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Anak. Perang I:-retap NN enolak | 

aa fee Bantuan Militer 
Kepada Mr. All 

ena   

  

  

0... Sesi 
Di Washington Dila 

tuan Militer 4 

matik di ibu kota Am.-Serikat, 
a'at malam memperoleh ketera- 
donesia dan Am.-Serikat telah 
shingilon mengenai sjarat? utk . 
ikan oleh Am.-Serikat kepada 
jatakan kepada UP bahwa hasil 

Pa 

Mendjawab suatu pertanjaan 
Siradjuddin Abbas mengatakan 
bahwa federasi jang akan di 
dirikan itu mungkin akan 
membenuk sebuah fraksi 
dalam parlemen. Haj in 
rut pendapatnja psr! 

paja dilapangan polit'4 Ndk 'per 
sesuaian pendirian dari anggo 

menggabungkan diri dalam fe 
—. derasi jang hendak dibentuk 

: itu. Atas pertanjaan apakah da 
Ei lam urusan? parlementer akan 

ada kerdj, sama dengan Masju | 
3 mi ia mendjawah, bhw untuk se | 
3 mentara ja belum dapat menge : 

mukakan sesuatu tentang hal 
ini. 

  

  
nangan Djawa Timur. Gambar 

Merdeka”). 

Tidak 
  

GEROMBOLAN PENJELUN- 
DUP DI GUDANG. 
Segerombolan  penjetundup 

jg telah menjelundupkan obat 
bius seharga berdjuta-djuta 
dollar di Amerika, hari Djum- 
at te'ah dapat digulung. Selain 
dari itu tiga orang anggauta 
gerombolan ditangkap sedang- 
kkan obat heroin asli seharga 
2000 dollar jg ad, pada mere- 
ka disita. Gerombolan isb mem 
punjai agen2nja di Italia dan 
dalam penjelundupan obat2 
bius itu mereka memperguna- 
kan pelaut2 ' 

Terima Ar- 
 bitrase? 

EMALAM duta b 

dlm inierview-rat 
lam soal2 internasional 
perantara dan bukan 

     

    

di 

bagai perantara kalau is faru 
sekutuan regional. 7 

  

Andaikata Indonesia menje- 
tudjui agressi dihukum, maka 
disitu ada batasnja kata Pa- 
lar. Kalau penghukumnja ti- 

dak tjukup kuat untuk meng- 
hukum agressor. maka perang 

Untuk Membereskan (etiiui barwa procedure se 
Seal Minjak Iran | perti ita akan berachir . 

| ADA hari Sabtu diper- | perang dunia maka 
4 ole keterar «di Te. | orang memilih djalam 1 

“era JP Gem 
,- ba Tan : Hah sebabnja Indonesia 

trian minjak Iran, insinjur Ma- Yin politik perantara itu. 
soebi, jg mendjadi anggota pa- | 

  sa 
ma

ya
n 

Ai 
   

   

  

Say ana am. 

  

Kesebelasan2 Angkatan Darat ig bertanding di Semaramy pada 
hari Djum'at, Sabtu dan Ming gu sore kemaren Gambar bawah: Ke 
sebelasan Djawa Barat (badju poleng2) dan Djawa Timur jg ber- 
tanding hari Sabtu sore dengan kemenangan 2—3 untuk kemena- 

dan Djawa Timur jg bertanding kemaren sore dgn angka 4—2 
untuk kemenangan Djawa Timur. Kesebelasan Djawa Timur me- 
makai pakaian jg bertanda bintang didadanja. 

   

  

atas: kesebelasan Djawa Tengah 

(Foto: Suara   
Netral 

Tapi Mendjadi Perantara Palar Tentang 
Politik Internasional Indonesia" 

ar Indonesia pada PBB L.N. Palar 
Washington katakan, bahwa da 

'onesia menganggap dirinja sebagai 
i pihak jg netral. Demikian Rela- 

ter. Kata Palar, kita ingin mendekatkan pihak? jg bertentang- 
an. Indonesia tidak mungkin bisa memelihara kedudukannja se 

t serta memasuki sesuatu per- 

| Djepang Pemerentah Indone- 
sia telah menanda-tangani per 
djandjian tsb. tetapi tindakan 
itu harus diratifisir oleh par- 
lernen sebelum terselenggara 
perdamaian jg formil" antara 
Djepang dan Indonesia, Berbi- 

i m interview radio, Pa 

  

   

      

fihak. Rusia tela 
lak menandatangani perdjan-   Demikian Palar, 

nitia parlemen Iran utk soal? | 
minjak, telah menerangkan bah 

wa Iran dim instansi ferachir 
. dapat menerima baik arbitrase 
dlm kal pembajaran ganti ke- 
rugian kepada rraskerai minjak 
Ingceris 'rar (AIOC). 

Laporan Rahasia 
7 Kongsi Minjak Kuasai 65 pCt Dari 

Produksi Dunia | 

D 
ALAM SUATU laporan rahasia pemerenfah Amerika ha 

LDP ri Minggu menuduh bahwa suatia kartel internasional 
J8 terdiri dari 7 kongsi minjak Amerika, Inggeris dan Belan- 
da telah menguasai industri minjak di dunia ,,merdeka”. Di- 

| katakan, kartel tsb mengatur industri minjak dari explorasi 
| tambang minjak hingga menentukan harga2. Kongsi2 minjak 

ini sanggup membatasi produksi, membagi2 pasar, menentu- 
P kan harga? dan mentjegah persaingan, demikian dikatakan 

. Oleh pemerentah Amerika dim laporan tsb. 

| Laporan itu jg disusun 2 ta- 
hun iang lalu telah diumum- 

| kan hari Minggu oleh sub-komi 
si tentang perusahaan ketjil da 
: ri senat, 

2 ! 7 Kongsi minjak itu adalah 5 
| Amerika, 1 Inggris (AIOC) dan 
|1 Belanda (Royal Dutch Shell). 
| Dalam laporan tadi selandjut- 
'nja dikatakan, bahwa dengan 

, diketjualikan Mexico dan nega 

| ra? blok Rusia 7 kongsi minjak 

Seterusnja Palar, mengata- 
kan djugg pada hari Minggu 
kemaren, - bahwa belum dapat 
dipastikan apakah parlemen In 
dones'ia akan  meratifisir Per- 
diandjian Perdamaian .dengan 
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Aksinja 3 |tadi dengan langsung atau ti- 
dak jangsung telah Kanan 

27 AUM madjikan Inggris Sebagian besar industri minjak 

hari Djuw'at L | dunia. Semua perusahaan mi menolak | 
tuntutan kenaikan gadji seba- 
njak 2 dollar, meskipun sarikat 
biruh mengantjam akan mela- 

kukan pemogokan dlm irdustri 

pertahanan. Utk keduakalinja 
dim tempo Uga minggu mere- 
ka telah menolak tuntutan bu- 

ruh dar kepada delegasi buruh | 

djikan dim keadaan dewasa ini 
tidak dapat mengadjukan tawa- 
ran lain. £ : 

  
Kepada sarikai buruh tadi di 

beritahukan, bahwa tuntutan 
mereka “berlawanan dengan ke 
pentingan2 nasional” karena se 
tiap kenaikan gadji akan me- 
nimbulkan kenaikan ongkos 
dan dengan sendirinja akan 
mempertinggi  pfla ongkos 
penghidupan dan begitu djuga 
terhadap hasil2 eksport. Pe- 
mimpin2 dari 38 sarikat buruh 

jang bersangkutan pada tang- 
gal 10 September akan munga 
dakan pertemian untuk mem- 
perbint'angkan apakat rentja | 
na dari sajap kiri supaja dgn ' 
djalan pemogokan dapat mem- ' 
perkuat tuntutan mereka itu. 
(Reuter), 

   

njak jang penting diluar Ameri 
ka dimiliki oleh 7 kongsi Itu 
Lima kongsi minjak Amerika 
jang disebut dalam laporan ta 
di adalah Standard Oil Com- 
pany of New Jersey, Standard 
Oil Company of California, Soco 
ny Vacuum Oil Company. . Gulf 
Oil Corporation, dan Texas Oil 
Company. : 

Menurutt laporan tadi. 654: 
minjak mentah didunia berada 
ditangannja 7 kongsi tersebut. 
Dalam tahun 1949 diberitakan 
bahwa 7 kongsi itu menguasal 
lebih dari separoh produksi mi 
njak mentah di luar negara2 
blok Rusia Dalam kapasiteit 
penjaringan minjak 7 kongsi 
ini menguasai 576 dari kapasi 
tet dunia. Dan sekurang-kurang 
nja separoh djumlah kapal tang 
ki didunia berada ditangan 7 
kongsi minjak tadi. Demikian 
antara,lain dikatakam, dalam la 
poran rahasia tadi. 

Menurut sumber jang dipertjaja. 

Republik Indonesia 'akan — mendjadi 

anggauta baru dari Fonds  Keua 
ngan Internasional da Bank Duwsia 
beberapa waktu . lagi. Demikian 
A.E.P. dari Washington. 

Selandjutnja didengar kabar, bah 
wa pembitjaraan permulaan telah. di 
mulai antara pemerintah Indonesia 
can pembesar2 Fonds dan Bank ter 
sebut. 

djian tsb dan memprotes fat- 
sal? ig terdapat didalamnja. 

Tentang pembajaran kerugi- 
an perang dari Djepang Palar 
mengatakan, bahwa Indonesia 
tak me'epeskan tuntutan itu, 
dan tetap bersikap harus men- 
Gapatkan kerugian? itu. Berbi 
tjara tentang politik umum In 
Gonesia. Palar mengatakan, ba 
Swa Indonesia tak dapat ikut 
seri, dalam pakt2 regional ka 
rena hal ity akan mengachiri 
peranannja sebagai perantara. 
Achirnja dikatakan, bahwa In 
donesia menjetudjui seluruh 
konsep dari penghentian tinda 
kan agressi oleh suatu tinda- 
kan kollektif dari PBB.   
KURS BUKTI DOLLAR 

: TURUN. | 

Menurut kabar jang di- 
peroleh P.I.-Aneta dari Ja- 

vasche Bank, kurs bukti 
export dollar telah ditu- 
runkan dengan 15 sen. 

kurs bukti export dollar 
itu ditetapkan Rp. 0.25 

Hingsyal dua hari lamanja di 

  

     

Hatta Ke 
Is Dana U « Mesir « 
Akan Menemui Nadjib 

Dan Aly Maher 

ALAM PERDJALANAN 
menudju Tanah Sutji, 

Wakil Presiden Hatta - 

     
       

    

   

    

    

  

    

   
     

   

   

    

    

    

       

taan Mesir di Djakarta telah 
berhubungan dgn Pemeran 

nja di Cairo, agar selama Waki 
Presiden Hatta berada di ibu- 
kota Mesir ifa, diatur peri: 
muan dgn Perdana Menteri Me 
Sir, Ali Maher, Kepala Staf An 
katan Perang Mesir, Djendi 
Nadjib, dan dgn salah rem 
anggota dewan Mangkubumi,   

          

        

| Nunggak KontribusiPBB 

Mulai tanggal 25 Agustus ' 

NDONESIA 

lah, satu dari 12 negara 
jeng telah membajar penuh iu- 
rannja kepada PBB untuk ?13- 
hua 1952, PBB mengumumkan 
hari Djunat bahwa organisasi 
tersebu: (olah menerima kira2 

adalah sa- 

657, dari djumlah sebanjak 
hampir 43 djuta jang har:s di 
bajar oleh negara2 arggotanja 
untuk tahun 1952. Pererimasn 
ita, jarg didasarkan atas pe- 
ngumepulan jarg diperoleh sam 
pai achir bulan jang lalu, kam- 
pir sama dengan persentase jg 
diterima pada waktu jang sama 
tahun jang lalu, 

Perhitungan itu menundjuk- 
ken bhw Amerika Serikat, jg. 
mendjadi penjokong jg terbesar 
telah membajar hampir seluruh 

iurannja untuk tahun 1952, de 
ngan hanja sisa kurang dari se 

“ribu dollar, iuran Amerika Se 
irikat seluruhnja. 'berdjumlah 
' hampir $ 16 djuta. Sovjet Uni 
“sama sekali belum membaiar 
jurann'a sebanjak $ 4. 250.000. 
Disamping Indonesia jang telah 
'membajar iuran untuk tahun 
1952 dengan penuh ialah Aus- 
tralia Brazila Canada, Costa 
Ric,a. Republik Dominica Hai- 
tis Islandia: ILibanon, Norwe 
gia: Uni Afrika Selatan dan Ve 
nezuela. 

  

tiap dollar. 

  
pp ane rapatnja kedua, Djum'at 

malam anggota2. Badan Per- 
timbangan Kebudejaan telah mer 
dengarkan saran2, uraian2 dan pen 
dapat2 dari berbagai peminat kebu- 
dajaan didaerah Makassar menge- 
nai kebudajaan daerah Sulawesi 
dan keadaan jang kita hadapi se- 
karang ini. Yamin dalam - member 
tangkan sedjarah kebudajaan, anta   

Ta
, 

  
| 

diadakan beberapa waktu jang lalu. ! 

atak itu. |: Tn 8 Ip n , skan ke Djakarta utk dipeladja- 
: Ta ri, Kalangan? 1matik ita selandjatnja menerangkan bahwa 

pmberi idzin kepada Indonesia 1 
udjuan bantuan militer jg telah 

Tetapi kalaugan2 tersebut ti 
dak tahu, apakah ada kemung- 
kinan untuk mengadakan per- 
setudjuan baru. Dewan ' Perwa-    
mau menerima persetudjuan jg. 
lama itu. daam mana ditetap- 
kan, bahwa Indonesi, sebagai- 
pembalas djasa terhadap bantu 
an militer Amerika — meneri- 
ma sjarat2 jang ditetapkan da- 
lam seksi lima dari akte me- 
ngenai pemberian bantuan itu 
(Mutuaj Security Act). Sjarat2 

ini ialah antara lain bahwa ne 

gara jang menerima - bantuan 
itu akan turut menjumbangkan 
seluruh tenaganj, untuk men- 
djungdjung tinggi azas2 demo- 
krasi dalam lapangan politik 
internasional bersama-sama de 
ngan negara2 lain jang tjinta 

merdeka, demikian U.P. 

Parlemen tidak mau menje- 
tudjui sjarat2 ini, karena ia 
berpendapat. bahwa menerima 
sjarat2 itu akan berarti bahwa 
Indonesia tunduk pada suatu 
undang? dari negara asing. Ka 
binet jang lalu, dalam mana 
Subardjo duduk sebagai men- 

|teri Juar negeri telah djatuh 
. akibat soal ini, Kalangan2 jg. 
mengetahui di Washington ti- 
dak pertjaja, bahwa kini su- 

dah ada alasan2 untuk mendu- 
ga, bahwa pemerintah seka- 
rang di Djakarta telah berada 
dalam suatu keadaan jang de- 

| mikian rupa. sehingga ia dapat 
menerima sjarat2 itu, demiki- 
an. UMniIleO 

Soal ,,bantuan militer” 

USA kepada Indonesia. 

Sementara itu - Antara” 
mengabarkan kahwa hasil 
pembitjara212 itu telah di 
sampaikan ke Djakarta untuk 
diputuskan oleh kabinet. 

Setervsnja dari kalangan? jg 
biasan'a mengetahui diterang- 
kan. bahwa betul. diantara Ke- 
menterian Luar Negeri Indone- 
sia dengan dut, besar Mr. Ali 
Sasiroamidiojo di Washington 
selaly ada hubungan mengenai 
pembitjaraan2 tentang pemba- 
ruzm persetudjuan  Subardijo 
Cochran mengenai bantuan M. 
S.A. dwu, tetapi pembitjaraan2 
itu belum sampai kepada nas- 
kah jang teracbir. 

Tetap menolak. 
Selandjutnja di terangkan 

oleh kalangan? tsb, bahwa da- 
ri Djakarta telah dikirimkan 
instruksi jg tegas kepada Mr. 
Ali Sastroamidjojo bahwa In- 
donesia tidak bersedia meneri 
ma sesuatu bantuan didalam 
hubungan MSA atau bantuan2 
lain jg bersifat militer. Indone 
Sia hanja mau menerima ban- 
tuan tehnis dan ekonomis. mi- 
salnja atas dasar bantuan ECA 
dulu. Oleh kalangan2 itu di 
tambahkan, bahwa pembitjara 
|an2 jg dilakukan di Washing- 
ton oleh duta besar Ali Sas- 
troamidjojo dengan pembesar2 
Amerika adalah, mengenai ban 
tuan sedjumlah 5 djuta dollar. 
Djumlah “bantuan” itu meru- 
pakan djumlah uang jg ketjil 
'dan kalangan2 itu berpenda- 

'pat, bahwa lebih baik bagi In-   
  

donesia untuk tidak menerima 
'nja sadja. Dengan tidak mene 
rima bantuan itu maka hubu- 
ngan Indonesia dengan Ameri 
ka akan mendjadi lebih, sewa- 
djarnja. Demikian kalangan2 
itu. 

  

Bukan Magelhaen — Tapi 
ta lain mengatakan, bahwa menurat 

| bukti2 penjelidikan jang sedang di: 

| mengalir dari Utara ke Selatan atau 

djalankan sekarang ini, orang telah 
memutar-balikkan kebenaran  sedjas 
:ah. Kata Yamin, kebudajaan bukan 

dari Barat ke Timur tapi sebaliknja. 
Dalam huburigan ini ia sebutkan be: 
berapa bukti penjelidikan. Begitu 
djuga jang pertama2 keliling dunia 

| Lemb: budajsan Indonasia 
| Kon. Betavaaseh (encotschas 

Mafia - so nema, 

  

sa Ke 

mma nang 

ae 

'Baru2 ini telah dibuka kemba- 
li dengan resmi perhubungan 
kereta api antara Muara Sa- 
ling dan Lubuk Linggau di 
Sumatera. Gambar: saat Nj. 
Bupati Lubuk Linggau meng- 
gunting pita sebagai tanda 
pembukaan resmi dari perhu- 
bungan tsb. (Ipphos). 

menurut Yamin bukan Magelhaen 
tapt seorang Indonesialah jang mem 
bawa Magelhaen keliling dunia. 

  

kilyn Rakjat Indonesia tidak | 

keatas sampai majoor berasal   
9 himpun 

Kairo 
) Hangat? 
Tentara Adakan Peron- 

daan2 Dgn Bren 

MM an hari Sabli di Ka 
iro telah diumumkan ke 

adaan darurat oleh panglima 
tertinggi angkatan perang Me- 
sir. Pasukan? tentara bermotor 
mengadakan patroli2 di djalan2 
di ibu kota Mesir sebagai per- 
tuzdjukan kekuasaan, sementa- 

ra partai Wafd dan lain? partai 
jg sehaluan memperingati ke- 
matian 25 tabun jg lala dari 

pembentuk. partai. Wafd, Saad. 
Zaghkul, ,,Bapak Negara Mesir. 

Mobil tentara jg ditumpangi 
, Oleh serdadu2 jg.siap-sedia dgn 
|sendjata2 bren disusul gleh mo 
bil2 pengangkut berukuran 3 
ton serta jeep2 jg kesemuanja 
menjalakan lampu? seterang- 
terangnja. membunjikan sirene 

    
lan2 dan melalui taman2 ter- 

penting d'dalam kota. dengan 
maksud untuk memperkuat pe- 
ringatan dari fihak tentara, 

bahwa setiap kerusuhan tidak 
akan dibiarkan begitu sadja. 

Polisi Mesir cdakan raz: 
sia anti Komunis baru. 

| Sementara itu polisi Mesir 
pada hari Djum'at mengada- 
kan razia ke-empat kalinja da 

lam minggu jl. terhadap sel2 
komunis. Kali ini dilakukan ra 
Zia terhadap sebuah rumah di 

pinggir kota Kairo. Kubeh. Di 

kabarkan bahwa polisi telah 
mendjumpgi disana sebuah, per 
tjetakan dan penerbitan komu 
nis. Tiga orang mahasisw, Me 
Sir dan seorang pedagang Ame 

rika telah ditangkap karena 
dituduh mendjalankan kegia- 
tan2 komunis. 

Polisi  selandjutnja telah 
menggeledah sebuah kamar da 
lam ihotel “Semiramis” di Kai- 

ro, ditempat mana wartawan 

Perantjis ig ditangkap Roger 
Vailand menumpang. Sebagai 
telah diwartakan Vailland dua 
hari berselang telah ditangkap 
disebuah dusun dilembah Nil, 
ketika ic disana menurut kete 
rangan turut menghadiri sua- 
tu pertemuan komunis. 

Hari Djum'at malam ia ma- 
Sih ditahan dalam pendjara un 
tuk orang asing ditempat ma 
Ng ia disekap sebelum di de- 
ngar keterangannja. 

  
TIONGKOK NASIONALIS MA 
SIH BERHUTANG 2» DJUTA 
DOLLAR. 

Tiongkok Nasionalis hingga kini 
masih mempunjai hutang  sebanjak 

, lebih dari 21)» djuta dollar " kepacia 
Perserikatan Bangsa2. Djumlah ini 
merupakan uang iuran dari tahun 
1951 jang belum dibajar oleh nega 
ra tsb. Dalam djumlah tsb termasuk 
pula sisa sebanjak 5.000 dollar uang 

  
iuran dari tahun 1950 jang ' belum | ke Amerika Serikat. 
dibajar pula oleh Tiongkok Nasio 
nalis, 

nesia dan memindjam tangan kita 
tetapi bagaimana kalau tangan ' kita 
sekarang ini hampa, tanjanja, kita 

Siapa name Grahg “Indonesia ita" sekarang sedang menghadapi suatu 

Yamin belum bersedia menjebutkan. 

Diterangkannja lebih djauh, bah- 
wa negara2 tetangga kita hendak 
menjerahkan pimpinan - kebudajaan 
di Asia Tenggara ini kepada Indo- 

  

tjandi jang sedang runtuh dan satu 
lagi jang sedang dalam  pembangu- , 
nan. Apakah hendak kita  hantjur- ' 

Hari Rebo tgl. 20 Agustus jl. bertempat di 
Sekolah Hukum Militer, jang di-ikuti o! 

dari semua territorium di 
menteri pertahanan Hamengku Buwono, menteri kehakiman Mr. 
Nasution: Gambar: Kol. Nasutior sedang melantik para siswa, 

OVJET RUSIA bermaksid mendirikan suatu ,,Pakf Allantik Merah” 

! 

ka Balkan. 

j 
| 

ketika mereka meluntjur didja | 

| 

    

i 

Balai Peradjurit, Djakarta telah dilakukan ' pembukaan 
eh 88 orang perwira, terdiri dari jang berpangkat letnan II 

Indonesia. Pembukaan tsb. dihadliri al. oleh 
Loekman Wiriadinata, KSAD Kol. 

    
  
8: 

jg akan meng 
Sovjet Kusia, RRT, Djerman dan negara? sekutu Sovjet di Eropa Timur di- 

dalam suatu persekutuan pertahanan jg: kokoh, demikian 
kanan Inggris ,,Sunday Chronicle” pada hari Minggu. 
ita menteri pertakanan merangkap panglima besar pasukan? Polandia, akan bertirdak 
gaj djenderal Ridgway dlm NATO, dan akan diserahi dgn pimpinan pasukan? pertaharan Kro 
pa Timur dgn bertanggung-djawab langsung kepada parglima tertinggi Sovjet marsekal 
Grigery Zhukov, demikian menurut mingguan tsb. Menurut djuruwarta politik mingguan ia, 
Frark Melville, rentjang Sovjet ini adalah salah satu dari 2 langkah internasional 
ting, safa utk merusak kepertjajaan dunia barat”, 
di luar blok Sovjet, jg sedang diambil pada achir minggu ini. 

CGiwartakan oleh mingguan sajap- 
Marsekal Konsantin Rkossovsky, ja- 

seba- 

jg. pen- 
dan lainnja "utk ,memperkuat negara? 

masukkan dalam' suatu perse- 
kutuan, maka “2.000.000 serda 
du jg terbaik didunia dengan 
dibantu oleh angkatan lau 
dan udara Inggris dan Ameri- 
ka Serikat, akam berdiri dian- 
(tara Stalin dan Selat Dardanel- 
la dan Timur Tengah”. Demi 

an menurut Melvi.le, Perkem 
bangan9 militer jg mungkin: 
kali gkan disusul sesudah kun 
djungan Eden ke Belgrado 
nanti, menurut Melville ialah 
pengiriman sedjum'ah besar op” 
sir2 Yugoslavia ke Inggris utk 
mendapat latihan2,  pengiri: 
man pesawat2 pemburu jet.In 
gris untuk angkatan udarg. 
goslavia, kundjungan2 pang! 

ma tertinggi Inggris di Ti 
Tengah Sir Brian Rober 
dan panghma pasukan? 
di Eropa Se'atan, “lak 
Robert Carney, ke Belgrado.: 

(Antara—Reuter) 

Pertahanan bersama 

Langkah lainnja, menurut 
Melville, ialah soal pembentu- 
kan pertahanan bersama di Bal 
kan jg kini hanja menunggu 
isjarat dari marsekaj Tito, Di 
katakan bahwa latar belakang 
kundjungan menteri luar nege 
ri Inggris, Anthony Eden. ke 
Begrado jg akan datang itu, 

serta putusan Tito untuk me- 
mihak Barat dilapangan mili- 

ter jg berarti djuga dengan 
Junani dan Turki, oleh kala- 
ngan? di London dianggap se- 
bagai salah satu langkah pa- 
ling penting untuk memperko- 
koh perdamaian semendjak ber Pe 
achirnja perang dunia jl. ON, 

ST Pertahanan kokoh 
Karena apabila pasukan2 Yu 

goslavia, Junani dan Turki di   
     80.000:Tentara Mongclia Sampsi 

: Di Korea? 
Dekat Sungai Yalu Dibom lagi. 

ALANGAN2 TIONGKOK Nasionalis di Taipeh pada ha 
ri Minggu memperhatikan dgn sangat berita dari 

Hongkong jg menjatakan bahwa rombongan? pertama jang 
merupakan bagian dari 80.000 serdadu anggota pasukan? ek- 
spedisi Morigolia Luar telah sampai di Korea litk mengam- 
bil bagian dlm gerakan? tentara Utara di garis depan, Kebz 

kan2 Mongolia di medan perang Korea itu mempunjaji pertalian 
jg erat dgn kundjungan perdana menteri RRT Chou En Lai 
ke Moskow, ,,dan dapat mendjadi suatu kenjataan tiap e 
djika Moskow memerentahkannja.” 

  

Kalangan2 jg mengetahui da Ta 
lam pada itu mengemukakan, UU , ' 
bahwa beberapa serdadu Mo- mur 

ngolix memang sudah ad, di 
Korea, karena sedjak petjah pe 
rang negara2 sekutu Sovjet te 

lah mengirimkan kesatuan2nja 
ke Koregz Utara sebagai serda 
du2 sukarela, ahli2 tehnik 
atau kesatuan2 kesehatan. 

Karena Suka Puasa 
Senen-Kemis 

D 1 SINGAPURA di- 
umumkan potret 

seorang berasal dari Dja- 
wa bernama hadji Ilias 
bin hadji Madjid, jg me- 
nurut tjatatan resmi su- 

Serangan udara didekat 
sungai Yalu. 

Sementara itu pesawat2 pem 

(Ipphos). " 

»Pakt Atlantik Merah" 
Akan Dibentuk Oleh Russia Dengan Sekutu2nja 

) ' Marsekal Rhossovsky Akan Memimpin Pertahanan Eropa Timur. 

  

  

bom B-29 Amerika pada ma- 
lam Minggu telah menjerang 
pusat pengangkutan pasukan2 

Utara jg letaknja hanja 1 mil 

didekat Sinuiju. Rombongan pe 
sawat2 PBB lainnja sementara 
itu menjerang pusat2 perleng- 
kapan pasukan2 Utara didae- 
rah Pyongyang, ibukota Ko- 
rea Utara. Menurut komunike 
angkatan udara Amerika, se- 
mua 21 pesawat B-29 jg me- 
njerang kembali dengan sela- 
mat dipangkalannja di Okina- 
wa. 

  
BEKAS KEPALA STAF IRAN 
KE AMERIKA 

Bekas kepa'a staf Iran, jenderal 
Morteza Panah, pada hari Sabtu te 
lah berto'ak dengan pesawat terbang 

Sebagai dikabarkan djenderal Pa, | 

nah baru2 telah meletakkan djaba 
tannja "karema alasan2 kesehatad” 

Orang Indonesia 
tiandi baru? Dalam . membangunkan 
gedung kebudajaan Indonesia, kata 

Yamin selandjutnja, kita punja bas 
han2 dari unsur2 universil dan an 
sioal dan menurut dia didaerah un- 
sur nasionallah “jang paling ' tepat 
untuk pembentukan kebudajaan se- 

disebelah selatan sungai Yalu. 

dah berumur 148 tahun, « 
djadi sudah berumur 1l | 
tahun ketika petjah pem- 
berontakan Diponegoro. 

gal di suatu desa 6 km | 
Gari kota Singapura. Me- 
nurut ,,Straits Times”? ha- 
ri Minggu kemaren, kata- 
nja hadji Nias itu sudah 
berumur 169 tahun, djadi | 

sorang jg paling tua di 
dunia”. Ia dilahirkan di 
Djawa Gi tahun 1803. Ka- 

ta sik. Wa, hadji Nias 
siang-malam mendo'a. Ia 
beragama Islam dan tiap 
Senen-Kemis berpuasa.     
    
DR. DARMASETIAWAN 

i MEMBAWA MANDAAT 
BLANKO. 

Dr. Darmasetiawan, ketua 
missi reorganisasi Komisariat 
Agung Indonesia dinegeri Be- 
landa, membawa mandat blan- 
ko untuk menjelesaikan soal 
kantor perwakilan tsb demiki- 
an menurut pihak jg boleh di 
pertjaia. Dan ia tidak akan pu 
lang sebelum beres, Bila telah 

beres, maka di Komisariat A- 
gung di Den Haag akan diada 
kan rapat tahunan duta2 Indo. 

kan tjandi jang sedang runtuh seka- | karang ini. Demikian Yamin jang nesia diseluruh Eropah. Demi- rang ini atau mengambil baha2 das berbitjara atas nama Badan Pertiri 
“ rtpadanja untuk membangunkan bangan Kebudajaan Daerah, 

kian wartawan 

Amsterdam, 
"Antara" di 

(d 

Ia sudah buta dan ting- | 

  

Bantuan Utara | 

njakan sumber2 di Taipeh menduga, bahwa muntjulnja pasu 

 



        
      

   

  

  bai Dip | Tembak: Menem 
       

  

      

   

  

     “IPA jmeriksaan lebih djauh kini se : S4: (dang dilakukan. Lebih djauh di 
(kabarkan, bahwa berhubung de ngan semakin mengganasnja ak s1 gerombolan2 bersendjata di daerah2 perbatasan Kebajoran 
Lama dan Tanggerang -pada En Waktu achir2 ini, maka pihak kepolisian kini lebih2 lagi meng 

  

            
   

     
   

  

   “baik 

        
     

  

    
   

     

    

Ma nara 

SEMARANG 25 AGUSTUS 1952. 

    

Politik Russia 
  

53 - Konperensi ,,high level” jg kini diselenggara- 
“kan diantara pembesar2 tinggi RRT dan Russia di Moskow, dan 
konperensi diantara staf2 militer negara2 sekutu-Sovjet di 

| Praha, sangat'menarik perhatian dan melahirkan banjak ma- 
tjam dugaan2 di berbagai ibukota negara? Barat. Keputusan2 

“apa jg akan diambil dim konperensi2 
etahui, tetapi dapat dibajangkan bahwa keputusan? itu 

erutama akan bersifat mempergiat usaha Russia utk bantu 
menggalang kekuatan militer dan ekonomi dari negara2 Se- 

unja Sendiri, didalam menghadapi negara? blok-Amerika. 
Oleh karena itu, maka dugaan bahwa Russia 
menggalang sematjam organisasi ,/Pakt Atlan 

ea 

| kini bermaksud 
” Sendiri di 

alasan. Seperti djuga Amerika, demikian pun tampaknja Rus- 
sia kini merasa perlu utk mengadakan pembagian beban? jg tertentu kepada negara? sekutunja, sgupaja dapat terus meme- 
lihara dan memperbesar kekuatannja sendiri. Maksud tudjuan 

     

    
     

    

   

  

   

kemiliteran dan ekonomi jg sedemikian rupa kepadi ne- 

         

  

     

    
   
    

   
      

    

     

  

    

    

— —— — mb — Daripada.akibat politik Russia j£ demikian | IRI Kita melihat-akan timbul tiga .matjam konsekwensi: per- 
| kekuatan negara2 sekutunja itu, maka dim Gjanfka sekian 

waktu jg dihadapi Russia akan berusaha mendjauhi-tindakan2 Jg dapat meruntjingkan kegentingan internasional, kedua kri “SIS2 setempat (mitsalnja perang Korea) akan hanja dihadapi 
j $ sekutu-Sovjet jg berkepentingan 

langsung supaja tak memperluas krisis2 itu, “dan ketiga ne- gara2 sekutu-Sovjet akan mempunjai kebebasan lebih besar didalam mengatur rumah-tangga sendiri, asalkan tidak melam (paui garis2 besar dari dasar-kepentingan negara? blok-Russia 

—— ——— Suatu kegaduhan dim rentjana politik Russia 
“itu, sekiranja dapat terdjadi, hanja apabila hasil pemilihan 

bawa pengaruh2 besar jg baru 

. 

— presiden Amerika dim bulan Nopember j-a.d., tiba2 akan mem- 
ta , $ 

« 

uga tega 

0    

   

  

|| TERRITORIA. 

TN Bel Djuara Bridge Ke I. TT IV. 
TAHU. (Djawa-Tengah). 1. Beker dari 

ain, : 0000 sI-Bapak Goepernur 
“Sungguh mati Sir-pong sudah po- ngah. 

|. sing kepala . merasakan bakal kun- 
| djungan presiden ke Djawa Tengah 

ini: Kerabat2 Sir-pong sendiri sudah! 
1001 kali klujuran kekantor Guper- 
nuran, ingin tanja kepastian tanggal 

| datangnja. Tapi sebegitu djauh fihak 
— (Gupernur tetap belum tahu tanggal 
..resmi. Tunggu, sekali lagi tunggu| 
Mangan basa 5 

|. Eeeeee, mendadak waktu kerabat 
Sir-pong nongkrong di Ngesti Pan- 
dowo tahu2 terus diumumkan, bah- 
wa bapak kepala negatfa Presiden 

' dokter insinjir Sukarno, bakal datang 
(0 di Semarang dan nonton ,,Ngesti 
|. Paridowo” besuk tanggal 27 Agus- 

tus ini. : C3 na 
“Tentu sadja Sir-pong djadi plonga- 
plongo “kaja kera kena tulup, sambil | 
tegang “Gimana je 

— 

  

     

    

  

   
   

     

    

  

      

   

    

   

   
    

  

     

  

     

  

    

Pa 
& 

(Djawa-Timur). 1. Beker dari 
Universal Stores, 2 
“Coll Tertinggi Pangiima TT 

IV 2 eRendson Kerek Api: 
(Overste Moharmad Bahroen). 
Majoor Mardi Kusumo, 

Untuk bidji jg terbanjak: 
Hadiah No. 1: Kapt, Djonobu- 
mardani dan Ltd. Soegihno. (2 
Parker 21). 
Hadiar No, 2: Ltd. Soedargo 

  

- Vulpen). 
- Hadiah No. 3: Panglim, dan 

'Majoor Mardikoesoemo, (2 Sa- 

putangan). 
Hadiah No.4: Ltd. Jatno dani 

   
yah 2 e Petruk Ngesti Pandowo bisa lebih| partner. (2 Handdoeken). tahu dari fihak Gupersareat” “| Hadiah No. 5: Kpt. Scewas- 

Kerabat Sir-pong njeletuk: Ba-| to dan partner. (2 Singlets). 
rangkali sadja Mustokoweni ,,Nges-| 
ti Pandowo” berhasil mendjadi du- 

| ratmoko njelundup masuk Istana 
erdeka..... : 

Djuara  Veteranen Peme- 
nang: Kes. Divisi TT IV 1, be- 
ked Universaj Stores. 383 
Untuk kesebelasan polisi: 1. 

Bungkus Besar. Untuk kesebe 
“Hasan Divisi: 1. Bungkusan Be 

Wusn Ga Sa Ji Pe Lai e 
"engugaumsmeaagana | Diuara De aan 
ng dalam, | Luar PORAP. TT HI (Djawa- 
«ABAR KO KA aa 1, Beker dari Residen 

Ea ana " #Milono dan 6 Handdoeken. 

# PENGUMUMAN KEMENTE- 
BIAN PERHUBUNGAN. , 

Kementerian — Perhubungan me 
ngumumkan, bahwa mulai hari Se- 
nen tg. 25 Agustus 1952 “baikpun 
P.LL.M. maupun PU). diperboleh- 
kan lagi mengeluarkan SIP. Se- 

..... 

sagi- 

#3 Sir-pong 

    

         

  

    

  

   

   

     

      

    

   

BERITA, PENANGGALAN. 

Langganan No. 4228 di Semarang. 
— al 1 Sapar tahun “Masehi 
1912 djatub hari "Minggu Wage 21 
Djamuari: IL Tgl. 1 Sapar tahun 
Masehi 1914 “djatuh hari Minggu 
Pon 20 Desember, Pa 

| Langganan No. 4732 di Sebrang. bu tg. 13 Agustus 1952 ,,P.UI.M.”   — Tgl. 12 Maret 1946 harinja Sela | (Panitya 
sa Pon 7 Bakdomulud tahun Djima | Kendaraan Bermotor) dan P.U.D. 
wal 1877. & TA | (Panitya Utama Daerah untuk Pem 

“Langgahan No. 399 AA di Semg. ' bagian Kendaraan Bermotor) tidak 
“AK Tgl 26-1-1930 “djatuh- hari diperbolehkan mengeluarkan surat 
“Miiggu Wage: IL: Tgl. . 26-9-1931 , izin pembelian . kendaraan bermotor 
djatuh hari Saptu Paing. (S.I.P.) lagi.    

giatkan gerakan? patroli disel 

itu belumlah lagi dapat. 

DJUARA? BRIDGE SEGITIGA 

Djawa Te- 

Djuara “Bridge Ke II. TT V 

   
   

  

Ika berita in 

  

ta. Baru? ini didaerah 
niara dan Pakuhadji 

itu termasuk djuga anggota? ke 

'kap. Menurut berita, . 
lan D.I. itu adalah 

f 

1 

  

tempuran masih “be 

pistol FN. 

lam kampung Kepuh tan Pedes a 
wang) telah 

puh. Pernja 
hendak menti'ulik   

Eropa Timur, bukanlah satu dugaan jg tak ber: | 

In itu dapat ditjapai oleh Russia dgn memberikan ban- ! 

waktu utk menggalang | 

rombolan tsb. 

rampas, dapat dimil 
li dleh rakjat, 

boian. 
Seterusnja dari Gan 

kawening, jaitu didesa 
- (ketjamatan Wanaradja) 
djadi pertempuran antara 
gerombolan D.I. 

gurg jaitu. kekampung2 
I Tibola. 

menembak jang 
Garut itu belum diketa 

ra 5 -7 : 

gam He, 

Semax mengadak 
anggauta. Oleh penui   tahunan , 1951 jang 

kumpulan 

duk dalam badan 

Sendiri antara 15 o1 

dilakukan 
diantara 3 

Liong Tjhwan 
Tiat (75 Osi 

Teng 464) 

(55) Kho Khian Ngo 
“Ngo Siang (51). Lie 
(50) Liem Siauw Tjong 
dan Osi Kiem Hie (43). V 

hwan jang .Tuan Pek Kok Tj 
mendapat 47 suara   

perti diketahui semendjak hari Rai 

dan Smj. Soewarso. (2 Parket " 

lak, maka terpilih tn. 

pat kabar, bahwa tn. 

duduk dalam badan 

tapi 

kedudukan itu djatoh 

tuan Tan Djing Hien 

Siang hari ini kita 

dak bersedia 
tan itu, dengan 

terpilih, 

ka jang telah dipilih 
Utama Pusat Pembagian mengadakan pertemuan untuk 

ngga masing2 djakatan, 
apat Seterusnja  menjetudjui 

pembentukan. kas v   
Chung Lien. Hui 

sedang 
duk jg mendak ditjulik 
selamat dileposkan oleh .gerom 

Gerombolan 
mundur kelereng gunung 

rang itu. 
Demikianlah malam 

keberatam dipilih kembal 
rena hendak memberikan ke- 
sempatan pada lain2 pemimpin 

Chung Kim Yan jang mendasat 
42 suara, tetapi njonja. Chung 
kemaren djuga sudah menolak, 
hingga 'dengan demikian kedu- 
dukam ita terbuka bagi 2 orang: 
jaitu fuan Goei Tiang Kie dan 

sing2 mendapat 29 suara. 

bar, bahwa tuan. Goei djuga..ti 
menerima djaba- 

an send “ada lah tusn Tan Djing Ka tang 

Hari Rebo tg. 27 jad. mere- 

komisi iseng terdiri dari wakil 
wakil Union, Shang Hui . 

(Verrifikasi 

  

“ 

Demak 
“Barat seperti 

ada tembak-menem |. —- 

gerombolan bersendja | & 
desa2 Bu |. 
(ketjama 

tan Tjisalak, Subang) Bataljon 
308 tentara telah menghadapi | 
gerombolan D.I.  sebanjak 300 
orang Dalam djumlah sebanjak 

luarga, . Persendjataannja leng 
gerombo- n D.I. »Bat 121” jg 

dipimpin oleh Sjaiffulloh. Keti 
di jaikan, per- 

nasi rlangsung. Selama itu tentara berhasil ms | 
rampas 1 alat pemotret dan 1 

Seterusnja kemaren dulu ma 
, ketjama 

(kabupaten  Kra- 
| didatangi gerom- bolan sebanjak 20 orang. jig me 

rampas 9 ekor kerbah dan se- 
djumlaa barang?  rakjat Ke- 

ata gerombolan itu 
djuza se- 

orang perduduk. Tapi seluruh 
rakjat disitu mengadakan per- 
lawanan dan mena? ge- 

gga ba- 
rang? dan kerbau jg telah di 

iki kemba- 
ndu- 

itupun 

it dikabar- 
kan, bahwa baru2 ini didaerah Su- 

Sukasono 

| telah “ ter- 
TNI dan 

itu 

: Galung- 
Djati dan 

Pihak tentara kemudian | 
melepaskan tembakan? mortier. Dju-" 
ga didesa Sukaratu (kabupaten Ga-. 
tut) tentara berhasil menggagalkan 

(serangan gerombolan jang - hendak 
menjerbu kampung  Tjilengkrang. 
Bagaimana kesudahan2 dari tembak- 

terdjadi didaerah 
hui. (Anta- 

Rapat Anga. CHTH 
Pemilihan Pengurus 

Jang Sulit 
Dipimpin oleh ketus 

tadi malam 
an 
Is 

-rapat 
tn. Oei 

Poo Tien dibatjakan laporan 
-Giterima 

baik oleh rapat, Kemudian me 
njusul atjara pemilihan pengu- 

:Tus th. 1952/1953. Menurut 
anggaran dasar dan peraturan rymah tangga harus dipilih 15 
orang wakil dari berbagai per 

lan jang menggabung- ikan diri pada CHTH untuk du 
pengurus. 

Tentang pembagian pekerdja- 
an masing2 dapat dirundingkan 

itu telah 
pemilihan 15 orang 
2 tjalon jang dima-t 

djukan dan berkesudahan sbb: 
Osi Tjong An (82 suar a) Osi 

(75) Tjeng Bing, 
dsi Poo Tien (72) Hoo' 

Liong Tisuw (65) Tan Liat! 
Kho Siong Khingl| 

(62) Siauw Boen Tat (59) Oei 
Kiem Hok (58) Auwjang Bie Ie 

(53) Tan 
Tjik Ngie 

Ko 

menolak 
hingga tx Liem Sieuw Tjong. 
(jang djuga mendapat 47 suara y 
terpilih. . Tuan Chi Siauw Fu 
jang mendapat 54 suara meno 

Oei Kiem 
Hie, tapi pagi.hari ini kita daz' 

h ka- 

pengurus |J 
CHTH Sebetulnja tadi malam 
djuga tuan Oei sudah menolak 

sebab didesak kanan kiri 
mendjadi sungkan mendjawab 
dan minta tempo berpikir. De 
ngan penolakan ini 'semestinja 

pada nj. 

jang ma 

dapat ka 

itu akan 

errifikasi 

elbagai Tempat “Antara Di 

» 

    

   

Bertalian dengan ke 
ternafional Shi 
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   SESUDAH TINGGAL SS maka Sabtu sian 
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1 A. Maas direktur ISTA, In 
Agencies, Minggu malam ke 

si. Pada resepsi perpisahan   
    
RB 

ED karta Raya (jg d 
dip 

joso telah mengu''japkan pidato 

. Balam pada itu Effendi dari | 
kotapradja Djakarta Raya atas | 
nama “penduduk” Djakarta te: 
lah men'atakan keberatan atas 
pemindahan bupati Sujoso. Ke- 
pada pemerintah diusulkannja 
Supaja menindjau kembali ke 
putusan tsb, Berhubung dgn 
"putusan nemindahan bupati Su | 
joso pada hari Djumw'at Partai 

karta Raya telah mengadakan 
suatu sidang lengkap. Dalam si 
dang itu diambil keputusan un 

    

    

    

       

    
       

UPATI SUJOSO, jg Giperbantukan kepada walikota Dja 
gn putusan menteri dim regeri telah 

indahkan ke Semarang) menu 
Anella telah memadjukan permintaa 
kerajaannja. Menurut dugaan pemindahan bupati Sujoso itu 
didjalarkan berhubung dgn penjambutan atas 
pal barang Tiongkok Nasionalis jg 
donesia di Tandjung Priok. Pada 

Nasional Indonesi, tjabang Dja | 4 tenta : Yaa mengenai pembajaran ga- 

tuk memadjukan protes kepada 

  

   
   

       

bang kembali dengan pesawat 
BOAC   " Soal perdagangan 

- 

didapat 'keterangan, (bahwa per (Hubungan perdagangan antar 

  

kedatangan ka- 
mengargklit beras ke In- 

a penjambutan itu bupati Su- 
jg mengandung sifat pelitik. 

pakan soal penting pula dalam 
pembitjaraan antara komisaris 
dienderal MacDonald serta se 
kretaris bagian ekonomi Breneh 
ley dan pembesar? Indonesia, Se | 
lama di Djakarta telah “diada 
kan pula pertemuan antara Men 
teri Mukarto dan wakil? dari 
Kementerian Perekonomian dan 
beberapa kementerian disatu pi 

«Kurang 1 
 bjuta Rp 

  

tr : hak dan komisaris :djenderal luang Jang, Digelapkan MANA Kemana aan 
0... Oleh Pereira cs. ekehomi Brenchley “serta duta 

25 besar Inggeris di Djakarta Ker 
ERHUBUNG dgn berila- (mode dilain pihak. 
berita tenfang ketjura- 

ni Dalam hubungan ini pihak jg 
mengetahui diatas mengingat 
kan akan. ramainja  perhubu 
jngan perdagangan antara Indo 

@ji kepada bekas Knil utk bulan 
Maret 1942, maka P. J. Puspo- 
Sutjipto, kepala Katitor Pusat   

|pemindahan bupati Sujoso. Le 

:kan bupati Sujoso dalam dja- 
batannja sekarans di Djakaria. 
Sebagai alasan dikemukakan, 
bahwa Sujoso adalah seorang 

sih sangat dibutuhkan oleh ma 

ma berhubung dengan soal2 k 

telah disampaikan kepada presi 
den, perdana menteri dan men 
teri dalam negeri. 

P.T.P. djuga keberatan, 
Seterusnja dikabarkan, bhw 

hari Senen ini bupati Sujoso 
akan bertemu dengan Menteri 
Dalam Negeri Mr. Moh. Rum. 

Dari Dewan Pimpinan Pusat 
“Pefsatuan Tenaga Perdjua- 
ngan djuga telah dimadiukan 
“Protes kepada jg berwadjib me 
ngenai pemindahan bupati Su- 
joso itu dengan alasan? antara 
lain bahwa Sujoso telah mem- 
buktikan dengan djasa2 dan 
usaha2n'a untik mewudjud- 
kan persatuan nasional jg ko- 

| koh kuat di Djakarta Raya dan 
'karenanja Sujoso adalah ac- 
ceptable dan capable mendja- 
lankan tugas kewadjibannia se 
bagai kepala urusan daerah 
Djakarta Raya. Demikian DPP 

| Persatuan Tenaga Perdjua- 
ngan dalam  pernjotaannja. 
|Pun Serikat Seluruh Buruh Ko 
Gua Djakarta Raya (SSB 

,KD) dalam rapatnja kemaren 
telah mendesak kepada jg ber, 
.wadjib untuk ditarik kembali 

ap Kementerian Dalam 
| Negeri tentang pemindahan Sy 
dosa 

    
Djuga lurah2 menghen- 
daki spj. Sujoso tidak 

FS dipindah. 
. Seterusnja dalam pertemuan 

Jhari Minggu kemaren jg meli-' 
puti semua Kotapradja Dja- ' 

  

pemerintah berhubung dengan |: 

bih landiut didesak kepada pe” 
(merintan supaja mempertahan |“ 

jg tjakap dan berpengalaman | 
untuk mendialankan tugas sel. 
bagai Kepala Urusan Daerah lee 
Pemerintahan Kotapradja Dja |, 
karta Raya dan bahwa 'a ma- | 

sjarakat diibu kota ini teruta | 

amanan dan lain? Putusan itu 

| 

Perbendaharaan di Banding, te 
memberikan keterangan ter 

g Inttah uang jg telah di- 
bajarkan oleh L. F. M. Pergira, Si 
Jaitu kepala Urusan Pemulihan 
Uang bekas Knil. Didalam ke- 
terangannja itu, Pusposufjipto 
menegaskan, bahwa  djumlah 

nesia. dan Singapura . serta 
Hongkong. Sebagai diketahui 
pendjualan bahan? hasii bumi 
Indonesia jang penting keluar 
negeri, misalnya karet, lada dil. 
bagian besar melalui Singapu 
ra. Indonesia mendjualnja ba 
ham2 tsb ke Singapura dan rren 
dapatkan dollar Singanura dan 
'kota perdagangan Singapura 
mendjualnja selandjutnja ke A $ : Ati Hang Werika Serikat dan negeri? la | Mulai bulan Mei 1951 sampai in. Sudah sedjak beberapa wak Gengan Djuli 1952 oleh Kantor tu lamania telah disiakan pula Pusat Perbendaharaan Ban- perdjandjjan antara Indonesia Cung diterbitkan S'p.m.u, (man, dan kota sangan 

       

   

  

Ana      

          
   

     
   

    

                
    

      
@jumlah jang dibajarkan kepa, HU: (Antara). da jang berhak (dengan siah) ' 
Ta djuga pama jang dise 
terkan kembali ke Kas Negeri. ' AMPOKAN karena belum atau tidak diam: Te kt N Pe Nda na 2 Jang bersangkutan. | 
ang digelapkan menurut taksi ' Bgrang? perhiasan mas-in ran Poesposoetjipto itu, adalah | Setetea Rb 150-000, “ram kurang dari satu djuta rupiah. ' kontan Ro 40.000— da baku Berita jang menjatakan, bahwa (ARI Pakai aehpr 1 Rs negara telah dirugikan sampai 13124 pa Lajam sanam ja Mia berdjuta2 rupiah tidak betul. tuj 6000,— hari Sabtu pagi djam 

  

I 

  

Raya 45 Djakarta. Dalam men bertolak ke Indonesig dari Am djalankan rolnja ini tiga ka- 

mengadakan 'konirak dengan 
pemerentah Indonesia. Kedua- 
belas doktor itu terdiri dari 4 
orang Belanda. 7 orang Dier- 
man dan seorang Austrix. Se- 
landjutnja dengan kapal itu be 

Suk kedalam rumah. / 

  

  
ta dan dr. Aalders. penasehat &.voy 35 Agustus jam iTob "Ta. 

  

   

Dasar2 Pembitja 

Legi hoki meja Masi Malas 
: : g lebih kurang yiikul 12, komis- 

szris Gjenderal Inggeris Untuk Asia Tenggara Malcolm 
     

  

akan singgah dulu di Djakarta utk satu hari lamanja, 

  

    
     

  

n dengan kedua direktur Pe 
dan. .C. C. van Elderen. Rret 

sb. dari kiri kekanan: tuan ani 
uan dan njonja Van Elderen geri 

anja di Djakarta, | : 
ang pukul 15.00 ter- 

  

ke Singapura, kap pai demiian Ikeberangan 

pihak jang mengetahui pada Antara”. Tiga dari em- 
pat-orang Tionghoa itu tergo- 

bersalah melakukan 
Gupan idevisen sebanjak 77.000 

. sar surat keputusan a, jang memikirkan dasar2 baru mengenai” Atas perhatian Sdr. kami utjapkan ang aitanda-tangani oleh L.F. . agreemen! atur hukum tanah jang dapat nrupakan , banjak2 terima kasih. Ba E. Pereira, pegawai tertua dari Lo 3 ST SNSALIF Se j Uu) $ : LA ki -$ Wedono Randublatung 
- Iwa Sari gala soal sekitar pemba daser dari kemakmutan rakjat, pu : : : bekas Afwikkelingsbureau Knil. antara Indonesia En Ng Hen la ikut merentjanakan peraturan2 ' (Soekirno Sastrodimedjo) atas aa Pa una ri dengan menggunakan Singa |untuk mengatur pergolakan2 en : sedjuml D. 1.1061.28943, Da . Ps 1 sed. hanngat dala: L an lam djumlah ini termasuk pula Pura sebagai kota perantaraan |sedang hannga: dalam lapangan) agraria. 

Djepang lebih menjukai 

wakil 
hekonomi dari harian Djepang ,,Asa- 
jt Shinbun”, 
kemarin menjatakan 

lis Poesposoetjinto. atau seti-! 03.00 telah digondol oleh 6 ka-' bahwa Djepang lebih suka padafseri 1 kali, jaitu hari Sabtu lawan dak2nja dibesar?kan (Antara) | wanan pendjahat bersendjata karer Malaya dari pada keret In-t bond Pekalongan (Persip) berachir 6 Kapan, , pistol ig melakukan perampo- donesia. ' Mengeftai perdjandjian| Z2—1- untuk Persip dan hari Minggu 12 DOKTER ASING UTK Kai. “dirynah keluarga Tan (perdagangan antara Dicpang “danliawan bond Tegal (IST) berachir" INDONESIA. Hana . 5: Indonesia jang telah menggantil 0—0: : f “Ding kapal “Oranje” jg (Tian Han, djalan Matraman perdjandjian. perdagangan barter — Segitiga sepakbola di. Djakarta 
#ntara kedua negeri tsb dinjatakan, 
bahwa perdjandjian sterdam pada hari Rebo turut wanan perampok berdjaga-djaf berdjandjian perdagangan penting|n.3 kes. Persis (Solo). Kesudahan2 serta 12 orang dokter jg telah |£a diluar dan tiga lainnja ma: "jang telah “ditanda” tangani olehj sbb.» Djumaat BBSA Tawan UMS 

' Djepang 
-Hjian perdamaian 
dan negeri2 Sekutu. Takagaki 
lam 

Yriinggalkan Singapura menudju Aus- 
Ktralia untuk mengadakan 

rangkat pula ke Indonesia tuan nan La Oa Angen la 5 Bandung jhr.. CGD Hooft Graafland, sek menjatakan, hahwa kabar2 jang m- 1 ah PI aa ambasade pada Komisa 5 : njatakan, bahwa lebih kurang 100 4 Haree emas di Bandung pc 
ris Agung Belanda di Djakar-| SIARAN RRI SEMARANG. orang . Djepang akan, mengadakan| Sa tanggal 23 Agustus tertja 

kundjungan ke Singapura bulan de- 
pan adalah 

dari Mn yaaa Peerkan an PP eaan M Kn TA jang mendekati kebenaran menurut! tuk “kwalitet kedua dan VErOvenes: . : dangan Eko i 1915 Tindjauan | Takagaki adalah ' duapuluh hinggal Rp. 3-— untuk kwalitet keti- PA Pn Neng luar negeri 'Rudjak “lek Sex fo. . mentjabut instruksi  peminda- Nana 2115 NA tenan, S3 figapuluh. ga. , 3g 

  

  

    

| Surat Kiriman | 
Merdeka. . 

Kami sangat menghargai atas tja 
ra jang dipergunakan oleh Redaksi 
“#Suara-Merdeka “untuk menarik per 

hatian para pembatjanja, “sehingga: 
apa jang pernah dilukiskan dalam 
harian tsb. seperti sungguh2 terdja 

  raan Pen- 3 
Di Indonesia 

Mac- 

    
Donald te: 1g dari Kemajo Den Pisar utkberistira- (di, namun demikian tjara2 jg meng hat di pu au Bali selama dua X Megurut rentjana dlm gerbirakan tadi perlu Gijuga disertai perdjalanan ing dari Bali ke tempat kelud ikannja Singapu kewaspadaan agar tjara2 dan tech- 
ra sesudah habis waktu istirabhatnja nanti, maka. MacDorali jaik jang uniek itu tidak merugikan 

|fibak lain, jang mungkin dapat mengj 
akibatkan kurang penghargaan pem 
batja terhadap berita2 jang terlalu 
sensationeel, 

Dalam pada ini kami ingin menge 
mukakan 'satu soal jahg patut men 

Idapat perhatian Saudara, 'jaitu se 
| ohbuah berita" jang “dimuat — dalam 

' Suara Merdeka” tgl. & Agustus '52 
(No: 141 dibawah rubriek: “ANEH, 
TETAPI. NJATA, berita “mana se 
mestinja lebih tepat. dibawah rubriek 
jang. berkepala: TIDAK . ANEH 
DAN TIDAK NJATA, .jaitu. jang 
mengenai Kepala Desa Temulus, 
Ketjamatan dan ' Kawedanan Randu 
'blatung. , : 

Betul bahwa desa tersebut waktu 
'berita tadi ditulis memang tidak ada 
kepala Desanja, karena Kepala Desa 
dan Tjariknja “tersangkut “dalam per 
kara. perampokan, sehingga karena 
Lurah dan Sarekat Desa jang terdak 
wa terlibat dalam soal kekatjauan 
tsb. harus diberhentikan untuk se- 
mentara waktu (geschorst), dan pa 

  

pjok Di Medan 

Ia MPAT ORANG Tiong: 
“4 hoa jg membuka bank? 

di Medan dalam. Lisan 
Ini “telah dapat Cibang 

  

rikan ' kepala Kepolisian 
ii — Belawan ko-   

n satu organisasi jang    
    

Hn 8 2 EN Pa, Haa : Te Hn AN as Habar jg diperoleh PI- Indonesia dan daerah2 Ingge- Wempunjai hubungan dengan da saat marteka Ie Genoa utk dibebaskan dari.pe- |ris di Asia Tenggara, kerutan pen aga non @a dijakarta Oietapkanlah weki'2-nja 19 taeaurut fi Singapura dan Hongkong, meru Dari pemeriksaar jg dilakukan, peraturan jang sah berhak mewaki 
linja, dan semua perwakilan tsb. 
mendapat surat ketetapan resmi dari 8 
jang berwadjib. Berhubung dengan 

itu, maka didesa “Temulus sama se- 
kali tidak terdjadi vaccuum, dan 
-belum pernah terdjadi demikian. 
| Sesudah keputusan dari. hakim di 

»». terima bahwa Kepala Desa Temulus 
“serta Tjariknja dibebaskan dari tun 

harga Rp. 4271000... Ma: tutan, maka Kepala “5 Te 
tidak dspat disita “karena su- Ta ditetapkan kembaji -. 2. a 2 

dah diperdjual belikenja, kepa Surat ini Citulis mereka. te pa Ti da orang lain di Medan. Orang mangku djabatannja lagi. Setela 
S Ket 3 Tg Ai 221 disi i Monghsa jg keempat tternjata keputusan dari Djaksa Blora 13 ng 

ternjata, bahwa mereka telah 
penjelan- 

  

straitsdollar ke Malaya, 

Selain dari itu galah seorang 
dari mereka itu telah menjel 
dupkan pula ke- Medan dari 
ncgeri Sebanjak 5 kg e 

    

   

  

  

    

tslah menjelundupkan “ 3 ni 1952 mengenai pembebasan - 
sobesar 12.013.000 Ficngkons Siterima, oleh Bapak Residen Pati SODEs 2 n KG RON: 5 Bia 
dollar. Kesmpatfija Bri Mob dengan surat keputusan tg. 17 Djuli 

$ 2 AA MAKA Akh GL de 

11952 surat schorsing-nja telah ditja 
| but. 
| Lain dari pada 'itu perlu'kami te 
rangkan “disini, bahwa selama " desa 

Temulus dalam keadaan seperti jg : 

kami terangkan diatas, keadaan ke 
amanan baik tidak pernah terdjadi 
hal2. jang menjulitkan pemerintahan, 
sedang penarikan padjak sangat lan 
tjar dan lunas terlebih dulu, dan 

penetapan aanslag padjak besar dan 
ketjil dengan tenaga2 perwakilan jg 
sah itu dapat Tantjar, tidak berbeda 
dengan desa2 lain?2.nja. 

Achirulkalam, berhubung dengan : 
keterangan kami diatas, dengan ini | 
kami mengharap dengan sangat agar ' 
Saudara Redaksi suka mengadakan 
pembetulan semestinja, agar dengan 
demikian maksud Sdr: Redaksi jang 
simpathiek itu dapat berhasil, tanpa 
merugikan fihak lain. 

da dalam tahanan 

MA 

INKA uu 

Panitia agararia baru 
Dibentuk 

Ke- 

: 
' 

  

Djumaas pagi bertempat di 
menterian Dalam Negeri telah di- 
langsungkan — pelantikan Panitia 
Agraria baru jang terdiri dari ahli2 
dari berbagai kementerian, djawa- 
fan “dan organisasi2 tani, jang di- 
lakukan oleh Mr. Sumarman, Se- 
kretaris Djenderal Kementerian tsb., 
sebagai waki! Menteri Dalam Nege- 
ri jang sedang berada di Medan. 
Parmntia itu antara lain bertugas ikut 

  
karet Malaya dari pada 

karet Indonesia? 

   
    

  

    

   
    

  

Kesudahan2 di- 

pekbola. 
Menurut Reuter 

pemimpin 
dari. Singapura, 
redaksi bagian 

Kinzaburo Takagaki, — Dalam kundjungannja ke Peka 
di Singapura, longan kes. PSIS kalah"1 kali dan 

berachir dengan BBSA keluar seba 
tsb merupakan| gai djuara, no: 2 kes. UMS dan 

3—3, ' Sabtu UMS — Persis 2—0 
dan Minggu Persis — BBSA 0—4, 

“sesudah adanja perdjan- 
antara Djepang 

da- 

akan me- 
  beberapa hari ini 

perdjala- Harga emas di 

tat: Rp. 40— pep gram “untuk 
dibesar2kan. Djumtah| kwalitet pertama Rp 30— 1m   
  

han Bupati Sujoso. TM 
Dalam keterangannja kepa- 

da KP. Sujoso menerangkan 
hahwa kepindahannja itu dira- 

2130 Irama padang 
buran malam. 

pasir, 22.15 Hi, 2 

       

    

    

  

  

wat ditutup ham 
malam, - 

TJATJAP RAMBUT, ' 
Untuk dibuktikan .kemandju 

pir djam ' 10 

tjil obat tjatjap rambut biki- 
nan Tahib Amircdin, Depan Ku 
sumojudan 95-A, Solo, ig dapat 
menambah dan bikin hitam ram 
but. 

Selandjutnia ' periksalah ad- 
vertensinja hari ini. 

Menurut pemberi tahuan dari 
Insp. Penimas propinsi Djawa- 
Tengah, pada tg. 24 jl. telah, 
berangkat ke Djakarta nj. Wir- h 
'jowratmoko dari staf pimpi-' 
han Insp. Pen-mas prop. untuk, 
mempersembahkan album kepa 
da P.J.M, Presiden dan Parle- 

    dan 

men Albura tsb. berisi dokumen 
tasi usaha2 Pen-mas Djawa- 
Tengah, 

karta. dan . diselenggarakan |sakannja sebagai “strafover- | 2 
| oleh Komite Persatuan Bekas plaatsing”, Ia berkeberatan. | gi 
Pedjuang Bersendjata Daerah | dan kalati dipaksa tidak ragu2 |: Tu | 
Djakarta djuga “memutuskan, | untuk meletakkan: djabatan- 015 
Supaja Menteri Dalam Negeri | nja. oh "Endang 

(komisi tahun jang lalu terdiri y PERNJATAAN PP. SEBDA |tangi kantor Balai Kota. Sobsi/Sob 
dari wakil2 Ta Chung Sze, Boen SEMARANG, Ida Semarang setelah mendengar ter -Hian Tong dan Indo Tionghoa). 5 o Idiadinja peristiwa “itu telah menga . Rapat jang dimulai diam 7! Berhubung dengan - pengumuman, dakan penjelidikan dan hasilnja sbb: 

Balai Kota Semarang, DPT ' Sebda: 
Semarang mengeluarkan pernjataan 

rannja- kami terima. 2 hotol ke-| 

jg dilakukan “oleh-para - pemogok. 
a) Tindakan para pemogok 'itu bu 

Snggauta Sebda pada tg. 20 jl. di, Asap kan 'atas' perintah organisasi dan b) 
Timbulnja kedjadian tsb. pun sebe 
tulnja lebih mendorong kepada. jang 

00 Tberwadjib “untuk "segera -menjelesai- 
'kan masaalah Sebda. Djawa Tengah Pada tg. 20 jl. Sobsi  tjab/Sebda itu”. 

Semarang telah memutuskan akan 
mengadakan perundingan dgn pibak 

jg singkatnja sadja sbb.: 

d 

“Pada. penutupnja ' DBT': Sebda Se 
pemerintah daerah kotabesar  Sema (marang  menjatakan penjesalannja 
rang. guna menjelesaikan  masaalah jatas-kedjadian itu. Ss DM Sebda Djawa Tengah, hal-ini telah Akan Tana AS 

1145 TAHANAN S0B diberitahukan kepada para anggauta , h $ US, . 
|KAR SMG DIBEBASKAN, Sebda. Padardjam. 8 pagi hari itu 

telah diterima berita dari pemerintah 

Ik   daerah kota, bahwa periniritaan itu '250 Oran tahanan SOB jg 
tidak dapat dipenuhi, perundingan | ada dikamp2 dan pendjara2 di 
baru dapat diadakan pada tg. 25 Fkaresidenan Semarang hari ini 
djam 8 pagi. Berita penundaan pe 
rundingan itu belum sempat  disam 

tgl, 26/8 dibebaskan, dengan ' 
ini maka didaerah ini telan di 4 paikan kepada para anggauta setu bebaskan 1.145 tahanan SOB. pembikinan perumahan 'rakjat tsb.|tan, dan telah berhatsil mem- AN Mn ang (Djumlah tahanan SOB seluruh jg seluruhnja mengenai  djumlah|persatukan tari?an dibagian an Plan “ratan karena Waktu 'nja ada 2.197 orang, sehingga | Rp. 420.000.- selatan “dari India itu, Sambil sisanja maSin 1.052 orang. Apa 
kah mereka akan dihebaskan 
kemudian, ataukah akan ditun 
tut, belum diketahui, 

  Menurut statement Sebda tsb. pagi 
hari itu para pemogok telah melaku- 
kan tindakan perseorangan ' menda-, 

th 

£ 

  

3|/Aneka Djawa Tengah | 

berapa anggauta 

SOBSI tjabang Solo kelain tempat, 
SOBSI tjab. Solo baruZ ini 
memperbaharui susunan pengurusnja 
jang terdiri dari 5 sekretaris sbb.: 

dari SB..Textiel: 2. Sekretaris Orga 
nisasi — Soewarno dari 
djait: 3, Sekretaris Perburuhan/Upah 
— Saronto “dari S.B.P.LL: 4. “Sekre 
'taris Penerangan — Kadis Margono 

1 —'Nj. Partinah dari SB. Textiel. 

tahun 1952 ini Pemerintah Kota Be 
sar Surakarta akan . mendapat 
Pemerintah Pusat tambahan sedjum 
lah 35 buah perumahan rakjat, ma 

|sing2 seharga Rp. 12,000.— Kepada 
Pemerintah Kota Besar. Surakarta 

. 

man Indis dari New Delhi, jg 

  

sedang mengadakan perdjala- 
nan keliling di Asia Tenggora 
untuk mempelcdjari tari-tari- 
an dimasing2 negeri tsb utk 
beherapa hari berkundjung ke 
Solo dengan maksud jg serupa. 
Kemis malam jl: ia telah meng 
adakan pertemuan tukar-fiki- 
:ran dengan para seniman dan 
seniwati dari Himpunan Buda- 
ya Surakarta dan Konservatori 
karawitan Indonesix, Ia me- 
njanggupkan untk mengada- 
kan pertundjukan tari-tarian 
India, djika tape-recorder dari 
gamelan jg mengiringi tari?an 
nja telah datang. 'Tape-recor- 
der tsb ia tinggalkan di Singa- 
pore, 

Sebelum mengundjungi Solo, 
ia telah mengundjungi pula 
Burma, Singapore, Djakarta, 
Bandung dan Bali, Sebelum me 
ngadakan perdjalanan keliling 
ke Asia Tenggara itu, ia per- 
nah mengadakan  perdjalanan 
keliling diseluruh India Sela- 

Pengurus baru Sobsi. 
Berhubung. dengan kepindahan be 

dari ' Pengurus 

telah 

1. Sekretaris umum. — 'S. Ranty, 

SB, Pen- 

ari S.B.R.I.: 5. Sekretaris Keuangan 

Tambahan 35 peru- 
mahan rakjat. 

Dari pemerintah Kota Besar Sura 
arta didapat kabar, bahwa untuk 

dari 

kan segera diberikan uang guna 

mempeladjari taridan itu, ia bersedia pula mempertundjuk- kan tari2an . India jg ic laku: 
kari sendiri, Mad 

Devdattajetley di Solo. 
“Devdattajetley Seorang seni-   

sad  



    

  

   

   
    

    

  

     

   

  

   

  

   

    

D
R
A
 

A
a
 

ma
ta
 
yn
g 

  

g 
m
e
m
a
k
n
a
i
 

me
ng
an
ta
r 

dn 
eer

iny
 

mba 
da
 

m
a
m
a
 

7 
a
w
a
m
 

-
 

&i
 

sg 
ka
ba
h 

N
W
 

Me
ng
ap
a 
m
e
n
g
 

en
gg
a»
 

  

   

   

  

    

    

   

   

  

  

parlemen maupun badan? 4 
lain”, 

   

    

       

me ma ta1 
lu mahal. asalkan 

jaitu menghitung pem 
kerugian menikgka nila 

itu baru ie gkan a 
pada perusahaan. Sisa djuml: 
jang harus dibajar itu, ng di 
bajar berangsur? dalam bentuk | 
obligasi2 negara jang chusus, 
dengan bunga dan batas waktu 
seadil-adilnja, 
Menurut CC PKI. | karena 

perusahaan miniak pasti men- 
datangkan ur 
dapat dipastikan bahw, keper- 
tjajaan rakjat pad, obligasi ne 
gara akan besar. Pembajaran 
burga dan pengembalian  pin- 
djaman mendjadi tanggungan 
perusahaan jang pn 
untuk ini perusahaan Tr 
tangkutan DSa mendirikan "Da 

na Indastri 
Demikian CC PKI. 

    

uesia, jg kini sedang menindiau 
Kalimantan Barat mengabar- 
Sa aa Dn 
prapto kini sedang    

   
3s menjata. 

pengafjau 3 

  

N Eedaa an per | 
hitungan jang tepat dan tani 

    

    

besar, maka| adan 

a bali dosanj, itu, 
#jang terdjadi 

  

  ' Dengan berpakaian Sada tr adisi golongan Mulla, ga olalikak 
4 'agama, Perdana Menteri Mos sadegh dari Iran kelihatan 

|. bertukar fikiran dengan dua orang pemimpin St 

  
  

   

   
    

  

sedang 

    
  

2 ERHUBUNG der 
jang hidup di-bimi 

— Soal jang kini mend 
| tentang asai mula piring 

Gekan pada fakultez the 
ps0 menerangkan, 

tholik sama sekali d 

    
   

  

pernah membatasi keki 
Ga ena bumi jang 

Dikatakan selandjuwja, bah- 
wa menurut pendapatnja ditin 
djau Cari sudut theologi terda- 
pat 4 kategori — dalam mewa 
mailuk2 jang hidup dipintang- 
bintang lainnja itu dapat di- 
masukkan jakni: 1. Mereka se 
bagaiman, hainja dengam pen- 

duduk2 bumi kita, mungkin 
telah ditentukan untuk men- 
dijalankan kehidupan jang  ter- 
tentu, akan tetapi kemudian ke 
hilangan nikmat dari penghidu 
pan tadi lalu dibebaskan kem- 
bali oleh jang. Maha Esa “dari 

penderitaan akibat- hilangnja 

kurnia jang telah diberikan 
oleh jang Maha Esa semula 
itu. “2 Jing Maha Esa da 
pat mentiipta kon mereka ' de- 
ngan penghidupan setjara ma- 
nusia jang mendiami bumi bi, | 

  
gt! akan tetapi setelah meninggal | 

| mereka mendapat penghidupan 
jang berbahagia dengan tak me 

iihat Tuhan sebagoimana dite- 
rima sebagai kenjataan bagi 

kanak2 “ang telah meninggal 
dunia. 

3. Mereka dapat : merupakan 
mahluk? biasa jang telah me- 
langgar hukum Tuhan akan te 
tapi tak pernah mendapst ke 
sempatan untuk menebus kem- 

sebagaimana 
dengan bidadari 

r Fjang dihektm cleh “Tuhan ke   
an akan dibuka ditiap 
dan kabupaten penting akan didi- 

neraka, 

& Mereka dapat dianugtahi 

agai Usaha Akan Didjalantan : 
: Lean aa PPPI 

Pemberantasan Pengangguran Indone 
dan 2 mempunjai tijabang 

m suatju koni 1gres | 
menjusun suatu rentjana ' 
Kena antara lain bah 

2 propinsi. | 

“pendirian suatu jajasan untuk 
member - kepada, . penganggur. 

ii didjeb 
dcmpet dalam Taka 2d 
kekamarnja dalam : 
beberayia, so sei Jah 4 

huk man n den-| 
da ai tanlat setengan. Kepatah 
18 orang Ha ea Kk tjil, 

2gar peraturan kol 
tabesar aa ung, jg melarang 
berdjualan di Aloon2, 
pinggi : besar 
ran ini didjalankan (untuk: me- 
melihara kebersihan "1 'Ban- 
dung. 

   

   

    

  

besar pada waktu 
serang” oleh 
nas selama beberapa ci 4 
ini — terutama di Vienna, 
ialah para pembuat dan dr 

  

Diantara usaha penting kelu 
ar jang hendak did'alankan da 
lam djangka pendek terdapat 
pembukaan “kursus2 admini- 
strasi dan pendidikan vak bagi 
kaum penganggur, peneranga. 

' dan andjuran2 kepada kaum pe 
nganggur dil, 

Dalam usaha ini akan diada 
|.kan kendja sama jang erat de 
Tn instansiZ resmi. Selai 

tnj, akan dilaksomakan su 
atu rentjana uniyk ' membuat 
rumah2 rakiat setjara besar2- 

an dengan menggunakan tena- 
g32 kaum penganggur. Kepa- 

N e-| | da pemerintah lebih landjut di 
5 Supaja memberi bantu 

ian. n kepada kaum pengang Buk, 
| dalam mengusahakan perusaha 
|an2.pengangkutan dibeberapa ' 
tempat Diuga telah disusun su 

|. rentjana dlm djangka, pan 
Palang 'i2itu mengadakan undi 
On uang, perlombaan olah-ra 

  

   

Machluk? Ac 
Ada Hidup Diplanet2 Lainnja ? 

Ramalan2 Teniang Asal M ula Piring Tarhang. 

kulasiz tentang a 
a22 lain diluar bumi jang kita diami 

li akiull disebabkan oleh pendapat? 
terbang — Pater Francis J. Connel 

| dari uriversitet Katholik di Chi- 
azas? kepertjajaan agama Rooms 

tdidamaikan dengan 
adanja mahluk? jang hidup dibintang?2 lainnja selain dari di- 
bumi jang kita diawi dewasa ini, ,,Para ahli theologi tak 

jas2an2 jang Maha Esa. hanja ae 
dia mi ini”, demikian pater J. 

| 
| | 

  

an 

Con- 

'keuntungan2 jang luar biasa 
dan hingga kini tetap .memper- 
tahankan keuntungan2 tadi dan 

mungkin pula mereka mendja- 

man bahagia. sebagaimana na- 
bi Adam dan Eva sebelum ke- 
Gua suami-isteri ini berdosa ter 

hadap Tuhan sehingga diusir 
darj taman-bahagia itu. 5 

Apabila demikian - haln'ia, 

djadi apabila mahtuk2 tadi di- 

tjiptakan oleh Jang Maha Esa 

Gengan tubuh jang tak akan 
dapat binasa sebagai jang se- 

mula dianugrahkan kepada na 
bi Adam dan Eva, maka dju- 

dibumi ini tak usah mentjoba 
untuk membunus, mahluk2 itu. 

karena usaha ini selalu akan 

sia2 belaka, Jr pater J. 
Eka menamai ma angan 

  

: midur 
Telah Minta Korban 12 

Di California 

ap ABAH penjakit tidur se- 
W lama minggu belakang- 

an ini telah minta 12 korban di 

Kalifornia. Kepada kementerian 

kesehatan telah Gilaporkan tem 

tang 499 orang jg merderita pe 

njakit ini. Hanja 315 orang Ai | 

njatakan menderita penjakit 

»encephalitis” (penjakit tidur 
di Eropah). @Penjakit ini dise-   
barkan oleh induk rjamuk ,,Cu 

(lex Tarsalis” jg Velah menimbul 
'kan wabah penjakit di lembah2 

' |katitornia tergah, Njamuk me 
'nularkan penjakit ifa dari bu- 

'Irang2 dan ajam kepada kuda 
dan manusia. (Reuter). 

i 

| Angk, Laut 
# /Russia 

Sa 

Lebih Kuat Dari Royal 
Navy Inggris 

  

Ia 

   

M S.A. Magazine” momor ' 
bulan September jg diterbitkan 
pada hari Saptu, angk. laut So . 
vjet akan lebih kuat daripada j 
angkatan laut Inggris dan me- | 
njaingi angk, lau! Am.-Seriikat, 
djika pihak Sovjet telah selesai 
dgn program perluasan angk. 
lautnja di kemudian hari. Tuli 
san dlm madjalah ita jg ber- 
asal dari Frank Uhlig, bekas op 
Sir angk. Janft Amerika dalam 

perang dunia ke-II, memper- 
ingatkan, bahwa negara2 Barat 
di suafa waktu , murigkin akan 
terkedjut” akan “kekuatan arg- 
katan laut Sovjet itu, 

Menurut Uhlig Sovjet Rusia 
Sekarang sedang membuat 3 
atau 4 buah kapal penempur, 
20 buah kapzl pendjeladjah, 
120 buah kapal perusak Gan 

adanja mahluk? 

lankan penghidupan dalam ta- | 

ru2- terbang pesawat2 jet kita : 

ENURUT madjalah ,,U. | 

1 rentjana djangka pandjang ini Djerman pada 

Jain2, 

| di Vienna. telah diminum orang 

— 40.000: batang - es sedangkan 

| sa dan: pertundjukan2 keseni- 1000 buah kapal silam. Dikata 
Fan dan hasil2nja akan diperun' kemnja, bahwa. Armada Sovjet 
tukkon bagi usaha2 pemberan @i Laut Baltik kini sudah 3s 
tasan pengangguran. Dalam ma kuatnja dengan  Armaca 

permulaan pe- 
| selandjatnja tertjamtum pendi rang Cunia ke—II, dan kapal2 

Irian perusahaan2. perkebunan2 baru manti akan djauh menam 
emigrasi Naa penganggur dan bah kekuatannja.   

  

   
4g 5 beniiadaa bean 

  

Memorandam Barah | 
|. Kereta-Api 

P ERSATUAN Buruh Ke 
reta Api, salah.sata da 

dua sarikat baruh kereta api 

di Indonesia, (nen-Sebsi) telat 

(nengirimkar sebuah memoran- 

dum kepada pelbagai kemente- | 

rian, dimana disamyaikan bebe-| 

rapa andjuran kepada pemerin- 

tah tentang djaminan keama-: 

nan dan djaminan ketjelakaan 

utk pegawai? Djawatan Kereta 

Api jg bekerdja di daerah? jg 
tidak aman. Dalam memoran- 
Gum Ka dikatakan antara lain, 
bahwa dim bulan? jg terachir 
Ini sedimlah besar pegawai | 

  

3 BIPA BUMI js 5 dnjat para Hasi Djum'at Selat 

  

th ar administratur rumah sakit 
| tor chen Apaan polisi set 
menerima berit' 12 tentang tewasrja Celapan orang. 

  

   

  

   
   

    
    

  

orang tertimpa r ruri ta 
was dan banjak jg h 

mewartakan. hajawa 

Ienara Iontjeng Bakersfie'd jg 
terkenal itu petjah mendjadi 

|dua dan lontjeng itu djatuh de 
ngan syara jang memekikkan 
telinga. Menurut laporan per- 

tama jang paling banjak .men- 

derita karena gempa bumi ini 

tingkat lima dikoty tersebut. 

Seluruh tembok muka gedung 
hotel ini hantjur bertebaran di | 

djalan raja. 

Seperti dinamit. | 

Sedjam setelah gempa bumi 
ini polisi segera memerintah- 
kan supaja kota dalam itu di-   

tidak-amaran di beberapa dae-' 

rah, Kerugian djiwa dan harta 

benta jg dialami sebagai akibat 
dari terganggunja keamanan 
jitu telah sedemikian besarnja, | 
sehirgga tidak dapat dipertang- 
gung-djawabkan lagi membiar- 

Berkengan dengan terganggu 
nja keamanan dibeberapa dae- 
rah jang dilalui kereta api ma 
ka pengurus persatuan buruh 
kereta api berpendapat bahwa: 
kereta api dapat didjalankon 
disuatu. trajek djika disitu 
terdjamin keamanannja. - 
ka kemanan tidak Y 
pada suatu trajek. maka ba 
n'a trajek itu ditutup unt 
perdjalanan kereta api. Dj 
djaminan keamanan ity te 
tas, maka pemerintah, sebagai 

| madjikan harus “dapat membe 
tri daminan kepad, pegas 
dan keluarganja an Kua 
tjelakaan. Ditjatat, Ma 
Siun/tundjangawn, jang dapat 
berikan oleh pihak ma 
berdasarkan peraturan9 jang 
berluku sekarang -tidak seim- 
bang dengan kerugian? jang di 
alami oleh pegawai2 jang inva 
lide atau keluarga jang diting 
galkan pegawai mentjari naf- 

, kahnja jang meninggal karena 
ketjelakaan. Achirn'a dimadji 
kan beberapa usul mengenai 
djaminan ketjelakaan bagi bu 
ruh dan keluarganja. 

| Dua stasion D.K.A. 

| ditutup. 

    
Sementara itu didapat kabar, bah- 

.wa staston Tjilegeh (antara Djati- 
barang dan Pamanukan) dan stasi- 
oa  Kaliwedi (antara  Djatibarang 

dan Tjirebon) terpaksa ditutup, ka- 
rena tiada pegawai DKA jang 
sanggup lagi bekerdja disitu berhu- 
bung dengan gangguanZ keama- 
han. juga  mengintensiveer  per- 

hubungan lalu-lintas itu terganggu 
antara lain. didaerah2trajek  Bumi- 
aju — Purwokerto, trajek Kroja — 
Bandjar “ (jaitu didaerah Kawu- 
aganten. Gandrungmangun), ditra- 

jek Tjiawi — Tjibatu, Dalam tra- 
jek2 ini kereta api bisa djalan, tapi 
kalau keadaan sudah petang, maka 
tiada orang lagi jang berani beper-   

|gian. Selandjutnja mengenai didac- 
'zgah Semarang diterangkan, “bahwa 

pengangkutan barang2 diwaktu 
raalam tidak bisa berlangsung, ka- 

para pegawai merasa tidak 
untuk pulang pukul 02.00 

| rena 
jaman 
malam. 

  

DKA telah mendjadi Korban ng 

    

     

  

   

    
   

     

   
   

    
     

   
   

   
    

   

  

    

amar 

  
KONP ICAO. | 

Organisasi Penerbangan Sipil In 
ternasional (ICAO) pada bulan de 
pan akan mengadakan konperensi 
nja jg pertama sesudah perang - me 
ngenai masalah2 hukum jg bertalian 
dengan Jalu-lintas di-udara, Utusan2 
dari 57 negara anggota ICAO akan 
menghadliri konperensi tsb. jg akan 
diadakan di. Roma mulai dari tg. 9 
September jad. 

  

GEROMBOLAN MERA- 
DJALELA 

Fihak jang berwadjib di Tiilatjap | 
pagi hari telah menemukan majat se 
orang pegawai dari desa Sarwadadi 
Kawunganten jang telah dipotong | 
dibagian lehernja. 

Sebelumnja telah terdjadi pembu 
nuhan2 oleh gerombolan2 terhadap 
6 orang seorang pegawai kehutanan 
dan seorang anggota pagar desa. : 
Dua orang diantaranja djuga' dipo | 
tong lehernja. 

| 
| 
| 

bersihkan. Dua maiat segera 
dapat diangkut dan menurut | 
polisi diantara puing masih da- 
pat kelihatan 3 majat lain. 
Gempa bumi ini terdjadi keti- 

| Ka toko2 kantor dan gedung2 | 
perusahaan lainnja banjak di- 
datangi orang. Reaksi .pendu- 
duk ketika gempa bumi ini ter 
'diadi ialah bahwa mereka Se- 
olah-olah merasakan ledakan 

“3 @inamit, Bahkan setelah gempa 

“dapat mendengar Suara jang 
dahsjat dari tembok2 gedung 
jang djatuh dengan suara ke- 

ras. 

| Laksas za habis pemboman. 

Dislan raja dalam kota. itu 
»Chester Avenue” merupakan 
Isuati tumpukan puing jang 

ak dapat dilukiskan. Batu2- 
perah, petjahan katja dan tum 

kan kapur. serta puing jang 

    2, aa ioko dili- 
Ta oleh barang? jang djatuhj 

terpentjar-pentjar dan puing, 
rumah. Jang lain tidak menda- | 
pat kerusakan sada apa. 

  

sehatkan TN bat wak 
tu Gjangan menggunakan air 
imam sebelam saluran? “gir 

Apar oleh fihak jang ber- 
tan, apakah, terdjadi. 'ke- 

belalan Polisi telah mulai me! 
mindahkan kalok2 satu persatu 
dari daerah2 jang kena sera- 
ngan gempa bumi ini dan para 
pembesar sementara itu meme- 

rintahkan penduduk supaja 

meniingkir. sehingga didapat 
kepastian bahwa sisa2 sedung | 
lainnja tidak akan runtuh lagi. | 
(RP,     

  

   
   

sebempad! Kau- || 
empat) mengatakan bahwa ia | 

Rarian ”Bakersfie' d Califor- 
TE) | nia” | 

jorang2 jang tewas karena gem 
pa bumi ini telah tertimpa run: F 

. “Ytuhan2 dari atas! didIm sebuah | 
$ 1 toko pakaian dan didalam 'se- 

Ibuah gedung jang mendjual : 
“berbagai ragam alai? mesin. |   

adalah, hotel Teger jang ber- | 

  

   

  

    2 dimana . air mengganas. 

      

    
         

  

     

   
   

  

   
    

   
   

   
    

Hudian dkran selama hebera pa hari 
menjebabkan satu tanggul sir ngai .djebol” 

ngalir diluar batas2nja, langsung menimpa kota Lynmouth di 
Devon Utara. Tempat inilah jang paling berat menderita karena 
bandjir tsb. 'Mobil2, djembat an2 tak terketjuali 
dibawa air, hingga'tak sedikit kerugian penduduk  karenanja, Be- 
berapa orang pun tertjatat telah hilang dan 

telah | 
mes 

idi Inggris Selatan 
hingga arus 'air 

rumah2 hanjut   tewas. Gambar: 

  

Tidak 
Ikatan : Indonesia 
Kandjungi Konp. 

(Daan RAPAT 

  

bahwa IIPBB tidak akan men 

Bern jang akan dimulai dari t 
akan datang, Keputusan tadi 
tidak djadi hadirnja utusan 
pada Konperensi Unie Inte 
kira2 Ina, 

Sebagai diketahui, 
parlemen ke Bern akan terdiri | 
dari Mr. Sunarjo, Otto Rondo 
nuwu -dan Hutomo Supardan 
dan tidak djadinja " keper- 

HAMKA BERTOLAK KE USA. 

Hamka (Hadji Abdui Malik 
Karim Amrullah) Minggu pagi   dengan . menumpang pesawat 
terbang KLM akan bertolak ke 
Amerika Serikat untuk menin 
djau perkembangan agama Is- 
lam dan kaum muslimin di A- 
merikg untuk Ik 4 bulan lama 
nja. Dapat diterangkan, bahwa 
Kepergian Hamka ini ialah utk 

| memenuhi undangan dari peme 
rentah Amerika Serikat, 

    

  

Disamping seribu-satu ma-' 
tjam penjakit didunia ini, ta- 

pembatja bahwa pada 
“dlkopsh ini ada lagi satu pe- 
njakit baru ialah: ,,demam pi- 
ring terbang”. Telah demikian 
aa desas-desus ig dibisik- 
kan dari mulut kemulut, zon- 
der'ada kepastian jang sebe- 
narrija, ,apa dan bagaimana” 
barang2 adjaib itu. tjeritera 

“ jg melukiskan kengerian dil. 
antjaman jang mungkin diba- 
wa oleh piring terbang tadi, 
hingga seakan-akan orang di- 
hinggapi oleh ketakutan jang 
fiada beralasan, Pada gambar 
ini: demikian roman muka 
orang jg dalam melihat ben- 
da2 bulat jg melajang diuda- 
Ba ! 

Ikatan 
Bangsa? hari Djumaat dibawah pimpinan ketua Mr Su- 

marjo (kepala seksi Luar Negeri parlemen) telah diputuskan 
girim utusannja kekonperensi ta- 

hunan dari World Federation of United Nations Association di 
gl, 1 hingga 7 September jang 
ada sedikit banjak bertalian dgn. 

Golongan Nasional dari parlemen 
rparlementer jang diadakan di Bern ' 

hari sebelum konperensi WFUNA itu. 

delegasi | f 

NA 

Hadlir 
PBB Tidak Akan 
WFUNA Di Sem 

Indonesia Perserikatan 

gian mereka ini disebabkan ka 
rena pemerintah puSat hanja ! 

mem Anak Satu orang | 

pergi. berhubung dengan kea | 
daan Ja patktarn negara. leh! 

pertimbangkan kemungkinan2 | 
untuk mengirim utusan Indone 
sia ke Konperensi Regionaj da 
ri Ikaian9 Perserikatan Bangsa | 

Bangsa di Manila pada achir 
bulan Oktober jg akan datang 
Konperensi ini adalah sema- 

tjam jang dilangsungkan di Ba 
l: pada tahun jang lalu dengan 
para ntuisan dari India, Burma, 

Pakistan, Thai Australia. Pili 
pina dan New Zealand dibawah 
pimpinan ketua NPBB Mr Su- 

narjo, 

Kepada pelbagai perkumpu 
lan jane djuga telah mengirim | 
“wakilnja ja konperensi Bali ' 
itu, seperti PM, Kepanduan, : 
Kongres Wanita Indonesia, 
Lemhaga: Kebudajaan Indone- 
sia dll, telah diminta untuk ber 
usaha mengirim wakilnja ma- 
sing2 kekonperensi di Manila 
itu sebagai utusan Ikatan Indo 
nesia PBB. Kesulitan2 jang 
umumnja dihadapi disekitar so $ 
al pengiriman utusan? Indone- 
Sia kekonperensi2 diluar nege- 
riialah selalu berhubungan de 

seal keuangan demikianj 
kata kalangan jang mengeta- 
hui, (Antara). 

  

Mi 
ngun. Demikianlah kata Chu 

universitet dan college? 

Pemuda2 tadi diandjurkan 

tif mereka didalam lapangan 

jang dipraktekkan. dalam lapa 
ngan tehnik pertanian perhubu 
ngan pengairan  perentjana-   tan, bekerdja 

    
Sebagai asisten 

pada universiteit?2 dan college? 
mendjalankan peniclidikan (re 
search) pada Akademi Ilmu Pe 
ngetaahuan dll. Dokter baru di- 
bagi-bagi antara paberik? dan 
Iembaga2 pengobatan jang me- 
lajani kader2 pemerintah. Pela 
“djar2 iang baru tamat dari 20. 
universiteit.dan college di Ti- 
“ongkok Utara telah kirim su- Han rupa, 

|Gapat meliputi an 
rat kepada Mao Tse Tung dan ' 
pasukan2 RRT jang bertempur 
di.Korea, dalam mana mereka ' 
berdjandji akan “hberdjoang un 
tuk kekuatan dan kemakmu- 
ran Tiongkok, untuk. perdamai 
an jang kekal didunia, untuk 

LIP BB sekarang 'sedang Gi- i 

supaja memperlihatkan inisia- 

   
. Masalah 
- “Tunisia 
15 Negara Arab Dan 

| Asia Adjukamnja ling 
Ke DK 

NEGARA Arab dam 
Ia Asia jang telah meng- 

adjukan masalah Turisia kepa 

da Dewan Keamanan pada hari 

Selasa j.a.d, ini akan bersi- 
Gang utk membitjarakan masa- 
lah Marokko, demikian menu- 
rut suatu sumber negara £ 
jg mengetahui dim PBB pada 
bari Sabtu, Sebagai dikabarkan, 
(Irag sudah mengadjukan 

minfaan supaja ' masalah Ma- 
| rokiko dibitjarakan dim Sidang 
| Unyam jg akan dimulai pada 
|tg. 14 Oktober ja.d, di New- 
'York, Len 

Pertemuan antara mean 
lok Arab-Asia pada hari Sela- 

sa j.a.d, itu adalah atas per- 
mintaan delegasi Irag, jang 
mengharap sokongam. 
Arab-Asia lainnja unt 
mintaannja : ,supaja 
Marokko Sik Yahakan 
an pada hari Selasa akan dihag 
lirj pula oleh seorang wakil par 

1 tai Istiglal jaitu partai kemerde 
(kaan Marokko. 

     

  

   

     

  

  

  

    

  

  

» VETERANEN RNGIOKN SE 
DPERLAND”, TENTANG 
BEBASAN TAHANAN 2 

Pengurus Jajisan "Yetera- 
nen Legicen Nederland” telah 

| mengetok kawat kepada perda 
ha menteri demisioner Drees 

dengan permintaan spj. mem- 

beritahukan kepada presiden 

  
Republik Idonesia bahwa ja- 
jasan tsb merasa puas dengan 
dibebaskannja keenam tahanan 
bangsa Belanda di Indonesia. 

s Sunbak amen 

i 

| Dekati Ba- : 
tas India? - 

Pemusatan2 Beberapa 
Satuan RRT Di Tibet 

Pe dari ten- 
tara RRT jang ditem- 

patikan di Tibet telah mendiri- 
kan kamp? tentara di Chun- 
bithang, suatu lembah ketjil 
pada djarak $ kilometer dari 
perbatasan Tibet den Sikkim, 
propinsi India jang terletak an 
tara Nepal dan Bhutan. Lem 
bah ita letaknja Si kkaki djalan 
jang melintasi punijak Nathu- 

jas djalan mana menghubung- 
ikan India dgn Tibel melalui 
"pegunungan Himalaya. Batan 

i 
( 

Berita ini diperoleh hari Sab 
tu dari kalangan? ig lajak di 
“pertjaja di ibukota Nepal, - 
Khatmandu. Selain itu diber- 
takan bahwa para pembesar 
RRT telah menarik kembali ba 

|gian terbesar dari pasukan? 

  

IRRT di ibukota Tibet, Lhasa, 
sedangkan berbarengan dgn 
itu telah diperkuat 'pasukan2 
jg berkedudukan didaerah ti- 
dak bertuan jg membudjur 320 
kilometer sepandjang tapal-ba 
tas Utara dari Bhutan, propin- 
si paling Timur letaknja di In 
dia. (Reuter). : 

  

eladjar?' Di RRT: 
Tamat aa Terdjun Kekantjah 

Masjarakat 
EREKA JG SUDAH tamat beladjar pada universitet2 
dan sekolah2 menengah atas, mei amora 

Kiri kepada sisa rakjat Tiongkok jg sedang siliule memba- 

    

Teh, wakil Ketua Pel 
Rakjat Pusat dari Republik Rakjat Tiongkok, ketika berpidato 
dlm. upatjara pemberian NN on kepada mahasiswa? 

di Pe 8. 

  

Tahan: 
Mortier 

»Badju . Nylon" Model 
Baru Untak Angkatan 

Laut Amerika 

INAS penerangan 
D tara Amerika, hari J jon 

at mengumumkan, bhw 25.600 
badju rirah dada buatan angka 
tan laut Amerika akandikfrim- 
kan ke Korea untuk diperglna 
kan cleh pesukking Na 
menandj aan. 
zirah ini Hong" 
ku jang. diberi 

si 

    

  

   
        

       
           
   

  

      

jang memalkainja. .) 
kist dewasa 1 2 
Standard model 

lau! Amerika, 

     

  

  masa depan “jang gilang gemi 
lang dari Komunisme di RRT”, 
(Antara —: NCNA): 

  

  

pomin Da sr DR. SPANNUTH, 
seorang Djerman jang baru sa- 

dja memimpin suatu ekspedisi dide- 
kat pulau Helgoland, menerangkan 
hari “Djum'at di Husum - (daerah 

pendjual2 es krim ' tiap? hari Schleswig-Holstein), bahwa salah 

tidak kurang dari 1.200.000 ge 
las bir tiap2 hari, Paberik2 es 
Vienna tiap2 hari mendjial   djual bir, Pad, hari2 panas itu | 

F 

  

mendjual 200.000 liter es, seorang djurusilam jang ikut dalam 

Bekas Kota Adantis 5 
ekspedisinja tadi telah  mendapat- 
kan  bekas2 “kota  Attantis, kota 
jang menurut  riwajat2 kuno telah 
tenggelam kedasar lautan itu. Dju- 
rusilam tadi ketika tgl 31 Djuli jl. 
menemukan sebuah tembok didasar 
laut," jang bentuknja tiotjok dengan 

keterangan2 "jang, diberikan. Oleh fil" 
suf Junani. Kuno Plato tentang “ ke- 
radjaan “Atlantis. dan tjotjok “pula 
dengan tulisan2' ttg Atlantis jang di- 
ketemukan pada. tembok sebuah: be- 
kas. rumah pudjaan dewa di' Mesir, 
jaitu' di "“sLembah "Radja2”/ “(Valley 

HM ya 

  

Diketemukan ' 2 
| of the Kings”). 

Tembok. jang debifantagan dida- 
"sar, Taut tadi » pandjangnja 900 me- 
ter, lebarnja"30 | meter, “kata Span- 
nuith. | Diterangkannja: bahwa | djuru- 
silam tadi: itelahj ketemukan pula: pe 
'jahan2' tembok " Meneer dan'rumah, 

& 
    

pudjaan dewa, jang masih tampak! 
diatas pasir pada dasar Taut. Span- 
nuth berharap - bahwa kapal2 jang 
diperlengkapi setjara istimewa dan 
kapal2 ' pengeruk akan ' melakukan 
penjelidikan2  selandjutnja (Antara 
— AFP. ).   

Harnas tsb dibumi dari 12'la 
pisan nylon ig ditekan padat, 
Hingga kini. badju2 sirah tadi 
baru  dipergunakan' dlm djum 
Ilah2 jg ketjil  sadja. karena 
masa, pertjobaan2 dengan badju 

zirah tsb belum dianggap sele- 
“ai seluruhna. Kini ternjata ba 
hwa badju zirah tadi baik se- 
kali untuk menahan petjahan 
mortir, granat dan djenis2 pro 
jektil laihn? 'a jg mempunjai ke 
tjepatan tak begitu besar, . 

(UP), 

    

   

      

   
   

  



   

  
ag 
uk 

      2 

“lan, sehingga terpaksa ia digo- 

. lapangan, adalah pemain 

| ngan mendjadi 2—0. 

- hoekbaj jang tak terduga oleh 

“kan sampai halftime. 

  

  

0 ema
 

Djamu Njonja Meneer Sema- 
rany terus menerus membikin 
tiap Pembelinja mendjadi Lang- 
ganan jang Ag Ini disebab- ANA aa 

Djamu Njonja | --— ———— kan oleh kerna 

  

. MOH. IMAM SOEPARMAN 

Pemali Smg. 23 Agast 1952 . 

  

$ Telah Menikah» 
T 4 # Na T Han ATIFAH Djika kau tahu apa akan ter 
Pa 'hari, kau dapat mengelakkan 

  

Ta
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Meneer dapat membuktikan ke-| ————— - 
mandjuranja. Untuk sakit ke- 
pala, pilek, pusing dan segala 
sakit urat-kepala, minumlah 

DJAMU STROONG 
Lebih mustadjab, lebih seda 

dan lebih halus. Mintalah Daf- 
tar Harga 1952. 
da . 1 

3    
MENEER 

Ye LSN 

(Yr 

Toko Pedamaran 90, tilp. 900. 
Depok 36B, Mataram 

414, 697, 682, 210, 942, Lemah- 
gempal 52, Petekan 35, Darat 
33, Pontjol 88, Dj. Demak 12, | 

Agen2 Depok 

Labuan 14, Gg. Tjilik 19. 

    

p 

  

  

              

    

    

   

   AJA ha 

  

eorang jang telah diperingatkan harus kerlaku hati-hati. Seorang jang telah diperingat Na Sa decal 

banjak uh un Sam 1, 
Suatu penjelidikan pada tabeat dan periba imu 'akan mene-.. 
rangkan kehidupanmu. Periksalah djika kau, hendak meme- 

Hahkan kesult $, RAHMAT. Occultist 
.. Seteran 109 — Telf. 1123 Semarang. 

  

   

  

   
  

  

Tan en an 
/ 1 

  

         2. 

    

    

- Angkatan Darat 
Djawa Timur Djuara Tennis Dan Sepakbola 
Pertandingan sepakbola segi-, dibalas 

iga Amgk. Darat di stadion Se 
marang di hari kedua (Sabtu) 

jg dapat perhatian lebih besar 
dari di hari pertama, antara 
kes. terr. Djawa Barat lawan 
kes. terr. Djawa Timur, adalah 
jg paling menarik. Permainan 
dari bermula sampai achir ber- 
Gjalan tjepat dan spannend, ke- 
kuatan kedua pihak sama kuat- 
nja, tapi teamwork ternjata 
Djawa Timur lebih baik. Kee- 
per dapat dipertjaja, beberapa 
kali ia harus djatoh bangun 
menolak serangan2 dari pihak 
lawan, sedangkan pembelaan 
belakang pun tjukup kuat. 
Bagaimana keras djalannja 

permainan itu, tertampak dari 

bersemangatnja kedua pihak, se 

hingga dua pemain dari Djawa 
Timur terpaksa diangkut keluar 

lapangan karena bertubrukan. 
Sampai seprapat djam mere- 

ka bertanding stand masih blan 
co dan 10 menit sebelum istira 
hat kiridalam Djawa Timur ! 
Warsono beruntung tjetak goal 
(1—0), tapi berbareng dgn itu, 

“sa'at itu djuga ia terdjatoh ka- 

| rena carambole dgn keerer Sac- 

- tong keluar. Tempatinja diganti 
oleh Tajib jg ternjata tak ku- 
rang bersemangatnja, karena 
baru beberapa menit turun di 

Ini 

djuga jg menambah kemena- 
Sampai 

turun minum stand tidak bero- 

bah. : 
Di babak kedua Djawa Timur 

menang. lapangan. Barisan Ge- 
pan Djawa Barat beruntung me 
noblos kurungan, satu voorzet 
dari Freddy Timisela diterus- 
kan kedalam gawang oleh cen- 
tervoor jaitu 8 menit sebelum 
bubaran, stand 2—1, dan 2 me- 
hit kewudian kiriluar Djawa 
Barat bikin stand seri (2—2). 
Dapat angin serta andjuran da 
ri favorietnja Nandang c.s. ber- 

"main lebih radjin, tapi toh Sae 
lan tak berdaja ketika permai- 
ran tinggal satu menit ga- 
-wangnja digrebeg dan dengan 
tendangan djiks dari kiri lu-fker dari 

Gjaringnja | Provinsi Djawa Tengah dan 7 
singlets (Djakad). 

ar Djawa Timur, 
tertoblos ketiga kalinja, jaitu 

kembali (2—2) oleh 
Djawa Timur, karena dari satu 
cornerball keeper menubruk 
meleset. 

Setelah itu berturut2 pihak 
tuan rumah kebobolan lagi 2 
goals, hingga waktu bubaran : 

  

“kursus Kiai 
UNTUK PEGAWAI DAN UMUM. 

     : . aa — Sat ” ap Ae Ia Pn 

Pemberitahuan 
Dengan ini diberitahukan kepada umum, bahwa sampai seka- 
rang kami BELUM. MENGADAKAN pendjualan SPEDA 

H.A 

  

Demang AMAN Lana 4 NN ah ana an 

Radio onderdelen: lampu 
Philips gram. Speler & Rp 500.— dan Rp 830.— 
Radio Bin battery compleet 4 Rp 695 — 6 bulan garantie. 
UNTUK DJUAL LAGI — DAPAT KORTING ISTIMEWA ! 
Sekali murah — tetap murah. Datang terlebih dulu di: 

“Buka: 8—1 siang 
# Minggu: 1/2 hari 

   

  

  Mg AN NG Aa Na BNN 

  

setjara CREDIET. 
Kemudian harap jang berkepentingan maklum adanja. 

Hormat kami, 

TOKO SPEDA 

DJL. SETERAN 10 — SEMARANG — TILP. 1954. 

  

HARGA-HARGA LEBIH MURAH 
'Neon TI. (origineel Philips) 40 Watt enkel 

compleet &A'Rp 232.— 
| Lampu Sinar Rahasia (infraphil) untuk penjakit 

: | Rheumatiek ,, ., 190.— 
Luidspreker Philips 6 Watt, 8 inc, magneet konde 

besar ,, ,, 194. 
| Konde ketjil tjeper 8 inc 4 Rp 120.— 6 inc, 4 Rp 62.— 

"ine a Rp 55.— 
electrolyten - buiscondensatoren dil. 

»RADIO SAMPOERNA“ 
Erkende - Service-dealer dari: Philips - Erres - N.S.F, 

Gang Pinggir 140 (Blskong Pos-otisi 
Sebandaran Smg.) 

Pemilik baru : LIEM KING HWIE 

  

Dibuka pada tg. 1 September 1952. 
A. Matjam?2 Kursus: 5 

1. Tingkatan S.M.P. Negeri tamat 14 th. in 
2. Adm. Kantor Aa" 3'hL. Res 
3. Bhs. Inggris I : s3 6 bl. 
4. Bhs. Indonesia ' 2 6 bl. 

B. Tempat Kursus: : 
di S.R. Latihan S.G.B. Bandjarsari 
sebelah kanan Djwt. Air Minum, Solo. 
Pendaftara: 

  
n: 

Diterima mulai sekarang, disekolah tsb. 
setiap hari dj. 4 s/d 6 sore, 
ditutup pada tgl. 10 September 1952. 
Uang Pendaftaran: Rp. 5,— setiap orang. 

LM ma EA LN LL aa an Aa LA 

ACHLI ILMU FALAK. (Occultist) 

    

    

    

stand mendjadi 4—2 utk Djawa 
Timur. Dengan mendjatuhkan 
Djawa Barat dan Djawa Te- 
ngah, maka kedjuaraan diper- 
oleh oleh kes. terr. Djawa Ti- 
mur. 

Malam harinja bertempat di 
kediaman Panglima terr. IV di 

langsungkan pembagian hadiah 
hadiah sekalian dimaksud se- 
bagai penutupan pertandingan? $ 
segitiga ini. Besok sore, tg. 26 
dimulai djam 18 sampai 13.15 
Radio Semarang akan menjiar 
kan reportase malam perpisa- 

han jg berlangsung tadi malam 
itu. Kepada segenap anggauta 
Angk. Perang diserukan suka 
mendengarkan atjara siaran ter 
sebut. 

an ama 

sel Rp. 10.—, Kepada: 

  

Djuara2 segi-tiga. 
TT V (Djawa-Timur), 1. be- 

ker dari territorium IV dan 1. 
beker dari Chung Hua Sjang 

Hui. : 
Djuara sepak boa ke 1. Tg 

TT V (Djawa-Timur). 1. beker 

dari Panglima Territorium III. 
1 beker dari Brawidjaja. 1. be 
ker dari CHCH dan 14, hemden 
dari Djakad Territorium IV. 

Djuara sepak bola ke II. TT 

JII (Djawa-Barat). 1. beker da 

ri kepala polisi “koresidenan 
Semarang dan 15 sarongs. 

Djuara Vol'ey ball ke I. TT 
IV (Djawa-Tengah). 1. beker 

dari Panglima Territorium IV 
dan 1. beker dari Universal 
Stores (ketjil) dan 14 sarongs. 

Djuar, volley ball ke LI. TT 
V (Djawa-Timur). 1. beker da 
ri Brawidjaja. E Mn 

Djuara volley ball ploeg: A. 
TT V (Djawa-Timur). 1. beker 
dari Inspeksi Pendidikan Djas 
mani Djawa Tengah dan 7 
singlets (Djakad). 

Djuara volley ball ploeg: B. 
TT IV (Djawa-Tengah), 1. be 

Kepala Kepolisian 

  

naa 

KLARING di Semarang. 
Djuara tenis ke 1. TT V Costumiere 

“nja (3—2 utk Djawa Timur). | (Djawa-Timur). 1. beker dari “Nj. Amatnoer Djaelan 
. Spil Sidi dari Tjawa Timurj Brawidjaja, 1. beker dari Uni- »  Soewando : 
ig main sebagai back kanan raj verggi Stores”dan 1. beker dari » . D, Tarhut. da sa'at ini telah bertubrukan Goan Tjioe & Co dan 7 hand- ». Bardiman 
dgn pemain lawannja dan ter- 
paksa digotong keluar Jlapa- 
hgan, tapi baru beberapa ten- 
dangan dimulai, wasit Van Ype 
ren meniup peluit bubaran. 

Tengah 4—2. 
Pertandingan terachir pada 

Minggu sore antara kes. terr. 
Djawa Timur lawan kes. terr. |15—17. 2—0 untuk terr. V. 
Djawa Tengah berachir dengan 
4—2 untuk kemenangan Dja- 
wa Timur, hingga dengan de- 
mikian kes. Djawa Timur ke- 
luar sebagai djuara sepakbola. 
Pimpinan pertandingan dipe- 
gang oleh wasit Prijadi dan 
tendangan bola pertama dilaku 
kan oleh Panglima terr. IV 
Overste Moh. Bachrun, penon- 
.ton agak kurang. .- 
. Untuk memberi pemandang- 
an pada pemain2, dengan sing- 
kat sadja dapat dikata bahwa 
rata2 pemain dari Djawa Ti- 
Mur ada baik serta penuh se- 
mangat, keepernja pun dalam 
splendid condition, sajangnja 
bagi Djawa Tengah sang kee- 
per agak gugup, tjoba tidak ze 
nuwachtig, stand 2—2 ada le- 
bih tepat. ' 

Liwat 22 menit sedjak per- 
mainan dimulai usa) “ad goal 
pertama dari Djawa Timur ia- 
lah dari sundulan kepala kiri- 
luarnja, tetapi 3 menit kemu- 
dian telah dibalas tegenpunt 

(1—1) oleh kanandalam Djawa 
Tengah, stand tsb dipertahan- 

Dengan mendapat sorak 
riuh dari penonton baru ber- 
main dapat 10 menit Djawa 
Tengah beruntung  merobah 
stand mendjadi 2—1 di babak 
kedua, dibikin oleh kananda- 

  
: lamnja, tapi 5 menit lagi telah 

| Wali Kota Semarang. 

segitiga Angkatan Darat 

rang pada hari Djumaat sbb.: 

#5110. Id antak terr. IV: 

2—0 untuk terr. III. 

  

doeken (Djakad). » Liem Ing Tjwan 

Djuara tennis ke II. TT HI - The Swat Hwa - 5 » The Giam Ni 
(Djawa-Barat). 1. beker dari : Sel Erusari " 

» Auw Djie Kian 
Volleyball. » Sie Gien Nio 

Kesudahan pertandingan volleyball Tan Hong Yoe 

di Sema 

Kesulitan dalam hal2 seperti penghidupan, perdjodohan dan 
nan : ea na akan na Na Naa jang tjotjok dan 
erbukti asia tanggung dipegang teguh. Kirim 4 pertanja- 

tN: dan Umur dalam satu envelop dengan poswe- 

M.A.G.RAWAL — Ketakpos 170— Bandung. 

  

  
PABRIK TT an. AMbinoso Tn 

““TELEPUN S.3872 SURABAIA- 

“Mode — Vaksehool 

,SUCcces 
Tambaksegaran 87 — Solo. 

Mengumumkan disini bahwa nama2 dari murid2 jang tersebut 
“dibawah ini telah lulus dalam udjian jang telah dibikin pada 
tg. 31 Juli 1952 — 2 Aug. 1952, dibawah penilikan Mevr. E. G. 

MULAI SEKARANG TERIMA MURID - MURID BARU. 

  

  

MINJAK OBAT BAN LENG 
Depat diminum untuk menjembuhkan: batuk baru 8 
atau lama, gakit te sakit perut dil. 5 
Bagi bisul2, kudisa, gatal2, digigit binatang ber. f5 
bisa, kena api, dapat lekas hilang dengan digosok. H 
kannja. Apabila merasa lelah atau salah urat: dar 
sport atau djatuh dapatlah Ban Leng digosokkan Bf 
(dipidjet) dan diminum, semua itu penjakit lekas 
sembuh. Karna: Ban Leng telah dapat banjak seke. KE 

mM 4 surat pudjian dari Tuan jang terkenal! jang 
ag sudah disembuhkan oleh Ban Leng ini, dari ma- 

H tjam2 penjakit. Kalau Tuan suka batia surat2 pu $ 
Pa djian tsb., kamj bisa kirim sama Tuan, 5 

4 Ban Leng dapat dibelih pada semua toko3 Obi H 
9 DIl.: kalau tiada: boleh kirim Rp. 6,50 Kami nanti 
2 kirim 1 botol sama Tuan dengan tertiatat. 

Dikeluarkan oleh: Rumah Obat Tieh She Tong. 
Dil, Bawean m5. 22 Tilp no. 2207 8. Surabaja 

    

  

Do 

Pendaftaran tiap sore djam 5—6 pada Tuan J. M. 
di S.R. Bangunhardjo (Gg. O'Herne). 

SEKOLAH ? 
— Bukan — Tetapi 

ELITE STUDIECLUB membuka Privaatstudie 

1. Boekhouden: diploma A atau B atau V.V.L. 
2. English: conversation & correspondence. 
3. Peladjaran permulaan bahasa Asing. 

Voertaal Indonesia, Belanda atau Inggeris. 
Charleston 

PAK MARSONO. cent 
  

  

  

  

  

  

KANE EA TM Oom. 
Lee Rowman -, Eisy Kpcx - Gloria Jean - Lon Chaney, 

|,There's A Giri In My Hesit" 

CITY CONCERN CINEMAS —— 
  

ini Malam Fremwiere (u. 13 tahun) 

  

Grand 
5. 

isi malam DU. M.B.- (uv. Segala umur 
I-9.—  Jobony Weissxuller Skaia Fyin 

»JUNGLE MANBUNI" 
“Safari ioto Savagery! New Jungle Adver- 

tures! penuh sensatie cemra: ! 

Pata 

  

     

  

2 

“Akan dararg: Wait Disney's MELEDY TIME “4 ecbricolor 

INDRA 5.— 
Louis Heyward 
Patricia Medina 

PE SN PAN Io Teh 
»FORTUNES CF 

CAPTAIN BLOOL” 
Greates adventures of Sabatiri's daring Fuccereer 15 

Heibat — Gempar ! 
  

besok malam: Jackie Cooper - Gale Storm 
Pa emi daughter'is in - Tato Badi Girl 20 daan 

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

Ramli Rasjid — R. Ismail. 

wa ERNODAs 
  

Coupeuse | Sebagai extra film .,PERAJAAN 17 Augustus" 
Sh Nan ka (di Dalam dan luar Negeri) 

2 “Tio Sik Bio 25 Roxy 7.— 9— ioi Malam penghabisan (13 tahun) 
Nn. Kiem Enny Dubbel programma : 6 An rn Pen Pregamma: Cowboy fiom Sundown 

» Oei Rien Nio Kn 
» Sri Hartisih 

- Rascoe Ates 
  

» Liem Lian Hwa immy Wakely sRange Renegsdes” 
  

ah agama Nio Caimon Ball 
» Sri Moerwanti yaaa spsuewar war angan-angan - mac .- - 

Besok malam Pyj Sie Giok Pusul Lultaj ke : 
    

A. terr. IV — terr. V. 13—15, 

B. terr. IV — terr. V 15—10, 

  

  Kesudahan hari Sabtu: 
John PAYNE - Sonja HENIR 

AL ter NI teri V Ke, 5 Ma 

715. 2.20 untuk terr. V. tera Djama 4.30 7.00, 9.15 

Bi terr. III — terr. V 15—9, 11543. 

SOLO Mulai tg. 22 — 8 s/d'M)B.nja 

,Sun Valley Serenade" 
Pasanglah Adpertensi dalam 

Harian 

»SUARA MERDEKA“ 

premiere 

Y 

' RAWATLAH KESE- 
HATAN MATA 

  

    
  

    

(PPAT WINGER, CROOKEP RANCH FOREMAN, MAS STARTEP 
OA FIRE IN AN ATTEMPT TO TRAP KOY ROGERS 

Y NO, HETTY/1T'6 MY 20B 
TO KNOW FOREST FIRES 
..: GOING BACK IN THERE 

IS SUICIDE! 

BEN! WEVE GOT TO 
SA AND FIND ROY/ HES 

: IN THERE LOOKING FOR ME! 4 

  OR Ki 

Bat ” telah mulai 

lagi membakari pohon2-an dalam usahanja menghindari pengedjaran 

Roy Rogers.... 1 
5 Mari kita pergi, Ben. Kita harus berusaha kembali dan mene 

mukan Roy Rogers. Ia ada ditengah2 api kebakaran dan mestinja 

sedang mentjari- aku! 
pg 

      
— Tidak, Hetty. Mengetahui terdjadinja kebakaran hutan,” itu- 

# lah pekerdjaanku.... tetapi kembali masuk kedalamnja berarti bu 

nuh diri. v6 

— Apa ini... perselisihan antara orang jang sedang  bertjinta? 

  

lean Miller dengan ,In the mood'nja” 

   
        

      

( He:s on 
BAT 

WINGER'S 

     
— Roy, kamu selamat ! 

“— Untung2-an kuambil kemungki 
nan, bahwa engkau telah ketemu de 
ngan Ben dan Yancey, Hetty. Dima 
na ajahmu sekarang? 

— Ia sedang mengedjar Bat Win 
ger. Achirnja ajah menginsafi djuga 
akan ketidak djudjuran Bat Winger 

—. Het 

ROy Rogers 43 
Kalau membatja Surat Kabar, 
mendjahit dll, mata merasa 
tjape, — kluar aer mata, — pe- 
Gas dsb, itulah menandakan 

sudah perlu memakai 
KATJA-MATA. 

Keterangan lebih djauh, da- 
tanglah pada kita. 
PREKSA MATA DENGAN 

TJUMA2. 
Alamat jang dapat dipertjaja: 

: Munby # 
7. OPTICAL STORES 
AAN 

   

        

( THANKS,ROY! “ 
BEN'S IN NO 
SHAPE TO - 
CHAsE ANY 
RUSTLERS! 

SHE'S RIGHT, 
ROY/ L FEEL 
WOBBLY WITH 

   
       
       

— Pulanglah kamu ber 
dua! Aku akan mentjoba Aa aer 

  

aa Nan SNP 

mengikuti Yancy dan me   nolongnja — dalam mengha 
dapi Bat. w A L A 1 

— Terima kasih, 5 sih, Rov, | Adpertensi dari Toko Mas Ben memang sedang tidak 
kuasa melakukan pengedja 
ran terhadap seseorang 
pentjuri! 

— Betul katamu, Roy. 
Dengan kepala jg ,.petjah” 
ini tak keruan rasa badan 

ku! . 

| 

:Tjap Kuda jang dimuat hari 
|Saptu kemaren dulu terdapat 
| kesalahan zet. 
Perkataan jang berbunji: Ada 
satu tabangan semestinja 
Ada. satu cabungan 
Maka dengan ini kesalahan tsb 
dibetulkan, 

   

BDULKADIR 
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      Tentu Njonja hanja memilih jang paling 
baik untuk baji Njonja N Pemeliharaan 
sematjam ini pun telah ditjapai oleh 

    

      
      

       
Nestl& dalam pembikinan ELEDON. 
Berhubung dengan itu, berilah baji Njonja 
ELEDON, ketahuilah bahwa hasil pembi- 
kinannja tidak berobah dan selalu meme- 
nuhi sjarat? jang paling tinggi, jang hanja 

bisa didapat dalam makanan baji 

         
       

         

  

BABORIENOONKONERITNOTARSOG EL SARAN ES KO NASAKAO NY BENBURAGAR 

makanan baji dari Nestle, 

      

  

  

   
       

  

PARA IBU dan TJALON IBU: 
bila diminta, dengan senang kami kirimkan 

ELEDON-folder 
penuh dengan petundjuk2 jang berguna tentang makanan baby 
Alamat: INDONEPRO DISTRIBUTORS LTD., 2 

Teromolpos No. 5 — Djakarta. & 

     

       
           
       
         

      

           

        

  

Introducing : e 
new ,,5-star” Motoring Cars , 

CONSUL and ZEPHYR SIX : 
Fordor Saleon 1952 

Products of The Ford Motor Co. of Dagenham 
YOU CAN PAY MORE, BUT YOU CANT 
BUY BETTER 

N.V. Bandel Maatschappij HIN YOE 
Forddealer Middle-Java & Cheribon 

Bodjong 76 — Phone 2009 — Semarang 

Branche: Kesuncan 23 - Phone 600 - Tjirebon j 
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BESOK 

Malam 

PRE.” 

MIERE 

REX 2 BI Ka 

#s”oo  ESTMER 

H-2 WILLIAMS 
9. 0 AKIa €r9 

" (Seg. YAMIROFF - CHARISSE 
- SOHM — MART FORTUNIO  - — 

urur) BARROLI  ASTOR -BOKANDYA ye 
»Pesta 2 RICARDO 1g 

Menata MONTALBAN 

  

    

  

(Ha'o lho bcraon's new 
romanilic sensatian!) 
  

    

mnt 

      

     
   'ni Malam Pengabisan: Red Skelton - Arlene Dahl 

— L— 9.— (Seg. um.) .Watch the Birdie” «' gt       
       

  

     

   BESOK »RAINBOW AS YOU WISH" MALAM Film Tioagk sk Paliag Baru TECHNICOLOR 
Aa Cho Swan — Han Fei — Kung Chio Shia 

ORION 

5.00 

   
       

  

    

    

    
    

  

ini malam Pengab: | 
»-7.-9.- (13 tah) 

Techaicolor 

Dennis Morgan — Virgicia Mayo 

»» Painting the Glouds. with Sunshine” 
Metropole Ini malam premiere Djan Pawai Ie 1 Akim Tamiroff : Te an tebing 
Gisdys George » The Way OI Al Fles 2 Hikajat klasiek dari sedjarah flm tjeritera jg. sangat men aaruhkan. Akim Yamiroff dlm peranan penuh mekna Bakal orang jang hilang kelusrganja sebagai korban penebus dosa 
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Ona Un & Besok malam 7.— 9.— (13 tahun) ho Ban Hua Shi Si ca Fil i tg m Tiongkok Huang He 25 1 lang Hung Paling Baru 

: | BRILANT I SPECTACULARI GokokOusi $ 
—1I8 M-G-M MUSICAL! ah sop 
aa ea Haa sio , ut CI : NN Ma 5 t : 1. - “ STARRING - «at? Sis S Katinta “—. Dwanio gann 4 
Ba 'GRAYSON » LANZA & NIVEN x 

tp) 8 GAY WITH MARDI GRAS COLOR - v 

v #Tecmnicotor! 1. , 
1 

aa "3 ut 
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