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Penerbit :» 

Penjelenggara : 
Alamat 1 pt 
Tilposn. non 

Harga Lengganan ( 
Rp 12.-— luar | 
Adv. 

£ dimuka) Rp- 11— dalam kota 
Rp. 230 per mam L 

: sudah “termasuk metera 
i sjeran 30 sen p. 2 

         

     

   

    

ta 

   
t suatu saran, 

y enggara 

100 tahun. 

Dikatakan, 

:Itan, karena negara tsb. 

Selandiutajk” — djuga . didjelaskan | 
oleh Utomo sebagai Ketua Penityad 
Perlombaan, bahwa djumlah 
ta adalah 59 eguippe. Dari Jalar 
ta sebanjak 48 mobil, Djogja 3 dan 
Surabaja 8. Dari djumlah ini telah | 
mentjapai finish dengan 0 straf- | 

merlukan masa damai 

  

mentarnja itu, akan tetapi 

     punten an Tana 1 uippe pada itu ia menjatakan - kekuwati- dengan 5 . hukuman, 2 den. rannja terhadap perkembangan2 ter 10 dan 3 ae 30 angka huku- gchir mengenai 
man. 1 Eguippe sadja jg mendapat | 
angka hukuman. erbanjak jg ber- eperangan ba djumlah 705. non bg | bila pihak RRT. merebut 

| maka Amerika Serikat 
akan memperijepat 
apangan. 

Kata  Kotelaw ala, 
  

Muntjut sebusar” Siman perta- ' 
ma adalah: Ir. NJ- Cramer dgn. ' 
mobil Plymouth (startno 33) dan. 
memperoleh bidji angka 1386. Ia | 
mendapat sebuah - wisselbeker dan ' 
uang sedjumlah Rp 10.000— Pem 

meletusnja pe 

: gangan Ceylon-RRT. 
Selandjutnja perdana 

Kotelawala menjatakan, 

bahwa Ambaika Seri- 
|kat sekarang ini merupakan kekua- 

' ke Indone- telah me- 
Se I gada | Ingalami masa damai jg tak ter pu 

tus-putus selama lebih dari 100 ra- 
hun. Kitapun sekarang sangat me- 

sematjam 
“itu, apabila kita mau membangun, 
demikian Kotelawala. Ia: dalam pa 

ida itu tidak mau memberikan kete 
rangan lebih .landjut mengenai ko- 

dalam 

Taiwan, jg menu 
rut pendapatnja dapat mentjetuskan | 

Taiwan, 
mungkin 

Akan pengaruhi perda- | 

menteri 
bahwa 

  
bagian hadiah2 itu diserahkan oleh 
Njonja Sudiro. Pa 1 

Perlu diketahui, pula, " bahwa da tgl. 12-0-54 
sweepstake jg berhubungan dgn. djam 10.00 

auto rally ini, dan diselenggarakan Nirwana lavi. 

(Hari 
bertempat 

(Antara). 

Sabar: Tukisag jang Bas aertan seorang wanita, jang telah dibeli 
harga 450 dollar Talen seorang dokter Hans- Fetchers dari Chicago, menu- 
rut seorang jang ahli dalam lukisan2 katanja adalah lukisan jang sesung 
guhnja dari Leonardo Da Inci, jang djika ditaksir harganja saung ku 

: “rang lebih satu djuta dollar. 

“Rusia Punja Tjukup 
Sendjata2 Atom 

Dan Mampu Mengadakan Serangan Ke- 
tiap Djurusan— Kechawatiran Radford 

KETUA GABUNGAN kepala staf Amerika Serikat Laksama- 
na Radford hari Senen. mengata kan dalam konvensi tahunan 
American Legion”, ialah perhim punan veteran perang2 dunia I 
dan II Amerika Serikat, bahwa angkatan perang Soviet Uni seka- 
rang sudah sangat kuat dan dapat menjerang kearah setiap djuru- 
san dan pada setiap saat. Dan Sovjet sudah punja alatZ 
sendjata atom dalam rangka jang dja daak lebih besar daripada apa 

  
  

    

jang diramalkan oleh se mu 

Radford kemudian memperingat- 

Bandung : Pena Amerika harus siap utk 
| melakukan serangan balasan scijara 
besar2an, apabila petjah perang du 
inia, dan harus siap pula untuk me 
lakukan 'aksi2 militer dalam rang- 

Berkabung 
Menghormat Pemaka- 

5 ka lebih ketjil ditempat2 ,,hangat”, 

man 100 Rangka Djenazah apabila Bbbiutah A.S. memerin- 
/ .tahkannja. Ts 

Pahlawan | Radford  membitjarakan politik 

3 SUASANA berkayung, ig se- pembalasan -besar2an” jg diben- 

“ lama 3 hari meliputi kota Ban- tangkan oleh menteri luar negeri 

(TA Sena yemama bendera A.S. Dulles dalam bulan Januari 

manGan mentjapai Koi Radford mengatakan bahwa arti 

nja pada hari Minggu ketika di Arema tadi ialah bahwa A.S. 

ta an. apatjara pemakaman | jalam perentjanaan pertahanannja 

  

     
   
   

    

   

   

.100 rangka | djenazah 
emerdekaan jang | sekarang harus menganggap pen- 

- ca ae di ting untuk mampu membalas dgn. 

Ta Naa segera, pada tempat jg tepat, dgn. 
ng dan pekbarnja antara tjara militer jg paling tepat untuk 

  
Hp Sena ngah sn menghadapi keadaar pada saat itu. 

aa Lengan Dikatakannja bahwa angkatan da 

ke Mesdjid rat, laut dan udara Sovjet Uni s2: | 

“peti2 “ g berisi ngat kuat dan penempatannja me 

ra — didja- tuas. 

) or me- Kekuatan Angk. Aa 

“sehingga terpak A.S.3 72 tentara di L 
a kundjungan Menurut Radford, kekuatan keti- 

i jang 12 | sa tjabang angkatan perang Ameri 

uh pukul ka Serikat pada waktu ini adalah 

ge sbb: 
1 Tentara — 19 divisi ditambah de 

o ng keluarga korban ngan 18 resimen: kira2 seiengah- 
nja ada diseberang lautan: pasus ri Lemban g, Tji- 

wetan,” So- kan2 jg ada dibenua Ametjka di 
Bdaran dan periengkapi dengan projektil2 anti 

mengi inap di Ban- pesawat terbang jg dikendalikan se 
/tjara elektronis: jg ada diiuar nege upatjara. 

1 dengan meriam atom 280 mm. 1D aa Dia tas | 

aman Tenj 
Na DL tahun | 

jl. mulai dengan pekerdyan. 1 untuk: 

  

     

Iri, 
Angkatan 

110.000 pesawat 
hun diluntjurkan 

       terbang, tiap? ta- 

kapal2 baru Ke- 

     

    

    

menggali kuburan ig ersebar itu, 'laut, seharga rata2 $ 2.000.000. 
mengidentif 13 memeriksa ma-. 000. Angkatan, udara — 115 air 
jat, mentjotjok an, menjusun gam-! -roup: tahun 1957 akan punja 4u. 
bar skets tentang Ie 
mula, membuat. 
rangka tulang, 

: 90 pesawat terbang. 
pa (Antar a-AF P), et dari Hi: 21 

enjusun riwajat fi 

  

    

  

  

  

    

   

dup para pedjuang itu, membuat | 15 anggota Hizbullah, 3 aripgota 
proses verbal tentang penpesahan | Pesindo, 1 anggota BARA, dan 1 
pemakaman, dsi pemak: 4 anggota PMI. Dapat ditjatat, bhw 
man kembali itu 1 dilangsung- | 
kan tgl. 1 Djuli atau atau tgl. 17 Agus 
tus, tapi ' baru Hah. w “aga Tea 
sungkan karena beberapa h 

anggota PMI itu ialah seorang ga- 

dis umur 18 tahun bernama Nji 
Emi, gugur dalam pertempuran ie : 

lawan tentara Inggris di Tjihacur: , 

100 Pedjuang j, tp “tiki geulis, Bandung, pada awal 
ntas 61 anggota Siliwangi, 19 ang 1946. Almarhumat ini adalah satu2 

gota BBRI (Barisan meng RL), bnja wanita, (Antara), 

  

   
    

“oleh DEXIP akan dibuka nanti pa 
Minggu) 

direstoran 

“teraanp tentang 

: Pm Hay lon al mob Peak ai 
2 Koap. Colombo Setelah Konp Seato| 
Amerika Sudah Adakan Pewauuatan | 

Militer Dengan 38 Negara 

MENURUT BERITA United Tan dari Colombo, 
menteri Ceylon, Sir John Kotela wala, pada hari ma my 

supaja negara2 konperensi Colombo, jaitu 
Hinata, Dobaneslas Pakistan, Birma dan Ceylon, mengadakan perte- 

setelah hasil2 komperensi Seato di Manila diketahui. Dalam 
hub bungan ini Sir Johm menjatakan kejakinannja, bahwa negara2 
Asia Te sedikit-dikitnja me melarwkan masa damai selama 

suatu peperangan didaerah itu se- 
tjara tidak langsung akan mem- 
pengaruhi perdagangan  Ceylon 
dengan RRT mengenai karet dan 
beras. 

gara2 Seato dengan tudjuan untuk 
membantu: usaha2 pembangunan 
dan perkembangan didaerah Asia 
Tenggara, Kotelawala meniata- 
kan, bahwa usaha sematjam itu 
akan merupakan Rentjana Co- 
lombo kedua. 

Amerika sudah adakan 
persetudjuan2 militer 
formil. 

Dalam pada itu menteri 
gp Amerika Serikat 

luar 

Dulles 

apat 
dan Pakistan kepada 38 negara jg 
setjara formil sudah mengadakan 
persetudjuan pertahanan bersama 
dengan Amerika Serikat. Demiki- 
anlah tulis wartawan U.P. Donald 
J. Gonzales hari Minggu dari 
Washington. 

Dalam persetudjuan2 dng. 38 
negara tadi, Amerika Serikat ber 
djandji akan memberikan bantu- 
annja apabila salah satu antara 
mereka diserang dari luar. Menu- 
rut persetudjuan2 jang »kurang | 
formi?” tetapi sama  pentingnja, 
Amerika dapat melakukan pem- 
balasan pula Dana aah satu 
negara .. jang lain2- 

nja diserang dari Tara 

Persetudjuan? formii jg dimak 
sudkan tadi ialah: 

IP: Perdjandjian Rio (1947) an 
tara A.S. dengan 20 negara Belah | 
Bumi Barat lainnja: Setiap sera- 
ngan bersendjata dari setiap ne- 

2 gara terhadap salah satu negara 
'' Amerika akan dianggap - 

serangan terhadap segala negara 
sebagai 

  

oleh 
A.S..dan Il negara Eropa. dan 
kemudian ditambah dengan 2 tagi 
(Yunani dan Turki): Setiap negara 
berdjandji bahwa suatu serangan   

.chologis, 

laut — 1100 kapal danj 

bersendjata terhadap satu atau 
lebih dari satu negara anggota 
NATO, baik jang di Eropa mau 
pun di Amerika bara akan di 
anggap sebagai serangan ternadap 
mereka semuanja. 

3. Perdjandjian2 jg ditanda-ta- 
ngani dalam 1951 dengan Ai sma 
Australi dan New Zealand: Setiap 
negara penandatangan mengakui 
bahwa serangan bersendjata “didae- 
rah Pasifik terhadap salah satu di 
antara keempat negara tadi bisa ber 
bahaja: bahaja bersama ini akan di 
hadapi dengan tjara2 jg sesuai de- 
ngan prosedur2 undang2 dasar ma 
sing2. 
4. Perdjandjian Keamanan dgn. 

Djepang (1951): A.S. diberi hak 
untuk menemobatkan pasukan? psr- 
tahanan di Djepang dan sekitarnja. 
Pasukan? A.S. tadi dapat dipakai 
untuk memelihara perdamaian dan 
keamanan internasional di Timur 
Djauh dan untuk keamanan Die- 
pang terhadap serangan bersendja- 
ta dari luar. Ketjuali itu, Djepang 
boleh minta pertolongan A.S. pula 

untuk menindas pemberontakan 
dan kekatjauan dalam: negeri di 
Djepang, jg disebabkan karena ha- 
sutan atau tjampur tangan salah 

satu atau beberapa negara asing. 
Demikianlah pokok2 penting da- 

lam persetudjuanZ' tadi. 
(Antara—-UP). 

Harapan 
Hisbullah 

Supaja Pakistan Pimpin 
Komp. Anti—Kominis 
MENJAMBUT pengumuman 

Yong P. Lee, Ketua Liga Anti 
Komunis, baru2 ini di Seoul 
(Korea Selatan) tentang konperen 
si rakjat Asia anti komunisme, 
jang akan diselenggarakan oleh 
pemerintah Kuo Min Tang' di 
Taipeh pada achir bulan depan, 
pimpinan Pusat Hizbullah di Dja- 
karta menjatakan pendanatnja, 
bahwa konperensi rakjat Anti 
Komunisme itu akan lebih berha- ! 
sil mendapat pengundjung apabila 
peranan-terpenting untuk konne- 
rensi itu diserahkan kepada Pa- 
kistan. 

Pendapat diatas itu didasarkan 
atas pertimbangan2 politis  psy- 

mengingat kedudukan 
pemerintah Kuomintang diwaktu 
sekarang didalam  hubungannia 
dengan hal2 didaratan Tiongkok, 

Pan angga nanganaaeeMNa MAPAN 

Ketika ditanja, bagaimana seki- | 
ranja sikap Ceylon terhadap suatu |... 
persekutuan ekonomi diantara ne 

hari Selasa ini akan bertolak ke | 

| rintah Bersama2 Atasi 

    

     
  Panah      

  

.New York. Tampak pada gambar “ 

Ke : i 
“Tiongtog Sang 

Ne 

    

sia. Dalam pertemuan | 
Hwee dikemukakan pada 

Bea Tionghoa dan ngan golongan 
dan golongan Tionghoa dalam h 
aparat jang naa 

Adjakapn Sobsi: 
Supaja Pengusaha Nasi- 
onal-Buruh Dan Peme:| 

    

      

    

  

    

  

     
2 golongan2 jang 

Ag am NATO (1949)! bk krisis Sel an EN anaaasi . 
'jang mula2 ditandatangani 

mi kepentingan nasional 

  

   

  

    INDONESIA kini meng 
ag mena ma 

Widjatasastra Sekretaris Di | 

CT 

e- 

|ral HH SOBSI dalam keterar i 
dihadapan sidang Dewan 
nal SOBSI hari Sabtu. Unt 
mengatasi hal itu, ia berseru | 
pemerintah, pengusaha nasional 
golongan2 ahli, kaum La, . dan 

terdjadinja krisis ekonomi tsb., 
Ruslan meniatakan bahwa hal itu 
adalah disebabkan karena masih 

tiampur tangan Amerika di Indo- 
nesia. 

Dikatakan 
pemerintah 

Jai mengambil tindakan keluar vip 
melepaskan diri dari warisan ika- 
tan politik jg dibuat oleh pemerin- 
tah2 jg lampau, jaitu dengan lang- 
kahnja untuk adakan pembukaan 
pasar2 baru dinegara? demokrasi 

rakjat. Langkah itu menurut Rus- 
lan adalah langkah jg bermanfaat 

bagi kepentingan nasionay dan seba 
gaimana diketahui  negeri2 tsb. 
Sanggup membeli bahan2 mentah 

kita dengan harga ig lebih baik. “4 
ri pada harga2 jg pernah diperoleh 
dari negara2 kapitalis manapun. Di 
kemukakan selandjutnja bahwa hu- 
bungan dagang kita hendaklah di 

perluas- dengan semua negara, agar 
diperoleh perkembangan  ekenami 

ig normal, untuk kemudian dapat 
dihidupkan perusahaan? jg banc- 
krut dan untuk mengeksploitasi Ia- 
pangan ekonomi baru. 

selandjutnja, bahwa 

8 .Akan digerakkan aksi 
mentiegah sabotase dan 
korupsi. 

Achirnja dinjatakan, bahwa 
kaum buruh akan berusaha untuk 
membantu perbaikan ekonomi de- 

dan. utk. 
mengatasi krisis2 serta - kesulitan2 
ekonomi jg ditimbulkan oleh mao 

daj monopoli asing, Beranau, Ame 

uka dsb. Sikap itu dearabiis karena 
kaum buruh mempunyai kepeniti- 
ngan langsung, terhadap adanja ke: 

“abilan ekonomi, dap baniwun da 
ri. kaum buruh itu akan bersifat 

| langsung oleh karena mereka. uda- 
lah. tenaga proditksi, Terhadap . sa- 

'ctase untuk merusak ekonomi na- 
stonay dan korupsi akan 
kap aksi2 untuk mentjeginia. de- 
muikian keterangan Ruslai Widjaja: 
sastra jg  diutjapkans, dihid pan 
dang Dewan Nasional" SOBSI. 2 

(Antara). 
  

sedang bilamana penjelenggaraan- 
nia itu Pakistan, ketjuali sifat2- 
nja terlebih murni, “dapat pula 
menarik Dunia Islam ikut serta 
menghadirinja. 

Selandjutnja Wali  Al-Fattaah 
selaku Imaam Hizbullah mene- 
rangkan, bahwa adalah “sangat 
mungkin Hizbullah mengirimkan 
penindjau atau utusannja, apabila   Pakistan mengambil peranan ter: 
penting pada konperensi tersebut. 
Demikian pernjataan 'iang . dike- 
luarkan oleh pimpinan - pusat 
Hizbullah” di Djakarta. (Antara) 

pala dinas penerangan Indonesia “dff Amerika, 
consul-djenderal Indonesia “di Washiwgton dan doktor A.F. Ompi, wakil 
urusan ekonomi Indonesig di Washington. “Keistimewaan ' ,toast” 

| diadakan Ta sampanje arak “ gu, Tetapi “setjara sederhana. De- 

   

    

ad Ba jang aa 

Krisis Ekonomi 
     

      

     

          

   

    

  

   

oha: ap 3 

Ruslan 

O-. ara asli. 

berkuasanja modal Belanda dan 

Ali-Wongso sudah. mu-| 

  

        

        

   
   

4 K #5 $ 

“Tampak Leonard” H. Collier, wakil k vefua himpunan penulis2 Amerika | 
(nomor 3 dari kiri) sedang memberikan ,toast” untuk Kemerdekaan 

| Indonesia pada pembukaan Pameran: -Barang2 Kesenian Indonesia di 
ri kiri kekanan: A.A. Pesik, ke- 

Achmad Natanegara 

ini tak 

2 Sbg 2 ,Domestic Cas 
“Modal Nasional— 

di Kementerian Perekonomi- 
ntara Menteri Perekonomian 

dagang2 “golongan Tionghoa jang 
t ing Ka Distorsi Tone hon Siang Hwee seluruh Indone- 

IT oleh fihak. wakil2 . Tionghoa Siang 
utusan rapat federasinja jang di 

. menjatakan, bahwa perhubu- 
'a tak dapat dipisah-pisahkan, 

ur yingan itu merupakan distribusi 

Kemudian pengusaha2 itu me- 
n$adjukan pada pemerintah untuk 
Menganggap kapital dari golongan 
Tionghoa itu sebagai .,,domestic 
capital” berfungsi kapital nasio- 
nal. Oleh Menteri Perekonomian 
dikemukakan, bahwa prinsip pe- 
'merintah Indonesia untuk mene 
rima modal asing ialah jang ber- 

1 DK Fresh Capital” atau me- 
Oleh Menteri Perekonomian 

direrangkan lebih landjut, bahwa 
bandingan modal jang tadinja 

23 nasional dan 7596 asing 
.mendjadi 1590 asing, 1570 warga 
negara baru dan 70960 wargane- 

Sedang dalam rangka 
sti-itu “diberikan kesempatan un- 
& warganegara baru turut dng. 
kg #2090 agar dapat memper 

Alasan untuk meminta agar pada 
modal golongan Tionghoa itu Gi 
anggap sebagai domestic capital 
berfungsi modal nasionai, jg diadji 
kan dengan "perantaraan surai pada 
wienteri Perekonomian disertai ke 
seiangan bahwa kini bagi mereka 
tak terdapat hak” untuk mentransfer 
“keuntungan. Keuntungan jg merek: 
peroleh digunakan semata2 untuk 
kepentingan - dalam negeri, untuk 
mentjiptakan - industri2  baru- atau 
memperluas usaha jg: ada. Dinjata- 
kan pula, bahwa mengabaikan mo- 
dal nasional jg berada ditangan gc- 
longan Tionghoa adalah tidak te- 
pat, dan “ pembatasan  perkemba- 
nga, modal ini mengakibatkan ke- 
munduran modal nasional, sedang 
pemerintah diwaktu ini mengharap 
pemasukan modal asing. 

Selandjutnja dalam surat itu di 
njatakan, bahwa purbasangka jg 
menjatakan bahwa industri ketjil. 
warung2. Tionghoa menekan per- 
ekonomian rakiat, surat tersebut 
menjatakan, bahwa hal itu adalah 
merupakan pertimbangan jang sa- 
ngat subjectief, sebab. diperhati- 
kan dsri pelbagai segi aparatuur 
distribusi ' memang diperlukan 
guna Pon peredaran  ba- 
rang? keperluan sehari-hari, se- 
dang industri2 ketjil itu walaupun 
diusahakan oleh pedagang asing 
tetap tidak berbahaja guna kemak 
muran negara, demikian Tionghoa 
Stang Hwce. (Antara) 

23 Orang telah uan sete- 

  

  
didjalan-: 

- Iah terdjadi bentrokan antara para 
| 2nggauta Ichwanul Muslimin dng. 
polisi pada hari Dium'at. Demiki- 
an diumumkan pada hari Sabtu. 
Bentrokan2 itu terdiadi pada hari 
Dium'at setelah sembahiang hari 
Djun'at dalam mesdjid dipusat 
kota Kairo, dimana dikatakan se- 
orang Imam telah menjerang poli- 

si pemerintah... 

Bandjir Di 

Pakistan - 
240 Kota Terendam Air 
PERMUKAAN air di sungai2 

Meghna, Brahmaputra, Padma 
dan Gumti, didaerah delta Garg- 
ga-Brahmaputra di Pakistan Ti- 
mur, telah meningkat dengan ke 
tjepatan 212 centimeter tiap-tiap ' 
djam, hingga timbul air bah di 
beberapa distrik. Disalah satu dis- 
trik sadja, dari djumlah 240 kota 
dan desa iang terendam air ada 
200 buah. Pengungsian penduduk 
tidak mungkin, karena dalam dja 
rak jang berdjari-diari 20 mil di   distrik tadi sedjengkal tanahpun 
tidak ada jang masih kering. 

| diperbaiki, 

5: 'sedarig pergi: 

      

   
    

      

  

    
TAHUN KE-IX No. 161. 

8 
aa » 

kan resepsi jang dihadiiri 

mengura'kan tudjuan ,,Petani” 
tani-tani sekarang ini. 

Dikatakannja bahwa dalam 
prakteknja ada beberapa faktor 
jang menjebabkan petani belum 
sedemikian keadaannja untuk da- 
pat mengikuti usaha2 pemerintah, 
jakni faktor2 kurangnja pengerti- 
an, kurang modal, - dil.-nja. Di 
andjurkannja  supaja - ,,Petani” 
mentjari djalan untuk mendapat- 
kan harmoni antara pemerintah 
dan tani2 menurut organisasi mo- 
dern. Dikemukakannja pula supa- 
ja diusahakan agar hidup petani 
Badru lajak, hak milik atas 
tanahnja terdjamin, rumah2-nja 

anak2-nja mendapat 
pendidikan dan keamanannja ter 
djamin. 

Perdana Menteri Mr. Ali Sasiro- 
#amidjojo meminta “perhatian  ten- 
tang usaha pemerintah, jg mempu 

njai kejakinan, bahwa perkemba- 
ngan pertanian ini harus dimoder 
nisasikan. Dalam soay ini dikemu- 

kakannja, bahwa modernisasi itu 
djanganlah 'hanja mengenai alat? 
"seperti mesin2 sadja, tapi terutama 
djiwa tani harus modern. ,Moderni- 

sasi membutuhkan  djiwa modern 
pula. Mr. Ali Sastrocnidiojo meng 

harapkan supaja organisasi ,,Petani” 
memikirkan. hal itu untuk - menje- 

    

lenggarakannja nanti. Se! jutnja 

Mr. Ali menjatakan, bah: dalam 
tahun 1955 j.a.d. Indonesia akan 

   mulai mendjadi negara ig ,,selfs 

porting” penuh - kebutuhan maka 
nannja. 

Menteri Perekonomian Mr. Is- 
kag - Tjokrohadisurjo - menjatakan, 

bahwa pemerintah sekarang meni- 
tik-beratkan usahania dalam hal 

melaksanakan  perobahan struktur 
ekonomi kolonial mendjadi struk- 
tur ekcnomi. “nasional. Mengen»i 
pertanian diterangkannja bahwa Ke 

menterian Perekonomian memban- 
tu segala usaha Kementerian Perta 
nian untuk memperbaiki nasib pe- 

. tani. : Y 

Gubernur Diawa Barat, jg. kinj 
Ike: Banten, menjam- 

Daikan beberapa persoalan dengan 
perantaraap wakilnja. 

Menurut pendapat Gubernur kini 

orang2 tani menghadapi 4 soal. So- 
al pertama ialah bagaimana mem- 
perbaiki penghidupan tani dan usa 
ha untuk menambah pengetahuan- 

nja dengan pendidikan. Soal kedua 
mengenai soal tanah Pp Dja- 
wa, luasnya bouw  zreaal, meng- 

ingat makin banjaknja diurlah ben 
duduk, tidak bisa ditambah lagi 

Gika tidak dengan membongka: hu 
tan jg sudah amat sempit | 
ya itu. Gubcinur men sandjurks in 
Supaja orang memikirka 
tmgrasi teratur kepada 
sang diluar Djawa. 

Soal ketiga ialah mengenai hak 
milik tanah sekarang. Ini ber: 
Sangkut paut dengan perundang- 
undangan. Pemerintah dan parle- 
men sementara dimintanja supaja 
berusaha membuat undang2 jang 
baik mengenai hak milik tanah 
itu dan ..Petani” harus memikir- 
kan untuk membuat konsepsinja. 

   

    

kc- daerah? 

  

  

Pembersihan 

Di Iran 

DINAS keamanan Iran telah 
mengadakan pembersihan2 jang 
paling besar-besaran dengan me- 
nangkapi orang2 jang bersimpati 
dan para anggauta Partai Tudeh 
dikalangan tentara dan pasukan2 
polisi. Demikian diumumkan hari 
Sabtu. Kepala dinas polisi rahasia, 
djenderal Gharaney, kepada djuru 
warta AFP mengatakan pada hari 
Sabtu bahwa ini bukanlah jang 
pertama kali bahwa anasir2 Tu- 
deh telah diketemukan dalam ke- 
tentaraan, akan tetapi kedjadiar 
dewasa ini adalah djauh lebih pen 
ting dari pada jang sudah2. Gha- 
raney membenarkan bahwa djum 
lah yg telah ditangkap itu adalah 

besar, »akan tetapi tidak lebih 
dari 250 orang.” 

Dikatakannja pula bahwa tidak   lama ' lagi mungkin akan dikeluar 
kan sebuah komunike dari kemen 
terian peperangan, ,.djika penting 
aja penangkapan2 itu memerlu- 
kan.” Pembersihan2 itu dilakukan 
mulai pada hari Kemis jl. Harian 
»Farman” menjatakan bahwa be- 
berapa dari para perwira dan 
bentara jang telah ditangkap itu 
akan dituduh ,,mengadakan  se- 
kongkei dengan suatu. kedujaan 
besar asing. Selandjutnja “djuga 
diwartakan bahwa sediumlah alat 
ilat sendjata dan pamflet2 jang di 
katakan pro-komunis telah diram 
pas. (Antara-AFP) 

Taiwan Bentuk Satuan2 Tjadangan Baru 
CHIANG KAI-SHEK telah me- 

njusun sebuah rentjana untuk me- 
masukkan K2 djuta rakjat Taiwan 
kedalam pasukan2nja. Djumlah ini 
setjara kasar adalah  seperenambe- 
las dari seluruh penduduk Taiwan, 
Rentjana ini disebutnja untuk me 
mudakan”  pasukan2nja.  Penjusun 
rentjana ini dilakukan ketika djen-   

tahun , tjacengan. 

deral Van -Fleet dari A.S. mengan 
djungi Taiwan dalam tanun ini, 'g 
katanja untuk membentuk  satvar2 

Chiang Kai-shek kini telah rnero 
bah apa jg disebut undang2 dinas   

militernja — untuk memungxinkan 
pembentukan tjadangan2 tadi. Ber- 
sama itu suatu persetudjuan dasar 
telah tertjapai antara rombongan 

penasehat bantuan militer A.S.” di 
Taiwan untuk mempergunakan ban 
tuap militer A.S. guna mempsrtje- 
pat latihan satuan2 tjadangan ifu. 

Baru2 ini telah diadakan. mobili 
sasi umum dimana satuan2. tjada- 
ngan itu sebagian. digabungkan ke 
dalam pasukan2 teratur Chiang. 
Mahasiswa2 Taiwan kini diharus 

kan mengikuti Jatihan2 militer. Lu 
lusan2 perguruan2 tinggi diharuskan 

  

SO Way 

"Kuna sah 
Ka aan : Semakan Nbak binaan 

235 dana 4 2 0411 ce hap 

thagu shunmpana | 

"gai Ya lesehan ons ! 

untuk berlatih sebagai opsir2 tiada 
ngan. 
kolah2. - menengah diharuskan me 
ngikuti latihan2 militer dalam wak 
tu liburan musim panas. Suatu ane 
katan kedua lulusan2 perguruan 
tinggi telah keluar dari kursus rat 

han. opsir2 tjadangan Institut Ka 
Get tentara Chiang, 
semuanja dalam Tulusan2 perguru: 
an2 tinggi tahun jl. Suatu angkatan 
ketiga akan dilatih dalam kursus 
itu - pula. 
Dalam mentjari tenaga manusi:   Chiang Kai-shek djuga  menjedia- 

Mahasiswa2 dan peladiar2 sa 

dan. mereka ini" 

kan .beasiswa2” dan ,.beaja2 per 

djalanan” bagi pemuda2 Tiongkok 
diluar negeri jg lalu dipaksa utk. 
memasuki dinas2 militer djika me- 
reka tiba di Taiwan. Berita2 dari 
Taiwan menundjukkan bahwa ba 
njak pemuda2 Tiongkok dari Hong 
kong, Macao, Pakistan, Vietnam 
dan Birma jg, telah terdjebak di 
paksa untuk masuk tentafa. A,S. ba 

njak bantuannja untuk  mengang- 
kut lebih banjak lagi 'peladjar2 
Tiongkok dari Vietnam Utara dan 
Hongkong “ke Taiwan, demikian 
KB. RRT ,,Hsin Hua" (Antara).   

x 

dan menggambarkan keadaan nasib 

  

  

  

  

Persatuan Tani Nasional Indo 

Ali  Sastroamidijoio, 
Pada 

menjatakan 
para 

ketua 
resensi 

untuk 

Manuaba, 
pembukaan 

Soal ke-empat mengenai kedudu- 
ka n.tani sebagai warganegara da- 
ke Fa mengh hadapi pemilihan umum. 
Dalam hal ini dipersoalkan bagai 
mana supaja tani itu memilih wa- 
kilnja jang sebaik2-nja, karena 
kalau salah pilih, maka tani sen- 
diri jang rugi. Sekian beberapa 
sambutan. Dapat ditambahkan, 
bahwa selain dari pada utusan? 
dari para tjabang, djumlah unda- 
ngan jang hadir tidak banjak se- 
perti diharapkan semula,  berhu- 
bung dengan pelbagai hal. 

(Antara). 

Korupsi Legal 
Di UNGM 

Beberapa Usaba Utk Me- 
njelidikinja Telah 

Dilakukan 
DALAM keterangannja kepada 

pers, Ketua Seksi P.P.K. dalam 
Parlemen Z.A. Ahmad mengenai 
soal korupsi legal di Gadjah 
Mada menjatakan, bahwa mung- 
kin sekali seksinja akan mengam- 
bil suatu kebidjaksanaan, bahwa 
sebelum dilakukan penindianan 
pada P.T. Gadiah Mada, Seksi E. 
akan mengirim satu delegasi jang 
akan berunding dengan pemerin- 
tah terutama untuk menanjakan 
bagaimana sikap pemerintah ter 
hadap soal korupsi legal jang di 
rams'kan disekitar Gadiah Mada 
itu, Sehagaimana diketahui. Seksi 
Pekerdiaan Umum dan - Tenaga 
telah memutuskan untuk mengi- 
rim penindian2 selama reses jni 
untik menindian dari dekat per- 
soalan di Gadjah Naa :tu. 

      Z.A. Ahmad- "pe , hhv 
tidak masuk al kalap Neta e 
rian PPK- samasekali tidak meng- 

ambil perhatian terhadap” narsaa- 
tan-jg besar ini. Tentang usaha2 if 
telah dik Lalankan mergenai “son! 
Korupsi Ea ZIA.- Ahmad mc 

  

EDISI POS. 

Besuk 1955 Indon Mulai 
Selfsupporting 

IDalam Mentjukupi Kebutuhan Baban 
Makapannja — Kata 'PM Ali 

: KONPERENSI BESAR dari 
nesia” (singkatnja Petani) Sabtu malam dibuka dengan mengada- 

diuga eleh Mr. 
Mr, Iskag Tjokrohadisurjo dan beberapa pemimpin P.N.I. 
resepsi itu diadakan pula upatjara berkabung 
hormat kepada para pedioang ig telah gugur umumnja dan 
pedjoang jang dimakamkan kembali ts. 29 jhl. 
Dewan Pimpinan Pusat » Petani” dalam kata 

  

Mr. Kasman A- 
kan Diadili 

Oleh Kedjaksaan 
Di Ambon 

KORES PONDEN »Berita 
Minggu” di Amber mengabarkan, 
bahwa stukken mengenai perkara 
Mr, Kasman Singodimedio dari 
Dewan Pimpinan Partai ,,Masju- 
mi”, oleh pihak Kediaksi 
Agung di Diakarta kini telah | di 
kirim dan diserahkan kepada pi- 
hak Kediaksaan Setempat di 
Ambon guna dilakukan pemerik- 
saan2 lebih djauh. Sebagai dike- 
tahui, terhadap Mr. Kasman Si- 
ngod:medjo telah dihnat proses 
verbal oleh karena utjapan2-nja 
ketika berpidato di Ambon bebe- 
rapa waktw jl. sesudah  kundju- 
ngan Presiden Sukarno kesana, 
dimana Kasman a.l. telah meng- 
gugat pidato Presiden disekitar 
soal ,,Pantiasila” setjara demikian 
rupa, sehingga oleh pihak berwa 
diib hal itu dianggap dapat meng- 
selisahkan rakjat serta membaha- 
jakan Tea anAN negara. 

Terhadap Mr. Kasman Singodi- 
medjo atob pihak berwadjih suda ah 
dapat dipastikan “akan  dilakuk: 
tuntutan, dimana  perk a 
pihak Kedjaksaan Setem 
bon sege 

pihak 

na sela jutnja diadili. 

Kedjaksaan Setempat di 

kini sedang sibuk dan giat 
kan pemeriksaan “terhadap - sedjum- 
lah orang disana ig dalam hai ini 
akan didjadikan saksi2 dalam ver- 
kara mengenai diri Kasn 
Singodimedjo tsb. D 1 
ta Minggu” 

       

    

    

  

    

   Mr 

  

HIDAJAT DJATI DARI P.K.I. 
AKAN DITUNTUT 

Berita dari Malang Man 
bahwa Hidajat Djati pembitiara 
wakil PKI dalam rapat umum tg. 
17 Agustus di Malang oleh nihak 
berwadiib akan dituntut berdasar 
Kitab Undang2 Hukum Pidana 
pasa! 207 karena dalam pidatonja 
telah melantjarkan kata2 jang di 
anggap terang melakukhn peng- 
hinaan terhadap alat2 kekuasaan 
negata, al. kata2 , tidak demo- 
kratis” dan ,.tidak nasional” terha 
dap instansi DPKN. e 
  

    

     

telah m 

wakilanni 

Djuli ig $ a s 

da  peme aan itu sudah dikiri m- 
kan | bundel lapora in lengkap i 
Dewin Pengawas” Ketangan | 

  

    

  

  

karis bahwa: sampai sekarang 

      

ada" 3 -matiam “usaha je diaKukan $ 
jalu: Pertama, deri pihak ie ber 
sangkutan- telah r 

nitya untuk peniclesei: 

ri maha u2' dan mahasis 

Kedua, usaha dari Dewan Pe nga    
was. Keuangan - Pusat di Bogor 

I-nihak 

isa 

g 12 : 

da DPR. pada tgl. 10 Asi 

du dan telah a i 
Seksi .E ig bersangkutan. K 

kedjaksaan sudah -mendjalar 
ntuk memeri! 

mung- 
1 lilan. 

Seksi. H. -Z.A. 

  

   
   

  

     
kan     

    kin « kemuka 
Demikian ' ketua 

Ahmad. (Antara). 

  

  

RRI Serang 
Taiwan Kirim Bala 

Kiamen 
Kin- Bantuan Ke 

men—Ada Kapal Rusia Dekat Hainan? 
—Golongan Islam Tiongkok Sokong 

Perebutan Taiwan 

RRT JANG BERULANG2 mengantjam hendak membebaskan 
Taiwan hari Djuny'at melalui radio Peking memberitakan bahwa 
hari Senin mereka sudah melakukan serangan terhadap Kinmen jg 
terletak di selat Taiwan. Pulau. 
Menurut radio Peking. serangan 
10 serdadu Kuomintang dan m 

ini biasa disebut djuga Ouemoy-. 
itu Galah menewaskan lebih dari 
enawan seorang serdadu. Tetapi 

"Siaran itu tidak menegaskan, bahwa RRT berusaha merebut pulau 
tersebut jang terletak hanja 15 mil dari pelabuhan Amoy di Tiong- 
kok Darat. 

Selandjutnja diberitakan, bahwa 

serdadu2 RRT telah mendarat G, 
Kuningtao dan kemudian mengun- 

durkan diri lagi. 
Pulau Kinmen berpenduduk kira2 

56.600 diiwa dan dikuasai oleh Kuo 
mintang semendjak diusir dari Ti- 
cngkok Darat dalam tahun 1947. 

Kalangan militer Kuomintang di 
Tarpeh hari Djum'at mengatakan 
bahwa berita radio Peking tentang 
diserangnja pulau Kinmepn atau Gue 
moy adalah ,,djusta”. 

Dikatakan, bahwa pada tanggal 
jang disebut radio Peking pulau 
Kinmen tidak mengalami sera- 
ngan. Tetapi kalangan itu tidak 
membantah bahwa pufau tersebut 
pernah diserang pada hari lainnja. 

Tetapi berita belakangan me- 
wartakan, bahwa Taipeh telah 
mengirim lebih banjak pasukan 
dan pesawat terbang ke pulau 
Ouemoy. 

Menurut siaran radio Peking, 
pasukan laut RRT jang terdir' 40 
orang hari Senin jang lalu telah 
menjerang pulsu tersebut dan se- 
tjara berhasil mengundurkan diri 
lagi setelah menewaskan lebih da- 
ri 10 orang serdadu Kuomintang 
'ang mempertahankan pulau terse- | 
but. 

Berita AFP dari Tokio dalam pa 
da itu mengatakan, bahwa pembesar 
nembesar angkatan laut Amerika di 
Tokio hari Djum'at menolok membe 
rikan komentar tentang - diserangnja 

pulau Ouemoy oleh RRT: dan: ten 
tang gerakan kapal Sovjet di sepan 
Miang pantat Tiongkok Selatan de 

kat Hainan seperti dikatakan dalam 
heherapa berita jang tersiar. Djuru 

bitjara “angkatan Maut Amerika di 
Timur Djauh mengatakan, bahwa 

reaksi atas berita itu mungkin akan 
diberikan "oleh Washington. 

Reaksi di Washington. 
Pembesar2 militer Amerika di Was 

hington, demikian berita U.P. lain 
ja, malam Sabtu mengatakan, bah 
wa kalau benar Ouemoy diserang, 

mungkin serangan itu dimaksudkan 
Wwiuk ment/oba reaksi Amerika atau 

RRT berusaha ,,menolong mukanja” 
etelah mengantiam hendak merebut 
Taiwan. 

Kementerian2 luar negeri dan pzr 
ahanan Amerika ' tidak. bersedia 

'berikan komentar atas: berita 

ith tentang “diserangnja Ouemoy pa 

    

da tg. 23 Asustus jl. 
Tetapi pembesar2 militer lainn/a 

mengatakan, bahwa mereka tidak 

menganggap insiden itu terdjadi da 
lam kalangan jang ditentukan.” 
Tampaknja dengan ini dimaksudkan 

peringatan Amerika, bahwa armada 
ke-7 Amerika mungkin akan mem 
pertahankan djuga pulau2 Kuomin 

tang didekat RRT. Pembesar2 Ame 
rika ini selandjutnja menambahkan, 
bahwa .mereka merasa pasti, serang 
an RRT terhadap Ouemoy itu tidak 

mengakibatkan armada ke-7 Ameri 
ka tadi beraksi. 

Golongan Islam Tiongkok 
sokong pembebasan Tai- 
wan, 

Rakiat Tiongkok jang  berigama 
Islam dalam pada itu dengan tegas 
menjokong seruan utk. membebas 
kan Taiwan, demikianlah dinjatakan 
oleh Shaikh Nur Mohammed, Wa 
kil Ketua Perhimpunan Islam Tiong 
kok, dalam suatu “pernjataan jang 
menjetudjui laporan,Perdana Mente 
ri merangkap Menteri Luar Negeri 

| RRT, Chou En-lai. 
Selandjutnja ditulis dalam pernja 

taan itu, bahwa rakjat Tiongkok dan 
orang2 jang tjinta damai  dissluruh 
dunia tidak dapat lebih lama Jagi 
mempertahankan diduduki Taiwan 
oleh rombongan Chiang Kai Shek jg. 
berchianat itu bersama2 dengan im 
perialis Amerika Serikat. Penduduk 
an itu merupakan suatu pengekang 

an terhadap keutuhan dan kedaula 
tan wilajah Tiongkok, merupakan 
tjampurtangan dalam urusan dalam 
negeri dan merupakan suatu. ant'a 
man bagi perdamaian di Timur 
Djauh dan didunia. 

Achirnja dikatakan, bahwa golong 
an Islam rakjat Tiongkok jakin, bah 
wa Taiwan akan dibebaskan dan 
berseru supaja lebih erat lagi bersa 
tu dalam perdjoangan untuk melak 
sanakan tugas luhur ini. 

& ' (Antara-Hsin Hua). 

       

    

    

   

 



     
   

     

    

   
    

   

   
       

     
     

  

   

  

    

    
    

    

   

      

     
   

  

   
   
   

—— rhie Randusari dan  menund 

| pada nanti. tgl. 29 Agustus - dj 

k dnpjaranih terd'ri 

| rangan dan kesukaran gedung S.R- 

  

— yta2 Ik. 30.000 anak 
— dak dapat diterma. Sedang ge- 

  

   

- Gerwani tjb. Kendal mulai N. 

Kongresnja jang ke-I. K sebagai pelaksanaan dari 
tusan Konggres Nasional bu 
ret jl. di Djakarta. Atjar 
bitjarakan dalam kongres 
ngenai masaalah jang langsu 
hubungan dengan nasib wanita. 

SAJEMBARA : 
Dengan melalui siaran RRI 5 

  

  

   

17.05, Taman Kepanduan 

mengadakan sajembara, Isi sajemb 
ra itu adalah berupa suara alat? : 
sik dan sebagian noot dari lagu2 

nja alat musik dan lagi-apajan: 
perdengarkan dalam siaran jitu. bakan dapat dikirimkan pada Tar Na 

     

    

    

   
   

ling lambat tgl. 8 September 
micnang2 akan disiarkan 
wmber 1954, 

Pa PA Lan Dp or 
USAHA MENGATASI KESU- n SNN Pa KARAN G 
RAKJAT 1    

LN Baen an / 
angunnegoro,  telal 

4 oren ialah Kepala K 
tor PP. 2 Djawa Tengah 
gian, Kepala Inspeksi S: 
Djawa Tengah Karim Moh. 
ial, anggauta DPD Propinsi 

   

  

  

        

   
   
   

  

kenal. Para pandu dapat menebak- | Tetapi 

Kepanduan KBI d/a RRI Bag. Sia-| MEN ran Djl. Pandanaran 138 Semg. pa-! Seorai 
: Hn lan UD : 

tgl. 12 Sep j diredi 2 aah 

    

      

    

  

li er jang 
setja UB 

  

     
   
   

  45. — 21.00 
h2 terdiri dari ant 

) dun Mr. Moh. Djuana 

   
      

    

    

ka   
   

  

      
   

     

membun deng 
angat mengerikan. Wanita itu ber- 

| ama Mutini, lebih dahulu ia menyi- 
1 badannja dengan minjak tanah. 

- badannja dibakar sen- 
ingg: a saat'itu djuga ia 

ninggal dunia. Sebab2nja ia ber- 
L nekad itu belum diketahsi, ta- 
ementara orang mengatakan bah 
:la pernah mempunjai saki: 

    

     

s3 20 POLISIAN. 

  

gian Pendidikan Nj- urya Had | (Sabtu pagi" jl. Kepala Kepolisi- 
Gan seorang orang tua mi 1d, UN an Prop. Djateng A. Bastari atas tuk membentuk suatu Jajasan Da nama Kepala Kepolisian Negara te- na Bantuan, untuk ber 

Ten 

dgn walinja, dan setiap 
»dik tnja Rp: 1— unt 

annja dapat dikumpulkan : 
sokongan sekurang2nia a i diketahui 

wu k 

  

Dm Lag" - Ik. 153 djuta- Dari uang se- 
diumlah itu, dapat digunakan 
membangun gedung S-R. sebanjak 
1 buah j Na Nan rmanent. 
Menurut - keterangai anja ge- 
dung S-R- Djaw. Teng jg ba- 
niaknja Ik. 5.000 buah separo 

rumah? sewa 

  

   
    

  

   

  

     

rang besar sekali beajanja. Keku- 

  

       
   

   

tsh. tidak sadia bagi murid jang 
telah #iudok dalami SIG “tetapi 

. dirasai pula okih anak2 jang akan 
masuk S-R., jang setiap tahunnia 

terpaksa 

    

    

  

     

| dung2 baru jang diusahakan oleh 
Pemerintah hingga kini baru men- 
Gapai Jk. 150 ge k th. 
'ni telah . untuk 

inan - baru se- 
iak S1 b beaja Rp: 

NDAH KARTA. 
Menurut kab: 

13 September jad. 
  

Rommens SJ. akan 

membimbing 3g 

kan usahania jane bermanfaat cw 

beliau telah 

|..na keventingan Geredia R.K. dan 
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| diselesaikan. Aksi pemogokan "tu 

|bang2 S.B: Internatio- diseluruh 
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Parochie Randusari, jaitu a.l. ber 
dirinja Sukasari. 

£ 

Kaum buruh jang tergabung “de- 
lam  S-B. Internatio tib.. Semarany 
milai hari Sabtu tel. 28 Asustus 

| telah mengadakan aksi pemogokan 
Pemogokan ini 'adalah atas 

instruksi dari Pusat S-B. Internatio 
di Djakarta, sebab tuntutan mereka 
terhadap madiikan mengenai soal 
gratifikasi tahun 1953 belum Gapat 

yA- kabarnja dilakukan pula oleh T 
3        donesia. jang diamlabnja 30 Tia- 

bang. Adapun aksi di Semaranp ini 
   

meliputi 120 orang buruh, baik tany 
bekerdja di Kantor maupun digu- 
dang2 Internatio. Pemogokan  tntal 
2kan dilangsunckan dinga pada hari 
Selasa dan Rebo jd. 
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ngah baniaknja murid 

| sjatat dan 
“lainnja membutuhkan perbaikan? 

ti 
5 ta 

Fa ng. 

| naga Magelang telah I 
ke Sumatra Timur sebagai trans-/ 

TUK PEMAIN SPORT !!! 

ISTAN, JAPAN dan INDIA. 
LEBIH MURAH dari jang lain. 
menjaksikan sendiri. 

A, TETAP BERLANGGANAN ! 

SAL STOKES 

fotel Du Pavillon) 

EU MINUM 

en Tjap ,, BOKAJA” 
| tua maupun muda. Chasiatnja Ang- 

3, serta “dapat menambah ketjintaan 

berusaha me lah menjampaikan hadiah penghib ngatasi kekurangan dan kesukaran 3 dasi Dia pedung Sekolah Rakjat di Djawa 
kepada 3 orang pemenang dari Dja 
wa Tengah tentang Sajembara Tje- 
rifera Film Kepolisian. Pemenang 
itu jalah: 'Marjono  Atmowidagdo 
dari Solo dengan tjeritera .,Koman- 
idan Kat€ dan regunja”,. Ngusman 
Dharwono dari Kepolisian Kendal 

  

    ap dengan tjeritera ,,Asmara dan Nega 
-.ra”, dan S.T. Sumarmarsono dari 

g “Kepolisian Temanggung dengan tje- | 
ritera ,,Tak akan kulupakan”. Ka- 
rena pemenang . Ngusman Dharwo- 
no telah meninggal dunia, maka ha 
diah diterimakan kepada isterinja. 

Pemberian hadiah itu dilakukan 
dengan suatu upatjara bertempat di 
Cantine Polisi di Bodjong - Sema- 
rang. Sebagaimana diketahui, sajem 
bara diadakan pada th. 1953 dan 
djumlah karangan jang masuk ada 
320 buah. Karena diantara 'djumlah 
itu menurut Panitya tidak ada jang 
10076 memenuhi sjarat2 jang diten- 
tukan, maka hadiah ke-I ditiadakan. 
dan hadiah ke-IF djatuh-pada Kusu- 
manto dari Djakarta, ke-lIl pada 
Awaludip dari PTIK: Disamping itu 

sada 12 hadiah penghibur, diantara- 
nja S hadiah : 
Keluarga Kepolisian. 

BERBAHAJANJA KALAU 
MAIN2 DNG 

: SIAP” nike 

bersalah dikrojok.. 
Berita jang disampaikan ' kepada 

kami mengatakan, bahwa baru-baru 
ini kira-kira djam 20.00 malam di 

Bt TAN ar. 

  

|. Gupernur I 
   

   
     

     

  

   
   

       
   

  

       

    

   

      

   

A 5. 'adakan konperensi “per 

iwa | mengenai politik, sosial 

      
    

      

ak | dimintakan perhatian 
   
   

  

“812 irigasi dan 3) ekonomi 
diri dengan tjara jg. | Surakarta. “5 

jang diberikan cleh 

      

    
     

    

      

     

  

    
        

TENGAH. || 
Djawa Tengah jg 

: Mangunnagoro Kemis 5 cia 

mengadakan kundjun 

|tempat diruang muka ge 
kota   

   

  

pe-| Residen dan Watikota aka ta, | 
1 DPD dan Keji 

    

Bupati2, anggauta2 

  

   

| pat. aa 3 & 5 : 19 3: 2 Er a 2 Pn 

.| Dalam  komperensi tsb. Residen kelahian terdjadi. te Mena 5 amun telah melapor. “Setelah 2 anggauta grombolan 
         

    

  

(kan keadaan daerah Surakarta, baik 
ekonomi. Ma AT 
| Oleh Residen Salamun 

  Idemokratisering pemerintah daera' 

Sesudah laporan Residen tersebut 

ikan sambutannja jang berisi nase- 
hat2 jang berharga, sesudah mara 
kemudian diadakan kesempatan un 
tuk berkenalan.  Konperensi perke- 
nalan itu berlangsung I.k. 2 djam la- 
manja. RA 

S. G. B. PERSATUAN GURU 
Ea KATHOLIK 

|. Oleh Persatuan Guru Katholik 
Tjabang Surakarta pada tgl. 8 
September jad.- akan dibuka di 
Solo sebuah S.G.B. jang “diberi 

| digedung SMP Kanisius II Nga- 
eman. $ na 
Sekolah tsb. diadakan diwaktu 

siang dari djam 14.00—18.00, 
dan hanja menerima anak2 lulu- 
san udjian masuk Sekolah Landju 
tan Negeri. Pendaftaran dimulai 
pada tg. 25-8 di SMP Kanisius I 
Kusumojudan dan SMP Kani- 
sius HI Ngapeman Solo. 

S.L. A.LP. ALISLAM. 
Untuk tahun Pengadiara, 1954/ 

1953 Pengurus Besar Al-Islam bag 
an Pendidikan Surakarta telah be, 
hasil membuka Sekolah Landjutar 
Agama Islam Pertama P.G.A. IV 
th. dikota Solo (diurusan P.G.A. V! 
th/S.H.I./S.M.A. Bg. D) untuk klas 
I dengan mendapat perhatiar besar 
dari anak2 tammatan Sekolah Rak- 

pendaftar itu beru dapat diterima 48 
orang anak berhubung gedung baru. 
jang akan didirikap untuk itu bari 
akan selesai pada awal tahun 1955 

rini. 5 

JOGJE 
GERAKAN PEKAN SOSIAL. 

Dalam rangka perajaan mempes 
ati ulang tahun-proklamasi kemer 

dekaan Republik Indonesia di Jogja 
jkarta oleh Kantor Sosial bersama- 
sama instansi Pemerintah dan orga 
nisasi2 masjarakat setempat telah di 
selenggarakan pekan sosial . selama | 

    

dialan Kembangpaes-baru ada suatuVT “hari dan diachiri tg. 27 Agustus 
peristiwa jang perlu 

of an meninggal- peda, tetapi ditempat tadi ia menge| ti mendirikan rumah anak 
kan Semarang untuk d'nindahkan tahui, bahwa lampu berkonja padam 

“ke Jogia. Selama 4 th. Jlamanja dan menghentikan sepedania untuk penjuntikan dan ijatja 
membetulkan. 

5JJAK. , diperhatikan. 
pada nanti tgl. Seorang pemuda A., tinggal “di Kp.| t jeran 

— Pastoor C Bulu Djiambon Gg. III telah naik sean, membentuk usaha2 sosial seper 

Tidak antara Jama nik pertolongan, menghibur 

1954. Dalam hari-hari gerakan tsb. 

. panitya | 
egak kesusilaan dan ' membuka 

dipolikli- 

  

    
datang ah seorang jang berlaga me dan fakir miskin, chitanan, -pember- 
nolong dan orang 
kan A untuk pindjam lampu ditem 
pat jang ditundiuk. Setelah A mele 

. paskan sepedanja, ternjata orang ta- 
id lantas membawa lari sepeda 
'jang kemudian diketahui A: Dengan 
segara ia mengubernja dan merebut 
“kembeli sepedanja jang dibawa lari 
dengan -berhasil. Tetapi  nasibnja 
agak malang. A lalu disiapkan oleh 
penolong tadi dan achirnja lari Sam 

par di Seteran-da'am, dan  dikero 
tok. Seorang lain K. jang mengeta 
hui perbuatan jang melanggar hu 
kum tadi segera memberi pertolong 
an kepada A jang kemudian diserah 
kan kepada Seksi III. Dengan men 
Sapat luka-buka kemudian A. dikirim 
ke RSUP Semarang untuk dirawat 
selandjutnja. - 

SA PERPISAHAN. 
' Pada tanggal 17 Agustus 1954, 

dikantor Kedjaksaan di Sema- 
—.crang telah diadakan pertemuan 

- perpisahan antara para pendjabatj 
Kedjaksaan dan Mr. Vervloet jg. 

- menurut keterangan pada tgl. 1 
September 1954 akan meninggal- 
kan Semarang untuk menudju ke 
negeri Belanda. 

we 

PINDAH KE SUM.-TIMUR 
18 keluarga terdiri dari S1 dji- 

wa, Sabtu jang Jalu dengan per- 
antaraan kantor Penempatan ' Te- 

berangkat 

migran. Mereka berasal dari dae: 
rah katiamatan Setjang, Mungkit, 
Mertotudan, Tempuran dan ka- 
tjamatan kota Magelang. Disana 
mereka dipekerd'akan dim lapang 
perkebunan dengan perdjandjian 
selama 3 tahun. 

  

ecialists 
SEMARANG.   

    

     

   
   
   
     

    
   

walaupun jang sudah lojo kem- 

ONG DJIN TONG ' 

1885 — Semarang. 

   

Setelah habis | 
.- waktunia mereka pulang ketem- 
ST pat asalnia, dengan beaja perke 
' .bunan tsb. 

IDJUMLAH PENDUDUK JANG 

' keluarga 

2 ngan para peladjar. S3 

“Gerakan pekan sosial tersebut di 

ini memerintah sihan kampung2 dan pertemuan de 

| menindjau dan 'mempeladjarj tjara2 
penjelegngaraannja, untuk didjadi- 
kan tjontoh “bagi daerah2 diluar ko 
tapradja Jogjakarta. . 

| G.P.S. adalah usaha bimbingan 
“sosial setjara massaal dengan tudju 
' an membangkitkan dan mengembang 
kan kesedaran dan tanggung djawab 
sosial kepada masjarakat agar tim- 

tuk membentuk usaha2 sosial jang 
berguna bagi masjarakat. 

TJIREBON 
2... BERITA? SINGKAT. 
— Oleh Pengadilan Negeri Tji 

rebon baru2 ini telah didjatuhkan 
hukuman denda sebesar Rp 600.- 
atau hukuman kurungan 60 hari 

  

masing bernama T. T. J. dan 
J.P.G. Mereka dipersalahkan me 
langgar peraturan larangan penjo 
sohan beras. EU ag 
— Selama triwulan ke-Il tahun 

ini, telah tertjatat 25.453 orang 
penduduk Kabupaten - Kuningan 
jang berobat kepada klin 

pembantu dan rumah2 sakit jang 

batan selama itu sebesar Rp 24. 
804.— 
— GT. Tjab. Tjirebon kini 

sedang menjiapkan untuk mendiri 
kan sebuah Balai Pendidikan Wa- 
nita Tani didesa dan ketjamatan 
Plumbon.  Balar itu diharapkan 
|akan dapat dibuka pada besok 
tgl. 17 September 1954, bertepa- 
ep aa ulang tahun pertama 
Nak TA en 5 pola 

|DI-TRANSMIGRASIKAN. 
. Djawatan. Transmigrasi Rayon 
Tjirebon jang  menjelenggarakan 
transmigrasi. dari Prop.  Djawa 
Barat, ketjuali Kares. Banten, se- 

Idjak th. 1951 sampai achir Djuli 
1954 telah  men-transmigrasikan 
12.499 dijiwa penduduk  Djawa 

Kares. Banten. Dari sekian djiwa 
itu terdiri dari 3.315 kepala ke- 
Juarga. | Pengiriman transmigran 
dibagi dalam 3 bagian, jaitu trans 

. migrasi keluarga, transmigrasi isti- 
-mewa jaitu jang chusus kedaerah 
| Kares, Banten, dan transmigrasi 
umum.  Djumlah. transmigrasi 

.uptum merupakan djumlah jang 
-terbanjak bila dibandingkan dng. 

| wansmierasi 'lain2-nja. Sedjak Dia ' 
Lnuari sampai achir Djuli 1954 
tertjatat pada transmigrasi umum 
sebanjak 1.114 kepala keluarga 

  
"|iang terdiri dari 3.994 djiwa jang 

dipindahkan ke Sumatra Selatan. 
Diantaranja sebanjak 266 kepala 

erasal dari Kab. Tjia- 
mis, 

   

    

  

      

      

   
    

   

    

  

   akarta, jg diha lin 0th: 

an|tua2 DPRDS, dan instansi2 setem- | ka 

tandang, maka mereka mel 
| 1diri dng, tunggang-langgang. 

didaerah | B 

  

  

| Gupernur Djawa Tengah memberi) bartai2, 

nama SGB. ..P.G.K.”, bertempat | 

Isobo untuk menindjau 

jat VI th. Di»ntara Lk. 100 anak | 

ftua Dewan Daerah Djateng Sugon- 
do Djojopuspito bekas Menteri Pem 

   
    

    

telah diadakan tjeramah2 kesosia-| 

'I- 'kundjungi oleh pegawai2 Sosial da : 
14 ri seluruh daerah- Indonesia untux 

bul atuto-agtiviteit masjarakat, un- 

kepada'2 orang Tionghoa masing | 

poliklinik2 | 

tersebar di ketjamatan2 Kabupa- 
ten tsb. Pendapatan biaja pengo- 

Barat keluar Djawa dan kedaerah | 

  

    
   

  

      

    
   

    

   

  

   

       

itu mengetahui orang2 datang ber 
a melarikan   

    

   
    

   

ikundjungi oleh 
44 Organisasi termasuk 
serikat2 sekerdja, buruh 

., pada tg. 24 Agustus jL telah: 

berdiri ..Badan Kerdja-sama Par- 
'tai2 & Organisasi2 Wonosobo”, 
'Presidium badan tsb. dapat ter- 

    

   | sedju 

  

bentuk dan. terdiri dari: PNI.: 
PKI Sobsi. PGRI dan FPI. Ba- 
dan tsb. telah mendapatkan suatu 
keputusan untuk mengadakan per 
|njataan bersama sbb.: 

1. mendesak adanja pentjabutan 
peraturan dari Djawatan Padjak 
meagenai  penemnelan meterai 

|Rp 0,30 pada tiap2 tanda-anggau 
ta: 2. mendesak Pemerintah Dae- 
rah Otonoom Kabuvaten Wono- 

kembali 
peraturan tentang padjak jang di 
kenakan pada pemasangan span- 
doeken2/posters2 dan 3. menie- 
salkan Jaksananja- peringatan 17 
Agustus 1954 di Wonosobo i-b.I. 
dan mendesak “ditjabutnja  lara- 
ngan rapat2 umum pada tanggal? 
17 Agustus selandjutnia. j 

| Dalam pada itu diputuskan dju 
ga untuk mengadakan suatu dele- 
'gasi kepada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Wonosobo guna me- 
-niampaikan kenutusan2 bersama 
ig berkenaan dengan neraturan2 
setempat tsb. diatas. 

P.SI. DJATENG BERKON- 
& PERENSI. 

| “Partai Sosialis Indonesia seluruf 
Djawa Tengah kabarnja akan me- | 
langsungkan konperensinja di kotz 
Magelang dari 10 sampai 12 Septer 
ber jang akan datang. $ 

Konperersi akan mendapat kundju 
ngan dari tjabangnja seluruh Djawa 
Tengah dan akan dipimpin oleh ke. 

bangunan dar Pemuda. Pada hari 
Pertama konperensj itu chusus 'diha 

h. anggauta- Hari. berikutnja 

AN aka 

. Iijadi counsellor 

1 tjabang2 dan K orderakan 

Duta Besar 

Dim$Perdjalanan Ke 
Indonesia 

DUTA-BESAR Soviet Uni uu- 
tuk Indonesia D mitri Alexandro- 
we aa dan sangan Sari 
stafnja dikabarkan hari Djum'at 
ber.olak dengan kapal dari Italia 
menudju Indones'a- Diduga mere- 
ka akan tiba di Dakarta dua 

Sementara itu hari sama “ u Agi- - Sa aa orang dari stafnja 
telah lebih dulu tba di Djakarta 
Menurut keterangan, — seluruh 

ra jdjumlah stafnja akan terdiri dari 
Lk. 30 orang. : 

. Sapa Zhukov? 
Ia bukan crang asing dalam 

oai2 Timur Djauh, karena dari 
rahun 1943 — 1945 mendjadi ke- 
»la direktorat Timur Djauh pada 
ementerian Luar Negeri USSR. 

Sebelum tu 4 tahun lamanja men- 
USSR di Die 

. Ia dilahirkan ditihun 1909, lu- 
'us perguryan tinggi politehnk 
Leninsrad. 145 — 1948 men- 
Ijadi Duta-besar luar biasa dan 
rerkuasa penuh  USSR di Chil. 
“1948 — 1953 kepala direktorat 
Amer'ka Latin Kementerian Luar 

"bang. 

lingga ja dianekat sebagat drta- 
secar nnfuk Indonesia, ja mendiar 

| kepala d'rektorat protokol Ke- 
nenterjan Luar Neceri USSR (An- 
rara). 

(0. DIPERPANDJANG. 
Masa mengensi ,,Peraturan 

lonansi tentang «' andiing 
(Hondsdolheidordonnantie) untuk: 
Jaerah Kota Besar Semarang, jang 
telah dilakukan, dinerpandiang lagi 

Be ambkk tanggal 6 Nopember 1954. 

Me Ah 

Sport Me 
"SONNEVILLE ..DIKOTJOK” 
OLEH WONG PENG SOON. 
Tentang pertandingan2 exhibi- 

tion bulutangkis jang diadakan se 
malam di Singapura, lebih djauh 
A.E.P. mengabarkan, bahwa djua 

'ra dunia Wong Peng Soon telah 
mengalahkan  djuara Indonesia, 

Or- 
gila” 

sets15—5, 15—7. Lk. 8000 pe- 
nonton diantaranja tampak, djuga 
Komisaris Djenderal K 
Inggeris untuk Asia Tenggara, Sir : 
Malcolm Macdonald menjaksikan j 
Wong “dalam waktu 22 menit 
,mengotjok” Sonneville, memak- 

Kakan djago Indonesia itu berlari2 
untuk menangkis pukulan2 stroke 
lawannja jang djuga memperli- 
hatkan permainan esek | 
smashes jang baik sekali. Tapi 

    
    

       ula situasi politik dalam dan luar 
negeri. Dpat ditambahkan, bahwa 
konperensi tersebut akan dihadiri 
seorang .anggauta DP PSI Subadio 
Sastrosatomo anggauta Parlemen. 

Pasukan? 

| TENTANG PEMERIKSAA 
Timur” jang : oleh Pen 
wah ini Opa, dari djalann 

sendjata itu jang berupa Colt 91.. 

njerahkan sendjata itu dalam ke 

menegaskan. bahwa mengenai pe- 
njimpanan sendjata itu memang se 
suai dengan tugasnja dimana ta oleh 
»Kolonel Abdul. Muchni Panglima 
Divisi T.LI. Djawa Tengah” diperin 
Itdhkan untuk mengumpulkan sen- 
|djata2 dalam djumlah jang tak ter- 
batas. 
ikan pula bahwa ,.tugas” jang didja- 
lankan sekarang ini baru dalam ta- 
|raf persiapan, oleh sebab itu dalam 
kedudukannja sebagai ,,p.d. Pangli- 
ma Divisi T.LI. Djawa Timur” ia 
'katanja belum diberi pangkat resmi 
(hadfirin — tertawa). Keterangannia 
itu diberikan oleh terdakwa ketika 
ditanja oleh Hakim pangkat apa jg. 
telah diberikan kepadania “ sebagai 
|sp.d. Panglima Divisi TJ.I, Djawa 
Timur” itu. Mengenai pasukan2 ber 
sendjata jang katanja kini sedang di 
persiapkan itu, terdakwa Amirudin 
mendjelaskan bahwa pasukan2 itu 
akan digunakan pada waktu bilama- 
na ada-,,pihak2” jang menjerangnja 

Terdakwa sementara itu menjata- 
kan pula bahwa keadaan di Djawa 
Timur memang djauh sangat “ ber- 
lainan dengan keadaan di Djawa 
Barat. Oleh sebab itu untuk men- 
tjapai tudjuannja didalam mewin 
djudkan ' ,,Negara Islam Indonesia” 
di Djawa Timur tidak bisa dilaksa- 
nakap dengan ' setjara gempurZan, 
demikian terdakwa Amirudin,  Me- 

an umum, 6 
Terdakwa Machmud jang dikenal 

"sebagai orang Kepandjen dekat Su- 
'rabaja mula2 menjangkal beberapa 
tuduhan jang didjatuhkan atas diri- 
nja seperti apa jang .tertjantum da: 

lam proses. perbal polisi, Menurut 
terdakwa pengakuannja dimuka po 
tis diberikan dalam suasana jang 
sangat menekan dirinja dan untuk 

. menghindari pukulan2 jang tidak dt 
inginkan. an Sa dana 

Keterangan cm 
Atas perternjaan Hakim terdawa ke | 

mukakan bhw ia mengenal tertdakwa 
Achmadi al. Amirudin itu sbg. Kjai 
biasa Jakni Ik. 1 bulan sebelum ia 
ditangkap disalah satu langgar. Ter! 
dakwa Kjai .Amirudin menurut ter 
dakwa Machmud pernah tiga kali 
datang . kerumahnja, Waktu Kjai   

Dir 

(Atas pertanjaan Hakim terdakwa 

Kepada Hakim ia menegas- 

nurut terdakwa ,,pasukan”-nja kata- j 
nja akan bergerak sesudah pemilih-' 

pora demikian, TN 
apat djuga memberi periawa- 

fnan 0 up ba ehi 
Ge an on puas. y 

kan der Singapura, | 
Omar Tbrahi asil menang- 
kan l set ialah set kedua dengan 
angka 15—9, sedang dalam set 
Pen ia kalah dengan angka 

   
et 

| 
| 
i Djawa Ti- x, 

N Panglima Divisi TII Djawa 
gadilan Negeri di Malang diba- 
/a pemeriksaan. Tentang penjim- 
njebabkan ja achirnja ditangkap 

terdakwa Achmadi alias Amirudin mendjelaskan bahwa 
dan-5 butir peluru stengun dibe- 
Achmad Hasan bertempat tinggal 
Pada suatu ketika ja datang di 

dirumah terdakwa Machmud dan me- 
adaan ferbungkus untuk disim 

Amirudin menginap dirumahnja jak 
ni pada hari jang. terachir, oleh ter 
dakwa Machmud katan/a Amirudin 
diperlakuk:n sebagai tamu — biasa. 
Terdakwa tidak menduga sama seka 
li, bahwa dengan kedatangan Ami 

rudin dirumahnja itu akan mengaki 
batkan dirfija seperti apa jang diala 
minja sekarang karena terdakwa me 
mandang Amirudin adalah Kjai jg. 
dudjur. Djuga tentang sendjata api 
j:as dititipkan padanja, menurut pe 
ngakuan terdakwa Machmud tidak 
diduga sama sekali bahwa jang diti 
tipkannja itu adalah sendjata api, ka 
rena jang diserahkan. padan,a meru 
pak'm.saru benda jang terbungkus. 

Dua orang saksi jang djuga di- 
periksa pada hari Rebo itu djuga 
memberikan keterangan2 jang pa 
da pokoknja memberatkan bagi 
terdakwa. Sesudah mendjelaskan 
bahwa terdakwa mengaku rernah 
memberi pindjaman uang seba- 
njak Rp. 500.— kepada Amiru- 
din, terdakwa Machmud mene- 

.rangkan kepada Hakim ' bahwa 
ketika kedatangan Amirudin - di- 

Maksud gerakan di Dia- rumahnja jang terachir itu (ketika 
itu terdakwa katanja sedang dim 
keadaan sakit) djuga dinasehatkan 
supaja terdakwa Amirudin mela- 
porkan diri kepada kepala desa. 
Berulang-ulang terdakwa Mach- 
mud menjatakan kepada Hakim, 
bahwa ia sekali-kali tidak mempu 
niai piatan untuk melakukan ke- 
djahatan2 seperti apa jang diren- 
tianakan oleh terdakwa Amirudin 
itu. ANA 

Saja berani bersumpah. 
sUntuk ini saja berani bersum 

pah”, demikian terdakwa Mach- 
mud. Dinjatakan selandjutnja bah 
wa melakukan perbuatan2 seperti 
jang direntjanakan oleh terdakwa 
Amirudin — menurut terdakwa 
|Machmud sama  halnja dengan 
' mengchianati organisasinja sendi 

ri. sedangkan  organisasinja kini 
jadalah sebagai organisasi pendu- 
| kung pemerintah, Demikian ters 
dakwa Machmud jang menambah 
kan bahwa ia tidak ingin mendi 
rikan, negara didalam negara, se- 
dangkan | perdioangannja untuk 
melaksanakan tjita2 ideologi orga 
nisasinja akan ditempuh melalui 
saluran2 demokrasi. 

Sidang pemeriksaan perkara ini 
akan dilandiutkan pada tanggal 7 
September jane akan datang di 

| mana, Djaksa Fadjeri akan mera- 
berikan reguisitoirnja (Antara). 

TE 

| ..Lapangan 

Vesuri USSR, dan paling aceh, 

Ferry Sonneville dengan straight | mor telepon 
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Ssguare Mile Of Sin" 
Desas Dekat Piccadilly London — Pelatjuran 

Makin Menghebat— Ada Advertensi ,.Pidjit» Lengkap“ — 
I-Kalau Butuh Kawao Boleh Telpon "Call Girls — Polisi 

Bertindak Tapi Hasilnja Sedikit — Bila Sudah Didenda 
| 

Sekali Seminggu Bebas Dari Gangguan 
an, Oleh: Frang Morgan — Chusus Suara Merdeka”. 

PEMERINTAH INGGRIS serta Scotland Yard-nja tidak banjak mendapat hasil dalam usaha 
nja membrantas kedjahatan dan pelatjuran jang telah mentiapai rekor paling tinggi pada 'banjak 
tempat di Inggris dalam tahun penobatan Ratu Inggris, jaitu ditahun 1953. Penyelidikan jang di 
lakukan pada tempat2 dimana ke djahatan2 itu dilakukan — dan terutama kota London — mem- 
bektikan bahwa djumlah pelatjur' jang bergelandangan didjalan2 masih belum berkurang, sementa- 
ra tjara2 mereka menawarkan diri dengan terang-terangan masih belum melihatkan tanda perobahan, 

Lapangan Dosa”. 
Pelatjur2 jg bergelanuangan di se 

kitar ,,Lapangan Dosa” -(,Sguare 
Mile of Sin") dari Piceadiily Sguare 
dikota London, ternjata semakin 
naik djumlahnja dap masih merupa 
kan sumber kegemparan dan kema 
rahan bagi mereka jg datang ber- 
kundjung dari Tuar negeri. Tanda 
berkurang jg telah nampak sedikit 

“dalam gelombang pelatjuran semen 
djak musim panas jg lampuu : dalah 
disebabkan kenjataan,  pelatjuran2 
serta makelaar2nja hanja mengura- 
ngi kegiatannja berhubung banjak- 
nja tamu? luar negeri untuk me- 
njaksikan penobatan Ratu Inggris 
selama bulan Djuni tahun jg lalu 
dan bukanlah lantaran . tindakan? 
keras jg diambil oleh pihak polisi. 

|. Beberapa tindakan jg berhasil da 
ri pihak polisi dalam serbuannja 
terhadap tempat2 ,eall girl” (.ga- 

“dis panggilan”) di London  hanja 
''menundjukkan perbaikan diluar sa- 
dja dalam masa 12 bulan ini. 

5 Ke sCall Girls”. 
(Perobahan terpentiig jg terdjadi 

dalam kedjahatan serta pelatjuran 
ita ialah telah lenjapnja iklan? 
(call gir?” dari warung2 dipinggir 
djalan dibagian West End kota 

dapat mengawasi pelatjur2 ini. Se 
tiap orang dari beberapa puluh da: 
ri mereka jg ditangkap dihadapkan 
kemuka pengadilan serta didenda 

masing2 £- 2. Tapi setelah memba 

jar denda itu mereka langsung kem 

bali melakukan  pekerdjaan2nja im 
untuk mendapatkan kembalj u.ng 
pembajar denda tadi. 

Bebas untuk 7 hari, 
Pelatjur?2 itu diurus oleh seorang 

kepala jg mempunjaj daftar kerdja 
menurut mana 'djika seorang pela: 
tjur tertangkap pada malam in di 

seret kemuka pengadilan maka di: 
tidak lagi akan bisa ditangkap kem 
bali. selama, misalnja,  tudjuh hari 
berikutnja. 

Ada tanda2 bahwa  polisipun te- 
lah “mengetahui sistim dafiar ini. 
dan ada pula orang mengatakan 
bahwa daftar itu dapat diperguha- 
kan oleh pihak polisi untuk meng: 
wasi perempuan? lajtur' itu. 
Dalam bulan September tahun js 

lalu, seorang komandan polisi Lon 

don dan seorang pembantu Menteri 
Dalam Negeri telah dikirim ' ke 
New York untuk mempeladjari tja 
ra2 polisi New York menghadap 

masaalah pelatjuran dikota tsb. Ke 

dua orang itu telah kembali di Ing   
ta dapati ratusan iklan2 seperti di 
atas jg digantungkan . dimuka wa- 
rung2 dilorong2  ketjil: “didaerah 
West End. Iklan2 itu kadang? di 
sertai dengan potret call girls”. 
(Pada setiap waktu di siang hari 

kita “lihat .orang Jaki2 berkerumun 
.pada tempat gantungan iklan2 itu 
sambil mentjatat alamat 

wanita2 ig menawar- 
kan dirinja setjara begini. 

  
Keradjaan | Iklan itu biasanja disusun demiki 

an: 
»Seorang wanita jg djelita mem- 

berikan pidjit lengkap serta rawa: 
tan2 lainnja. Harap “ berhubunyen 
dgn. Jean, Telepon No. XYZ1234 
Para pasien akan didatangi ditem- 
patnja”, atau: 

Seorang gadis jg muda  rema- 
dja dan sangat baik untuk model 
potret bisa diminta distudionja sen 
diri. Alat potret dan lampu 

tepon nomor ABC 8916”. 

Dibelakang iklan2 ini kita hanja 
menemui rumah2 tempat pelatjur2 

atau call girls” jg meminta  beja- 
ran mulai dari £ 2.2 
tengah djam atau £ 25 untuk saru 
malam. 

Protes iklan tjabul. 
Dalam Balai Rendah dan Tinggi 

Inggris pernah dimadjukan protes 
supaja diambil tindakan untuk 
menghapuskan iklan2 sepert, diatas 
sebagai bagian dari langkah2 utk. 
membersihkan London selama mu- 

mur Akan: Bergerak ang Pelihaog dengan eno: 
hilang satu persatu sesudah diam- 

Setelah Dilaksanakan nja Pemilihan bil tindakan2 keras terhadap pemi- 

Umum—Pengakuan ,,Pd. Penglima 
3 Divisi TII Djawa Timur« 

lik warung? jg memberi kesenipa- 
tan untuk menggantungkan 
itu di toko2nja. 

! “Dj London pada 
hanja akan melihat beberapa tusir 
iklan seperti diatas pada tempu2 
dimana dahulunja tergantung ratu- 

san iklan. Iklan2 jg masih ada itu 
disusun dengan kata2 jg lebih so- 
pan dan ditulis dengan tangan di 
atas papan berukuran dua intji pzr 
segi. Diatasnja ditulis: ,,Hont soit 
gue maj y pense” (Hinalah mereka 
jg berfikiran buruk) ditambah den. 
nomor telepon dan waktu  kerdja 
»antara sore sampai pukul 7 ma- 
lam”, 

“irland 

Polisi bertindak. 
..Tindakan besar2-an dari pihak 

Polisi untuk memberantas Pela- 
tjuran dikota London” jg disiar- 
kan dengan plakard diseluruh 
Inggris dan bagian2 lain dunia 
tahun jang lalu memberikan hasil 
tidak lebih. daripada -hilangnja 
iklan2 pelatjuran itu dari djalan2, 
Ditempat2 lain pelatjuran itu ber- 
simaharadjalela terus seolah-olah 
tidak ada sesuatu jang mengha- 
langinja. 

Tindakan? lain jang diambil 
oleh pihak polisi rupanja hanja 
dengan menyeret kemuka penga- 
dilan beberapa pelatjur2 serta 
pengurus rumah2 latjur. Dalam 
semua perkara ini pihak polisi 
mendjalankan rolnja dengan me- 
njuruh beberapa orang anaegota 
polisi laki2 dan wanita untuk me 
njamar dan pura2 mendiawab 
iklan itu untuk mendapatkan 
-rawatan istirahat”, ,.pidjit leng- 
kap” atau ,.Studio potret” sebagai 

as disebutkan dalam iklan? 
itu. / 

: Siasat Polisi Wanita, 
| Banjak anggota polisi wanita de- 
ngan meniamar memadjukan diri 
untuk mendjadi ,,guinea- p'gs” (ba- 
rang-pertjobaan) dari pihak polisi 
dengan menawarkan dirinja kepa- 
da pemilik2 rumah Jstjar itu untuk 
mendjadi pembantu dalam perdaga: 
ngan djahat itu. 

Penierbuan polisi ig menjusul ke 
mudian telah berhasil ' membersih- 
kan beberapa bush rumah latiur, 
tapi ratusan rumah Jlatjur jg lain 
masih h'dup subur, dan sekarang 
karena iklan didjalan2 itu sudah ti 
dak ada lagi maka kemungkinan 
Sangat tipis pihak polisi akan bisa 
mendapatkan bukti2 tentang perbua 
tan hina itu. 

  
Call girls ig sudah tidak bisa lagi 

mempergunakan  djalan iklan itu 
kembali bergelandangan  didjalan2, 
terutama didaerah Soho, ig mendja 
di pusat restoran2 besar dan lampu 
jg terang benderang, dimana Seriap 
malam kita akan mendapati selusin 
atau dua lusin pelatjur2 bersandar 
kedinding atau berdiri dibawah lum 
pu2. jg djaraknja 20 yard dari 
»Sguare Mile of Sin... 

Akan  dipertukan tenaga polisi 
tudjuh kali sebanjak kekuatan. poli 

| si London jg ada sekarang untuk 
“ 

. London. Selama musim panas dan | 
awal musim dingin tahun jg lalu ki 

serta no-: 

. i 
waktu ing kia! 

   
    gris dalam bulan 

lah menjerahkan laporannja kepada 
Menteri. Dalam Negeri, Sir Davic 
Maxwell-Fyfe, dan rupanja soaj itu 
habis disitu sadja. 

Bintang film ditangkap. 
|. Sir David “kemudian: mengu- 
mumkan, bahwa dia sedang mem 
pertimbangkan utk. mengadakan 
perobahan dalam undang2 jang 
berlaku sekarang agar dapat di- 
djalankan pengawasan lebih keras 
terhadap pelatjuran, baik pelatjur 
laki2 maupun perempuan, serta 

| pengurus2 rumah latjur. Tapi hal 
ini didengar dalam bulan Nopem- 
ber tahun jang lalu, dan berita2 
selandjutnja tak pernah didengar 
lagi sampai kini. 

Dalam bulan 'Nopember - itu 
|djuga Sir David menolak permin 
taan untuk membentuk sebuah 

  

terse-: 

dia. Berhubungan dengan Betty, te-" 

  

sh. untuk se-' 

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 

: Semarang, 31- Agustus 1954: 
Djam 06.10 Gamelan Degung: 

06.40 The Andrews Sisters: 07.19 
Kwartet Irama: 07.45-- Orkes “Mtas- 

12.05 Orkes Radio Surakar- 

ta: 4245 Piano medley: 13.15 
Conznca modern: 13.40 . Konsert 
Sisng, 17.05, Hiburan Sore: 17.0 

Hiburan Sore (landjutan), 13.15 
Gerongan Sendja: 19.36 Merdu me- 
raju, 20.45 Sasando Timor, 21.15 
Aneka “Irama, 22.20" Lagu2 Gam- 
bus, 23.09 Tutup. 

Cutie: 

Surakarta, 31 Agustus 1954: 

Djam 06.03 Gending2 Djawa: 
06.45 Indoresia gembira: 07.15 
Waltz dan Samba: 07.45 Dari Bali: 
12.03 Lagu? Indonesia, 12.45 Per- 
mainap Accordeon, . 13.00 Rajuan 
Siang, 13.45 Konser Siang: 14415 
Rumba: 17.05 Dunia kanak2: 17.45 

Varia Djawa Tengah: 18.00 Tjcr- 
tera kanak2s 18.15 Seni  Karawi- 

tan: 19.30 Pilihan Pendengar: 20.39 
Piano Tunggal: 21.30 Orkes O.H. 

Penghibur Hati: 22.15 Aneka war: 
na: 23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 31 Agustus 1954: 
jam 06.10 Hidangan  Peibagsi 

orkes, 06.30: Kanak2: 07.15. Ban- 

dung 'nan njaman dan Permai: 

07.30 'Tambaran  Njanjian Barat: 
12.15. Orkes: May Fair, 12.30 Te- 
ngo Gan ' Rumba, 12.45 Vocalia 
Klasik: 13.10 Stambul' dan Kron- 
tiang, 13.50' Dari Film Patir Pan: 
14.00 Rajuan Mudjiwarti: 17.15 Ra- 

juan kanak2: 17.40 Orkes Malaju: 
1815: Siaran untuk” AP: 19.40 

24.00 Tutup. 

Semarang," 1 September 1954: 
Djam 06.10 Orkes Victor Silvss- 

ter, 07.40 Purparagam Indonesia, 

NT8AS Lagu2 jg digemari: 18.30 Hi 
dangan Corps Musik Mobrig: 19.36 

Sekuntum Melati: 20.30 Krontjong 
Asli: 21.15 Dari dan untuk. Penuc- 
ngar: 22.20 Darisdan. untuk Pende- 

ngar (landjutan), 23.36 Tatu». 

  
Surakarta, 1 September 1954: 
Djam 06.03 Polka dan waltz, 

06.15 Nien.dan Didi: 06.45 Lagu2 

Maluku: 07.15. Njaniian  bersame: 
12.03-12.45-13.45  Klenengan dari 

Puros 17.05 Bu Nies dengan ka- 
nak2nja: “17:15 Varia  Djawa Te- 
igakis 18:15 Ruangan“ A-P: 19:39 

Sonata piano: 19.45 Kontak dgn. 
Pendengar: 20.30 Radio Ton W:- 
jang Orang: 22.15 Radio Tonil Wa- 

jang Orang (landjutan): 24.00 Tu- 
tup. | 

Jogjakarta, 1 September 1954: 
Diam 06.10 Soran pagi: 06.30 

Tijlempungan: 07.10 Tijlempungan 
(andjutan): 12.05. Langgam me- 
dern: 12.30 Konsert Siang: 13.15 
Rangkaian rajuan2 Malaya: 13.50 

“Suara “Herijati: 14.00  Krontjong 
Siang: 17.00 Lagu2 kanak2: 18.15 

Njanjian “ Kusbini dan Abdullah: 
1830. Peladjaran  lagu2. - Djawas 
19.40 Warna warni . Barat: 20.15 

Hidangan Irama Trio, 21.30 Lam- 

baian Pulau Maluku: 22,10 Suara 
"Malam, 23.00 Tutup,    

Oktober dan te: : 

ladjari undang2 jg. berhubungan 
dengan homosexuil, setelah diha- 
darniia kemuka pengadilan se- 
orang bintang pilem jang terke- 
muka di West End, seorang bang- 
Sawan,” dan. seorang anggota 
geredja jang ternama, atas tudu- 
han -melakukan homosexuil. 

Soho 'disirik” tamu2 
wanita luar negeri. 

Waktu itu diumumkan pula, 
bhw. angka peristiwa hamosexuil 
di Inggris telah meningkat dari 
1.276 ditahun 1938 mendjadi 
5.443 ditahun 1952. Djumlah pe- 
latjuran djuga meningkat, tapi 
tidak sebanjak djumlah  hemo- 
sexuil. 

Banjak tamu2 dari luar negeri, 
terutama tamu wanita, mengaia- 
kan mereka tidak mau berdjalan 
kaki melalui Soho dan Picadi!y 
Circus dimalain hari, karena ha- 
njaknja pelatjur2 bergelandangar 
disana. 

Tidak sadja pernah terdjadi 
tamu2 wanita itu didatangi oleh 
Orang laki2, tapi pesatjur2 itu 
melemparkan kata2 kotor terha- 
dap mereka. Dan pula pelatjur2 
itu sendiri mendatangi laki2 jang 
lewat disitu untuk menawarkan 
dirinjia setjara terang-terangan. 

Pihak polisi mengatakan. bah- 
wa dengan undang2 jg berlaku 
sekarang, mereka tidak berkua 
sa untuk membantras masaalah 
pelafjuran dikota London. 

Birokrasi 

Di, Rusia 
Pravda Lantjarkan 
Ketjaman? Pedes 

SURATKABAR Partai Komu- 
nis Soviet Uni .,Pravda” har: 
Kemis telah mendamprat pembe- 
sar2 Sovjet Uni kakrena mereka 
membiarkan birokrasi merintangi 
effisienSt kerdja. Kritik pedas 
»Pravda” jang disiarkan oleh 
Radio Moskow tadi terutama di 
tudjukan kepada menteri urusan 
barang2 konsumsi Sovjet Uni, 
Nikita Ryzhov. ,,Pravda” iulis, 
bahwa walaupun achir2 ini sudah 
dilakukan reorganisasi2, ,,dibebe- 
rapa tjabang alat negara Soviet 
disiplin masih lemah.” 

Diantara kader2  pemerinta- 
han setempat dan pekerdja2 eko- 
nomi masih ada orang2 jang ber 

  

  

irunas. 2115 Obrolan” “pak Besut: | 
21.30 Ketoprak Mataram: 22.19 
Ketoprak Mataram  (landjutan), 

07.10 Evelyn Knight: 07.30. Der- 

dang Malaya: 12.05 Bunga  Rarr- 
pai: “12.45 Ethel Smith: 13.15 I 
gu2 Makasar: 1340 Albert. Sand: 
lers 14.00 Empat Sekawan, 17.65 
Taman Kusuma: 17.40 Tri Irama: 

sikap formalistis dan tiada ber- 
tanggung djawab, terhadap kepu 
tusan2 Partai dan pemerintah.” 

Seterusnja ,,Pravda” tulis, bah- 
wa ,pegawai2 jg tidak berdjiwa, 
orang2 birokrat dan pelanggar2 
disiplin negara itu tidak punja 
tempat dalam alat2 kenegaraan.” 
Seterusnja ,,Pravda” berseru su- 
paja diluntjurkan ,,offensif jang 
menentukan, terhadap keterbela- 
kangan” dan terhadap ..pekerdja2 
jang “menggantikan pekerdiaan 
praktis dan organisasionil dengan 
birokrasi kantor, jg untuk segala 
tetek-bengiek bikin .koresponden- 
si.” 

Kementerian2 jang kena 
kritik. 

Harian tadi mentjela kementerian 
urusan. barang2 konsumsi: kesmente 
rian ini dihinggapi penjakit” biro- 
krasi. hingga produksi barang pe- 
tjah belah djenis baru terlambat. 

Diuga dalam perindustrian wol 
terdjadi ' kelambatan2. , Mengapa 
menterj Ryzhov 'membiarkan sadja 
adanja kekatjauan dalam  pekerdja- 
an kementeriannja?” tanja Pravia 

&. Seterusnja- harian tadi mengu- 
mumkan bahwa djuza kementerian 
urusan pembuatan mesin2 - dan 
alat2. terlambat mengirim” mesn2 
pertanian ke Sovjet Uni bagian ti- 
mur, sedangkan mesin? tadj dj bu- 
tuhkan sekali untuk pekerdjaan pa 
nen. 

Demikian pula kementerian uru- 
san industri kaju tidak” jtukup ki: 
rim kaju untuk keperluan bangun2- 
an- baru di Sovjet Uni timur. 

(Antara—Reuter). 

   

  

Rumba Malam: 20.15 Kwartet. Te- ' 

KES. POSTEL KE TJEPU, 

Dikabarkan, bahwa pada tgl. 29 

dan 30 Agustus 1954, Kes. POSTEL 

Semg. akan melawat ke Tjepu untuk 

| mengadakan sepakbola dengan djua 

“ra Tjepu Batik Madrim dai Bond 
Tjepu. 

   
ANGGUR adalah obag kata 

prof. dr. Salvatore P. Luciadari, 
Universiteit Kalifornia. Anggur 
djuga merupakan mekanan jang 
sehat. Salah satu sebab mengapa 
anggur merupakan obat dan ma- 
kanan, ialah bahwa menurut ukur 
an2 ilmu pengetahuan sekarang, 
ia mengandung anasir2 bahan ma 
kanan jang diperlukan sangat 
oleh tubuh manusia, didalam ben 

, tuk jang sudah siap sedia untuk 
(di-assimilasi oleh tubuh. Bahan2 

itu tidak perlu ditjernakan dulu, 
sk 

PERUSAHAAN2 pertanggung. 
an (verzekering) di Swis, kini 
menanggung pula terhadap hudjan 
dan tjuatja buruk diwaktu berli- 
bur, Mereka akan mengembalikan 

.semua beaja perdjalanan dan pcx 
nginapan, djika seorang tertimpa 
Ba atan tjuatja buruk sewak- 

itu bertjuti di Swis, sehingga ia 
tidak dapat menikmati tjutinja. 
| bana 
|. SEORANG frogman (djuru ses 

| lam) Denmarka, Jan Aam ber- 
dijalan “diatas dasar Tauk dari 

| Roedbyhavn sampai Kemern. Ia 
(berdjalan diantara 6 meteor sam- 
ya 16 meter dibawah permukaan 
air, 

“ 

    

Royal Commission guna mempe- 
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ANGGUR KOLESOM TJA? "GELAS MAS” JANG TELAH 
TERBUKTI KEMANDJURANNJA DAN KEMUSTADJABAN- 
NJA DITANGGUNG 10076. KARENA ANGGUR OBAT INI, 
MENGANDUNG BANJAK VITAMIEN2 A.-B.-C.-D. DAN LAIN 
LAIN. BAIK SEKALI UNTUK KESEHATAN, SEHINGGA 
DAPAT MENAMBAH TENAGA2 BARU — KUAT, SEHAT 

ANGGUR OBAT KOLESOM TJAP "GELAS MAS” DAPAI 
| MENJEMBUHKAN SEGALA PENJAKIT2 RHEUMATIC, BA. 1 

'DAN LEMAH LINU2, URAT2 KENDOR, KAKI TANGAN 
BENGKAK, MATA BERKUNANG-KUNANG, KEPALA PU- 
SING, SERING BERTUMPAH2, DIL. '” 

ANGGUR KOLESOM TJAP "GELAS MAS” TERDIRI DARI 
4 MATIAM: Hr sn 

Kuat Lelaki — Kuat Prempuan — 
Hamil-dan Branak 

x 
Hargas, Atur. : 

Sebotol Besar Rp. 12.50 

Botol Ketjil Rp. 7.50 
DAPAT BELI DIANTERO TOKO2, WARUNG2, PASAR2 bl 

SELURUH INDONESIA. 1 

Perusaha'an Anggur Obat Kolesom 

  

djauh. Sedia 
kup. Ongkos damai: ya 

— ACHLI NASIB 

  

rangkan 

    

    

Kalau tidak tempo TA 3 
    

   

  

kup surat menjurat 1   

' nasib jang akan datang | 

akan menemut (mendilani) dan | 

    

   

tai uang Rp. 10— 1 alau bisa | | 

| datang ongkos Rp: 150. “| 
'— Alamat : : PEN ASEHA' bae 

en Tana an 
(R-. GUNAR) Pagi djam 9—12.   Hotel Islam kamar 12A Dira Tn 3 

Keprabon — Solo. Minggu buk"? 
Ki " penekan 
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| N.V.,BINTANG TOrdDjore” 
| Krekot No. 11, — Telp:2073 Gbr, Djakarta- 

MELIY REA A 
IT 

Minjak ,,Obat Ban Leng” ,,Obat Ban 
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Tjap..Gelas Mas Len Tjeng” dan Balsem Ban Leng” 
IK K :TEMPEL No. : Sa Eng KI BAN LENG | LAN A. Taan 

PABRIK KARANGTEMPEL No. 200 TELP. No. 1472, ” |. TJENG : | “asas, LENG 

KANTOR G.WARUNG No.1 dan PEKODIAN No.101” — | Bungkusan Pa FS AI 
TELP.1881 
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1 Men SRBa , H 

(2 BAN LENG””| 

  

  Semua dapat diminum unfuk me- K-   

  

diluar 

Kebersihan diluar pada tubuh, adalah pokok pertama 
untuk mentjegah penjakit-penjakit jang menjerang 
seorang manusia dari luar. Untuk memelihara kesehatan, 
kebersihan didalam itulah jang lebih-lebih penting. 
Pil-pil Joodkali jang. rupanja bulat-telur itu, mem- 
bersihkan darah dan mentjegah djuga: urat-urat 
mendjadi beku, penjakit urat-saraf, pegal dan intjok, 
sakit bronchitis kerongkongan dan asma. Djika obat itu 
diminum sehari-hari, penggantian zat-zat makin ber- 
tambab dan bahan-bahan jang kurang baik dihilangkan. 

  

KA Una : 13     
  

  

    

» ANE AN CAKAN KANKER 
pembagi sabaa ep AA DN SEDAN Naba : . 

INGIN MENAMBAH PENGETAHUAN & PENGHASILAN. 
Daftarkanlah nama Sdr. untuk mendjadi peladjar ,,AUTO MON- 
TEUR KE NIP”. Peladjaran THEORIE & PRAKTIJK bongkar 
pasang mesin2 auto setjukupnja, dan ditambah peladjaran installa- 
tie auto. Peladjaran ditanggung tamat 3 bulan. Sehingga dapat 
mengerdjakan segala merk mesin auto. Komentar tidak perlu, pe- 

sladjaran jang mendjadi bukti, sudah puluhan ribu jang tamat dan 
mendapat pekerdjaan/mendirikin sekolah sendiri, Sudah 17 tahun 
berdiri. , Ba 
Dibuka tgl. 7 September '54. Kantor buka pagi djam 8.00—12.00. 
Sore buka djam 16.00—18.00.  - ,, 

Keterangan pada: 

Jajusan YACOUB's . COLLEGE” 
BELAKANG KEBON 18 — SEMARANG, 

NENEK MK NK KO NN NAN 

  

  

  

  

    

    

| dengan diminum dan digosok dengan BAN LENG 

1 stel Rp. 25.— Porto Rp. 3.—- 

njembuhkan Batuk Baru atau 
Lama, Sakit Tenggorokan, Dysen 
try, Sakit Perut dll. Bagi Bisul”, 
Gatal", Kena Api, Digigit Nja- 
muk, Kutu upaya Kaki Seribu i4 
(Klabang) dan lain2 binatang Ber | - » 
bisa Hap lekas hilang dengan PK Ta MPa 

digosokkannja. T.A. 

Djuga dapat menjembuhkan AMBEIEN DALAM atau LUAR 
atau BAN 

          

NG TJENG. 
E3 Ap bila merasa lelah atau salah urat dari sport atau djatuh dapat- 

BAN LENG, BAN LENG TJENG dan BALSEM BAN 
“'ILENG digosokkan (dipidjet) dan diminum. Semua penjakit itu. 
“Iigkas sembuh karena: BAN LENG telah dapat banjak sekali surat. 
Ipudjian dari Tuan2 jang terkenal, seperti 
#REGENT2, PUTRA dari SULTAN, pegawai tinggi dll, jang su- 

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

ADUKA  RADJA2, 

mana dapat diperiksa tanda tangannja SIPEMUDJI, silahkan ki- 
6 rim adres Tuan jang terang (blok letter) kami nanti kirim itu ke 

pada Tuan, atau Tuan dapat membatja djuga surat2 pudjian ter- 
|sebut didalam tiap2 botol obat BAN LENG dan BAN LENG 

| IJENG. . : 
Minjak Obat BAN LENG”, ,,Obat BAN LENG TJENG” 

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

Kalau tidak, boleh kirim Rp 8,50 buat 1 botol Ban Leng Rp 13.— 

buat 1 botol Ban Leng Tjeng danRp 3.— buat 1 blek Balsem Ban 

Leng. Nanti kami kirim dengan tertjatat pada tuan: ongkos kirim 

bebas. 
Dikeluarkan oleh: 5 

Ruwah'/Obat TJEH SHE TONG 
Djl. Bawean No. 22 — Telp. S. No. 227 — Surabaja 

ELEMENT 
SALAH ALAM ALL 

F 

BEDAK TELOR Rp. 5.— 

Sakit kentjing darah, nanah? 

IBantulah P.M. II 
    Rp. 20.— URUNOL PILL tang- 

gung tulung. CERENOL PILL. 
Yanggung bisa bikin baik luka- 
luka, bengkak, gatal, bisul 
Rp. 20.— ZALF Rp. 3.— SINI- 
RO PILL, MAAG PILL @& 
Rp. 20— BUAH DADA LEM- 
BEK? BUSTERIN-PILL, . bisa 
bikin seger, kentjeng, Rp. 
20-55 BUSIERIN “EXIRA 
STERK re 75.-—. Sakit gula, 
nier, eiwit??? SUIRINE PILL. 
Tanggung lekas bikin baik Rp. 
20.— VITANOL: badan lembek, 

       

din in Rp. 20-— REKIRA KE: 
RA p. 60— RK . ateng | : £ 

bulan tidak beres Rp. 58.— PUI- AH langntnttake sada se 
SJESRIN -PILL: Obat koekoel 

Prijscourant gratis: 

THIO GIOK GIEM: 
Gg. Tengah 22 - Semarang. 
Agent: Semg. Plampitan 22 

Toko Miami, Pasar Djohar 
Udjung Barat, 
Djocja: Dil. Mona 50 A 
Solo: Tjojudan '70 A, 
AA TA TA TA TT LL 

Dibuka Pula 
“Hari SELASA tg. 31-8-1954 

Radio SAMPOERNA 
Gang Pinggir 140 Telp 892 Smg. 

Baru Terima: 
1001 matjam Radio Onderdelen. 

ea Ha bee abu 

tember. 
KURSUS KILAT 
KURSUS BIASA Segi 

TEMPAT TERBATAS, 

  

Akna Diboka 
KURSUS MENGETIK & 

  

»FORTUNA” 
di Dj. Mangga 56, 
mulai tg. 1 September 1954,   untuk murid baru,   

  

Masih menerima peladjar2 baru, 
untuk : rombongan bulan Sep- 

4 bulan: 

Pem: MOCH. JOESOEF. 

    

PERTJETAKAN STENCIL 

Semarang, 

Masih menerima pendaftaran   R. Th. HARTONO/Ketua 
MAAN AL Papa Asa mrahnefataharaaahahaaah 

  

      

| seven 

    

    

   
    
  

INDONESI : 
S 

lchtisar Peraturan Dinas Untuk Semarang 
Bagian Bulan September 1954 
DATANG DARI : 

"..  Surabaia 07.40 — 08.00 Bandung (HE) 
Djakarta 08.30 — 08.55 Djakarta (CAN) 
Bandung 11.15 — 11.35 Surabaia (HE) 
Surabaia 15.25 — 15.45 Djakarta (HE) 
Djakarta 15.50 — 16.10 Surabaia (HE) 

Surabaia 07.40 — 08.00 Bandung (HE) 
Djakarta 08.30 — 08.55 Djakarta (CAN) 
Bandung 11.15 — 11.35 Surabaia (HE) 

& Surabaja 15.25 — 15.45 Djakarta (HE) 
Djakarta 15.50 — 16.10 Surabaia (HE) 

REBO -'Surabaia 07.40 — 08.00 Bandung (HE) 
Rn Djakarta 08.30 — 08.55 Djakarta (CAN) 

! Denpassar/ : 
Surabaia 10.15 — 10.40 Djakarta (CV) 
Bandung 11.15 — 11.35 Surabaia (HE) 

5 4 Surabaja 15.25 — 15.45 Djakarta (HE) 

Pan 4 Djakarta 15.50 — 16.10 Surabaia (HE) 

KEMIS : Surabaia 07.40— 08.00 Bandung (HE) 
Aa 8 Djakarta 08.30 — 08.55 Djakarta (CAN) 

: «Bandung 11.15 — 11.35 Surabaia (HE) 

Surabaia 15.25 — 15.45 Djakarta (HE) 

2. Djakarta 15.50 — 16.10 Surabaia (HE) 

DJUMAAT Surabaia 07.40 — 08.00 Bandung (HE) 
L. Djakarta 08.30 — 08.55 Djakarta (HE) 

Bandung 11.15 — 11.35 Surabaia (HE) 
Surabaia 15.25 — 15.45 Djakarta (HE) 

Rt . Djakarta 15.50 — 16.10 Surabaia (HE) 

SAPTU 'Surabaia 07.40 — 08.00 Bandung (HE) 
£ Djakarta 08.30 — 08.55 Djakarta (CAN) 

Bandung 11.15 — 11.35 Surabaia (HE) 
Djakarta 13.25 — 13.50 Surabaia (CV) 

5 /Denpassar 
Surabaia 15.25 — 15.45 Djakarta (HE) 

f : Djakarta 15.50 — 16.10 Surabaia (HE) 

MINGGU Surabaia 07.40 — 08.00 Bandung (HE) 

Djakarta 08.30 — 08.55 Djakarta (CAN) 
Bandung 11.15 — 11.35 Surabaia (HE) 

Surabaia 15.25 — 15.45 Djakarta (HE) 

Djakarta 15.50 — 16.10 Surabaia (HE) 

HE: Heron 
CAN : Canadair PUN BARANG TUAN 
Cv : Convair KAMI ANGKUT 

    

BERANGKAT KE: 

AMAN DAN TJEPAT 

  

Announcing the first of the new 

  

   

To Europe—To Australia 

  

Super 
Constellati 

on the Kangaroo Service 

  

   

  

KI/22 

ons 

  

/Tourist, first class and de-luxe sieeper-chair services — 
on the world's most comifortable airliner. 

  

TNI: 

  

Gantas Empire Airways Ltd. in parallel with B.0.A.C. 
Information from all leading Travel Agents and 

OANTAS EMPIRE AIRWAYS LTD,, Djalan Segara Satu 34/35 
Telephone: GAMBIR 6010, 6030, 6050, 6070. DJAKARTA. 

“NEGUR 
.. WIN SOM 

   

    

   

              

Istim 

"SN, Toko Obat TAY/AN HOO 
:. Medan Glodok) No, 10”Telp. 1620 Kota 

Sa PN San ton 
34 

Distributors : 

Harmsen Verwey Dunlop N.V. 

   
ewa buat pram. 

puan berbadan lema, 
dateng bulan tidak 

314 tjotjok, pek tay, ping- 
' gang sakit kepala ma- 

makan, tida bisa hamil 
d.l.I. Sesudanja minum 
ini anggur lantes ba- 

| dan djadi kuat, pram- 
puan muda atau tua 
jang sehat boleh mi- 

/ num buat tamba kuat 
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AKAN DIBUKA 
Toko Textiel & Kramerijen 

» REMADJA" 
Djl. Bodjong 30a — Semarang Telpon 1724 
Pada #Hari SENEN Tgl.::1 Asjura 1886/ 
30 Augustus 1954 

Diharap umum maklum adanja. 
“8 Tn Mn LO Ta TS SP TA RA Ta 0 TA RO 8 K0 0 MA OA 
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Dalam. aneka warna, Polos dan Bertjorak - 
Terdapat dimana-mana. 

Miami Sbirt Manufactory 
  

  

FAVORIET 
TUAN 

WINDBUKS (senapan angin) 

”B, 8S. A.- Club” calb. Y2 mm. 

»DIANA” caib. 412 mm. dengan diopter 

— mikrometer 

Ib. 572 mm. dan B.S.A. - Club. 

Tan “Kerusakan dan Broneer senapan-2, 

Sedia: Foedraal, pisau-ber buru, spatu-berburu dan 

THE SPORTS SHOP” 
NG No. 44 A, — TELP. 515 

manga SEM ARANG. 

  

  

MOHON DIRI 
Karena waktu dam keadaan tidak mengidzinkan, maka 

dengan djalan ini kami mohon diri kepada Bapak2, Ibu2 

maupun Sdr2 handai-taulan, berhubung dengan kepindahan 

kami ke Tjepu. 
Semarang, 28 Agustus 54. 

Keluarga Soedarmo 
Pontjol D.K.A. no. 9 

Semarang.   
    
      

  

Marilah Belandja Disini: Yoko ENG AN 
Djurnatan No. 36 — Telpon 2627 — Semarang, 

    

Segala ada — Harga melawan — Tanggung memuaskan 

1. Arlodji laki/prempuan 15 Batu grossier mulai Rp. 135.— 

2, Vulp€n Parker, Sheaffers PA ea an 

3, Katja-mata Sun Sy # 7.50 

4. Alat pemotrek 5 9 165.-— 

5. puma tembok Be S5 

'6. Topi laken paling halus B 9». 50— 

7. Lampu stormking 1 KN 300, 

8. Whesky, Brandy, Jenever san nda 
9. Kompor minjak tanah 3» 5 1150.— 

10. Ansco Doctor obat kukul, panu, | 
kemiri olie pa 2.50 

11. Agen Sepatu Hana dan Bata komplit harga ditetapkan oleh 
Pemerintah. 

Pemenanar ama ena AN PEN EA         

Institute The Hope 
RANDUSARI GG. I. No. 305 SMG. 

HATSIL UDJIAN MEMEGANG BUKU A (Bondsex. April jl) 
1004 LULUS, dengan nilai san gat Danu 

PLOEG BARU MEMEGANG, BUKU Az: (dibuka 2 rombongan) 
ii. 3 September "54 dj. 18.00 dan 8 September "54 dj. 18.00. 
angkal (Pendaft.) Rp. 10— Uang Kursus Rp. 35,— p. bl. 

Diktat gratis. Peladj. 2 x 1 mg. Sebelum Udjian masih ada tempo 
2 bulan, dimana para candidaat mendapat latihan istimewa sehing- 
ga tjukup kuat untuk menghadapi Udjian Bond. Disamping Udj. 
Bond peladjar dapat pula meneri puh Udjian jang diselenggarakan 
oleh Institute kami, sehingga dapat Idjazah Institute, 
MEMEGANG BUKU B: 6 Oktober 54 dan permulaan Nopember, 
Pangkal Rp” 15,— Uang Kursus Rp. 40,— p. bl. Untuk jang ber- 
idjazah A. Institute The Hope, Uang Kursus Rp. 35,— Peladjaran 
diberikan 2 x 1 nig. 
Bhs. BELANDA : Rombongan AGUSTUS dan SEPTEMBER su- 
dah penuh, bahkan masih ada 7 orang jang belum mendapat tem- 

at, Karena itu terpaksa dibuka ploeg lagi pada permulaan OK- 
OBER 54. , 
MENGETIK : Biasa Rp. 12,50. TO 
Untuk bg. KILAT Rp. DI P: blv-Pangkal s.d.a. Masih dapat 
menerima peladjar untuk romb. pagt/siang/ sore, 

  

Pangkal/Pendaftaran Rp.     
    men 

Djuga dapat bali diantaro Toko2 di INDONESIA 
AM ak me aan 

Pemimpin Umum : R. C. J, SOEMARDJO 
Beam Bakss ri 

  

Mwe
tag

nar
mmy

eag
- 

uye
 s

pge
ran

aa 
NN

! 
N
a
a
s
 

  

  

  

    

    

  

   
   
   

  

   
     



M
n
 

ea
 

  

1 

  

Pa A
T
 A
A
 
PN
 

SA
 

P
A
N
 
P
T
N
 

  

PERTAMA diatas s 

    

paling lama dan 
rendah tiap km. 

  

DISELURUH DUNIA 
LEBIH BANJAK MU. 
ATAN DIANGKUT 
DENGAN BAN2 
'GOODYEAR DARI 
PADA LAIN MERK 

Untuk Semarang: 
TOKO EXCELSIOR, 
TOKO SELECTA,   

bala matjam djalan 
Dimana sadja roda? berdjalan, diarie djalan raya 
maupun didjalan ketjil ban2 Goodyear adalah 
piiihan pertama, sebab ban? itu memberikan 
djumlah km. jang terbanjak. Untuk roda2 helaan 
Hi-MilerAll-Weather dengan telapak ta" bisa selip 
jang terkenal didunia, tidak ada taranja. Untuk 
roda2 berputar- bekas tidak ada ban lain jang 

menandingi Hi-Miler Rib jang memberikan djumlah 
km. jang pandjang dan bebas dari kesukaran. 
Kedua-duanja dibentuk ekstra kuat untuk tahan 

memberikan ongkos - paling 

GOOD/YEAR 

TOKO SANGKURIANG, dan semua IMPORTIR? 

Selandjuinja Agen? diseluruh Ind onesia. 

TOKO AMERICAN, 
TOKO KAUW, 

Hans BERSALIN ) 

m
i
 

  

. KELUARAN 
JA MENEER 
CABANG, 

  

     
UN ar aga 

SA Da 
al 3 

KA KR 

  

Toko ats 90, Tap. 900 
Semarang. 

dan AGEN-AGEN Nagan tem 
pat. Da & 

Kursus Stir Mobil Dan' i « 

Teknik Mesin , Tjitarum' 

      

  

  

TBaftar by air 

ks Best by KLM $ 

  

   

  

  

      

    

   
   

    

  

To-day from Indonesia 

'To-morrow in Kurope 

“Immediate through -connections $ 

to the U.S.A. 

       

    

    
   

    
Ss Td 

KLM |) 
ROYAL DUTCH 

AIRLINES 
      
       Dj. Sultan Agungan No. 19 

(Djambon) 
Magelang. | 

at LL LE AE ML LK 

  

) MEA 

  

lingin mendapat pekerdjaan dengan SUKSES ? ? 
Beladjarlah lebih dulu MENGETIK pada: 

PENDIDIKAN ,Rabis SEMARANG 
dibawah asuhan tenaga2 jang berpengalaman dalam Djawatan Pe- 

merintah dan Perusahaan/Perdagangan. 
Mulai awah SEPTEMBER 1954 dapat menerima murid baru lagi. 
Djangan terlambat, segeralah mendaftarkan di 

Djalan Maluku 31, djam: 15.00 — 21.00 

M. Ji iaoirun beta 
| 3 BN Gen Pn 

| M. S. RAHAT” 
Tabib : 

.. Seteran 169 — Semarang. KP” 
| Tabib jang paling terkenal di 
' Indonesia dan dapat banjak pudji- 

"Jan. Specialis untuk Wasir" (Aam- 
beien), ASTHMA, KEPUTIAN, 
IMPOTENTIE dan lain-lain Pe- 

| njakit. ZONDER OPERATIE. 

  
  

ALAMAT JANG DAPAT 
DIPERTJAJA. 

3 Minly 2 
| OPTICAL sToRES         

  

    

CITY CONCERN CINEMAS 
LUX 
5.00 - 7.00-9.00 

    

  

TINGGAL SEDIKIT MALAM (a. 17 tah.) 

. CLAUDE RAINS — MARTA TOREN — 
MARIUS GORING ANOUK dalam: 

» THE MAN WHO WATCHED 
TRAINS GO BY” Sage Technicolor 

Seorang jang menunggu datangnja dan berangkatnja kereta-api! Untuk 
apa. Maksud apa? ......... Saksikanlah apa jang terdjadi! Penuh 
sensatie Heibat dan gempar! 

Selasa Malam Premiere LUX” 5.00-7.00-9.00-(u. 
WALT 
Te White And The Seven Dwa rfs' Ban 
na film tokisan Berwarna jagn tersuhur dan Menggembitakan 

  

- “ 

segala Hen 

GRAND INI MALAM D.M.B. djam 7.00 dam 9.30 
..STAGE-SHOW ! Mempersembahkan pribadi - 

OSMAN GUMANTI dan MALA RATINA 
Pas Bintang film Malaya dengan Tarian2 MALAYA — INDIA — t 

SIAM —.CAMBODJA — BIRMA — DIATAS-panggung. : 
Sebelumnja pertundjukan film Istimewa ,,NAFSU” dimulai ! (a217 tah) 
—S. ROOMAI NOOR — OSMAN GUMANTI — MARIA MENADO 

“—IRUSINI — d.Li. dalam: 

— NAFSU — 
Untuk ini pertundjukan Istimewa harga2 kartjis tiap2 klas ditambah 
“dengan extra S0 ci. — dengan idzin Kantor Pusat Urusan Harga ttg. 
24 Djuni 1954 No. 1564/KP/S511. 
Untuk djam 4.45 melingkan Nana film istimewa ,,N AF SU” 

dengan harga2 uenak: biasa. 

  Menawan mann maw 

INDRA “INI MALAM D.M.B. ROYAL 
5.00 - 7.00 - 9.00 “Ma. 17 tah) 5.30 - 7.30 - 9.30 

: TAMES STEWART — JOANNE DRU —— 
“GILBERT ROLAND — DAN DUREYA — dim: 

»THUNDER BAYY Solor by Technicolor . 
The Thundering Saga of Steve Martin and the BAYOU WOMAN ! 

Sebuah. film Terbesar. Penuh actie dan sensatie ! 
Hebat dan Menggemparkan ! 
  

    
  

Djam bitjara: 9—12 pagi 

  

        

  
  

5—7. sore 
AA IE 1 — aa Mana — bepoksacse 

RAD, Ir i05 B3 , 

Senantiasa lebih baik ..... 
Pendapatan pertama dalam usaha 

menemukan bahan? pentjutji ialah su- 

atu tjampuran lemak binatang? korban 

dengan abu api. Orang? Mesir jang 

mendapat kehormatan, pertama-tama 

membuat sabun daripada bahan lemak 

tumbuh?an dan soda aseli. Tetapi dasar 

jang telah dipakai oleh industri? sabun 

jang moderen merupakan pendapatan? 

Leblanc dan Chevreul dalam abad 18, 

jang memungkinkan pengertian ter- 

hadap adonan sabun setjara ilmu kimia 

mendjadi lebih baik. Sedjak itu kwalitet 

sabun djauh lebih baik dan kemudian 

telah ditjarikan bahan lainnja jang da- 

pat menambah daja mentjutjinja. 

Ini telah tertjapai beberapa tahun, 

jang lalu. Hasilnja adalah sabun bu- 

buk : Radion. 

Apakah Radion itu? 

Radion adalah sabun bubuk untuk 

mentjutji segala matjam pakaian: Di- 

buatnja daripada sabun kwalitet baik 

ditjampur dengan adonan lain?nja. “ 

Keuntungan jang utama. 

Radion mudah dipakai tanpa meng- 

gosok keras pada tjutjian seperti hainja 

dengan sabun biasa. Ini disebabkan 

r 

Radion 

  

Specialist Mengobatin. 
PA Ba jama mau- 
pun baru, alam orang tua 
muda dan anak2. 
Pudjian tak perlu. Silahkan da- 

karena Radion merupakan sabun bu- | tang bikin pertjobaan. 

No. 399 — Semarang 
Djam bitjara: 8.30-12.00 siang 

.2.00— 4.30 sore 

tjutji lebih tjepat dan mudah, 

Bagaimana Radion menghilangkan ko- 

toran ? 

morena 

Ta LL AL TN TN TE LL 

buk. Segera setelah berada dalam.air Ke ks Nudjum “ang 

busah Radion berlimpah-limpah, se- Kp. PEKODJAN-TENGAH 
hingga dengan demikian Njonja men- (muka Sumur) ee 

  

&     
  

Keistimewaan Radion ialah disebab- 

kan mengandung daja melarut jang 

tjepat. Laksana besi berani, busahnja 

jang berlimpah-limpah menarik dan 

mnelarut segala kotoran. Kalau kita 

pakai sabun biasa, maka mungkin 

kotoran itu tetap masih ada dalam 

tenunan, jang mana dapat merusak : 

dan merugikan keawetan pakaian. 

Dari itu pemakaian Radion, tidak 

sadja untuk memudahkan mentjutji, 

tetapi jang terpenting ialah untuk 
menghematkan pakaian Njonja ! . 

TJAP 

Radion untuk mentiutji lebih baik de- 

ngan tidak memasak. 

Bahan pentjutji jang memenuhi tjita? 

   
Gang Besen 94— Telf. 1906 

BAJI 

  Semarang 

  kaum Ibu adalah: Radion. Njonja 2" CE kE3 
“tak perlu lagi merebus atau menjikat Sebuah film Philipina terbesar tjutjian. Njonja mentjutji lebih mudah DE LA ROSA- 
dan lebih menghemat. (Turutlah atu- |) GONZALES   »Waling-Waling” 

INI & BESOK Malam Pengabisan 5.15 -7.15 -9:15 (17 th.) 
dalam bahasa INDONESIA ! 

(Bunga Kematian) 

Tahukah Tuan Bahwa: 
i kt 

I. Pertanggungan DWI - GUNA ,,DHARMA NASIONAL” 

    

Mintalah keterangan kepada P. T. Pertanggungan Djiwa 

sDHARMA NASIONAL« 
Djalan Tiang Bendera 90 — Djakarta-Kota — Tilp. Kota 807. 

dapat memberi afinian pada hari tua Tuan 

dan isteri Tuan? 

dapat memberi djaminan kepada djanda dan 

anak2 Tuan, djika mereka Tuan tinggalkan 

sebelum masanja ? 

POLIS DWI - GUNA dari ,,DHARMA NA- 

SIONAL” adalah djaminan TERBAIK bagi 

keluarga Tuan. 

dapat mendjamin bea beladjar anak Tuan? 
dapat mendjamin hari kemudian anak Tuan 
dalam melaksanakan tjita2-nja ? 

Mengambil POLIS BEA SISWA dari 
»DHARMA NASIONAL” berarti menempuh 
djalan terbaik untuk melaksanakan Ijita-tjita 
Tuan. 

  

TIONG TJHIU PIA 
ENAK — SEDEP — GURIH — EMPUK 

Terkenal sedari 1881 
BISA DAPAT PADA, 

PERKUWEHAN 
  

  
ai sBAH BAgIe le 

| pa 
2 Gg. BARU 109 — Semarang |m 
« 53 | 

BUKAN TIRUAN 
Perhatian!!! Di Semarang Tidak Buka Tjabang (Filiaal) 

      

(. HARI SENEN PREMIERE BESAR! | SELASA (31/8-1954 
REX GRIS ORION 

PAGI djam 10.00 PAGI djam 10.00 SORE djam 2.45 
MLM.: 6.15 - 8.45 Malam : MALAM : 

5.00 — 8.30 6.60 — 8.30 
SANDIWARA .TERBESAR DIDUNIA” 

daan oran kekanan   

  

  
an-memakai pada pembungkusnja!), 

ATAS PERMINTAAN 
PARA PENONTOnN!!. 

istimewa 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

     

  
  
  

                  

  

    

  

-— Berilah: tempo lebih lama 
sedikit, Spec. Mungkin dia akan ROY ROGERS — 53 

: djatuh! 

K4
 

    

  

  

— larikan! 

    

  

SENEN MALAM PREMIERE! 
DJAGALAN 

  
  

    
“ 

i | . Melulu PRIMITIVE! PASSIONATE! Akan datang: 'PETER GRAVES — BARBARA BESTAR — dim.: menghemat un Nothing like it 
» KILLERS FROM SPACE tjutjian. pesgk ever before! 

Earth Attacked ! Invasion from “another planet ! : jasa Dunia Saad sPIRING TERBANG” dari lain planet ! Ba 
£ Pen satie ! Hebat : Gan Menggemparkan | R 

Egg ex ROXT .3 1 N ALAM. D MB tu. 17 tah) Akan datang : Film India terbesar dan luar biasa! 
5.00 - 1.00 900.5. ROOMAI NOOR — OSMAN GUMANTI -—.' |. MBENAKUMARI kaga — S.N. TRIPATHI — dili. Sato Kop 

jt MARIA MENADO — RUSINI — dim. n ii na Ka .Aladdin A4 Wonderful Lamp | at Fa ilm Istimewa — Riwajat ' 
N Al an Ss ut Ba bela BOLA dat MAA (ALADDIN dgn. LAMPU WASIATNJA 21 

"3 Pen Tjerita Mane atau 1001 Malam dengan DJIN RAKSASA ! 3 Te 5 
man . - nga luar biasa — Mengagumkan ! TTAMAKAM Tn 

ea anna BAN Es ran Ga ae WRISTLE, CHAU Gay! LITTL IS SAPULE BUSTER ALL ep hy : 5 5 Iuraasken RineRts ) SPECI MANGE | Mramene ar man SLT En SNI WWERES AT TN Ti :#.M:G.M3, FESTIVAL HILM Li 
BEEN ON THAT "LL BE / , 75 WHI ME : Sg Tj Sora, Epi A Bust/— RIDE! TINGGAL | SEDIKIT MALAM | 
OVERTIMEL e :ORION 5.00.7.00 9.15 (17 th.) 

1x18 
Sana ip 

: Stala 17 STA ag —mamono 8unt-Ton com 
—— me TO MULAN amsesan asi INI & BESOK malam penghabisan 

EN 2 . DJEGALAN 5.00 7.00 9.00 (17 th) 
Menjamar ' sebagaj . penunggang —- Saja menarik nafas pah- —- Apa jang sidak, bra: (e- -— pat) Saja sidak dapat berta- mu, Ha Th BRROL FLYNN - RUTH Pan 

bertopeng, Roy telah dapat berta- djang2, Chauncey! - Penupggang ngan. Jurinja? Anak saja Sudah han sepandjang hari diatas pelana 0 " PREMINGER .MARA- MARU 
han naik kuda liar sampai sepuluh bertopeng dapat. bertahan di- dapat bertahan diatas kuda me- ini! “Mana tanda semperitan dari Kedjadian aneh dikapal aneh ! 
menit lamanja sebagai jang dibutuh- atas kuda melebihi waktu jang lebihi waktu jang ditentukan! Juri? — pikir Roy dengan hati jang 
kan dalam pertandingan Rodeo....., telah ditentukan! — Pegang dia erat2, Dusty  tjemas priiiceeet! 

'Bantulah PM... 

5.00 7.00 9.00 (17 th. 
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2 ea ae san 

  

Tijerita dari maut jang selalu mengantjam hidup pemain2 cirkus, dan 
suka-duka mereka! Ke-hidupan jang penuh tjinta dan ke-nekatan ! 

WARNA JANG INDAH. iiar ranah BADUT2 JANG MENG- 
GEMBIRAKANG Aa 

TERLEPASNJA BINATANG2 JANG 
KETJELAKAAN : KERETA-API CIRCUS 

STANG MEENJEDEH KAN en Aa an res Ti 
HARGA TEMPAT: Untuk malam: Rp. 4.00 — Rp. 2,50 — Rp. t.— 

(Kenaikan tarip di-idzinkan oleh Kantor Urusan Harga dalam surat 
tertanggal 24/8-1954 No. 2169/K.P./8511). 

HARGA TEMPAT UNTUK SIANG HARI: HARGA BIASA. 
(Pesan tempat: Saban pagi djam 9.00 — 12.00) 

-—- UNTUK SEGALA UMUR   

(Korea Bergolak: 
mission over Korea 

dng. 
JOHN DEREK 

Pertempuran dahsjat pada permulaan perang Korea 
batras 

The thrce Stooges in Hawaii — Pasti ,,ngguju” terus 
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