. jg 
harus tertjapai dalam tahun 
1955. Pelaksanaan rentjana ini 
sudah dimulai ketika tahun 
1951. Seluruh hasil perindustri 
an harus meningkat dengan 

F York Times”. 

Tahun” 

Pravda” hari Kemis jl: pun tu- 
anja, bahwa diadakannja Kon- Iis & 

ke-19 (dari Partai Komunis Sevjet Uni pada tgl 5 Oktober ' 
merupakan suatu kedjadian jang bersedjarah, dida- 

dan rakjat Sovjet, Dikatakan ' 
Kongres jang ke-18 (13 tahun j.), rakjat Sovjet ' 

besar dibawah pimpinan Sta- 
kekuatan negara Sovjet dan sa- ' 

mpertinggi prestige nasional didalam hubungan inter. ' 
Klan. terus madju kearah kemenangan Komunisme, 

vitet dan lebih giat lagi beker 
dja, mengurangi ongkos2 pro- 
duksi dan memperbaiki kwali- 
tet, (Antara—Reuter). 
Dalam pada itu menurut 

“New York Times”, mengenai 
kemungkinan? siapa ig akan 
gantikan Stalin kelak harian 

Amerika tadi memberi kans jg 
terbesar kepada Malenkov, te 
tapi inipun 'harus dipertim-! 
bangkan 'setjara berhati2. Bu- 
kan tanps arti, bahwa ketika 

tgl. 29-Djuli jl. pers Sovjet ma 
sih mua: gambar rombongan 
pemimpin Sovjet. Disamping 
Stalin tampak -Borig, disam- 

ping Boria baru berdiri Malen- 
kov dan Molotov. Tetapi daf- 

tar Politburo jang diumumkan 
pad, hari itu, menempatkan 

nama Molotov diatas Malenkov.' 

#jang kabarnja 

Templer 
| Aa am: 

$ 25 GERALp TEMPLER, 
komisaris tinggi @ 

di Majaya, hari Bata 
mengadjukan ulfimatum k 
da. 40 penduduk desa Mat: 
Tinggi, Ullimatum ini Sial 
"Beri keterangan atau pergi 
Djika mereka tidak wemberi 
keterangan tentang ditembak- 
nja Seorang Tionghoa .pegaw 
pemerintah sewaktu minum k 
pi didesa itu hari Kemis : £ 
lalu, maka mereka akan 

nja, 
bah 

Sekalipun tempat terdjadin 
penembakan segera dikepung 
namun tidak seorangpun dapat 
memberi keterangan . tentang 
penembaknja, Templer meng: 
takan, tjangkir2 kopi jg m 
setengah terisi menundjukk 

bahw, sekurang2nja ada 1 
orang dalam warung kopi : 

sewaktu penembakan itu dil 
kukan. Temp'er menerang 
kepada 40 penduduk tadi, 
wa larangan tidak boleh kel: 
rumah, jg.dimaklumkan mi 

Butuh 
Tenasa 
Imigrasi Djepang” Ke- 
“Caledonie Disebphlkan 
Kerapnja Buruh Indon. 

“ Palang Kembali 

    
mis mueimberi keterangan? se) 
jutnja. perihal persebudjuan 

telah tertja 
antara pemerintah Dj “d 
kedutaan besar Perantjis 
kyo, utk ng es hg 2 
warganegara - Djepan 
Nouvelte Caledonie, 

nurut kalangan di Paris: Ca 1g 
siatif usaha tadi terletak "pada 

lautan Perantjis, jang , kemu 
an memberi instruksi k 
kedutaan besar di Tokyo. Atas 
pertanjaan kedutaan besar 
rantjis, maka pemerintah D 
pang menjatakan tidak berkebe 
ratan terhadap emigrasi 2.000 

lorang Djepang tadi. Akan tata 
pi sementara itu angen sa 

japai Lean setjara for 
mil, ana   Demikianiah tulisan . ,,New 

  

FAROUK INGIN MENE- 
TAP DI ITALIA. 

“Dilipat keterangan," bali 
Dewan Umum di Nouve!le Ca 
ledonielah jang minta su 
diperbolehkan. mendatang 

Ipekerdja2 dari Djepang t   Dari kalangan2 diplo- | 
matik di Washington dida- 
pat kabar, bahwa bekas | 
radja Farouk dari Mesir | 
telah" menerangkan 'kepa-'   

"70X. Preduksi industri berat 
harus diperbesar, demikian pula | 

da perwakilan pemerintah 

buat garam dari air laut 
dgn biaja jg sangat murah ka-| 

tjara baru 

2 nan Italia, bahwa ia bLermak: 
d han 2eng 

Meng bencana Banget asi | sud untuk menetap di Ita- | 
Pn Mean Penata lia. Kabarrja ia telah me- | 
ran2 kapal jang sudah ada. has 
rus diperluas dan disamping itu' nolak Ten dari saha- | 

bat2nja untuk menetap di akan dibuat penataran2 baru- 

Mean mengunan Jang. Dah Spanjol atau di daa ega 
J ting akan dibangup kembali. 

tama, untuk pena 
|lam tambang2 nikkel, 
pa, tahun jang lalu, 23 

bangsa INDONESIA jang ber. 

Idjumlah beberapa ribu ora 

jitu telah pulang  ketanah 
' mereka, hinggg tambang? n 
“kel tadi mengalami. kekura 
ngan pekerdja. Djumlah 
|kerdja bangsa Indonesia jang 
/masih ada di Nouvelle Cale 
nie ada kira2 1500 grang, t 

|tapi atas desakan pemerintah 
Indonesia mereka akan dipu- 
langkan ketanah-air. (Antara- 
AFP). 

  

Industri minjak djauh me-| JANG SUDAH TERKENAL 
lampau renijana.: 

Produksi industri minjak, ha: 
rus lebih besar lagi daripada" 
apa jang mula2 diminta oleh 
Stalin supaja tertjapai dalam 
tahun 1960, Djadi jang mula? 
ditetapkan Te" dihasilkan 
dalam tahun 1 sudah harus! 
tertjapai — malahan lebih be- 
sar lagi — dalam tahun 1955. 
Demikian pula keadaan pada in! 
dustri2 pentinx lainnja. jang 
produksinja. harus dipertjepat! 
dan diperbear. Perlu dikemuka- 
kan disini, bahwa pada achir 
perang dunia II Stalin mene- 
rangkan. bahwa pada 'achir ta 
hun 2 Kon Uni harus su 
dah hasilkam 60.000.000 
ton Hina 60.000.000 ton . ba. 
dja, 50.000.000 iton besi kasar” 
Menurut rentjana jang harus: 
tertjapai dalam th..1955, jaitu 
Rentjana 5-Tahun jang ke-5, 
Sovjet harus menghasilkan ham 

  

   OLIOHE: LIJN RASTER, dan. ETIKET BERWARNA. 

Mis Telor- Istimewa tjan .DWIWARNA 
Terbikin dari bahan jang ter 
pilih. “Banjak menga: Vi 
tamiene. Baek untuk kaseha- 
tan dan bisa di-simpen lama 
tida gampang rusak, 7 
Di kluarkan oleh: 

Pers. MIB ..TAVANG” 
Lemah Gempal 130 B 

SEMARANG. 
Boleh dapet beli dimana Toko? 
dan Warung2. 

  pir 70.000.000 cm minjak, 44. 
000.000 badja dan 34.000.000 

besi kasar. t     
Isesudah Rentjana 5-Tahun jg 

Penting untuk Njonja2/Nona2 

Buruh dgn. gembira mem: 
banding-tulang. 

Berita UP dari Moskow me- 
ngatakan selandjutnja. bahwa 

  
Pusat pendjual: 

ke-5 tadi diumumkan, maka 

Istimewa untuk kcinawa Wanita : 
supaja BEBAS dari gangguan 

penjakit DARAH-PUTIH, datang bulan tidak tetap dan berasa 
sakit diperut djika akan dapat kaen kotor, maka, minumlah: 

Anggur Djinsom tjap »BUAJA" 

KONG DJIN TONG 
Pekodjan 105 — Telp. 1885 Semarang. 
  buruh pabrik2 diseluruh So-| " 

vjet Uni segera mengadakan 
tapat2 raksasa dan menjetu- 
djui resolusi untuk memenuhi 
hasil2 jg ditetapkan dalam ren 
tjana tadi sebelum waktunja. 
Para: "pembitjara berseru supa- 
ja kaum buruh mengerahkan 

Peladjar2 beridjazah S.M.   kalangan jg lajak dtvertjaja 
(mintakan persettdjuannja. "pada hari Kemis di Now-Delhi 

— Kerugian Peranfjis Di Vietnam Sedjak 1946 
Gaobang ketika Mei 1951) dan 
Chanson, komisaris dan komandan 
pasukan2 kolonial Perantjis di Viet 
nam. Selatan (tewas  Djuli 1951), 
dan 8 orang kolonel, 3 orang kolonel 
lainnja telah tertangkap. Selama pe- 
rang di Vietnam ini, sedjumlah be- 
sar perlengkapan telah djatuh keta- 

segala tenaga jg ada padanja, hgikuti 
untuk memperbesar produkti- 

erbagai kursus B. I. 

Agama). 
Mereka akan diangkat se 

opdracht. 
Surat. lamaran, disertai tu 

disahkan oleh kepala sekolah, 
keterangan berkelakuan “baik 
harap dikirim : Na 

ngan tentara Vietnam Ho, diantara- 
nia, an si 50. bt sendjata 
api aari berbagai kaliber dan 71 bu 
ah kendaraan bermotor. Disamping Ag AAA 
itu tentara Victnam djuga telah han 
tjurkan 4.143 “kendaraan bermotor 
kepunjaan lawan, serta 165 buah 
pesawat terbang, (NCNA),   

KURSUS 8.I. 
A. a/b/e dan sekolah2 vak 6 tahun, jang ingin menjumbangkan tenaganja dila 5 

didikan page Kementerian Agama, ganj pangan pen 
dapat melamar untuk me- 

dari Kementerian P. P. & K. 
(umum) dan Kementerian Agama (ilmu agama dan hukum 

bagai pegawai dengan Studie- 

runan idjazah, nilai udjian, jang 
surat keterangan tabib, surat 
dari tjamat tempat kediaman, 

Djawatan Pendidikan Agama bagian In- 
arta selambat-lambatnja tanggal 31 Agustus 

Djawatan Pendidikan Agama. 
Mr, R. SUNARJO, 

  

  

Uus e 

dari desanja itu untuk selama? 

ALANGAN jang men : 
tahui di Paris hari HA 

japai » 

       



    

gauta rombongan penjelidikan 
tanah Perantjis, jang baru2 

| Ini telah menemui adjalnja dg 
ngeri. Waktu ia ditarik dari 

. dalam tanah dimana ia men ' 
djalankan penjelidikannja sa 
dalam 300 ates fiba2 tali 

: erputus, hingga ia terpelan 
te J ting kebawah dan tewas. 

    

' 

Badja 

|. Ada'2 Kali Lipat Pro- 
“ duksi' Russ a Dalam 

     

    

    

    

    

   
   

     

      

    

      

   

  

    

    

  

    

   
   

  

   
   

   

    
    

  

     

    

   

    

    

    

sar hasil jang akan tertj 

Ar Pang maa 
Dinjatahan puLa 

wa Amerika menghasilkan 
6 lebih banjak te- 

naga listrik 3 kali, dan 1!/, kali 
ng Na D3 akan 

ke V. ni pada 
chir Rentjana 5-Tahun jang 
jang kelima ini 

Pada waktu ini pabrik2 ba- 
“Amerika tiap? tahun me- 

ngerdjakan badja kasar seba- 
njak 95.400.000 ton metrik. So- 

t Uni bermaksud menghasil 
-sebanjak 41.000.000 ton 

metrik pada achir tahun 1955, 
tay 60”, lebih besar daripada 
pa jang dihasilkan sekarang. 
Amerika Serikat hasilkan mi- 

: sebanjak 305.000.000 ton 
. metrik djika dibandingkan de- 
ngan 70.300.000 ton metrik jg. SE aa 2 £: pesia 

“ka kini djumlahnja 523.000.000 
ton metrik. sedangkan rentja- 
na Sovjet ialah unjuk meng- 

— ton metrik. Pabrik? pembang- 
kit tenaga listrik Amerika 
menghasilkan tenaga listrik se- 
besar 432000.000 kwh, djika 

jong hendaknja tertjapai pada 
adhir 1955. Demikian diwarta- 

Dimaksud Spj Utara Tu. 
Tuti Kehendak USA: Ko- 

pesawat? terbang Sekutu atas 
Korea Utara itu dimaksudkan 

T
A
N
 He 

IA K
OR
EA
N 

M
P
N
 

TT 

hal soal tukar-menukar tawa- 
na Seperti diketahui, 

i
i
 

sementara itu telah diperkuat 
| oleh pernjataan Presiden Tru- 

Utara, djika ia tidak menghen- 
dakinja. (UP). 

| Sementarg itu radio Pyong- 
yang dalam siarannis pada 
hari Djum'at pagi menjatakan, 

. bahwa pesawat2 B-29 Amerika 

telan membunuh wanita2 serta 

kanak2 dalam serangan2 uda- 

ra jang dilakukan pada hari 
Rabu. Selandjutnja dikatakan, 

bahwa serangan2 itu berlang- 
| sung selama 8 d'am (menurut 

angkatan udarg Amerika 4 
djam) dan telah . didjatuhkan 
sedjum'ah 1.500 buah bom. 

UP) an ng 
9 - an , 

FAKULTET KEDOKTERAN 
| MEDAN DI BUKA. 

|. 'Menuru' keterangan pimpi- 

nan angkatan laut Amerika Se 

(ag uan   
4 Inilah gambar kenang2an dari | 

| Marcel Loubens seorang ang | 

  

— Tallor KONG HIEN” 

Bodjong 34— Telp, 1187 

SEMARANG 
    
  

TAILOR ' 
FOR EVERY NEW STIJLE 

0000 81 SETERAN 
SEMARANG. 

.M.S. RAHAT 
sa ABI 
See RANG 223 

Indonesia dan dapat banjak pu- 
'|djian. Specialist untuk Wasir 
(Aambeien) ASTHMA KEPU- 
'TIAN, IMPOTENTIE dan lain? 

| Penjakit. ZONDER OPERATIE 
(Pagi 9—12 

Tabib jang paling terkenal di | 

    

N. V. MASKAPAI Asuransi , 
2 (lasurascz Society »INDONESIA" 

" Tjabang SEMARANG : 

   - 

Kantor Pusat D JAK 

SURABAJA 

Maskapai Assuransi 
Jang Pertama 

A ASSU 

aa 

|. SEGAL 
        Dj. bitjara (Sore 5—7 

    
| aan BANDUNG, MAKASSAR, MEDAN, SEMARANG 

3 Tg 
Su 

Alamat ,Tjabang Semarang Purwodinatan Barat II No. 24 

Nasional 

7 

5 
3 

2 

Ki 
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South and West 

UNDERWOOD 
SPEEDS THE WORLD'S 

BUSINESS 

Dibawah 

  
Letter ,W“ 

Tugu, Jang Ketinggalan 
Djaman ..... ka 

w AKTU para wartawan 
Djawa Tengah menin- 

djaa Pusat Djawatar Pelajaran 
di Dji. Gunung Sahari Djakarta 
mereka sama tertjengang keti 
ka meliha! sebuah monument 
(tugu peringatan) dihalaman be 
lakang kantor djawatan tsb. 
Monument tsb perbentuk sebu 
ah tugu dimana terlukiskan se- 
buah mahkota negeri Belanda 
dengan dibawahnja huruf ”W”. 

mahkota dan huruf 
”W” itu tertulis dengan bahasa 
Belanda: 

Ter nagedachtenis 
vielen in de jaren 1' 
Tiap orang mengerti bahwa tu 
gu-peringa tsb tidak dimak- 
sudkan untuk memperingafi ar 
wah pahlawan? Indonesia jang 

| telah gugur selama revolusi ke 
| merdekaan, 

  

SAMUEL P. HAYES MENDJA 
DI ASSISTEN DIREK- 
TUR M.S.A, 
Mutual Security Agency meng 

umumkan kemarin, dulu dengan 

resmi, bahwa Samuel P. Ha- 
yes jng kini mendjadi kepala 
missi tehnik dam ekonomi M. 
SA. di Indonesia. tg 10 Sep- 

tember jang akan datang di- 

angkat mendjadi assisten-direk 

tur MSA un uk Timur Djauh. 

Ia menggantikan Dr. Clarense 

Decker, jang akan kembali 

memgang dijabatannja jang la 

ma sebagai Presiden Perguruan 
Tinggi di Kansas City. 

PEP PLS LELE 

RoyRosers 42 

»Departement van Scheepvaart ' 
hen die, 

1 - 1945? : 

Sole Imporiers: 

GEO. WEHRY & Co.N.V. 
Semarang — Telp No. 1908 

  

IL ma SA aa 

10600 PEMBELI 
mendjadi 

1000 LANGGANAN 
Djamu Njonja Meneer Sema- 

rans terus menerus .membikin 
tiap Pembelinja mendjadi Lang- 
ganan jang tetap. Ini disebab- 
kan oleh kerna Djamu Nionja 
Meneer dapat membuktikan ke- 
mandjuranja. Untuk sakit ke- 
pala, nilek, pusing dan segala 
sakit urat-kepala, minumlah 

DJAMU STROONG 
Lebih mustadjab, lebih sedap 

Gan lebih halus. Mintalah Daf- 
tar Harga 1952. 

     
Maap A3) 
TI NN UKG 

“Yoko Pedamaran 90, Agen? 
Depok 36B, Mataram 414, 697, 
210, 942, Lemahgempal 52, Pe- 
tekan 35, Darat 33, Pontjol 88, 
Dj. Demak 12. Labuan 14. 

2 A8 1 DJUTA PENDERITA 
“KUSTA DI SELURUH , 
DUNIA. 

Dua sampai tadjuh djuta ma 
nusia diseluruh dunia menderi- 
ta penjakit kusta demikian bu 
nji sebuah laporan dari WHO 
(organisasi kesehatan sedunia). 
Pusat jang utama dari penja- 
kit ini terletak di Asia dengan 
kl. sedjuta penderita kusta .di 
India dan sediita pula G: Ti- 
ongkok. Selandjutnja terdapat 
2 djuta penderita penjakit ini 
tersebar di Afrika, terutama 
sekali di Afrika Utsira, jang 
menurut taksiran terdapat 
200.009 orang. Di Belgia Kongo 
morurut taksiran terdapat! 100. 

na Teks Obat TAY AN HOO OJAKARTA-KOTA 

     

  

1 

BERARTI, ......... 
MENDJAGA KESUBU - 
RAN BAJINJA 
Segpr dan sehat se- 

BAYI kalau Selalu mi - 

   Lanka 

  

MEMELIHARAKAN KE- 
SEHATANNJA SENDIRI 

   
Tanab Lapang Giedad 9 Tel K seng 

|. Distributors : 7 

larmsen Ve:wey 
Tt mr Kim 

On “au 

Dunlop N. V. 
Djuga dapat beli 
Toko2 di 

aa EA ana an 

diantero 
INDONESIA 

  

ED Mcodeblad MARION Rp. Ga 
(Het Nicuwe Modeblad., 3 

   
Na EL int Ma Lana 

      

BELLA “... Be 2 
$$ Modeles ......... MA ar 3 ae ——— 
Beta EA ka GED. OPTICIEN: 

3 La Grande Revue 5 tr AMERICAN 

' Collection-d' Ete “,, 115 5 OPTHOLMOTICAL 
Elegances ...... » 11.—Montir-montir Model Baru. 

Katja-katja complete. 
Harga Tanggung Melawan. 

Shanghai Optical Go. 
Pekodjan 82 — Telf. 1125 

SEMARANG. 

Semua dari Zomer 1952 
Ongkos kirim bebas. 

nGLORIOUS" 
Sidodadi 3 — Semarang. 

“SELIAS" 
KAP JBEP, PICKUP, HOES, DEKKLEED, 

. BEKLEDING untuk MOBIEL & MEUBELS. 
ALAMAT: Kp. Pengapon 359 Semarang — 

muka Bengkel D.K. A. 

  
AHLI: 

  

PRODUKSI BADJA INGGRIS : HYDROGEN DIANTARA 

  
  009 penderita penjakit tersebut. 

MEROSOT 409p. BINTANG2. na REO SKELON orporasi Besi & Badja 2 dg: 4 2 
gris jang dinasionalisasi, a55 #- Ta Haa radio hari Se- ". D Kemis ini mengumumkan bah- mel da Mata 9, 00 wa ketika tahun 1951 Inggeris bintan 2. ada Ne aan. menghasilkan badja kasar se- | terpen em ..pendapatan | 9. 00 banjak 15.638.000 ton. karena | mi dalan al mu astrono-| (Seg, kekurangan  bahan2 mentah. bernenN meme hagn : Dalam peri.” “Na Produksi ini berarti kemeroso- |», ai akan di Sydney | umur) tan 496 selama th. pertama ban ena tadi menjatakan, ng sesudah indus ri tadi dinasiona aa clah terbukti bahwa langit lisasi. i antara bintang? mengandung : hydrogen jang lebih dingin dari Man gatabinntnnkasbngnelmna ab KERUGIAN2 AMERIKA 300 deradjat Fahrenheit diba-|-” extra : Pertandingan O- 
DI KOREA. wah O, Hal tersebut utuk per. | lympiade ke15 di Helsinki. 

an Pe eR Nana 

“Ea | tama kali diketahui oleh para Djumlah kerugian2 jang di- |sardjana radig di tahun jg Pig derita Amerika di Korea sedjak DUTA BELAND4 UNTUK pet'ahnja perang Korea ber- "MESIR. Ta LN djum'an 115.373 orang. Demi- | UK 
kian departemen pertahanan PA na Pan Rana 2 Ba pada malam 'rangkan bahwa surat2 kepertja Kemis. Pengumuman tersebut san dwa baru Beltoda untuk selandjutnja mengatakan, ba- sj | . Mesir, Koopmans, dialamatk hwa dalam angka itu termasuk kepada ,,Seri Baginda Tatanan serdadu2 jang tewas, luka2 Fu'ad II. Radja Mesir dan Su- dan jang din'atakan hilang. dan.” 5 IE 

  
Aan 

  

  

TRIGGER ...THAT 
TIMBER FikE's 

COMIN' LIKE AN' 
EXPRESS TRAIN/ 

WENVE GOT TO GET 
BACK TO HETTY 

MECLURE!/ 

  

  
       
    
   
    

     
    

  

   

rikat di Washington pada ha- | 

rea berkobar telah terdjadi 61 

insiden. dalam mama kapal2 A- 
. merika tenggelam atau menda 

Apat kerusakan2 karena tem- 

ira atau karena sebab2 jang 

dari kedjadian2 tadi 141 anggo- 
ta angka'lan laut Amerika telah 
tewas dan 354 orang dapat lu- 

“ ka2 Djumlah kapal Amerika jg 
| “ditenggelamkan seluruhnja ada 

ri Kemis, selama perang Ko- | 

akan2 meriam pantai Korea 

  

tidak diketahui Sebagai akibat . Trigger. . .. api jang 
membakari pohon2an mendja- 
lar setjepat kereta ekspres sa- 
dja. . Kita harus kembali  ke- 
pada Hetty MeClure ! 

55 IG | 

  

THERE'S TH' BOULPER 
WHERE CL LEFT HETTY... 
WEE GOT TO BEAT THAT 

FIRE OUT OF Here! 20 

  

— Itulah batu dimana ku- 
tinggalkan Hetty. Kita harus 
mentjoba mentjegah api 
mengganas disini. 

ama 

  

     

I KNOW THIS Is WHERE BAT N5-3 
THREW HETTY OFF His Horse - 
BUT £HE'5 GONE/ METTV, 
CAN YOU HEAR ME 2 

  
—' Aku tahu betul, disinilah 

kan dari kuda oleh Bat Winger. 
Hetty dilempar- 
ia tidak ada 

tempatnja 

Tetapi 

| 9 
1 

n 
/ 

Susu 

  IN-11 

. Vapatditjapai ”—— | 

WENsED 
Muxmar 

  

    # Dimana Tuan 

membutuhkan susu manis 

pilihlah jang terbaik: 

Pilihan Indonesia ! 

     

  

Au oleh setiap orana 
    

      D   

  

  
JA NONA       
  

  

ZONDER OPERATIE 
Spesisl sakit AAMBEIEN 
(Wasir) orang Laki korane 
zoewat (Peloe) IMPOTENTIK 
dDrang Perompoean sakit KE. 
POBTIAN dan tida Tjotjok 
Darah. 
Panggung bisa bikin baek. 
Segala waktoe kita hisa kirim 
obat2. 
LL Obat Sakit Aambejen 

Ie Pp 50— 
2. Obat Keputian of 

- tidak tjotjok bulan 
3 orang perempuan Rp 100.— 

     

(oat Kuat orang 

| Kang aa LO. 
T.B. Surat2 hurap disertai 

iang Rp 2.50 buat balasam. 
Djam bitjara: Pagi 8-1 

Sore 4—$ 
Minggu tutup, 

AMIRODIN 
Depan Koessomajodan 95/A 

SGG 

LL AL maa AL LL AI naa 

  

TA Sa naa 

  

  PELLL LELE EL L LS SEL LA. 

VITANOL EXTRA KERAS R. 

  

DJAMU 
60,— untuk Ilaki2 ada umur & 

i d d s al an ena nu! Sariawan 
(nikmat) R. 20,— 3 ds. R. 57,— 
SORGA ISTRIPILLI, tangg. da- 
pat bikin istri kembali seperti 
gadis. R. 20,—.3 ds. R. 57,— 
SUIRINE. PILL. tangg. baik 
kentjing gula-nier-eiwit, nier- 
steen .R. 20,— 3 ds. R. 57,— 
Porto'R. 2,— Masih sedia lain2 
Obat. Prijsc. gratis. 

IND. KRUIDEN-THIO GIOK GIEM 

Menjembuhkan dengan lekas 
sakit panas dalam, bibir pi- 
tjah2, gusi bengkak, badan 
merasa panas dsb. 

Minjak Sariawan 
Untuk mengobati bibir pi- 

tjah2 dan luka2 dimulut. 
Dapat beli di: 

Gang Tengah 22 — Semarang. 
Agt. Smg. Plampitan 22. ' 

— Pasanglah “Adpertensi dalam 
Harian 

»SUARA MERDEKA" 

  

  

    
  

    

CITY CONCERN CINEMAS 
LUX 5.—7.—9.— Ini Malam Premiere (u. 17 tahun) 
Jacgues PiLLS-Danielis CODE T-Duvalles-Denise GRAY 

.EEN VROUW PER'DAG" -UNE PEMME 
PAR JOUR” # 

(Satu prempuan per hari) Operette jarg Kotjak dan Lutju 
Matinee Minggu pagi djam 10.— 

  

  

  

INI MALAM LD.m.5. 

ORION 5.00-7.00-9.00-f 15th) 

INN 

   

PN PRANK 

DENNIS AN $ 

JMORGANI 
"IREINIA         

aa aa En Ne 4 

EXTRA": Pertandingan O- 
Iympiade ke 15 di Helsinki. 
aan 

Matinee : 
  

Minggu pagi djam 10.— 

    

Matinee, Minggu pagi 9, — Ii. 

Ini & Besok Malam Pengabisan : 
METROPOLI: 5-76. (3 tahun 
George Raft- Akim Tamirof 
Henry Fonda-Dorothy Lawour 
SPAWN OF THE NORTH: 
Matinee: Minggu pagi diam 10 — 

  

Mulai SENEN MALAM Premiere 
Akim Yamiroff - Gladys Ye- 
orge 

»The Way of All Fiesh" 
Hikajat klasiek dari sedjarah fim, 
tjeritera ig sangat mengharuhkan. 
Akim Tamiroff dim peranan penuh 

makna, pokoh orang jg hilang ke. 
tua ganja sebagai korban psnebus 
dosa! 
SEN ASIA Sapa mi An Da Ke MEA 4 Mela 

DJAGALAN 7.-9.. (17th) 
Osmaa Gumanti - Maria : 
PULAU MUT:iARA- 

Miaggu Malam Premiere| 13th) 
Filim Tiongkok Paling Baru: 
Cbo Ban Hua — Huang He 
»SHIE SIANG HUNG«   lagi ! Hetty, dapatkah kau mendengar aku ? 

, 9 

    

AA aa Dam Naa 

  

Senen malam Lee Bowman — Elsy Knox — Gloria Jean 
premiere s : m3 e€ Lux “oIheres A Girl ini Mp Heart 
smdeagan Lagu2 jang terkenal merdu— dance— Romance 

jang menggumbirakan 

Grand Ini malam D.M.B., (u. Segala umur) & 
5.1. —9.—  Johony Weissmuller Sheila Ryan 253 

. . JUNGLE MANGHUNT“ s 

Beer Safari into Savagery ! New Jungle Adven-"” 

  

am 

259 Kel Pora 24  tures! penuh sensatie gempar ! ae aa 
Matinee Minggu pagi djam 10.— 

LRRA 
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  Oren 
berhubung succes besar diperpandjang. 

INDRA 5.—7.—9.— Ini malam & Besok (u. 13 tah.) 

Pa aan ,FORTUINES OF Patricia Medina 44 

CAPTAIN BLOOD” 
Greates adventures of Sabatini's daring Puccsneer ka 

Heibat — Gempar ! 
Matiree Minggu pegi dj. 10. 

ROYAL 5.-7.-9. ini malam D.M.B. fu. 17th) 
Siti Salmah — R. Sumiatie — Jose Lantua 

Ramli Rasjid — R. Ismail. 

ss E RNODAs 
Film Indonesia Baru. 

Matinee Minggu pegi dj. 10 

  

  

Roxy 7.— 9.— ibi Malam dim.b. lu. Seg. umur) 
Fui — Nan Fui — Chu Cha Sep Sze 

LOK CHUNG KIAN” sal 
(You are still . Young) 

Akan datang : JIMMY WAKELY dim Range Renegudes 

  

SOLG Mulai tg. 19— 8 sid M B. nja 

Madona of ihe Seven Moon! 
Philip Calvert Stewart Granger 

Tahukah Sds.? antara ,,Tjinta murni dan 
Tjinta nafsu” 

4.30 mm 7,00 mo 9,15 

Ada satu tabangan 
jang paling tjotjok untuk kaperluan dibelakang har!, 
bila itu kalebihan wang digunakan untuk membeli 
KARANG? PEKHIASAN: 

Mas, Intan atau Bariian 
Guna itu semua maksud harus datang pada adres dibawah ini, 
kerna ia punja pembikinan sudah terkenal paling radjin, 
netjis dan kwaliteitnja ditanggung, 

SILAHKAN TJOBAK, TENTU MEMUASKAN ! 
TOKO gg MAS 

Kh, 

2 
Djam 

    Telp. 3356   Druk, VII No, 684/III/A/718 

  

KRANGGAN  UJETAN 2? SEMARANG 

at


