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alau Bangsa 
Orang 1Gail : 4 | Kuat Bersatu : 

2 Umur 83 Th | "XX Imperialis Tidak Akan Kuat 

"7. Insiden Dipu-|| '—' Menahannja — Kata Presiden 

: Taiwan Pergiat Serang- 
an Thd RRT 

|Tuduban Radio Peking: Pakt Amerika 
Taiwan Bentuk Baru? —Taiwan Mem- 

buat 200 Kapal Pendarat 

  

  

  

Komperensi | 
Afro-Asia . | 

Pemerintah Sudah | 
Dekati 18 Negara | 

    

   

      

   

P3
 

: 
S
U
 

PER
 

AA
 

1 

t 4 
1 

    

MENJAMBUNG ber an “Ekonomi Dan Sosial : ' MENTERI LUAR-NEGERI pemerintah Chiang Kai Shek, Jg Akan Diundang 
pena dpulau | $ ar —. UNI INDONESIA-BELANDA telah bubar dan masalah Irian menurut kabar dari Peking, akan datang di Washington pada achir 
Fi pihak - | Barat dbawa ke PBB supaja dibitjarakan. Tetapi jang penting (bulan Agustus guna berunding dengan vembesar2 Amerika Seri- BERHUBUNG dengan berita2 
       

Diterangkan lebih djauh,1 
dengan na an lg € 
adaan di Bawean telak normal kem 
bali dan penduduk“merasa lega, ka 
rena dalam kii# Asik Mukri 
mentjari pex&ikut selalu dilakukan 

gelisah. Terdjadi pula 

Kalangan tsb. menerangkan pula, 
bahwa hingga sebegitu djauh tidak 
terlihat tanda2 adanja latar belakang 
lain, ketjuali hanja akibat dari fana 

    

    

   

    
           

a luka| dit meninggalkan mobil dan naik mimbar jang 

n | Presiden diperkenalkan dengan 

an bri India Jawaharlal Nehru. Menu jka ibarat kata, sepuluh 

itu 

(42 dipukuli kirena menentang | 

sekarang ialah menggalang persatuan sebab inilah jang mendjadi 
YAI bekal? periji an kita- Demikian ka.a Presden Sukarno dalam 

| pidatonja rka penduduk Tiimahi jang datang berbondong-bon- 
| dong mengerumuni mobil Presiden jg ditumpangi dalam perdjala- 
j-nan ke Bandung oleh tamu negara Njonja Vijaya Laksmi Pandit 

2 rresiden dan Nionja Sukarno Diunyat petang. Rakjat Tjimahi 
| telah minta Presiden memberi wedjangan kepada mereka dan untuk 

| memenuhi permintaan itu, Presiden bersama Njonja Laksmi Pan- yonja 12 
telah dibuat. 

Njonja Vijaya Laksmi Pandit oleh jang kuat Presiden djuga tegaskan, 
na bahwa apabila bangsa2 Asia dari Me 

ma ibu Nani, adik Perdana Mente ' sir sampai ke Tiongkok bersatu, ma 
imperialis 

|rut Presiden Njonja Vijaya Laksmi (pun tidak akan dapat menahannia. 
.Iandi: memang senang disebut de Oleh sebab itu, kita harus menjusun 

mikian. Dalam mengandjurkan supa | persaudaraan serapat-rapatnja 
ia kita semua menggalang persatuan | bangsa2 Afro-Asia.. 

Dengan menundjuk kepada warga 
Li Papa Tan warga India jang banjak hadir untuk 

: 3 3 

Nehru Akan 
Ke RRT 59 

dgn. 

  

donesia ada persaudaraan jang sem 
purna. 

Xx 

Bajar Kerugiannja 

dingan2 resmi Indonesia-Djepang 
rugian perang Djepang hingga 
Direksi Asia dan Pasifik Sukardjo 

  

Et : , : Se 
Njonja Laksmi Pandit. jang kini mendjadi tamu Negara, Disini kerikutan 

beliau sedang duduk bersama-sama Presiden Sukarno. 

Kurang Dari 200 Djuta 
Djumlah Jg Ditawarkan Djepang Utk 

Kepada Indonesia 

MENURUT KETERANGAN jang didapat ,,Antara”, perun- 
mengenai pembajaran ganti ke- 

kini belum diadakan lagi. Kepala 
Wirjopranoto jang etua 

|Ikan bahwa Chia 
| sehingga dengan demikian Chiang 
|lindungan bersendjata Amerika Serikat dalam hal apabila rakiat 

| Tiongkok membebaskan Taiwan, demikian 'Hsin Hua' dari Peking. 

ikut menjambut kedatangan Njonja 
Laksmi Pandit, Presiden — mengata 

Dim Bulan Oktober | 
Jad? 

kan, bahwa diantara India dan In 

HARIAN ,,Statesman” jg terbit. | 

Kemerdekaan Politik. 
Sesudah Presiden kemudian Njo 

ma Laksmi Pandit mengutjapkan ka 
ta2 terima kasih atas sambutan jg. 

meriah atas kedatangannja. Laksmi 

delegasi Indonesia dalam perundingan? tentang ganti kerugian pe- 
rang menerangkan, bahwa selama wakil Diepang Wajima k utbali 
di Djakarta dari Tokio, baru dua kali diadakan pembitjaraan2 —ja- 
formil tentang soal tsb. Dalam pembitjaraan2 informil ita, belum 
terdapat ketegasan pendirian Pemerintah Djepang tentang kesang 

  

(kat tentang penandatanganan ,,Pa kt Keamanan Bersama” 
|A.S. dan Chiang Kal Shek dan 
| bantuan” militer. 

Taiwan membuat 200 
buah kapal -pendarat. 

Sementara itu menurut Reuter, 
'kalangan jang mengetahui di Tai- 
peh menjatakan pada hari Sabtu, 
bahwa Tiongkok Kuomintang kini 

Isedang membuat 200 buah kapal 
pendarat dengan bahan2 jang di 
(datangkan di Taiwan berdasarkan 
program bantuan Amerika Seri- 
kat, untuk memperkuat angkatan 
lautnja. Menurut kalangan itu, 

Ikongsi perkapalan Yangtse di 
Taiwan kini sedang membuat kira 
kwra 100 buah L.S.T. (Landing- 
ship tanks) untuk diserahkan ke 
pada angkatan laut Kuomintang 
sebelum bulan depan, sesuai dng 
kontrak ig ditanda-tangani tahun 
jg lalu. Dikatakan, bahwa kongsi 
tsb. telah menerima tjukup bahan 
bahan dari Amerika Serikat untuk 
membuat 200 buah kapal. 

fana 4, Ihi “menjatak Pandit katakan, bahwa Indonesia| #upannja membajar kerugian kepada Pemerintah Indonesia dan Pihak Kuomintang per- | tisme dalam mendjalankan adjaran Si sang Ne aan Sajan Ne an aan parang oleh karena itu maka perundingan” resmi belum lagi dapat dimulai. giat serangan2-nja. 
agamanja itu, sedangkan kalangan? Han ag bendung messi Na Te bih rapat lagi wotuk Kekiutnaa uin 5 2 Seterusnja radio Peking menjatd- 
organisasi Islam disana banjak me ahurtal Neh see NM) Manusik Man , perdamaian” u Diterangkan oleh Sukardjo, Pe-j kan dalam siarannja pada hari Sab 
nentangnja dan tidak membenarkan p”9narta! LVenru untuk mengundju- F merintah Indonesia tentang pemba-l tu bahwa dalam waktu 2 bulan jg 
tjara dan sikap jg. didjalankan kijai 
Asik Mukri tsb. j 

Diduga, bahwa terdjadinja kijai 
Asik Mukri sampai berbuat  demi- 
kian rupa ialah akibat dari pemberi 
an adjaran keagamaan baru Ilmu Ta 
rikat oleh beberapa kijai dari luar 

- Bawean jang olehnja lalu digunakan 
setjara salah dan fanatik. (Antara). 

  

. Dr. Hugo Eckener, pentjipta dan 
pengemudi pesawat - Seppelin jang .ngundjungi Tiongkok sewaktu per- 

ngi Tiongkok mungkin akan dilak- 
sanakan dalam bulan Oktober jad. 
Menurut harian itu, keputusan ter- 

tang hal ini mungkin akan'lekas di 
ambil. Dikatakan, bahwa mengi- 
ngat berlangsungnja sidang2 parle- 
men India dalam musim rontok 
dan musim dingip setjara berturut- 

turut, maka bulan Oktober adalah 
satu2nja kesempatan jg dapat diper 
gunakan oleh perdana menterj Neh 
ru untuk bepergian keluar negeri. 

Menurut: ,,Statesman”, Nehru telah 
menerima baik undangan untuk me   terkenal, pada hari Sabtu telah me- 

ninggal dunia karena "serangan djan 
tung” dirumahnja ditepi danau Con 
stance. 2 

kundjung ke New Delhi bulan Dju 

dana "menteri merangkap” menteri 
luar negerj RRT, Chou En Lai, ber 

ni jl. (Antara—Reuter). 

  

   

  

'ti Pantai 
juga 
kan 

safuan2 angkaan jaut dan udara 
bersama dengan eratnja dengan 
Shek, telah 

1 ongkok. | 
ladjah, 1 kapal perusak 
bersama2 

Pada hari itu djuga, pesawat? ter 
bang militer Amerika Serikat mela 
kukan terbang-tugas (sorties) lebih 
dari 160 kali, dalam mana mereka: 
lebih dari 40 kali terbang keliling | 
didekat pulau Tachen jang diduduki 
oleh pasukan? Chiang Kai Shek itu. 

Dian:ara pesawat2 terbang Ameri 
ka tadi, ada satu kelompok jang ter 
diri dari 4 buah pesawat telah mela 
kukan pengintaian2 diatas pantai 
disebelah timur Wenling dan diatas 
daerah jang letaknja 10 km sebelah 
utara Sungmen, dipropinsi Chekiang. 

Seterusn/a Hsin Hua mengabar 
kan, bahwa achir2 ini personil ar 
mada Pasifik Amerika Serikat dan 
anggota missi penasehat militer "A. 

.S. di Taiwan telah melakukan ke 
giaran2 jang intensif. Berulang2 me 
reka melakukan kegiatan2 dengan 

( pasukan? Chiang Kai Shek dipulau) 
Guemoy dan Tachen. 

Berita United Press dari Taipeh 
(Taiwan) mengabarkan, bahwa. 4 

. buah kapal perusak Amerika Serikat 
Djum'at telah mengundjungi pulau 
Tachen, ialah sebuah pangkalan-de 
pan pasukan? Kuomintang jang letak 
aja dimuka pesisir, Chekiang. Kamis 
jl. Tachen telah mendapat kundjung 
an dari Laksamana Felix B. Stump, 
Komandan angkatan laut Amerika 
Serikat di Pasifik. 

UP mengabarkan, bahwa — pulau 
Tachen jang letaknja hanja 14 mil 

  

  

Kami rn 2 Merk 

pala Manusia ? 
BERITA jang  disampai- 

kan pada kita dart  Seng- 
kang, Sulawesi, menjatakan, 
bahwa pada tgl. 16 Agustus 
jang lalu dj Sengkang se-ekor 
kambing telah melahirkan se- 
ekor “anak jang  kepalanja 
menjerupai kepala manusia. 
Anak kambing adjaib itu la- 
hir dalam . keadaan sudah 
mati. Kini anak kambing 
adjaib itu disimpan di kan- 
tor Djawatan Kehewanan di 
Sengkang. Penduduk Seng- 
kang berdujun2 datang un- 
tuk  menjaksikan — keanehan 
alam itu. Pada harj pertama 
sadja ada Ik. 2.000 orang, 
diantaranja  anggota2  Ang- 
katan Perang datang mem- 
persaksikan anak kambing 

esawat2 Terbangnja Ikut Laku- 
'engintaian Dipantai Tiongkok 

— Tuduhan Peking 

| Amerika Serikat, jang bekerdja 
ns angkatan perang Chiang Kai 

. ukan provokasi2 bersend 
anggal 19 Agustus jl, djam 5.50 

| Kiverte, dalah "komandan kesatuan 
Marmada istimewa ke-72. Kivette ber 
Imarkasbesar dipulau Penghu 
| cadores). ji 

'Sementara itu alat2 sendjata dan 
perbekalan militer Amerika jang ta   tersebut.   

  

  

Plah karangan Robert Allen 

Chekiang 8 

dibagian timur provinsi 

i. 1 kapal Tag pagi. penaje- 
Serikat, jang bertindak 
pulau Tachen, telah me- 

timur Chediang. 

dari pantai Chekiang itu dipandang: 
sebagai tempat jang mungkin akan 
mendjadi sasaran pertama bagi ang 
katan perang RRT, apabila RRT me 

njerang Taiwan. : 
Kejjuali itu, Tachen dapat merupa 

kan batu-lontjatan pula bagi pasukan 
pasukan Kuomintang, apabila KMT 
menjerbu Tiongkok darat. 
Waktu Stump ada di Tachen, ia 

yantjargas MIG kepunjaan RRT ter 
ng keliling diatas Tachen. 

- Stump Djum'at berangkat 
Taiwan menudju Ie Manila, sesu 
dah ia 72 diam iamanja memeriksa 

(kan soal2 pertahanan dengan Chiang 
Kai Shek. 

“Gerak-gerik tentara mela- 
Iui Kanton. 

Sementara itu diwartakan UP 

dari Hongkong, bahwa menurut 

berita2 jang diterima dari Macao 
ada hari Djum'at, ,sedjumlah 

besi” serdadu2 RRT dalam ming 

gu ini telah tiba dari utara di 
Kanton, dan beberapa djam sete 

lah tiba di Kanton mereka diang 

kut ketempat2 jang tak diketahui. 

Djuga pesawat2 terbang giat men 

darat-naik nia ea udara 
Kanton ,,Megaputih”. aa 

Harian Hongkong ,,South Chi- 

na Morning Post”, kepunjaan 
Inggris, Djum'at mengatakan da 
lam tadjuk rentjananja bahwa 
Amerika Serikat tidak main dju 

rika Serikat melindungi Taiwan, 

tang mengganggu Tiongkok darat 
das Tahuna dilaut. Hal ini ada 

|lah tjurang dan provokatif. 

bun” tg. 17 Agustus jl. mengatakan 
bahwa Amerika telah ambil tinda: 

| kan2 jang meluas di Taiwan, . ang 
katan lautnja telah 
untuk meronda “seluruh pantai Ti- 

ongkok”, kekuatan  militernja di 

Taiwan “diperbesar mendjadi. 2 ka: 
2? dan ditempatkan dibawah ko: 

mando Laksamana-3  Frederick N. 

(Pes- 

|dinja akan dikirim ke Indotjina, se 
dang dtimbun di Taiwan. Demikian 

datam 

melihat pesawat2 terbang pemburu 

dari 

pertahanan Taiwan aan membitjara. 

djur dengan Komunis Tiongkok”. 
Dikemukakannia bahwa Ame- 

membolehkan pasukan2 Kuomin- 

Berita "Hsin Hua” jang mengu- 
tip harian Djepang ,,Mainichi Shim, 

diperintahkan 

nia.   Menurut Njonja Laksmi Pandit, 
apa jang telah dikatakan oleh Presi | 
den, meskipun banjak jang ia tidak ' 
dapat tangkap, adalah djuga jang 
Giperkarakan diseluruh  negara-nega 
ra Asia, jaitu bahwa kemerdekaan 

politik jang telah kita tjapai harus 
diikuti dengan kemerdekaan2 jang 
lain dilapangan sosial dan ekonomi. 
Kemudian djuga Menteri Luar Ne 

geri Sunaria mengadakan pidato pen 
dek dan mengemukakan djuga ada 
nia hubungan jang baik diantara In 
doneria dan India. Kedua negara 
berdjuang bersama-sama untuk ni 
lai2 jang cinggi dan untuk memberi 
sumbangan bagi perdamaian. Hal 
ini —, menurut Sunario — adalah 
sangat menggembirakan. , 

Jai Hind! 
Rapat itu diachiri dengan an- 

dijuran Presiden untuk menjeru- 
ikan ..Jai Hind” dan ,,Merdeka”, 
dar njanjian bersama Jagu Indo- 
nesia Raya. ? 

Dapat dikabarkan pula, bahwa 
disepandjang djalan dari Tjipanas 
sampai ke Bogor perhatian umum 
terhadap tamu agung Vijaya 
Laksmi Pandit besar sekali. Di 
Tjiandjur perhatian dan sambutan 
orang begitu besarnja, sampai per- 

“| dijalanan terhenti sebentar, karena 
orang banjak praktis menghalangi 
djalan. Dengan tidak terdjadi ke- 
tielakian apa2 perdjalanan dapat 
dilandjutkan dengan selamat 

Amerika Siap- 
kan 'Perang 

Terhadap Negara2Blok 
Rusia-Tuduhan Otto 

John 
Dr. OTTO JOHN, bekas ke- 

pala djawatan rahasia  Djerman 
Barat jang telah mentjari perlin 
dungan di Djerman Timur, pada 
hari Sabtu menjatakan dalam 
pidato-radionja di Berlin Timur, 
bahwa seorang pembesar militer 
tinggi Amerika telah memberita- 
hukan kepadanja, bahwa Amerika 
Serikat sedang mempersiapkan 
peperangan melawan negara” blok 
Sovjet. Dikatakan, bahwa ketera- 

diberikan ngan tsb. . kepadanja 
oleh seorang wakil kepala djawa- 
tan rahasia militer Amerika Seri 
kat sewaktu ja m 1 i 
Amerika dalam musim panas jg 
lalu. : 

Lebih djauh dikabarkan, bahwa 
menurut John, persetudjuan2 raha- 
sia dari perdjahdjian  Masjarakat 
Pertahanan Eropa, jg disinggung- 
nja dalam konperensi persnja ig 
pertama 3 minggu jg lalu, diada- 
kan dalam musim  panas- tahun 
1952. Dikatakan, bahwa - persetu- 
djuan2 itu diadakan melalui pertu- 
karan surat2, jg dari pihak Djer- 
Man ditanda-tangani oleh Dr. Otio 
Lens, menteri negara jg diperbantu   Rombongan tamu agung me- 

nnggalkan Bogor Djuma'at pagi 
sete'ah melihat2 kebun raja dan 
sada siang harinja singgah di 
Istana Tjipanas utk makan siang. 

Disepandjang djalan dari Tji- 
»anas ke Bandung banjak sekali 
tampak dibawa orang poster2 jg 
menuntut kembalinja Irran Barat 
kedalam wilajah Republik Indo- 
nesia. 

Malamnia untuk. menghormat 
N'ionja Laksmi Pandit di Guber- 
nuran diadakan resepsi. (Antara). 

Rusia Sedia Ber- 
dagang Dengan 

Indonesia 
Atas Dasar Sama2 Me- 

nguntungkan 
SEPERTI telah dinjatakan oleh 

wakil2 Sovjet pada sidang Ecafe 
jang kesepuluh, organi: per- 

|dagangan luar negeri Sovjet siap 
sedia untuk 'memperkembangkan 
perdagangan luar negerinja ke Ti- 
mur Djauh dan Asia termasuk In- 

saling menguntungkan. Organisa- 
si2 dagang luar negeri Sovjet da- 
pat mengikat kontrak2  djangka 
pandjang untuk pembelian barang 
barang Indonesia sebagai pemba- 
|jafan atas barang2 Sovjer, dan 
penetapan kontrak dapat dilang- 

n dalam Ka uang raga 
nesia, demikian keterangan I. V. 
Larchenko, direktur  paviljun 
'USSR dalam PREI pada pers ha- 

: at. e 
Lebih landjut dinjatakan, bahwa 

Ihal itu adalah hasil daripada politik 
memerintah Sovfet jang ditudjukan 
kepada perluasan hubungan2 dagang 
:dan ekonomi dengan negeri2 lain. 
“Tentang hal utk. memudahkan per 
kembangan ekonomi Indonesia, Lar 
shenko menjatakan, bahwa organisa 
i2 perdagangan luar negerinja da 

“bat mendjual kepada Indonesia per 
lengkapan industri2 serta mesin rang 
diinginkan denga pembajaran dalam 
angsuran, djikalau persetudjuan jang 
'bersangkutan dengan itu telah tertja 
pai. (Antara). 

PEMBITJARAAN2 mengenai ma 
salah pengganti kerugian perang an 
tara Birma dan Djepang akan men 

Itjapaj tingkat jg menentukan da- 
lam pertemua, tingkat tinggi jg di 
rentjanakan diadakan Sabtu 

sore antara ketua delegasi Bir: 
ma, menteri perdagangan U Kyaw 
Nyein, dan menteri luar negeri Dje     P'Mainichi Shimbun”. pang, Katsuo Okazaki, dengan di 

  

donesia atas dasar persamaan dan 

kan pada perdana menteri. 
| Dikatakan, bahwa persetudjuan? 
'itu sangat dirahasiakan, djuga ter- 
hadap kaum opposisj sosial demo- 

|krat, bahwa ia, selaku kepala dja- 

| watan rahasia, telah diberi instruk- 
Isi untuk tidak berbitjara 
! persetudjuan2 itu, sekalipun dengan 
| opsir2 penghubung Sekutu. 5 
| Menurut Dr. John, wakil Djer- 
' man Barat jg merundingkan perse- 
tudjuan2 rahasia itu adalah Dr. 
William Grewe, direktur bagian hu 
kum dari kementerian luar negeri. 
Dalam . hubungan ini Dr. Johp se- 
'landjutnja minta kepada - perdana- 
menteri Adenauer supaja mengu- 

mumkan persetudjuan2 rahasia itu. 
' (Antara—AFP). 

PERDAGANGAN INGGERIS— 
HONGARIA BERDJALAN 

! KEMBALI. 
|. Inggeris dan Hongaria “akan 
mengadakan hubungan - dagang 
lagi untuk pertama kali semen- 
djak 1949, ketika mana hubungan 
dagang diputuskan jaitu setelah 
seorang pedagang Inggeris, Edgar 
Sanders, dimasukkan dalam pen- 
djara di Hongaria. 

Perundingan2 dagang antara 2 
negeri itu jang dimulai  sediak 
24 Maret jl. kini telah berhasil! 
mengikat suatu pakt perdagangan 
iang baru sadja ditanda tangani., 

MULAI SEPTEMBER  HUBU- 
NGAN UDARA SURABAJA— 
BANDJARMASIN—PONTIA- 
NAK SEKALI SEMINGGU. 
Mulai bulan September 1954 

Garuda Indonesian Airways akan 
membuka hubungan udara baru 
Surabaja - Bandjarmasin '- Pon- 
tianak sekali seminggu. 

Dengan demikian Surabaja men 
dapat hubungan langsung dengan 
Pontianak, sedang orang di Kali-: 
mantan Timur dapat langsung 
terbang ke Kalimantan Barat atau 
sebaliknja. 3 , 

Trajek Surabaja - Pontianak di 
terbangi pada hari Minggu, dan 
pendjalanan kembali dilakukan 
pada hari Selasa. 

Ng 

| pembitjaraan masa-sidang 

jaran ganti kerugian perang ing ber 

pendirian, lebih dulu Pemerintah 
Djepang harus menegaskan. tentang 
kesanggupannja  membajar dan ke- 
mudian baru dibitjarakan soal ijara 
pembajarannja, sedangkan pendirian 

Djepang adalah sebaliknja. Sikap 
Pemerintah Indonesia jg demikian 
ini, adalah didasarkan pada pertim 
bangan, bahwa tjara  pembajaran 
nja akan mudah diselesaikan apabi 
la telah ditetapkan berapa kesedia- 
an Djepang untuk membajar ganti 
kerugian. Dalam. keterangannja itu, 
Sukardjo Wirjopranoto tidak berse- 
dia menjebut angka2, baik tentang 
djumlah ig dituntut maupun djum- 

lah jg Djepang sedia membajar. 

Atas pertanjaan, Sukardjo Wir 
jopranoto mengatakan, . bahwa 
pembitjaraan2 ten ganti keru 
gran 2. en ar Depag 

lang dewasa ini.telah dimulai 
Ae mp naa tingkat 
perundingan” “dan belum dapat 
diketahui bagaimana hasilnja. Su 
kardjo menjatakan tidak benar, 
bahwa Djepang telah bersedia 
membajar kepada Indonesia se- 
djumlah 200.000.000 dollar Ame 
rika Serikat jang dihubungkan 
dengan pembitjaraan antara Bir- 
ma, dan Djepang itu. Menurut 
Sukardjo, djumlah ig ditawarkan 
oleh Djepang kepada Indonesia 
lebih ketjil daripada djumlah tsb. 

. (Antara) 

Polisi Contra 

Demonstran 
Bentrokan Hebat Di 

Athena 
PADA malam Sabtu telah ter 

djadi bentrokan antara polisi dan: 
kaum demonstran di Athena se- 
telah selesai diadakan rapat rak- 
sasa, jang dihadliri oleh kira-kira 
200.000 orang dan dalam mana 
telah diambil resolusi menjokong 
permintaan P.M. Junani marsekal 
Alexander Papagos kepada sekre- 
taris djenderal PBB Dag Ham- 
marskjoeld supaja masal 
prus dimasukkan dalam Tan 

- ke-9 
Madjelis Umum PBB jang akan 
dimulai pada tg. 21 September 
La.d, di New York. 

Bentrokan tadi terdjadi ketika 
timbul keruwetan lalu-lintas pada 
vaktu rapat raksasa tsb. . bubar. 
Menurut angka2 jang diumumkan 
oleh pihak kepolisian 28 orang. 
penduduk dan 24 orang polisi 
mendapa luka2. Wakil sekretaris 
negara dalam kementerian dalam 
regeri Yunani, djenderal  Vassili 
Yrahnos, sementarg itu mengata 
tan bahwa insiden tadi terdjadi 
«arena hasutan ,,pihak komunis.” 

Yunani. 
Menteri luar negeri Junani 

Alexis Kyrou menerangkan dalam 
sada itu pada- hari Djum'at / di 
Athena bahwa permintaan” jang 
telah dikemukakan kepada PR3 
mengenai hari depan Cyprus dia- 
nganlah diartikan bahwa pemerin 
tah Junani meminta Ka pulau 
Cyprus segera dimasukkan dalam 
wilajah Junani, tetapi permintaan 
itu telah diadjukan hanja untuk 
menarik. perhatian PBB kenada 
suatu pelanggaran hak-hak rakjat 

yrou selandjutnia menegaskan 
bahwa permintaan itw  diadjukan 
dengan harapan akan dapat ter- 
tjapai suatu penjelesaian dalam   . Traiek Bandjarmasin - Pontia- 

nak ditempuh dalam waktu ku- 
rang lebih 3 djam. Demikian di 
kabarkan oleh Djawatan Pers 
Garuda Indonesian “Airways. 

  
hadliri pula oleh perdana menteri 

|Shigeru  Yoshida, menteri  kcua 

na Sarkuro Egasawara, dan ahli 
|ekonomj dari Partai Liberal, Ikeda. 

| Dalam 2 pertemuap rahasia jg te 

lah diadakan antara U Kyaw Nyein 
dan Okazaki, pihak Birma kabarnja 
tetap mempertahankan tuntutannja 
jg semula, jaitu pefnbajaran  peng- 

  

i 1 serapan Kabar Soon 

Kon. Bakaramana Goro en 

semangat persahabatan, jang me 
rupakan keinginan pertama peme 

rintah Junani, dari pertikaian 
antara Junani dan Inggris menge 
nai Cvprus. (Antara-AFP) 

ganti kerugian perang jg meliputi 
djumlah sebesar 400 djuta dollar, 
sedangkan pihak Djepang hanja me 
nawarkan sebesar 100 djuta dollar, 
ditambah dengan djasa2 dan ban- 
tuan2 bagi penglaksanaan rentjana 
pembangunan ekonomi Birma jg di 
tentukan untuk djangka-waktu sela 
ma 8 tahun. Menurut: dugaan kala- 
ngan jg mengetahui dj Tokyo, utk, 

“ 

ba 
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Keterangan menteri L.N. | 

lalu ini pihak Tiongkok — Kuomin- 
tang telah memperhebat serangan2 
nja terhadap Tiongkok, Barat. Di 
katakan, bahwa dalam bulan Djuli 
jl kapal2 dari angkatan laut Kuo- 
mintang telah - menjerang sebuah 
kapal dagang RRT dan. mengada- 
kan serangan2 terhadap daerah pan 
tai Tiongkok serta pulau2 jg terle- 
tak didekat pantai tsb. Dikatakan 
pula, bahwa dalam bulan Djuli itu 
pihak. Kuomintang “mengadakan 2 
kali serangan udara, jg dilakukan 
oleh 4 buah pesawat F-47,- dimana 
2 buah diantaranja dapat ditembak 
djatuh, sedangkan je 2 buah  lain- 
nja mendapat kerusakan2. 

Siaran tsb. selandjutnja menja 
takan, bahwa dalam. bulan Agus- 
tus ini angkatan udara Kuomin- 
tang telah mengadakan  banjak 
serangan didaerah pantai 
dan telah membom dan 

nja dikatakan pula, bahwa dalam 
waktu antara tgl. 1 Djuli 
pertengahan Agustus ini kapal2 
perang Kuomintang telah mena- 
han 16 buah kapal nelajan 
dekat Fukien. (Antara-Reuter) 

Armada ke-7 Angk. Laut 
A.S. ig- mendjaga Taiwan. 

Laksamana muda Alfred M. Pri- 
de, komandan armada ke-7 Ang- 

katan Laut 'A.S. jg berkewadiiban 
mendjaga Taiwan, pada hari Sabtu 
telah mengoper dari laksamana mu 
da W.K. Philips, komandan arma- 
da ke-1 Angkatan Laut A.S., pim- 
pinan atas sedjumlah kapal induk. 
perusak dan kapaj perlengkapan" ba 
gi suatu kesatuan armada, sehingga 

kekuatan armada A.S. jg menetra- 
lisasi Taiwan bertambah besar. 

Upatjara penjerahan pimpinan ta 
di berlangsung di kapal induk 
»Yorktown” jg berlabuh di Teluk 
Manila. Kapal2 perang jg diserah- 
kan kepada Pride itu tidak diumum 
kan djumlahnja hanja diterangkan 
bahwa kapal2 tsb. telah dipakai b: 
ru2 ini dalam latihan perang setia- 

ra intensif diperairan Filipina dan 
di Laut Tiongkok Selatan. 

Pasukan2 A.S. di kepu- 
Iauan Ryukyu siap mem 
pertahankan lambung 
utara pertahanan Filipina 

| Seterusnja djenderal major Da- 
vid A. Ogden, komandan pasukan 
pasukan A.S. di Okinawa, menga- 
takan pada hari Djum'at petang 
di Manila ketika hendak bertolak 
menudju Taipeh setelah mengun 
djungi Manila dan Baguio, bahwa 
pasukan2 'A.S. di kepulauan Ryu 

kyu siap: mempertahankan  lam- 
bung Utara pertahanan Filipina 
Kg terdjadi suatu agressi Tiong- 
ok. 
Ogden memberi pernjataan ini 

atas pertanjaan seorang wartawan 
tindakan2 pertahanan apakah jg. 
kimi diadakan di Okinawa dalam 
menghadapi kemungkinan suatu 
serangan pihak komunis. (Antara) 

ISTRI DARI SEORANG HUK 
- DITANGKAP. 

| Isteri dari seorang pemimpin Huk 
jang berkedudukan tinggi, Tomas 
Calma, pada hari Rabu telah ditang 
kap oleh rombongan djawatan raha 
Sia angkatan darat Pilipina di Mexi- 
co Pampanga, di Luzon Tengah. Wa 
nita tersebut adalah Virginia Mulon 
za, berusia 30 tahun, dan .mempu- 
nja gelar universitet, dan dalam pa 
da itu pernah pula mendjabat profes 
sor pada suatu College. 
Pembesar2 tentara Pilipina meng 

PPn bahwa dengan tertangkap 
nja Virginia Mulonza alias Rebecca 
ituakan dapat pula ditangkap Cal- 
ma, jg menurut urut2ah kini meng- 
gantikan kedudukan Luis Taruc. 

  
Birma Tetap Tuntut 400 Djuta Dollar 

mentjegah diputuskannja  pembitja- 
raan2 ini, Djepang mungkin akan, 
menambah tawarannja hingga ber 
djumlah 200 djuta dollar. Seperti 

' diketahui, pembitjaraan2 

tjam ini jg dilakukan oleh Djepang 
dengan Filipina dan Indonesia te- 

|lah menemui kegagalan. 

Kena Meki Antarge AFP), 

Pemerintah Kuomintang di 
Kai Shek men gharapkan pakt tsb. segera di-ikat 

antara 
lebih banjak lagi 
Taiwan menjata- 

gun? minta   
Kai Shek bernauno dibawah per 

Sokongan Kuat 
Dari India 

INDONESIA akan' mendapat 
Sokongan kuat dari India apabila 
persealan Irian Barat dibawa ke 
madjelis umum PBB, demikian 
dikabarkan ,,Hindustan Standard” 

suratkabar - nasionalis “di New | 
Delhi. Ditambahkan, bahwa pe- | 
ngumuntan Indonesia jang menja 
takan akan membawa persoalan 
tsb. ke PBB diduga telah terdjadi 
sesudah konsultasi dengan India. 
Demikian U.P. dari New Delhi. 

  

|d 

png tersiar bahwa  konperensi 
Afro-Asia akan dilangsungkan se- 
belum dimulai persidangan umum 

| PBB pada tgl. 21 September jang 
|akan datang, Kepala Direksi Asia 
dan Pasifik pada Kementerian 
Luar Negeri Sukardio Wirjopra- 
n0t0o menerangkan kepada ,,An- 
tara”, bahwa komverensi itu me- 
mag direnfjanakan untuk diada 
kan pada bulan September jang 
akan datang, akan tetapi belum 
dapat dipastikan apakah dapat di 
langsungkan sebelum tg. 21 Sep 
tember 1954. 

Menurut Sukardjo Wirjoprano- 
to, persiapan2 untuk konperensi 
itu sedang dilaksanakan dan Pe- 
merintah sudah mendekati 18 ne- 
gara Asia-Afrika jang kelak akan 
diundang untuk menghadiri kon 
perensi tsb. Hingga sekarang su- 
ah didapat djawaban dari bebe 

rapa negara, demikian Sukardjo 
Wirjopranoto. 
|Negara2 jang akan turut serta 

didalam konperensi Afro-Asia itu 
jalah negara2 Asia dan Afrika 
jang termasuk blok A-A “dalam 
PBB. (Antara) 

      

  

  

  
RRT : 

5 menje- : 
rang daerah. Chansha dan: pulau. 
Netion hingga 2 kali. Selandjut- ' 

dan : 

di : 

Amerika Mau Mengoper 

Tentara Amerika pada waktu ini mempergunakan alat2 televisie supaja 
pos2 komando jang berada -di-front 
tempuran2 jang terdjadi. Gambar ini dibuat waktu diadakan latihan pe- 
rang2an di Fort Meade, memperlihatkan tjara2nja mempergunakan alat2 

tersebut untuk perang jang akan datang. 

  

belakang .dapat terus mengikuti. per-   
  

Pengawasan Indo-China 
Dari Tangan Perantjis, Ulasan 

Wartawan Walker 
POLITIK AMERIKA SERI KAT mengenai Indotjina didasar 

kan'atas ,,harapan supaja Indotiina tetap tinggal dibagi-bagi” 
telah dikupas oleh wartawan Ame rika Serikat, Gordon Walker dari 
Christian: Science Monitor”, kupasan mana ia tulis dari Saigon. 
Amerika Serikat tetap merentja nakan supaja pemilihan umum di 
Vietnam dikerdjakan dan diawasi 
menulis pada tgl. & Agustus jl., 
djuan di Djenewa. Dengan demi 
umum akan digagalkan.” 

Selandjutnja wartawan Ameri- 
ka Serikat itu menggambarkan 
bahwa 'politik Amerika Serikat di 
Indotjina ialah dalam waktu jang 
sesingkat2-nja memperkuat kekua 
saan politik Vietnam-Bao Dai, de- 
ngan. demikian maka Amerika 
Serikat setjara resmi,atau sedikit2 
aja dapat ikut pula mengawasi 
politik mengenai Indotjina, seperti 
telah. didjelaskan oleh - Walker, 
jaitu 1) mercorganisasi dan mem- 
vertahankan tentara boneka Bao 
Dai, dan memisahkan tentara itu 
sama sekali dari pengawasan ko- 
mando Perantjis, mengganti pe- 
ngawasan Perantiis dengan penga 
wasari Amerika Serikat. 

2) menghentikan  ditariknja ks-- 
bali 'pasukan2 - Perantjis dari Viet- 
nam sehingga dengan “itu dapat 

mempertahankan djiumlah nas'kan2 
Perantjis seperti dewasa ini. 3) se- 
gera memberikan kepada  pemerin- 
tahan boneka Bao Dai ,.bantuan 

luar negeri” Amerika Serikat dan 
4) supaja mempunjaj rentjana 2 te- 
hun untuk melatih pasukan? Karr- 
bodja oleh instruktor2 Amerika Se 
rikat. Amerika Serikat, - demikian 
Walker, memperbesar pula rombo- 
ngan penasehat militer di Indochi- 
na atau membentuk staf latihan 
bersama Perantjis-Amerika Serikat” 
guna mengambil oper dari Perantjis 
hak melatih pasukan2 boneka Bao 
Dai. Disamping itu Amerika Seri- 
kat dengan alasan  ,,mempertahan- 
kan diri sendiri” akan memberikan 
sbantuan - militer jg tak terbatas" 
kepada Kambodja. Walker selan- 
djutnja menambahkan bahwa peng: 
angkatan baru2 sadja Dutabesar ba 
ru A.S. untuk  Kambodja adalah 
langkah pertama untuk melaksana- 
kan politik tsb, (Antara). 

  

  
sema- | 

BADAI ,GRACE” MENIMPA 
KYUSHU. 

Suatu badai jang bergerak dengan 
ketjepatan 115 mil sedjam pada ha 
ri Rabu pagi telah menimpa Kyu- 
shu, dan menurut laporan2 pertama 
dari pulau tersebut 17 orang te'ah 
tewas atau hilang. Pembesar2 «:po 
lisian di Tokyo meramalkan, bahwa 
korban manusia akan bertambah !a 
rena badai ,,Grace” jang menimpa 
Okinawa pada achir minggu jang ta 
la kini bergerak diagonal ' kearah 
Kvushu untuk terus ke tiiroshima 
dat Yamaguchh “pi 

v 

kian ,setiap rentjana 

oleh PBB, demikianlah Walker 
sekalipun sudah tertjapai persetu 

pemilihan 

Aksi Pro- 

tes Dansa 
Masih Terus Dilakukan 

Di Bandung 

» AKSI. PROTES” terhadap Di- 
| rektur Hotel Homamm seperti jang 
| telah kila kabarkan sampai kini 
. masih tetap didjadikan atjara oleh 
| beberapa organsasi pemuda/pela- 
| djar/mahasiswa dikota Bandung. 
Ikatan Pemuda Peladjar Indone- 
sia (IPPI). Persatuan Peladjar Ta- 
man Siswa (PPTS),  Consentrasi 
Mahasiswa Banlung, Pergerakan 
Mahasiswa Bandung, Pergerakan 
buat - pernjataan2 setudju dan 
memperkuat »aksi protes” ig telah 
dilakukan oleh sedjumlah banjak 
pemuda/ peladjar pada tg. 17 Aug. 
(ta , 
Dalam pada itu dikabarkan pula, 

bahwa djuga Persatuan “ Perhimpu 

nan Mahasiswa Indonesia (PPMI) tu 
rut menaruh perhatian dan akan 
memperbintjangkan  kedjadian itu, 
Kabarnja djuga nanti akan dikirim 

suatu perutusan kepada Presiden se 
telah organisasi2  pemuda/peladjar 

di Bandung mengambil kata sepakat 
tentang persoalan ini, bahkan orga 
nisasi2 guru pun akan diminta turut 
menaruh perhatian. 
S?mentara itu dikabarkan, bahwa 

berhubung dengan dimadjukannja su 
rat protes kepada "jang “ berwadjib 
oleh  sedjiumlah peladjar2/pemuda: 
itu, pemuda2 jang bertanggung dja 
wab atas surat protes itu sudah di 
minta keterangannja oleh pihak C, 
P.M. di Bandung. (Antara). 

LULUS UDJIAN UNI- 
VERSITER. 

Fakultet Hukum dan ' Pengetahuan 
Masjarakat mengumumkan, bahwa 
telah lulus udjian Persiapan: Tau- 
fik Panudju, Bachroemsjah RO., 
Eric Leon dan Nona/TFocsti Soesijo- 
.woelan. 

Lulus udjian Sardjana Muda: No 
na Jap Giok Lan dan lulus udjian 
Sardjana IT: M. Soedjati Soeria, R. 

Prijatna Abdurrasjid dan R. Abdus- 
sjafi Notowidogdo. 
Demikian berita jang disampaikan   kepada ,,Antara”, 
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a. " di alanannja 

ke New York Pia dan set erangan jang tegas dan 
mengemukakan langkah nesia, minta kepada negara-negara ”Koi- 
perensi Kolombo” : BB. suntuk meninkang, Indonesia, djika 
soal Irian Barat « alam sidang umum P.B. enundjukkan         ketegasan Indonesia dalam soal kerdja-sama internasional dilingkungan 
Asia Lani on ino SN AA PENGRN 

gara anggauta t : 

djadjahan. "Tegas 
djib berusaha - 
pendjadjahan, : 

     
      

    

     
    

      

   

Indonesia mengenai Irian Barat ini 
n jang menggembirakan dari kala- 

. Dan Indonesia sendirinja su- 
antuan tsb. Dan pengharapan In 

sama jang bertudjuan "”emoh       

    

        

   

     
    

    

pendjadjahan”, Deng: emikian, maka pengharapan Indonesia akan 
bantuan negz ega mperensi Kolombo bukannja pengharapan jg. didasarkan Aap Pele 

    “sikap negara-negara Erapa Barat dan Ameri 
  

      

ka belum banjak jang memberi an suaranja berhubung dengan langkah 
Indonesia membawa Irian Barat pada sidang umum P.B.B. Djika para 
gembong-gembong negara tsb. tidak akan meninggalkan — kedjudjuran 
dan mendjundjung tinggi akan usaha-usaha sesama negara (Indonesia, 
jang berdjuang atas dasar hak dan kewadjiban (Irian Barat adalah hak- 
nja Indonesia dan esia berkewadjiban mengurusnja) pasti tidak 
akan membuntut 2 La 

mei pet yi ala sekarang hanja tinggal menanti 
san dar 1g umum jang akan berlangsung pada  tang- 

gal 21 September 1954. Apakah sidang umum itu nanti hanja merupa- 
kan sandiwara dan silat lidah diantara para gembong-gembong dari se- 
luruh dunia, kita belum tahu. Kita harapkan, supaja sidang umum 
P.B.B. jang akan merupakan pendapst dur 
dunia jang sesungguhnja dam mendukung pendapat sehat jang mendjun- 
diung tinggi akan azas-azas perikemanusiaan untuk mengatur diri -sen- 

diri. Dan perlu djuga dikemul akan disini, bahwa Indonesia membawa 
Irian Barat kesidang umum P.B.B. itu bukannja untuk mentjari setori, 

          
keputusan dari sidan 

   

“| ELA, dan sebua 

pendapst dunia itu, memberikan pendapat | 

30 Desember 19 1 
dag ka Ummat Kato- 
Jik Seluruh Indonesia dengan sing 

 ngat diharapkan. 

  

tetapi mentjari penjelesaian jang sjah, diatas panggung “Internasional. 

nyaa 

     

  

KA N 
Hari Kemis djam 12.00 hingga 

djam 14.00 kaum buruh rokok ang 
gota SBRI dalam lingkungan modal 
British-Ameriran Tobacco dan Leaf 
Tobacco Development Co. Ltd. (Su 
rabaja, Semarang, Tjirebon) menga 
dakan mopak ik perian pe- 

iman jang disampaikan pihak 
SBRI kepada "Antara" 

Menurut pengumuman tersebut, 
aksi tersebut dilakukan sesuai de- 
ngan instruksi pusat organisasi SB 
RI jang berkedudukan di Surabaja, 
berhubung dengan belum  teryapa' 
nja penjelesaian soal tundjangan Je 

    
     

  

baran tahun 1954.» 

KONGGRES UMAT KATO 
SELURUH INDONESIA. Terlepas dari partai dan organi- sasi, ummat Katolik seluruh Indo- nesia akan adakan Konggres di kota Semarang pada tgl. 27 s/d | Desember 1954. Konggres itu 

katan K.U.K.S.I, Atjara jg akan di 
bitjarakan dalam konggres itu. al. 
mengenai pendirian Perguruan Ting 
gi Katolik, Pembangunan Ekonomi 
Katolik, Pendidikan Kader dar 
lain2nja. Djuga konggres aka: | 
membitjarakan .soal Ikatan Peker- 
dja Pantjasila dan Gabungan Pela- 
djar Katolik. Pa 

- Dalam konggres tsb. jg akan bi- 
tjara a.l. Mgr. Schoemaker dari 
Purwokerto, pastur prof. Dr. Dri- 
jarkara dar prof. Dr. Soekarto. Me 
nurut rentjana konggres tsb. akan 
dihadliri oleh Ik. 1.500 utusan: Ke 
tjuali para Uskup, 
ngan duta Vatikan dj Indonesia sa- 

Untuk penjelenggaraan konggres 
ini di Semarang telah dibentuk sua 
tu Panitya dengan Penanggung Dja | 
wab Mgr. Soegiopranoto dan Ke- 
tua: Dr. R.V. Sudjito, Wakiy Ke- 
tua: C. Sugiri Mr. Tan Tjong Yan 
dan Mr.- Jansen, Penulis: Djais dan 
Suprobo. Konggres Ummat Kato- 
lik Seluruh Indonesia pernah di- 
adakan dj Djokja pada tahun 1949. | 

SEMARANG SINGKAT. 
— Hari Ulang Tahun ke IV dari: 

Persatuan Sepakbola “Tridjaja” te- 
lah dilangsungkan tepat pada tgl. 17 
Agustus malam, karena 4 tahun 
berselang, peresmian — berdirinja 
”Tridjaja” pun dilakukan tepat pu- 
da tgl. 17 Agustus. Peringatan tadi 
jang mendapat perhatian besar dari 
kalangan jang bersangkutan ber- 
langsung di Kp. Pedalangan dengan 
meriah dan diramaikan dengan Or- 
kes "Bunga Mawar” dibawah pim- 
pinap sdr. Noorman. AE EN 
'— Keputusan dari pada rapat 

Keluarga Peladjar . 
ngah Islam Badan Wakaf di Sema- 
rang membawa hasil dengan 
bentuknja pengurus jang  dikciua! | 
sdr. Moh. Chasnien dan ketua II 
Nn. Soemarsih dengan dibantu be- 
berapa orang lagi. G3 
aesa 1 An 

   
Ta, 

Te An LL 

Kursus , SAMPURNA” 

DJALAN DEMAK No. 18 

Member. pesalann AAA ember | ran sore/m 

Maa 2x minggu A2 
djam 10 bulan Per bin Rp. 25.— 
(Hitung Dagang, Mem. Buku, 
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maka kedaia-| 

“ Sekolah Mene-f 

ter: | 

  

KANDANG” - 
Dalam sebuah harian jang ter- 

Sit di Singapura, Sir-pong ada 
| satja berita antaranja sbb.: ,,4 
»rang bidan baru lulus dari kur- 
musnja di Kandang Kerbo Hospi- 
La : 

Andaikata perkataan “,Hospi- 
ta?” ini tak katut Ya ng 
langgung itu mbakju2 jg manis lu 
usan Sekutuh mag bisa mrengut2 
ketjut. Sgbab ja tak enak sih an- 
Jai kata ditulis ,,Beridjazah lulus- 
in Kandang Kerbo”. 

Paling tjelaka lagi kalau ada 
Saji jang lahir disana, terus di- 
pasang advertensi: '.,Telah lahir 
wak kami jang pertama di Kan- 
jang Kerbo” 

| Orang jang kurang tahu, bisa 
seliru bikin tafsiran jg bukan2 
.Mudah2an rumah sakit didekat 

| Dji. Kandang Sapi di Solo itu 
1anti djuga tak keliru. diberi se- 
butan oleh gakjat: rumah sakit 
»Kandang Sapi.”  Kasihanilah 
mbakiu2 bidan. Kan kurang pan 
tas kalau dianggap: berumah di 
Kandang Sapi......... e 

  

PENGGELAPAN BESAR 
TERTANGKAP. 

Dalam bulan jg lalu telah terdjz 
di penggelapan uang tunai sedjum- 
lah Rp 10.000— dan chegue sebe 
sar Rp 250.000— atas Kerugian- 
nja seorang Tionghoa 
bon, dan penggelapan 
Hotel Uwa Semarang. 
ngusutan jg dilakukan oleh fihak 
ig berwadjib, maka orang jg mela- 
kukan penggelapan sebesar itu kini 
telah dapat ditangkap. dan untuk 

terdjadj di 

tsb. telah ditahan. Adapun orang 

Kedungwuni Pekalongan. 

PEMINAT PGA MENINGKAT 
Pada tahun peladjaran ini pemi- 

nat untuk. mengikuti Pendidikan 
Guru Agama sangat tampak kerna 

| djuannja, kalau dibanding dengan 

da tahu, ini telah tertjatat lebih 
dari 29.000 peminat, demikian ke- 
terangan sdr. Supadi Kepala In- 
speksi Pendidikan Agama Propirtsi 
Djawa Tengah. Pada hal tiap PGA 
“Putera hanja dapat menerima 80 
| murid dan untuk Puteri hanja da- 
pat menerima 40 murid. ' Djumlah 

|PGA. diseluruh Djawa Tengah ha- 

3 buah PGA Bag. Atas, sedangkan 
PGA Puteri hanja terdapat dj Solo. 
Disamping itu hampir ditiap2 Ka- 
bupaten ada PGA 'jg diusahakan 
oleh fihak Partikulir. Sanata 
Mengenai djumlah Madrasah se- 

luruh Djawa Tengah pada tahan 
|ini, menurut statistik Kantor Peadi 
dikan Agama Propinsi, tertjatat 
ada 1.948 Madrasah ' rendah dgn. 
|tenaga guru 8006 orang, day djum 
lah muridnja ada 312.514 anak. 
Djumlah Madrasah  Landjutan ada 
105 buah dengan tenaga guru 849 
orang dan djumlah - muridnja ada 
15.156 anak, 

SUNTIKAN “T.C.D. 

Djawatan Kesehatan Kota sela- 
ma tgl. 23 Agustus s/d 12 Oktober 
1954 akan menjelenggarakan Sunti- 
kan Typhus-Cholera untuk umum 
dengan tjuma2. Adapun tempat? di 
“mana penjuntikan dilakukan akan 

| #kita muatkan berturut2, mulai 1gl. 
23 Agustus untuk penduduk ' desa 

ini | Karangtengah bertempat di Kelura 
hari... 5 rahan Grobogan, Kr. Tengah Barat 
SL AA Isdr. Djokosubiono. Untuk desa 

   
  

s | jung, Gg. Baru 123, Menjanan dan 
' Kalikoving. Tgl. 24 Agustus: untuk | 
desa Sekaju bertempat 
Langgar, Sekaju Mosdjid, dan Djl. 
| Sekaiu Jusup. Untuk desa Sukolilo 

“ Fdi Kelurahan Sukolilo, Kp. 
“I Langgar dan Kp. Plampitan , Lang- 
“Igar. 

INGAN PENAWARAN UMUM. 

'marang, akan didjual barang2 jang 

|kenmo dan sedjumlah besar 
bekas tempat aspal. 
didjual dengan djalan 
umum (setjara lelang). 
dengan djalan tertulis selambat2nja 
pada tgl. 15 September. 1954. 
rang2 dapat dilihat padastg. 
September 1954 di Balai Kota Bo- 
djong 148 pada djam 9.00. — 12.00. 

Pemerintah Kota' Besar 

| Kranggan di Kelurahan Kebonlan- 

di Bedagan 

Sonet 

PENDJUALAN BARANG2 DE 

Oleh Pemerintah Kota Besar Se- 

berupa mobiel, truck, sepeda motor, 
drum 

Barang2 tsb. 

penawaran 

Penawaran 

Ba- 
6-7-8 

LeSih djelas perhatikanlah iklan 

dari. Tjire- | 

Berkat pe-: 

penjelidikan lebih djauh kini orang 

itu jalah H.I. bin H.D. berasal dari 

:tahun jl. Pada tahun jl. tertjatat hak 
nja ada 14.000. peminat, tetapi pa- 

inja ada-6 buah PGA Pertama dan! 

Ping) untuk umum jang akan dimu 

an Yun 

KURSUS B. Bi 

  

—“JAJASAN SA 
Minggu p: 

Hakan Mata telah  dilangs 
peresmian pembukaan sebuah 

  

    

sk ,. 

dari je 
ek 

      

           

   

& A jang 
untuk. semen 

  

    “buka itu unt 
Mr. Hapsoro, e 1 

'sus B.I. Biologie adalah Dr. Ariote 
jo. Naas : 

  

1 Saraswati kini mempunjai 4 buah 
Kursus B.I. dan sebuah SMEA. Ke 
empat Kursus B.l. itu adalah  un- 

Oleh beberapa penggemar bu- 
ada maksud akan menjelenggara- 
kan konkours 
sada 
1954. 2 
Konkours tersebut terbuka bagi 

segenap penggemar burung-perku 
tut di seluruh Indonesia. 3 

|. Pemenang akan dapat meneri- 
ma hadiah 5 medali sebagai peng 
hargaannja dan pendaftaran di- 
tunggu selambat-lambatnja " pada 
tanggal 25 Agustus 1954 pada 
Toko ..Panilly” Djl. Keplekan- 
Kiduh 2280 EN 

burung perkutut 
nanti tanggal 29 Agustus 

bahwa setelah konkours ini kelak 
|akan dibentuk perkumpulan peng 
gemar perkutut. 

RAKJAT MELAWAN GEROM- 
Pada tgl. 17 Agustus "S4 djam 8 

malam desa Lambanggelun jg tere" 
tak di ketjamatan” Paninggaran se: 
belah utara telah didatangi - gersm- 
bolan jg terdiri dari 20 orang ber- 

Isendjata lengkap. Serentak rakjat 
desa tsb. “dengan 
apa adanja telah mengadakan per- 
|lawanan — sengit, jg mengakibatkan 
seorang matj sedang seorang lain- 

inja Tuka2 kena tembak tetapi ma- 
isih berhasij dapat meloloskan diri. 
'Dua buah putjuk sendjata L.E. da- 
bat dirampas oleh rakjat. Dalam 
jperlawanan inj seorang penduduk 
“gugur. Gerombolan ' kemudian da- 
Dat diketahui menghilang kedjuru- 
san barat. p 

| uIREBON 
Ih. PAT : L UDJIAN S.MLA. 

Udjian penghabisan SMA-B. Ne- 
geri Tjirebon jg di-ikuti oleh 22 
orang, telah berhasil lulus 42 
Srang atau sebanjak 5196. Djumlah 
tu boleh dikatakan meningkat apa 
bila dibandingkan dengan tahun ig 

|lalu. Mulai tahun peladjarap 1954/ 
1955 SMA Negeri Tjirebon  djuga 
membuka bagian C, ig pendaftaran 
nja kini telah dimulai. Dengan di 
'bukania bagian itu maka diharan- 
kan para peladiar lulusan SMP da 
rt daerah Tjirebon tidak akan me- 
neruskan peladjaran keluar daerah. 

  

Semarang, 21-8. 
124 karat: djual Rp. 42.51 

beli Rp. 42.25 - 
1.22 karat: diual Rp. 38.59 

2 ba Kp 3150 
TBK LLLAK LELE bale 

SELEKSI PANTJALOMBA 
Didapat kabar, bahwa besok 

tgl. 29 dan 30 Ag 

untuk peladjar2 seluruh SMA di 
Semarang, bertempat di Stadion. 
Kabarnja, - Pantjalomba 'j.a.d. 
akan berlangsung di Bandung. 

PELANTIKAN  RESIDEN 
000 SEMARANG. 

. Menjambung berita jang baru2 
ini dikabarkan mengenai pelanti- 
ikan Residen Semarang Joedona-   

i : 

resmi didapat keterangan, bahwa 
pelantikan tadi akan dilangsung- 

.kan pada tgl. 23 Agustus, djam 
10 pagi di Balai Kota Bodjong 
“Semarang. Jang melantik ialah 
Aa an Djawa Tengah. | 

1 BERMAIN2 DENGAN 
0001 STROOM LISTRIK. 

| Seorang penduduk desa Gondo- 
rijo, Djambu (Ambarawa) jg ber-. 
maksud hendak  bermain2 diatas | 

Ik. 30 mb |"iang listrik jg tingginja 
pada tgl. 14 Agustus pagi jl., telah 
diatuh dari tiang itu dan kemudian 

( meninggal pada saat itu djuga. Di 
atas tiang listerik tsb. orang itu jg 
bernama Uri, telah memukul2 ben- 
da alat listerik, dan dengan puku- 
lan2 itu terdengar suara seperti si- 
rene ig dapat didengar” sedjauh 3 
km. Kemudian dengan mendadak 
Uri tlh djatuh terus meninggal, dan 
dalam pemeriksaan - ternjata pada 

“bagian dada, perut dan tangan Uri 
»telah hangus terbakar. 1 

3 

'SEMBAHTIANG NGOTJO DAN 
HOO PING. 

Minggu malam Senin, tgl. 22/- 
23 Agustus 54 digedungnja sen 
diri, Hoo Hap Hwee Kwan akan 
mengadakan malam krontjong or 
kes oleh Gie Bu Kiok dan djam 

'3 pagi diadakan upatjara sembah 
.jang Ngotjo seperti tiap2 tahun | 
dilakukan? Hari Senin tanggal 23 
Agustus diadakan sembahjang re 
butan di Djagalan 75 dengan di 
sertai hiburan2. Para angg. Hoo 
Hap Hwee diharap datang. 

SEMBAHJANG REBUTAN Di 
GEDUNG BATU. 

Hari Selasa, tgl. 24 Agustus jad., 
diklenteng Gedungbatu akan diadu 
kan sembahjang rebutan (King Hoo 

lai pada djam 12 siaas, Sembah- 
jang tadi akan diselenggarakan le- 
bih ramai dan istimewa, karsna di.     

  

Semararig 
jang dimuat hari ini, 

  

    
BIOLOGIh en 

  

   

    

    

              

    

   

  

      

    
    

  

sementara . agalah : 
“sedang direktur Kurf 

| Dengan demikian, maka Jajasan | ya 

   tuk bahasa Djawa, bahas1 Indone-|3, Ka 
sia, bahasa Inggris, dan Biologie. | 

Iupoetang 
| rung-perkutut di Kota-Batik kini | 

Lebih diauh diterima kabar, 

BOLAN BERSENDJATA " 

bersendjatakan | 

| TJERAMAH PENIJAK SILAT 

n ustus akan di | 
Jangsungkan seleksi Pantjalomba 

#'kolah Muallimin Nah 

goro lebih djauh dari kalangan | 

“Idimasak dengan sajur. 

MAA R. 

   

     IX sebagai berikut: 
          

  

ri: 
Estafet 
SR, Wr? 

  

Ke 

han PGA. Lari 

  

Djum 

Latihan lem (SR. 
  

    

2. Basaeri 

djauh Puteri 265 meter: 
(S.R. Jasan): 2, Sulimah (S.R. 

12: 2. S.R, Latihan PGA 
S.R. V Margosari nilai 6. 

| AKAN MEMBUAT WADUK 
| BESAR, 

' Dajawatan Pekerdjaan Umum dae 
'rah Kedu bagian Pengairan telah 
mengadakan penjelidikan2 di Sem- 
por, kabupaten Kebumen berhubung 
dengan maksud pemerintah 
'membuat sebuah waduk besar didar 
rah tersebut, jang menurut ketera- 

| -akan memakan -beaja sedikit- 

selesai dalam waktu 5 tahun. - De- 
ngan “dibuatnja waduk tersebut di- 
'arapkan bahaja 

g pada tiap2 musim rendengan 

an dapat diatasi. 
' Didaerah kabupaten Kebumen bi 
la bandjir dimusim hudjan, ribuan 
hektar tanaman padi dan palawidja 
tergenang air, sehingga mengakibat- 
kan kurangnja produksi pertanian. 

PURBOLINGGO 

     

  

MARAH 

| PAMERAN PERTANIAN DAN 
OS PEMBANGUNAN. 
'— Mulai tanggal 18 Agustus jang 
lalu di Purbolinggo telah dimulai 
pembukaan pameran pertanian 
dan pembangunan jg diselenggara 

Pertanian Rakjat Kabupaten, Dja' 

didikan Masjarakat, Inspeksi Per 
didikan Diasmani,. Djawatan So 
sial dan S.K.P. Perwari. Pameran 
tsb. mendapat perhatian 4 
memuaskan. Ketiuali k 
umum, pameran tsb. disediakan 

sekolah Rakiat dan 
kolah landjutan. 

| Baru2 ini oleh Ikatan Pentjak Si- 

|ramah  pentjak 
oleh Moh. Djumali perutusan - menterian PP & K Djawatan Ke 
dajaan Seksi Pentjak Silat.  Tjera 
mah tsb. mendapat sambutan jg' 
kup meriah dar: para hadlirin. Had 
lir pula selain murid2 sekolah lan- 
djutan, djuga Kepala2  Djawatan 

      

    

sasj massa serta umum. 
| Sehabis tjeramah kemudian oleh 
(para pendekar dan para tjalon pen 
|dekar jg djumlahnia tidak “kurang 
dari 50 orang, dilangsungkan - de- 
monstrasi pentjak, jg djuga menda- 
pat penuh perhatian darj perutusan 
PP & K Djawatan Kebudajaan Sek 
si Pentjak Silat. Me Na 

KUDUS 3. 
PEMBUKAAN SEKOLAT | MUALLIMIN N. UV,” 

Pada tgl. 17-8 djam 11,00- “oleh 
Panitya Pendiri Sekolah Muallimin 
N.U. bertempat di kantor N.U.1 Ku 
dus, telah dibuka dengan resmi Se 

mentara waktu sekolah tersebut. me 

Kudus. . ip 
KAWAN ,,WAKIL” 

Hari Kemis jl. dirumah 
keluarga Indonesia di 
berlangsung -upatjara perkawinan. 
Karena mempelai lelaki sedang. be- 

Orang kepertjajaannja diketemukan 
sebagai wakilnja. 1 

Peristiwa berdjalan 
dalam minggu2 jad. 
"wanita akan menusul suami 
sebenarnja keluarnegeri tsb, 

Perkawinan “wakil” 
Inja djarang terdjadi 

lantjar 

tetapi   dalam 
peraturan jang ada, dapat dianggap kabar dari Djawatan 
sjah. Di diaman dulu, terutama di- 
kalangan ”prijaji” bukan Porang” 4 
jang diwakilkan tetapi malahan ba 
rang seperti keris, koluk dll. Itu na 
manja “kawin keris”, atau 
keris” dsbnja. (Antara) 

TJENDAWAN BIKIN MABUK. 
Didapat kabar, bahwa seorang 

| bernama T. dan 2 orang 
pada hari Rebo jl. telah mendjadi 
mabuk dan kemudian: muntah2 
sedemikian rupa, setelah mereka 
'memakan tjendawan (djamur) jg 

Mereka 
kemudian diangkut ke RSUP utk 
mendapatkan pertolongan seper- 

|Tunja.  Tiendawan itu menurut 
“keterangan, didapat dari pekara- 
ngan rumahnja di Bodjongsalam- 

|an Semarar-a 3 
BAJI 17 AGUSTUS, 

Sekertariat  Panitya Pusat 
Agustus 
bahwa sekertariat masih menerima 
pendaftaran baji jg lahir pada tgl. 
17 Agustus 1954. Pendaftaran dgn, 
disertai surat keterangan Kepala 
Desa dan - Tjamat jg bersangkutan 
atau bidan ig merawatnja pada 
djam 08.00—1200 di GRIS. Pun- 
“daftaran ditutup tgl. 1 September 
1954, , k 

» Lebih djauh dapat dikabarkan, 
bahwa bertepatan dengan Hari Pro 
klamasi 17 Agustus 1954, maka is- 
teri Djaksa Soedalto telah melahir- 
kan seorang anak perempuan di Po 
liklinik Dr. Liem Gee Tjong, pada 

ng 

17 

  dirikannja sebuah panggung - untuk: 
Sadjian2 jarig kemudian akan  dite: 
butkan, 

. 

1954 KBS mengabarkan, | 

ari Proklamasi Kemer- 

Pute- | 

. XI. Estafet Pute | 
1. SR V2, SR VE 

tjepat 
Mudjiman (S.R. 

umadi (S.R. XVID: 3.f 
.R. Jasan). Lari tiepat Pu- | 

Suparti (S.R. Latihan SGB): 
PGAr | 

XVII). Lari djauh | 
r: It. Sukarno (S.R: | 

IL. (S.R. Latihan!| 
Kusnadi (S.R. VH). Lari! 

1. Ninik | 

mn 
'em (S.R, Can. Gondongan) | 

gan: 1 S.R, Can. Ja- 

untuk | 

Pe: 3.000.000,— dan dapat 

bandjir jang da-| 

kan bersama-sama oleh Djawatan 

          
     

“Isuaikan diri dengan 

pula untuk para pegawai, murid2 5 
peladjar2 se- Fa 

#55 

lat Indonesia (LPS) tiabang Pur- hy 
bolinggo telah diselenggarakan tie- F 

silat jg diuraikan 

Sh 

setempat, wakil2 partai dan organi | 

  

rada di luar negeri maka. dengan tuk mengisi 
mendapat mandaat penuh salah se- nengah dan rendah. 

"laki t 

  

  

Garhbar “diatas kesebelasan2 PERSIS (Makasar) sebelah .kiri dan Poris 
Semarang diperkuat jang melakukan pertandingan hari Djun'at sore 
dilapangan Stadion Semarang jang  berachir 2—1 untuk kemenangan 

: Jihak. tamu pra : 
Haa 5 1» (Foto: "Suara Merdeka) 

.Xes. Foris DViguing 

. 2—1 Oleh :Persis) 
|Pjalannja Pertandingan Lemah Dan 

Tidak Penuh Fighting Spirit 
DENGAN bertanding Djum' at sore melawan kes. Poris Semg. 

maka djumlah Jpe mi naea sepakbola jang sudah dilangsungkan 
oleh kes. PERSIS Makasar selama mengadakan perdjalanan ke Dja 

.wa Timur dan Djawa Tengah ada 11 kali, jaitu 6 kali menang, 
5 kali kalah dan seri sekali dengan rata-rata memasukkan bola 28 
kali melawan 16 kali, demikian a.l. sdr. Idristajang, pemimpin 
rombongan PERSIS Makasar dalam pertjakapan singkat dengan 
wartawan kita. Selandjutnja ia mengatakan, bahwa pertandingan ter 
achir adalah menghadapi kes. P. S.LS. pada Sabtu sore ini jang 
berlangsung dilapangan Stadion Semarang. Pada tgl. 22 Agustus 
jad, rombongan kes. PERSIS akan kembali ke Makasar. 

  

— Ditolak 
(Usul Mosi Perusahaan 
Batik Turunan Arab Solo 

“RAPAT UMUM anggota Ko- 
asi Perbatikan Arab Surakarta 

(K.P.A.S.) baru2 ini telah mem- 
bitjarakan usul mosi anggota2 
pengusaha batik warganegara In- 

SA Ta ( | menghendaki supaja ko- 
pts itu denga Tea peru- 

| pentin Anggaran 
Dasar didja 

   

  

ar € ikan suatu koperasi 
ana Lan Sape eng aa 
117 anggota dari djumlah 
orang — ialah 41 anggota warga 
negara dan 76 orang asing — di 
saksikan pula oleh Kepala Djawa 
tan Pan ratan 
Perindustrian wakil Djawatan 
Perekonomian daerah Surakarta. 

Juslam Badres selaku djurubitja- 
ra golongan warganegara memberi- 

ikan pendjelasannja disekitar usuj 
' #mosi itu, dan ditundjukkannja ada- watan Penerangan, Inspeksi Pen “fnja kesedaran dari warganegara in-   'donesia turunan Arab untuk menje 

SL usaha - peme- 13 

    
   
   

    

   

   
     

   

(rintah dalam lapangan perekonomi   
ada umumnja dan kekoperasi- 

bana chususnja. Ia harapkan sr 
“pengusaha2 “batik asing dari 
ongan Arab mendukung mak- 

Sa'dun, . selaku ketua K. 
djukan keberatanja atas 

itu dengan alasan? dian 
bahwa sekarang ini belum 
untuk melaksanakannja. 

Setelah kedua belah pihak ber- 
ali- mempertahankan pendiriannja 

2, diadakan pemungutan sua 
hasilnja: 41 suara pro mosi. 

  

“j4 suara menolak “dan 4 suara 
blanko. 41 Suara jg pro mosi se- 
muanja adalah darj pengusaha? war 
ganegara Indonesia turunan Arab. 
Dengan ' ditolaknja usu| mosi itu 

fihak warganegara kemudian me- 
njampaikan sebuah  minderheids- 

nota, jg isinja menjatakay penjesa- 
lan dan keketjewaannja atas putu- 
san jg telah diambil itu, hal mana 
oleh golongan warganegara  diang- 
gap kurang adanja kesedaran dan 
keinsjafan - dari pengusaha2 batik 
bangsa. Arab akan. maksud peme- 
rintah dan bangsa Indonesia utk. 
menudju kearah terbentuknja suatu 
ekonomj nasional. (Antara). 

  

  

SEKOLAH PEMBANTU OBSER 
VATOR DIBUKA DI 

SURABAJA. 

Pada tanggal 20 di Surabaja dibu 
latul Ulama ka dengan resmi Sekolah Pembantu Kudus, jang bermurid 38 orang dan Observator (dilapangan Meteoroiogi 

mempunjai guru 11 orang. lintuk se dan Geofisik). 
Sekolah sematjam ini dan jang le 

makai kantor N.U. Djalan Plenjikan bih tinggi, jar 1 Sekolah Observa- 
tor, sudah dibuka di Djakarta dng. 
resmi pada tanggal 10 bulan ini de 

| “seorang ngan dihadiri oleh Ir. Soerjomihar- 
Kudus telah djo, sebagai wakil Menteri Perhubu 

agan dan Sekretaris Perhubungan. 
Tudjuan dari sekolah ini ialah un 

kekurangan tenaga me 

Oleh Djawatan' Meteorologi" dan 
Geofisik direntjanakan untuk meng 

dan adakan pendidikan Meteorologi dan 
ini mempelai Geofisik tingkat akademi lepas dari 

jang pendidikan pada Fakultet Ilmu Alam 
di Bandung. Akademi Meteorologi 

ini sebenar dan Geofisika ini mungkin dapat di 
mulai awal tahun 1955. Demikian 

Meteorolugi 
. dan Geofisik (Antara). 

| KEDIUARAAN PING PONG | . DIAWA TENGAH. 
|. Telah Ta Chung Sze Semarang, 
peda tgl. 18 dan 19 September 
jad. akan diadakan pertandingan 
merebut djuara Ping Pong Djawa. 

anaknja | Tengah, bertempat digedung TCS, 
dil. Mataram 427, Semarang. di- 
mulai tgl. 18 Sept. diam 17.00 pe- 
tang. Pendaftaran dapat diadjukan 
kepada sdr2. The Hok San, djl. 
Plamp'tan 56 dan L'e Hing Yoe, 

“d4. Petudungan 115 Semarang, 
| selambat-lambatnia tgl. 12 Sep- 
tember djam 10.00 pagi. 

12 GEROMBOLAN MATI. 

Mulai dari tgl. 13 s/d 17 bulan 
Agustus, pasukan2 kita didaerah 
Guntur (Pekalongan Tenggara) 
dalam ,,vuurcontact” dengan fihak 
gerombolan dibeberapa tempat 
dari daerah Kadjen, Bandar dan 
Dara telah dapat memukul setiap 
gerombolan jang terlihat atau ig 
didjumpai teh fihak gerom- 
bolan menderita kerugian2 sbb.: 

2: orang pengatjau mati ter- 
tembak: 3. orang pengatjau  ter- 
tangkap hidup. “4. Putjuk mortir 
«218 putjuk senapan bermatjam 
matjam, 2 putjuk stengun dapat ki 
ta rampas, Adapun kerugian di fi- 
hak kita 1 orang penduduk gugur   

djam 10 malam dengan selamat, 
dan 2 otang Iuka2. Demikian Pa 

|” Pada umumnja, demikian sdr. 
Idris, para pemain di Djawa 

|telah dapat  menundjukkan per- 
nainan jang bernilai seimbang 
Jengan Makassar. Seluruh per- 
tandingan jang sudah” diadakan 
berlagnsung dengan baik dan me- 
muaskan, Hanja ketika mengha- 

| dapi kes. Solo wasitnja tidak be- 
gitu memuaskan. 

PERSIS — Poris 2 — 1. 

Melihat pertandingan jang ber- 
langsung Djum'at sore dilapangan 
Stadion Semarang antara PERSIS 
dan Poris diperkuat dengan 2 pe- 
main dari Garnizoen, ternjata ti- 
dak dapat dikatakan bahwa per- 
tandingan itu ada suatu pertan- 
dingan sepakbola jang bernilai 
tincgi, bahkan sebaliknja. Fihak 
PERSIS turun dilapangan zonder 
Ramang. Pada umumnja para pe- 
main Makassar kelihatan letih 
Jan jang dapat dikemukakan ha- 
aja pendjaga gawang Sutar jang 
main safe. Speltehnik mereka ba- 
ru tertampak pada  menit2 ter- 
achir dalam babak kedua, Seba- 
hknja fihak Poris sore itu keli- 
hatan pech. Beberapa kali Jitno 
mendapat kans untuk mentjetak 
goal, tetapi sajang sekali tendang- 
annja bola kalau tidak kesamping 
telah mendjurus ke awang2. Ga- 
fis belakang Poris tjukup kuat 
dengan Radii mendiadi penoha- 
lang besar bagi penjerang Per- 
sis. Ketika wasit sdr. Yperen 
memberi tanda dimulainja per- 
tandingan tadi, maka kedua be- 
ba fihak menurunkan pasangan? 
sbb.: 2 

- PERSIS: 
Sutar 

Sampara. Zainuddin 

Santja Hasanuddin Lahimba 
Djamain Sachrap Suwardy 

Djamaluddin Nasaruddin 
Oo 

Jitno Gimun Akrim 
Sunarto Mochtar 

Pardi Radii Julius 
Bono  Kuswenj 

Said 
Poris diperkuat: 

Dalam babak pertama dialan- 
nja pertandingan lemah. Fihak 
Poris. dalam babak ini kelihatan 
lebih banjak melakukan serangan? 
tetapi senantiasa gagal. Sebaliknja 
fihak Persis" tidak mudah dapat 
mendekati gawangnja Said. Kita 
tjatat suatu kans jang bagus di 
buwang oleh Jitno. Suatu tenda- 
ngan bebas dari 12 djangka, kare 
na pelanggaran bola dng tangan 
jang dilakukan “oleh ' Sampara 
tidak membawa hasil sebagaima 
na diharapkan, karena Gimun jg 
mendjadi algodio. telah melepas: 
kan tembakan djustru mengenai 
gawang bag. atas dan bola masuk 
kembali kedalam lapangan, dima 
na kemudian bola langgar tangan 
nja Gimun. Dengan kurang sema 
ngat, maka ketika wasit memberi 
tanda mengaso, angka menundjuk 
draw (0—0). 
Dalam babak kedua fihak Poris 

mengganti Akrim dengan . Djarwo. 
Perobahan ini membawa akibat Jan 

| fjarnja serangan darj fihax 
tetapj walaupun demikian banjak 
kans untuk mentjetak goal di bsi- 

| wang pertjuma. Satu sama lain fi: 
“hak mengadakan serangan2 jg agak 
teratur dan beberapa kali kedua 
pendjaga gawang  diudji kepandai- 
annja. Dalam suatu serangan Poris 
Ig datangnja dati sajap kiri, oleh 
Sunarto bola dapat dikirim ke te- 
ngah jg menjebabkan terbitnja srim- 
mage didepan gawang Persis. Seo 
rang penjerang Poris dapat merobah 
secringboard, ketika bola jg disamber 
oleh Sutar meleset 1—0 untuk Po 
ris. Dapat hati ini segera Poris me 
lantjarkan “serangan2, tetapi Sutar 
dapat diandelkan: Dilain sabrang 
kita tjatat Said menghadapi keada- ! 
an2 jg sulit, tetapi sebegitu djauh | 
ia masih dapat mempertahankan ga 
wangnja dengan baik. Achirnja 
Persis mentjetak goal I—1, ketika 
kanan dalam mengirim umpan di 
depan gawang Poris jg dapat di 'te 

  
I peserta wanita, Norma Sanger, 

Perist: 

komentar mengenai 
Negeri Belanda jang p: 

nesia menimbulkan 

bulan September jang akan d 

nja soal Iran Barat kedalam & 

hak. 

Tuduhan bahwa dengan ini In- 
Ionesia menimbulkan pergeseran 
dan kesukaran2 internasional di- 
anggap oleh kalangan 'itu tidak 
pada tempatnja, karena djustru se- 
»aliknja pihak Belandalah jg lebih 
lu'u menimbulkan benih2 perteri- 
angan internasional dengan setja- 

ra unilateral mengambil ketentuah 
setentuan mengenai Irian Barat, 
iaitu dengan memasukkannja se- 
bagai wilajah Nederland . didalam 
VUD-nja dan memperkuat kedu- 
tukann'a dengan - meng'rimkan 
pasukan» bersendjata lebih ba- 
vak leoi ke Irian Barat. 
Dinjatakan memang benar dulu 

Belanda mengusulkan kepada Indo 
tesia supaia Indonesia — bersama-sa 
na Belanda berkuasa atas Irian Ba 
at (condominium). Tentu sadja usil 
tsb. ditolak, karena. menerima itu 
berarti. mengakui kekuasaan Belah 
la sebagai pendiadiah “Irian Barat, 
bersama-sama Indonesia. Tentang 
perbedaan suku, bahasa, agama, 
sdat-istiadat dsb.nja jang dikemuka 
tan- Belanda sebagai alasan penolak 
in dikatakan, apakah dengan ini 

budaiaan dsb.nja bangsa Belanda le 

bih dekat pada suku Irian Barat? ' 

Dim menghadapi sidang 
PBB. 

Dalam pada itu didapat keterang 
an, bahwa persiapan2 jang dilaku 
kan Pemerintah dalam menghadapi 
Sidang Umum PBB jang akan dintu 
ai tg, 21 September jad. itu, sudah 
ada pada tingkatan penjelesaian. Su 
sunan delegasi Indonesia akan lebih 

ketiil dari delegasi /ang dikirim ta 
hun jl. Mereka.akan diperkuat dgn. 
anggota2 Kedutaan2-besar di Was 
hington dan anggota2 perutusan te 
tap Indonesia pada PBB. 

Penasehat Kemlu, Dr. Abuhanifah 
jang akan bertindak sebagai wakil- 

ketua delegasi Indonesia, telah ber 
tolak ke Amerika tg. 19/8 jl. untuk 
mengadakan persiapan?. Kepada Dr. 
Abuhanifah ditugaskan terutama pe 
kerdjaan lobby setelah Pemerintah 
Indonesia “dengan resmi mengadju 
kan soal Irian Barat kedalam Sidang 
Umum PBB. (Antara), 

NORMA SANGER TIDAK 
IKUT. 

Kemis malam distudio RRI telah 
Jilangsungkan pertandingan " menja 

aji babak final untuk kedjuaraan bin 
tang radio Djakarta Raya sebagai sja 
rat untuk dapat serta dalam pertan 
dingan nasional 1954 jang akan di 

adakan dalam bulan September jad. 
di Djakarta pada hari Radio Repu 
blik Indonesia. 

Sebagai dikabarkan, peserta-peser 
ta jang menempuh babak final ini 
ada 6 orang wanita dan 8 ' orang 
prija,. tapi ternjata semulam seorang 

ter 

paksa tidak dapat ikut karena baru 

melahirkan anak. Norma Sanger, bin 
tang. radio wanita kenamaan, adalah 

isteri dari. Pingastono, djuarg kedua 
bintang radio 1953. Dengan demiki 
an maka Norma Sanger jang mem 
punjai kemungkinan besar. memper 

oleh kedjaaraan- nasional, terpaksa 
tidak dapat serta. 

  
ORANG2 BUKAN ANGGOTA 
PARTAI JANG MASUK DAF- 

TAR ,,PKI DAN ORANG 
TAK BERPARTAP”, 

Menurut pengumuman CC. 
PKI, Prof. Ir. S. Purbodiningrat, 
Dr. Tjokronegoro dan seniman 
Hendra Gunawan sebagai orang2 
tidak berpartai telah menjatakan 
bersedia masuk daftar ,,PKI dan 
orang tak berpartai”. Terlebih 
dulu jang sudah menjatakan ber- 
sedia ialah Ir. Taher 'Thajeb, 
Njonja Salawati dan pelukis Henk 
Ngantung. 

  

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. 
Semarang, 24 Agustus 1954: 
Djam 06.10 Imbauan pagi, 06.40 

Eddy Arnold: 07.10 Orkes  Dupa 
Nirmala: 07.30 Aneka warna Keti- 
muran: 12.05 Tri Irama: 12.30 Ab- 
dulgani dil.: 13.15 Seruan Maluku: 
13.40 Konsert - Siang: 17.05 Gen- 
ding2 Mataraman: 17.40 Gending2 
Mataraman (landjutan): 18.00 Ser- 

ba“serbi A.P.: 18.15 Njanjian Suti- 
nah: 18.30 Hidangay Ovintet Car- 
nizoen Surakarta: 19.30 Rajuan? 
Bintang? Radio: 20.45 Orkes Cos- 
mopolitain: 21.15 Irama Malaya: 
22.20 Hiburan Malam, 23.00 Tu- 
tup. 

Surakarta, 24 Agustus 1954: 
Djam 06.03 Langgam dan Kron-   ruskan ' dengan kepala oleh 

Sachran I—I. Dengan “angka seri 
serangan2 dari Persis Makin lan- 
tjar, Sebaliknja serangan2 dari To 
ris agak kendor. Goal kemenangan 
Persis tertjetak oleh kanan luar jg 
lari memotong djalan membeluk ke- 
dalam. Radji jang mentjoba nieng- | 
halang-halangi dapat dilewati dan 
Said jg madju djuga dapat dinkali, 
Dari djarak 2 m. dengan satu ten- 
dangan pelahan via kedua kakinja 
Said, maka bola masuk kedalam 
gawang Poris 2—1.. Dengan angka 
ini kemudian wasit. memberi tanda 
bubar. 

PERSIS DIGULINGKAN DGN. 
5-2 OLEH P.SL.S. 

Dalam menghadapi PSIS pada 
hari Sabtu sore di. Sadion Semg., 
fihak Persis ternjata harus menje 
rah dengan angka 4—2, Pertan 
dingan tsb. berlangsung dengan 
forsch, fair tjepat dan enak dili- 
hat, Sampai halftime stand 5-1   Pers XT IV. untuk PSIS, 

tjong: 06.45 Oscar Rubiah: 07.15 
Irama Sunda: 07.45 Permainan ci- 
ters 1203. Musik. Ballet: 12.45 
Ralph Flanagan: 13.00 Orkes Ta- 
ngo Malando: 13.15 Indonesia gem- 
biras 13.45 The London Communi- 
ty Singers, 14.00 Lagu2 Indonesia: 
17.05 Rajuan Putri: ” 17.45 Varia 
Djawa Tengah: 18.15 Lagu2 Suma- 
tra: 19.30 Pilihan Pendengar: 20.30 
Camera  Televisie Atjara  Wajang 
Orang: 22.15 Wajang Orang (lan- 
djutan): 24.00 Tutup. 

Jogjakarta, 24 Agustus 1954: 
Djam 06.10 Hidangan pelbagai 

alat tiup: 07.15 Rajuan  Abdulgani 
dil.: 07.30 Njanjian Itali: 07.45 
Gamelan Degung, 12.05-13.00- 
13.40 'Ujon2 Madyo, 17.00 Donge- 
ngan untuk kanak2, 17.15 Dolanan 
Djawa: 17.40 Seni Suara - Djawa: 
18.15 Siaran untuk. “AP 1940 
"Merdu Meraju: 20.15 Imbauan "i- 

ngu dikatakan, bahwa ditindjau da! 
ri sudut anthropologi, sosiologi, Ke 

| 

Bid Jg Lebih Dalu Tim- 
..bulkau'Pertentangan 
Dalam Penjelesaian Masalah Irian— Be- 
lam Ada Reaksi Resmi Di Djakarta 

DARI PIHAK RESMI pemerintah Indonesia belum didgpat 
Pn djurubi,jara Kementerian Luar 

a pokoknja menjatakan, bahwa Belanda 
£dak bersed.a membitjarakan soal Irian Barat dan menuduh Indo- 

J pergeseran dai kesukaran2 
ngan mengadjukannja pada nd sementara Sidang Umum PBB 

internasional de- 

nz. Semenara itu menurut ketera- 
ngan2 dari kalangan jang dekat dengan Pemerintah. d.masukkan- 

tjara sementara Sidang Umum PBB 
itu adalah disebabkan karena pihak belanda 
sekali kemungkinan unuk membitjarakan soal itu antara kedua p.- 

telah menutup sama 

  

  

TAN LIEP TJIAUW TAK 
IKUT SERTA. 

Dari pihak panitya diperoleh 
kabar, bahwa dalam . tournament 
tennis kedjuaraan nasional Indo- 
nesia jang akan berlangsung dari 
te. 26 sampai 31 Agustus jang 
akan datang di Surabaja, suami 
isteri Tan Liep Tjisuw dan djua- 
ra Djakarta Raja Firman Hara- 
hap tak akan ikut serta. 

Dengan tak hadirnja pemain2 
diatas, maka dalam nomor single 
putera Ketje Sudarsonolah - jang 
merupakan favorit utama. Sedang 
kan dalam nomor single puteri da 
bat diharapkan, bahwa Nj. Gan 
Siauw Kie akan mendapat tandi- 
ngan jang tiukup menarik dari 
Nj. Kwee Tjoen An. 

Sementara itu dapat ditambah- 
kan. bahwa direntjanakan oleh 
banitya untuk  mempertarungkan 
kesemua nomor2 nanti diatas Ia- 

  
| pangan rumput SC & LTC Emb. 
| Sawo-Surabaja. 

SONNEYILE DIPUDJI DLM 
SK. MALAYA. 

Kalangan  kritisi-keolahragaan di 
Malaya telah membuat  pudjian? 

terhadap djuara bulutangkis Indone 
sia Ferry Sonneville jang telah me 

ngalahkas pemain Thomas Cup Ma 
laya Ong Poh Lim pada Minggu 

' malam jbl. dengan straight-set pada 
tournament terbuka bulutangkis un 

tuk ked'uaraan Selangor. 
S.k. “The Singapore Standard” 

dengan tulisan sebanjak 314 kolom 
serta. memuat gambar Sonneville 

memperbintjangkan. tentang sensasi 
jang dibuat oleh pemsin Indonesia 

ini. S.k. inipun bertanja: ” Apakah 
Malaya dapat mempertahankan Tho 

mas Cup? Dan 3 djawabnja:- ”Ba- 
rangkali!”. 

  

Diuruwarta olahraga s.k. tsb. Pe- 

ter Kum dari Kuala Lumpur jang 

menjaksikan pertandingan . besar 
ini, menulis antaranja sbb.: ,,Tak 
seorangpun djuga jang tidak mau 
mengakui, behwa Ong Pch Lim 

adalah pemain dari ”kelas-dunia”. 
Tetapi dalam hal ini, setiap orang- 

pun- harus mengakui - bahwa Ferry 
Sonneville jang memperlihatkan tin 
dakan?2njia jang ”serious” malam 

itu, adalah lebih "unggul” dari “la- 
wannja. 

Selandjutnja Kum  menjatakan, 

bahwa Sonneville lebih tjepat da- 
lam gerak-geriknja. 

  

DIRAWAT DIRUMAH SAKIT 
ST. CAROLUS. 

Antara” mendapat kabar, bhw 
Djaksa Agung Suprapto berhu- 
bung dengan keadaan kesehatan- 
nja, hari Djum'at mulai tinggal 
dan dirawat dirumah sakit ,,Caro 
Tus”, Diakarta dan besar kemung 
kinan akan mendjalani pula ope 
tasi-ringan. 

Dikabarkan, bahwa berhubung 
dengan terganggunja kesehatannja 
tu, Djaksa Agung Supranto telah 
2 hari ini tidak masuk kantor. 

Mr. SUTIKSNO SLAMET 
KE NEW YORK. 

Thesaurier Djenderal K.emen- 
terian Keuengan R.I. Mr. Sutiks- 
19 Slamet akan bertolak ke New 
York nada tgl. 19 September jg 
ikan datang untuk memangku 
lisbatannia jane baru disana. 

Seperti diketahui, Mr. Sutiksno 
Slamet telah diangkat - sebagai 
salah seorang Direktur dari Inter- 
national Bank for Reconstruction 
and Development jang “berpusat 
di New York. 

4 PENDIARAT KEMENTERI- 
AN PERHURIINGAN AKAN 

KE AUSTRALIA. 
Empat orang pedjabat Kcmen- 

terjan Perhubungan Mingou de- 
van akan beranvkat ke Sydney 
untuk membeladjari selama tiga 
atau empat bulan azas-azas dan 
sraktek administrasi pemerintah- 
an di Australia, 

. Pedjabatmmediabat itu ialah Mr. 
Mas Pandi “dari. Kalimantan, 
Re Soewahono: Pringsodisdo, Ra- 
den Soeratno dan. Mr. Abdul 
Madjid dari Djakarta. 

PERKSMR AaeeraY TATASAN 
LEMBAGA PERS DAN PEN. 

DAPAT UMUM. 
Mengenai kegtatan dan perkem 

bangan “Jajasan Lembaga Pers 
dan Pendapat Umum, Jajasan ter 
sebut mengabarkan, bahwa untuk 
memperdalam ilmu pers dan lain 
sebagainja telah bertolak hari Re 
bo ke Eropah Soendoro, pemim- 
pin Lembaga Pers dan Pendapat 
Umum di Jogjakarta. Ia akan 
tinggal disana “selama satu sete- 
agah tahun, terutama di Amster- 
dam. Keberangkatan Soendoro ini 
dalam rangkaran rentjana Jaja- 
san untuk mengirimkan  tenagu 
Indonesia keluar negeri untuk 
menambah pengetahuan jang di- 
perlukan bagi pekerdjaan Jajasan. 
Dalam pada itu telah kembali da- 
ri peladjaran keahlian di Eropah 
Khouw Giok Po, jang kini seba- 
gai ahli dokumentasi memimpin 
bagian tersebut dari kantor Lem-   na Kirana, 20.30  Djenaka Ria: 

21.15 Obrolan pak. Besut: 21.30: 
Konsert Malam: 22.10  Klenengar: 
Sunda, 22.45 Renungan Malam: ' 
23.00 Tutup, 

baga Pers di Djakarta. Dari ba- 
han2 jang terkumpul dibagian do 
kumentasi ini dapatlah kini diter- 
bitkan buku ,,Hak Ingkar Warta- 
wan”, 
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 ANSCO Doctor 

   di Djalan 
rang, didi 

      Djuga menerima 
dirobah menurut 

: Jan 
H3    

£ 
  

Na EL aNa 
jg 
ah “ 

PLOEG BARU MEMEGANG LUK 
kal Rp. na Uang Kursus Rp. 35,- 

.. EaNai mg. (Selasa & Djum' 
kan djaminan 5 

Ja 

- » 

  

   

   

  

Hit. Dag. & Rek. Cr. — 
'Peng/Hukum Dag./Perg. Padjak 

'at) Nama In-titute serta 

  

      Xi oem 
.. kai 

nama”. Ukuran dapat 

cur ditanggung tidak luntur, 

“Gemilang
 

|A (Bond) April jl, INSTITUTE THE HOPE, wo tk , 10096 LULUS dgn nilai 

: - Ta 

1 Sat Yk 
7 

  

pai para candidaat rata? utk vak : 

U A: 3 Sept. '54 di. 18.00 Pang- 
Diktat gratis, Peladj. 2 x 1 
keachlian pengasuh merupa    

succes/hatsilnja. Ikutilah hatsil Udjian Oktober jad.! 
Bhb tempat terbatas, diharap segera mendaftarkan. Pendaftaran sudah me- 

BT DN RE NE 5 MK £ 

MEMEGANG BUKU B: 6 Okt. 54 

  

dj. 18.00 Pangkal Rp.15.—. Uang 
» 40,— p. bi. Utk Ne eAh A dari Institute The Hope, 

Uang katus Rp. 35,— p. bl. 
Sabtu). 
Bhs. BELANDA : Romb .Agustus PEN 
mendapat tempat, akan dibuka lazi 1 

ktat gratis. Peladj. 2 x 1 mg. (Rabu & 
$ ta! 

. Bhb. masih banjak jg tak 
rombongan, terutama utk para pela 

djar Landjutan. Pangkal Rp. 5.— Uang Kursus Rp. 12,50 p. bl. Mulai 

49-54 Sa 
MENGETIK : Pangkal Rp. 10,— U 
KILAT Rp. 25,— p. bl. 

    
  

Pemimpin Umum: R.C.J. 'SOEMARDJ9 

ang Kursus Rp. 12,50 p. bi. Bag. 
$ TN 1 

  

  

  

AN 

    

   
— Tepung susu        

   M7 giaa 

| dalam kaleng biru jang indah dengan sapi putih 

  

sempurna           

Ra          mbut Puti 
   REKKKKKS 

h 

King ot Hairdye 
Pt 

Ta b 

Ph G pa 
A.A. 

Dapat dibeli pada: Te 
Ps. Djohar 1—2, 
Ho Gg. Warung ian D 
dian 83, Salon urai ek 
Aa Hok Tong 

OCJA : 

AN 

Importeur: 
Dapat dibeli dima 
DJAKARTA: 

Ia Ka 

Hoo Tong, Toko Cit 
Tjoen Ho, Keple 

      

  

   

    

    

HARGA Per Botol Rp. 2.50 

  

           
    

    

    

  

CEK 

100 pCt. Garantie tidak 
lunti 

  

     

    
    

    

     

       

   
   

  

   

   
   
    

  

42, Toko Eng Tay 

Kongsi Djurnatan 36 

Dada Kp. Melaju 30. | 
3 Raon Malioboro, “Toko 
aa Djamu tiap Djago Pe- 

Tuna 
“Timuran 162, Moh. 
Dj. Bromatakan 69. 

jar. 
pandjang/ hitam. 

HANDEL MY N. V. 
jat dan Agen-agen : 

k Sembilan 1A — SURABA 
. Toko Obat Ban Seng 

Tay Ho, Petjinan 58. — 
117. — TJIREBON: Eng 
PEKALONGAN: Thay 
En Sioe Tong. — 

  

   

      

   

    

    

    

  

RASA SUTJIHATI 
mengobati penjakit 

sembuh: sedia Obat2 In- 
nesia tjukup. Ongkos damai — 

atan dari. djauh. 
I FALAK — AHLI NASIB 

isertai Ilmu Gaib dan Sutji 
nerangkan nasib jg akan 
kan menemui (mendja- 

n lain2. 
“tidak tempo datang tjukup 

enjurat 1 orang disertai 
“10.— Kalau bisa datang 
Bi Area 

SEHAT: Pagi djam 9—12 
Siang djam 14-—16.30. . 

dan hari Besar Prii. “ 

erican Salon Peko- ' 

etjinan 2, Eng Njan Ho ' 

PU 'KEERUARAN 

| Toko Pedamaran 90, Telp. 900 
Jaan AGEN-AGEN diseluruh tem 

DEMAM dan 
SAKIT 

  

Al Md NO 

Dimana sadja dalam kea- 
daan udara jang bagai- 
manapun ban Goodyear 
All Service dengan rang- 
kanja jang dua kali 
kuat akan memberikan 
perlindungan sebaik 2- 
vj jang dapat diberikan 
oleh ban motor sepeda. 

Lain kali kalau tuan 
memerlukan ban, 
minta All Service 
pada pedagang tuan 

Kaa-GY- 115 
Untuk SEMARANG: 

AKAN KNKNYA NA & 3 
aa aa an ANA HNS 

Permuda Kembali | 
SETELAH BERSALIN 40 HARI | 
Seluruh tubuh berasa lebih ring- | 
kas dan enteng, tjahaja muka | 
kelihatan lebih muda dan gembi- | 
ra, kesehatan bertambah2, Ga 
anak jang mungil itu ' mendjadi 
montok Sin sehat betul. Semua | 
ini Njonja dapat membuktikan, | 
setelah Njonja minum: ! 

DJAMU 
HABIS BERSALIN 

NJONJA MENEER 
SEMARANG. 

  

     

  

Semarang. 

pat. 

Akan Dibuka: 
KURSUS MENGETIK & 

PERTJETAKAN STENCIL 
»FORTUNA” 

di Djl. Mangga 56, Semarang, 
mulai tg. 1 September 1954, 

Masih menerima pendaftaran 

SEGERA SEGALA PENJAKIT ' 

| SIR 

'i bikin seger, 

  untuk murid baru,     
  

R. Th. HARTONO/Ketua 

  

KEPALA “N5 
  

     
   

    
   

    

   
   

                        

  

          

Distributir : JACOBSON VAN DEN BERG &C 

    

    

  

DISELURUH DUNIA LEBIH BANJAK ORANG BFRKENNARAAN MEMAKAI BAN. 
GOODYEAR DARI PADA LAIN MEREK. 

TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, TOKO SELEC- 

TA, TOKO KAUW, TOKO SANGKURIANG, dan 

semua IMPORTIRIMPORTIR AUTOMOBIEL. 

Selandjutnja Agen-Agen diseluruh Indonesia. 

: SEE EEK KEKERASAN .-. 

Tabib 
Seteran 109 — Semarang. 

Specialist untuk ' WASIR (Am- 
beien), ASTHMA, KEPUTIHAN 
dan lain-lain Peniakit. Obati WA- 

dengan ' garantie sembuh 
didalam. 12. hari sampe runtuh 
akar-akarnja. 

ZONDER OPERATIE. 
Djam bifjara: — Pagi 9—12 

Sore 5—7 
0 SL AL 3 AL 2 TA TA 

BEDAK TELOR Rp. 5.— 
Sakit kentjing “darah, nanah? 
Rp. 20— URUNOL PILL tang- 
gung tulung. CERENOL  PILL. 
Tanggung. bisa bikin. baik Juka- 
iuka, bengkak, gatal, — bisul 
Rp. 20.— LZALF Rp. 3.— SINL- 
RO PILL, MAAG PILL 4 
Rp. 20— BUAH DADA LEM- 
BEK? BUSIERIN-PILL: bisa 

kentjeng,. montok 
Rp. 20.— 

, e Rp. 75.—. Sakit gula, 
nier, eiwit?? ? SUIRINE PILL. 
Tanggung lekas bikin baik Rp. 
20.-— VITANOL: badan lembek, 
dingin Rp. 20-— EXTRA KE- 
RAS Rp. 60— RENA. Dateng 
bulan tidak beres Rp. 58.— PUI- 
SJESRIN - PILIL: Obat koekoel 
1 stek Rp. 25.— Porto Rp. 3.— 
Prijscourant gratis. 
THTIO GIOK GIEM 

Gg. Tengah 22 - Semarang. 
Agent: Semg. Plampitan 22 

oko Miami, Pasar Djohar 
Udjung Barat, 
Djogja: Djl. Ngupasan 50 A 

. Solo: Tjojudan 70 A. 
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BUSTERIN EXTRA 
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    Prampuan jang lagi 
“bunting muda of tua 
'ada perlu sekali mi- 

“Inum anggur ini buat 
' djaga kandungan dja- 
ngan sampe gugur 

“(keruron) menamba- 
ken kekuatan bagi 
“ibunja dan djau dari 
janda kepala ma- 
Dok, sakit berak, ping- 

   

        

   

      

   

  

   

    

         

8 gang sakit d.I.1. minum 
Aini anggur 1 botol 

(4 bisa menangken obat 
al antay 5 tiap (bungkus) 

Anggur obat ini musti 
diminum sampe tjukup 

Distributors': 

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

OBAT KUAT 
ISTIMEWA 

  

Obat ini bermanfaat luar biasa mengenai tenaga Laki-Laki, 
IKelemahan2 Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berde- 

bar-debar, Perut, Pujang, Kaki Tangan merasa dingin, Semut-se- 
mutan, Lekas Tjapai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semangat 
Bekerdja Hilang, Malas dan Kusut Pikiran, Kekuatan Penghafal 

mendjadi Kurang d.l.l. Sekali tjobalah akan berbukti segera, 
akan merasa lain dari pada lain. Sebotol Rp. 20.— 

POTENSOL untuk laki-laki jang kurang puas dan lekas habis 
tenaga, “obat istimewa, (keterangan lebih djelas dalam doos). 
Sebotol Rp. 25:—  SIXALIN untuk wanita jang merasa sakit 
Bulan (HAID) tidak rjotjok. Sebotol Rp. 20-—— PREGNOL 

- untuk (HAMIL) dapat turunan (Anak) Sebotol kp. 25. 

: APHRODIN untuk kesenangan 
laki2 (OBAT LUAR). 

: Sebotol Rp. 10.— 
DC CREAM untuk kekolotan 

tanda2 hitam dimuka (TJANTE- 
KAN dan BERTJAHAJA) 

Oh eanisnnna enana Rp. 15.— 
NO HAIR CREAM untuk 

, hilangkar rambut. Sebotol 
Rp. 10.— 

. ATOM HAIR DYE untuk ram 
but putih djadi hitam (TJELOP). 
Sebotol Rp. 19.— dan xp. 15— 
Harus kabah 1570 ongkos kirim. 

D. C. PHARMA Dijalan Riau/ 
Ternate — BANDUNG 

DAPAT BELI DISEMUA 
TOKO OBAT TIONGHOA 

  

Dae 
: AGEN: 

semarang » Toko Obat Tay Ho Pekodjan 101: Magelang: 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat ,,KARUHUN'" 
Djokja dan Pekalongan Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, 
Toko Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho 
Petjinan 75, Djogjas Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat 
Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheer 
Selamat, Tiirebon. ae 
ML LL LL LL LL LL AL AL AL AL LL 

HINDARKANLAH PENJAKIT KARENA PEROBAHAN MU- 
SIM, dengan selalu minum: : 

Anggur Kolesom. Tjap ..BOEAJA” 
jang dapat mentjega gangguan angin djahat serta dapat menambah 
kekuatan bagi tubuh kita dan menghilangkan segala tjape maupun 
linu di-urat2. Ea $ 

. Pusat Pendjual: . KONG DJIN TONG 
Pekodjan 105 — Telp. 1885 — Semarang. 

SSL RL LL LL AL AL TE TTL IE LL 
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N.V.sUINTANG TOkDJOE" 
Krekoi No.ii, —w Telp. 2073 Gbr, Djakarta   

   

     

    
   

   

      MELANIE 
  NBA Le aan karat MEI OAR i KA BMA LERN AB SPN Ini BMC 

    

3 28 21154 (heggus Oleron NCL 
“ia ME Ha AS 

LALU 

En KAPAN RI, Elit 
(hg 

kursi Ta-Diraran “| 
  

        

      
     

Pada Harta Benda Mu! 
ANGGUR KOLESOM TJAP "GELAS MAS” JANG TELAH 
TERBUKTI KEMANDJURANNJA DAN. KEMUSTADJABAN- 
NJA DITANGGUNG 10075. KARENA ANGGUR OBAT INI, 
MENGANDUNG BANJAK VITAMIEN2 A.-B.-C.-D. DAN LAIN 
LAIN BAIK SEKALI UNTUK KESEHATAN, SEHINGGA 
DAPAT MENAMBAH TENAGA2 BARU — KUAT, SEHAT 
DAN TETAP MUDA. 
ANGGUR OBAT KOLESOM TJAP "GELAS MAS” DAPAT 
MENJEMBUHKAN SEGALA PENJAKIT2 RHEUMATIC, BA- 
DAN LEMAH LINU2, URAT2 KENDOR, KAKI TANGAN 
BENGKAK, MATA BERKUNANG-KUNANG, KEPALA PU- 
SING, SERING BERTUMPAH2, DLL. 

  

ANGGUR KOLESOM TJAP "GELAS MAS” TERDIRI DARI 

4 MATIAM: 
. 7 

Kuat Lelaki — Kuat Prempuan — 

Hamil dan Branak 

Harga: ) : 

Sebotol Besar Rp. 12.50 

Botol Ketjil Rp. 4.50 
DAPAT BELI DIANTERO TOKO2, WARUNG2, PASAR2 DI 

SELURUH INDONESIA. 

Perusaha'an Anggur Obat Kolesom 

Tjap..Gelas Mas" 
PABRIK KARANGTEMPIL No. 2009 TELP, No. 1472. 

KANTOR G.WARUNG No.1 dan PEKODJAN No.101 
TELP.1881 

SEMARANG. 
MAA PESEILEIEIIL SI IS EL La PEP hahaa 

»Minjak Obat Ban Leng” .Obat Ban 

Leng Tjeng” dan ,,Balsem Ban Leng” 
5 ——— Minjak Obat 

5x0. BAN LENG 
— @R | Bungkusan pa- 

kai tinta biru. 
£ IE 

debet eaeaaa 
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  Semua dapat 
njembubkan Batuk Baru atau 
Lama, Sakit Tenggorokan, Dysen ae 
try, Sakit Perut dil. Bagi Bisul”, 
Gatal', Kena Api, Digigit Nja- 
muk, Kutu Busuk, Kaki Seribu | 

(Klabang) dan lain2 binatang Ber 
bisa dapat lekas hilang dengan 
digosokkannja. 

menjembuhkan AMBEIEN DALAM atau LUAR 
LENG atau BAN 

  

  

  

  

j dapat 
Ba dunia dan digosok dengan BAN 

LENG TJENG. ' 

Apabila merasa lelah atau salah urat dari sport atau djatuh dapat- 

lah BAN LENG, BAN LENG TJENG dan BALSEM BAN 

LENG digosokkan (dipidjet) dan diminum. Semua penjakit itu 

lekas sembuh karena: BAN LENG telah dapat banjak sekali surat 

pudjian dari Tuan2 jang terkenal, seperti 'PADUKA  RADJA2, 

BEGENT2, PUTRA dari SULTAN, pegawai tinggi dll., jang su- 

dah disembuhkan oleh BAN LENG ini, dari matjam2 penjakit. 
Kalau Tuan suka batja tindasan' dari surat2 pudjian tersebut di 

jrana dapat diperiksa tanda tangannja SIPEMUDII, silahkan ki- 

rim adres Tuan jang terang (blok letter) kami nanti kirim itu ke 

pada Tuan, atau Tuan dapat membatja djuga surat2 pudjian ter- 

sebut didalam tiap2 botol obat BAN LENG dan BAN LENG 

TAN ajak Obat BAN LENG”, ,,Obat BAN LENG TJENG” 

dan .BALSEM BAN LENG” dapat dibeli di Toko-Toko Obat 
lain-lain. 

Ta ak, boleh kirim Rp 8,50 buat 1 botol Ban Leng Rp 13.— 
ale tide , 

Pa botol Ban /Leng Tjeng danRp 3.— buat 1 blek Balsem Ban 
tuan: ongkos kirim 

Leng. Nanti kami kirim dengan tertjatat pada 

en Da akeloarkan oleh: 

Rumah Obat TJEH SHE TONG 
Djl. Bawean No. 22 — Telp. S. No. 2247 — Surabaja 

| KKN 

  

  

  

  

  

Tanggal: 20 s/d 30 Agustus '54 

,Brigade Berani Mati" 
(The Clory Brigade) 

dengan: 

Victor "SAMSON” Mature 

Film Perang jang dahsjat — hebat. 

  

          

   



  

    

    

  UNTUK KEPERLUAN, 
PERHIASAN MAS Aa TAN, HORLOGES, 

   
SEN NEN dan RANGKA BARANG 

  

Bodjong 64 — Semarang — Telp. 646. Many Se 
Persediaan, Service dan harga selalu melawan. 5 i PN s   

2 Tah ikan Puia Bahwa: : 
L. Pertanggungan DWI - GUNA “MAKA NASIONAL” 1 Ne     

    

   
:dapat memberi djaminan pada Has Za Tuan 

dan isteri Tuan? “ : 

dapat memberi djaminan kepada djanda dan 3 

anak2 Tuan, djika mereka Tuan Sesak 

sebelum masanja ? : : 

| POLIS DWI- GUNA dari DHARMA NA- 
SIONAL” adalah djaminan TERBAIK bagi 

keluarga Tuan. 
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1. Pertanggungan BEA - SISWA DHARMA NASIONAL” Fa 

dapat mendjamin bea beladjar anak Tuan? 

dapat mendjamin hari kemudian anak Tuan 

dalam . melaksanakan tjita2- mja,? 

Mengambil POLIS BEA SISWA dari 
»DHARMA NASIONAL” berarti menempuh 

djalan terbaik untuk melaksanakan (sa 

Tuan. 

  

Mintalah keterangan kepada P.T. Pertanggungan Djiwa 

DHARMA NASIONAL” 
Djalan Tiang Bendera 99 — Djakarta-Kota — Tilp. Kota 807.   

  

GABUNGAN PERKUMPULAN PENGADJARAN DAGANG 
BOND VAN VERENIGINGEN VOOR HANDELSONDERWIIS 

Sekretariat 
Kotak Pos 4 — Djakarta. 

“Secretariaat " 
Udjian2 Gabungan Memegang Buku A M B dan Bahasa2 akam'diadakan 
Ga am bulan Oktober — Nopember 1954. 
Dalam udjian Memegang Buku dan Korrespondensi Dagang dalam-bahasa 

Inggeris ini dapat dipakai sebagai bahasa pengantar Bahasa Indonesia 
demikiap djuga bahasa Belanda. 
Uang udjian : Persiapan (A) — Bahasa2 Rp. 50,—, Praktek (B) — Baha- 
sa2 Rp. 65.— Persiapan (A) — Memegang Buku Rp. 60—, Praktek (B) 
Memegang Buku Rp. 75,— Hoofdcorrespondent Engels Rp. 150.—. (bila 
jang mengikuti tjukup). 53 : : 
Pendaftaran dengan perantaraan formulier jang harus di-isi disertaj de- 

ngan postwissel semata-mata kepada Sekretariat Gabungan Perkumpulan 
Pengadjaran Dagang, Kotak Pos 4, Djakarta. i 
Candidaat2 untuk Hoofdcorrespondent Engels harus mempunjai idjazah : 
Praktek Korrespondensi Dagang dalam bahasa Inggeris (Praktijkdiploma ! 
Engels Handelscorrespondentie) atau keterangan jang bersama dengan 
itu 

Penutupan pendaftaran tepat pada tgl. 10 September 1954. 
Keterangan? dan formulier2 dapat diperoleh pada Tuan: 
men oon d/a Kantor Akuntan P — Pontjol No. 2 pa Smg. 

MASA 'JANG TEPAT 
Untuk memperlipat ganda dalam pekerdjaan. 

Kami sediakan Dinamo Masin djahit merk S.T.C. 
Kwalitet jang terbaik dan ta?” mengganggu radio. 

PERSEDIAAN TERBATAS, HARGA Rp. 550.— 

Toko ,INDRA“ 
— DIL. MATARAM 482. — SEMARANG. 

CINEMAS 

MA AA KL rn 

Bantulah 

PM, IL. 
AT AE UR 

Best by KLM 

    

  

  
  

CITY CONCERN 
LUX Tinggal ini malam & Besok malam (a. 17 th) 
5 I——  SCOTT BRADY — MONA FREEMAN dim. 

  

    

    

      

    

aa Better by air 
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| Trus” ALL STEEL 21 BATU: 
  HUN 1954“ g 

Veer tidak bisa 
putusf, 

  

  

| Pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 1954 djam 10 pagi, ada di 

Dj. Klego No. 4/5 dalam: “kota Pekalongan dirumah H. AB- 

I DOELKADIR BAKRI, akan didjual lelang dimuka umum dengan 
pembajaran kontan: 

1. sebidang persil recht yag Sigendom, dengan rumah gedong 
eigendom per. No. 2021 terletak di tah Ibu Kota. dalam 
kota Pekalongan, 

2. sebidang tanah dengan ag gedong terletak di Dji. Ben- 

dan 689 dalam kota Pekalongan, 
3. rumah gedong Tengani - tanahnja terletak di Djl. Bendan 

No. 413 persil 42 B 2, dalam kota Pekalongan. 
| 44. satu OTOMOBIL Merk PLYMOUTH CRANBROOK MO- 

DEL tahun 1951 Type 
Motor No... P..23-464936, 
H. 4435, 
dan. perkakas rumah mi serba Lux. 

Penamaan lelang guna mentjukupi bunji surat paksa (dwangschrift) 
Kepala INSPEKSI KEUANGAN -Semarang tg. 27 April 1953 
No. 181/Pkl. 53. Agd. No. 21/1953 Sp. 
Jang minta lelang: Kepala INSPEKSI KEUANGAN Semarang. 
Fihak jang dilelang: H. ABDULKADIR BAKRI Djl. Klego No. 
4/5 dalam kota Pekalongan. 

jap P. 23-2, Rangka No. 1283230 
— Nummerbewijs dan nomer polisi 

SOEGIRI. 
Me Tema mn sanken   

Tourist class 

«DRL. Rp. 
1894.— 

1926.— 
3028.— 
1075.— 

First class 

DFL. Rp. 

2341.-  7025— 
2373—  7120— 
3893.— 11680.— 
1341. — 4025.— 

“Provided space Rupiah-parment approved by Sae N. 

From Djakarta to 

Amsterdam 

London 

New York 

Tokyo 

| Gaduh your agent or 

  

    

Wk.. Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan, 

5685.— 
5780.— 
9085.— 
3225.— 

      

   

    

   

AN aa Me 

Krontjong Wanita 
Dagelan Mataram 
Komidi Tiongkok 
Rejok Ponorogo 
Pentjak Wanita   D
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Pasar - Malam Pembangunar 
TEMANGGUNG 

F 100”/, Dahuk Amal 
Mulai main tgl. 21 Agustus sampai 5 September 1954 

Dengan tontonan? jangihebat dan gempar antara lain: 
Wajang Orang ,,Sri Pandowo" 

MURAI mun 

    

|.0 Draimolen 

A
A
A
 

Biduri" o  Umbak banju 
oa Sulapan adjaib 

|.0 Djrangkong Hidup 
|.0 EXPOSISI: Kehewanan, 
| Penerangan, 
| Tehnik dll. 

PANITIA 
Sr In KARNA AN 

. 

. 

. 

. 

ROYAL DUICH 

AIRLINES 

  

  .I WAS A SHOPLIFTER” 
Kompiotan tukang tjopet di toko2 jang dikepalai oleh seorang wanita! 

  

Suatu organisatie pendjahat contra polisi rahasia jang tjerdik dan 
brani! Penuh sensatie gempar! 

Premiere Senen malam 1Mulai Minggu pagi Matinee dj. 10.- 

dan Malam berikutnja 

ROXY 5.-—7.——9.— fu. seg. Um.) 
LUX 5 9 “th 

nawaran umum )   “ : : Adapun barang2 tersebut 

1 Partij Besar drum aspal dii- 

  

T 

L master OP 
satin @EAtISM 

ia 
f 1 i ak 7 1 2 : 

| 1 . Maa 
CA 3 

3 # 
1     9:00 -— 12:00. 

djong 148. 

Aa UAN MTERUTONA PCTURE   marang:      Kotjak - lutju dan Menggembirakan! 

PEALNLIKEBKKEBEKALKKIALKEILKL AAL AKI IA bob Me KA MAA KAK AA» 

Pengumuman 
Dengan ini diberitahukan kepada chalajak ramai bahwa" 

Pemerintah Daerah Kota Besar Semarang 
mendjual barang2 kepada umum dengan djalan lelang ( pe- 

Mobiel — Truck — Sepeda motor — Kenmo — dia 

Barang2 tersebut dapat dilihat. pada tanggal 6-7-8 Sep... 
tember 1954 di Balai Kota Semarang Meriang 148 diam 

Penawaran dengan djatan tertulis selambat-lambatnja pas 
da tanggal 15 September 1954 dialamatkan kepada Panitya " 
Pendjualan Barang-Barang Milik Kota Besar Pata, Bo- 

Keterangan lebih. Temen dapat diminta kepada Kepala- 
"Bagian Gudang dan Kepala: Moga Bengkei Kota Besar Se-- 

Seting, 19 "Agustus 1954. Pipa 

Pemerintah Daerah Kota Besar Semarang: 

MY YPP 

      
    

BAK-LES 
berkehendak akan ngulon) 

bsa : 

SNE-TAART (taart 

Ripaz: masakan model baru, 

   SPOED - d Pete 

    

& A
N
 

we
 

H2 
a.n. Dewan 

kang ambon, 
Sekretaris JI, 
Soerosa 5 f tertulis.   
        

  

(u. 17 th.) ROYAL 
Hmm PE tin 

an mm 

GRAND | Ti malam. dan Pesek malam 
SI. “aa Nak - Berbareng 

  

Return to Paradise 
»KEMBALI DI Naa SORGA”? Penuh tarian2 njanjian2 menarik 

usik” Memikat dan menggemparkan! 

. Ini malam ROXY 
Penghabisan 5.45-7.15-9.15 

R. E 
SUHAIMI — Rr, SUMIATY — W.D. MOCHTAR Rd. ISMAIL 

.MALU-MALU. KUTJINGs : 
: Kissah Romance dua ' Saudara — diiringi dengan lagu2 Modern dan 12 

lagu2 istimewa jang dinjanjikan oleh Biduan jang terkenal 

  

  

   

THE MASKED RIDER'S BRINGIN' IN THE 28 Tana 1 BACK Ts DAD, BUT 
YOKELS LIKE FLIES TO HONEY! sa | To W WISH DUSTY 

Ku PATEST STUNT 3 z EVER na 14 Kaki Ai Ptto S.RIP 
aa In : CIRCUIT BEFOREI. 

Ra 1 GOT STOVE UP, 
Ken EKCITIN,   

  

    
  

  

MENARIK! — “MEMIKAT! —— KOTJAK! — LUTJU! — GEMPAR! 

    

  

Akan datang : | m Mesir terbesar! 
NOOR EL SABAL 27 

D AMPIAN SATU MALAM) Satin njanjian2 merdu! 
vi La MeNKammaaa 

Akan datang di GRAND” — Mempersembahkan Pribadi 
".. OSMAN: GUMANTI dengan MALA RATINA « 

dalam Tarian2 — MALAYA — INDIA — SIAM 

aku Sebelum pemutaran film Istimewa »NAFSUT oa 

  

pernah saja “alami. 

ROY ROGERS — 47. 

Hasi   
     

  

Hari pertandingan Rodeo di LOdEStAr MM. — 

jun2 seperti laba2 melihat madu! Pertundjukan 

(Kidul Sekolahan Christen Tionghoa Karrenweg masuk me- 

ng Mulai terima daftaran untuk bulan SEPTEMBER 1954. 
GARNEREN ISTIMEWA : bikin ballet dans, tari Bali, 

kodok main muziek, merak, garuda, singa, matjan, d.LI. 

SUIKERWERK : bikin hopjes, bonbons, 
candy, fondan, Kan, suiker trekken, rupa2 ijs cream 

DROOGGEBAK (kuwih keringan) : Roomsoes,  kaassoesjes, 
rikolin, melk-koekjes, putu Blanda, klapperkoekies, d.LI. 

Pa aa dibuat dengan rupa-rupa mo- 
dek: eter welkom, F. apel, bebek, ati d.LI. 

KOOK - LES 112 Bulan selesai 

dihias (gegarneerd) dan pudding rupa2 model baru ditjitak- 
kupu, 'ati, terwelu d.LI. dan djual tjitakannja, dan 
memberi peladjaran masakan Tionghoa untuk hari2. 

7 minnga mkaboars roti tawar, melk-brood, roti ka- 
det, roti warmbollen, roti sobek, roti kedju, roti ketjik, sau- 
cysbrood bladerdeeg, room hoorns, bak pao, 

soesmaker, -w afels, dan lain-lain, 
peladjaran membuat Nan (bibit) dan memberi peladjaran 

SPP PLB JAGA AA 

MEANWYILE ya. 

  

Nj. ONG GWAT LIONG 
Gendong 1230 — Semarang 

chocolade baton, 

tjara Barat/ Tionghoa, dengan 

juga 

CURSUS. 

moatjikwee, bi- 
djuga diberi   

M GOING IN YENERYA 
HERE TO Put ON TN MASKED JT 
RIVER OLITFIT, JAW , 

| DISTY SHOULP BE 6 
SOON, KEEP A- SHARP 
KOOKOUT/ « 

      

    Ini mengingatkan pada 
— Nama penunggang bertopeng membawa penonton berdu- saja sewaktu saia masih men- 

besar jang belum djadi pemain  Rodeo. sebelum 
saja - mendapat ketjelakaan, 
Doris! Waduhhhh hebatnja! 
— Ja, ajah, tapi saja meng- 

inginkan Dusty. memakai na- 
manja sendiri. sebagai ganti da- 
ri. nama ' penunggang! .berto- 
peng! 1 

    Sementara. ituk ..danenea 
— Saja kemari untuk me- 

ngenakan pakaian bertopeng, 
Jawbone! Dusty “akan segera 
kemari. Djaga2 diluar! 
— Semuanja beres, Roy!   

  

SL LL AL AN AN LA: TAP LN AL AR 

INI SORE BESOK PAGI « .Orion? djam 3.00 (17 th. ) diam TL00 21 € X 
Eleanor PARKER “ 29 (Pendjara Wanita) 
Agnes MOOREHEAD 5G A G E LD 

INI MALAM D.M.B. Ini Malam d.m.b. 

GRIS 555 Je — 92 
(Segala umur) 

RE " 5.7. —$9-— (Segala umur) 

ET TT 
EDWA FERBER'S PULITZER PRIZE NOVEL 0. 8 MAN-APE 

STALKS THE 
1 JUNGLES! 

           
   
    

Cena Aci 

JOHNNY 

WEISSMULLER 
3s JUNGLE JIM 

   

       

PRESENTED BY 

WARNER 
Bros. 
STARRING 

JANE WYMAN 
HER FINEST PORTRAYAL SINCE JOHNNY BELINDAT 
bea aa 

SIERUING HAYDEN-WANGY OLSOM 
  

HENRY, BLANKE   
  

BESOK MALAM PREMIERE! 

"DJAGALAN” 5.—7.—9.— (13 th) 

Film Japan berbahasa KUO YU: 

Mu Ma Ing Siung: 
(Life A Horse-Trader) 

Sebuah film Japan jang terbesar 

penuh perkelahian jang hebat ! 

Ini & Besok mim pengabisan: 

ORION . 5—7.—9— (17 th) 

  

(Ini mlm pengab: 5.—7.—9.— (17th) 

Huang He —- Chang Chwe Ing 

Shieh Sen Tzu 
  

  

    sexaring "3 |AKAN DATANG : 
JOHN PAYNE - JAN STERLING CECIL B.DeMILLE'S 
COLEEN GRAY “ LYLE BETIGER | | The Greatest Show 

—— On. Erth" 

”ORION” HARI SENEN PREMIERE BESAR 5. TI A— 
EXTRA: SABAN SORE DJAM 3.00 

  

   

       

    

  

      

: Na 2 “stafring 

The uan) asi Sh WILLIAM HOLDEN 

to our P. W. Se DON TAYLOR 
110 PREMINGER 

  

Producea 3d Directed by 

BILLY WILDER 

. Written for the screen by 

BILLY WILDER and 

Mengisahkan nasib tawanan2 di Kamp (Stalag 17) Djerman. 
Mereka bersuka-duka Rasa persatuan ...... Rasa solidaritet ......... 
Sama manis sama pahit Sehidup-semati Mereka berusaha 
untuk meloloskan diri tetapi selalu di-intip oleh kaum Nazi dan selalu 
kandas! Mungkinkah ada penghianat dalam tema, mereka? Siapakah 
penghianat Ita? no ra hn aa AN ? 

Sebuah film penuh kepahitan dan penuh humor! 
Lihatlah permainan WILLIAM HOLDEN jang maha hebat 
memperolehkan HADIAH OSCARI!!! 

sampai ia 

Ta OT GO aa Na Ta SA AA 2 D0 8 TH 2 8 “| 

. Type Pertj. SEMARANG” Idzin No. 1628/IN/Ai/174. 

ss b, EM Se i kes Go Pe 
ea AA ol ni bus Dn Laman Dan mana 

   
   

      

    

    

  

   

  

    

       


