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al Dan 

lapangan ekenomi dan sosial ser 
Perantjis di Marokko hari Ming 
Ulama dari Universiteit Al Ahgar 
Kairo. Dewan fsb. menerangkan, 
rokko akan memaksa semua ka 
mengadakan perang melawan Pe 

Pemboikotan Sosi- 

  

Diserukan Oleh Dewan Ulama Mesir! 
Ihd Perantjis Dan Pembantu2-nja 

PEMBOIKOTAN SELURU HNJA terhadap Pezantiis dalam 
ta mereka jang menjokoug nolitik 
gu diandjurkan cek Jewan 
dalam sidangnja istimewa di 
bahwa politik Perantiis di Ma- : sa 5 aa ' bawah: Pembakaran gedung 'sersa | dun k Pu ana ta ap man Pa Hua alat2 perabot rumah milik orang? 

gala alat jang ra palang 

Amerika 
Menekan 
Djepaag 

  

pat Usaha Persen- 
djataannja 

Utk Lebih Mempertje- 

DALAM MINGGU depan Dje 

Universeteit Al Azhar di Kai- 

ke-sardjanaan terkemuka — dari 

nja adalah markas jang mempre 
klamirkan djihat (perang sutji) 
di Palestina tahun 1948 dan 
Suez th. 1951 jl. Dewan tsb. hari 
Minggu mengadakan — sidangnja 
dibawah pimpinan rektor Univer 

El Kedri Hussein jang terutama 

wan tsb. jalah “untuk ,,mempro- 
klamirkan utjapan Allah - atas 

ro, suatu lembaga keagamaan dan | 

dunia Islam 'serta Dewan Ulama-: 

di: 

siteit Al Ahzar, Sheik Mohammed |. 

akan membitjarakan krisis — Ma- 
rokko. Sheik Mohammed  kata- | 
kan, bahwa kewadjiban dari  de- 
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Coup Iran Ke II Jang Kembalikan 
Tanggal 19 Agustus jl, terdja 
coup Iran kedua jang dilakukan-ole 
orang2 dan pasukan2 

Djenderal Zahedi. Sebagai pembatj 

telah maklum, coup kedua ini achir 
nja 

  

di Teheran pada waktu coup ke 
tadi. Sebelah kanan: Dari atas Te 

jang pro Mosaddegh dilakukan oleh 
rakjat “didjalan2 raja Teheran. Gam- 
bar tengah: Papan-nama Partai Na- 
sional Iran (partai Mosaddegh) “di- 
turunkan oleh pengikut2 Siah: se 
dang gambar dibawah sendiri. me- 

nundjukkan . polisi2.- dari djenderal 
Zahedi jg“ mulai mengadakan tang- 

kapan2  anggota2 organisasi2 jang 
berhaluan kiri. Rentetan gambar se- 
belah kiri dari'atas kebawah: Serom- 
“bongan demonstran2 pro Sjah 
| ngan berteriak-teriak 
wa .gambar2 Sjah mondar-mandir 
dengan truck“ didjalanan Teheran: 
Para demonstran bersendjatakan pen 
tung dan alat2 tadjam. Diatas truck 
menggeletak seorang pro Mesaddegh 
jang mereka pukuli. Gambar tengah: 

de ta 

serta. memba- 

jang masih 
setia kepada Sjah dibawah pimpinan 

berhasil “mengembalikan kekua- 
saan Sjah, jang karena gagalnja cowp 

pertama pada 1g. 15 Agustus terpak- 
sa lari 'ke Irak terus ke Roma. Ren-! 
etan gambar2 dikedua belah kolom 

ini menundjukkan urutan kedjadian2 

Gua 
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RRT Harus Masuk PBB 
Sovjet Supaia Diadakan: Seruan Uskup |    

       

Sehari sesudah coup Iran pertama jang gagal, jang mengakibatkan larinja 
Sjah Iran ke Bagdad terus ke Roma, rakjat Teheran jang anti Sjah mulai 
merobek-robek gambar Sjah dan menurunkan patung2 Siah di kota Te- 
heran. Gambar atas: sebuah patung Sjah disalah satu tamanan di Tehe- 
ran digulingkan oleh rakjat. Gambar bawah: demonstrasi besar2an di- 
adakan untuk menjatakan simpati dan kesetiaan kepada Mosadegh. Pada 
gambar beratusratus ribu orang berkumpul dihalaman Parlemen Iran 
dengan membawa poster2 jang berisi tanda persetudiuan dan loyaliteit 

u kepada Mosaddegh. (A.P.)   
  

Perundingan Tingkat Tinggi Dengan 

.. Besar Garbett 

R Han YORK, D. Garbett, pada 
a desakan, supaja RRT dimasukkan 

supaja diadakan konperensi dengan 
terti: 

   

    
malam 
dalam 
Sovjet 
untuk i. Dalam surat masih menghendak 

pang akan melaksanakan rentja- 
nanja untuk mengedjar  kekura- 
ngan2-nja dalam lapangan militer 
dibawah tekanan2 A.S. dengan 
antjaman2 bahwa A.S. akan me 
nangguhkan bantuan2 militernja. 

ied Press. 
Rentjana2 militer .Djepang 

Wakil perdana menteri  Dje- 
pang  'Taketora Ogata kepada 
para wartawan dalam perdjalanan 
nja ke Djepang Utara hari Ming 
gu mengatakan bahwa pemerin- 
tah Yoshida kini sedang ,,mem 
seladjari” rentjana2 untuk  me- 
nambah ,,Pasukan2 Pendjagaan 
Nasional” Djepang jang sekarang 
berdjumlah 20.000 orang itu 
merdjadi 40.000 orang. 
Sebelum ini seorang djuru-bitjara 

pemerintah mengatakan bahwa Yo- 
shida telah memerintahkan untuk 
mengadakan perobahan - dalam un- 
dang2 guna merobah ,,Pasukan2, 
Pendjagaan Nasional” tsb jg meru- 
pakan tjalon tentara, mendjadi ten 
tara jg sesungguhnja. Hal ini ditun 
djukkan pada umum setelah peme- 
rintah A.S. dalam. minggu jl. dgn. 
terang-terangan dua kali mengatakan 
kepada Djepang supaja- menghenti- 
kan sikapnja jg tidak tegas, djika 

Demikian Giwartakan oleh Uni- | 

agressi Perantjis di. Marokko dan 
atas mereka jang menjokong 
agressi”. 
Dewan tsb. memutuskan ,,bah 

wa adalah kewadjiban dari umat 
Islam untuk dengan segala alat 
jang ada padanja melawan tinda 
san jang hendak dipaksakan atas 
saudara2 “mereka.” Diandjurkan- | 
aja supaja diadakan pemboikotan 
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Radio Teheran 

silnja coup kedua tadi: Gambar ba- 
wah: Sjah Iran 'dengan gembira me- 
nundjukkan tilgram 

| di Roma, jang berisi permintaam un- 
tuk datang kembali ke Iran. 

(As P3) 

  

  total terhadap'/ Perantjis dalam | -— : - 
lapangan ekonomi dan sosial. f : 

Sementara itu: pembantu sekre | 1 
taris Lembaga Arab menjangkal! 0 perasi SClaude 
tuduhan Perantjis, bahwa — lem 
baga tsb. mengadakan suatu kom 
plotan untuk memerdekakan Sul 
tan Marokko dari Corsica: | 

(Antara) |. 

an Perlengkapan 
Vietminh 

PASUKAN2 

fempuran selama tiga hari di 
2 1 daerah Vietminh disekitar Tien- 

mogokan Ame- land dilembah sungai Merah, de 
“ : (miikian diwartakan oleh kantor 

rika pekabaran Perantjis dari Hanoi. 
ie aan 3 Lebih dari 10.009 pasukan2 Pe 

Meng antjam Mendjalar rantiis-Vietnam mengambil bagi- 
i ( an dalam serangan jg dinamakan 

Dikalangan Buruh KA “operasi Claude”, menurut nama 

Menggempur Persedia- 

Perantjis-Viet- 
nam telah menewaskan lebih dari 
120 orang serdadu Vietminh dan 

Gelombang Pes nerawaa 290. orang dalam per- 

   
   

  

   

    

  

   

   
     
    

     

   

     

       

   
    
     

     

    

     

merintah Djerman Timur menga 

   

  

Pan 

mewakili 

"3 ia Ti 2 

ag anggauta, tetapi tetap tak dibolehkan, maka tak dapat 
aan kerdja-sama dengan 
Tiongkok dan isolasi dengan ke 
marahan dengan demikian akan 

” Uskup Besar Gabett selandjut 2 aa    
   

nja mengatakan, bahwa keahlian 
dalam ketata-negaraan akan ber 
usaha mentjari djalan, agar bang 
sa-bangsa jang mempunjai tjara 
penghidupan jang lain dapat hi- 

          

dup ber ingan dengan tidak 
usah menimbu Ika n konflik. 

Gabett seterusnja meniatakan 
adanja ketakutan umum jang di 
timbulkan oleh berita2 jang me 
njatakan, bahwa Amerika Serikat 
berman pe “menarik diri 
ari projek Konperensi Politik 

Korea(?), djika tak dapat tertja 
suatu Pe 2011 hg ang dalam 

    

    

   
pat pula pe- 

ebabkan oleh be 
rita2 jg mengatakan, bahwa djika 
permusuhan? di Korea dimulai lagi, 

3 

rasaan takut jg disebab 
  

negara2 jg membantu A.S. mungkin 
akan tertarik dalam peperangan jg 
melampau batas2 Korea. 
Sebagian besar dari 

kui, demikian Garbett, bahwa Ame 
rika telah berbuat banjak , untuk 
memperlindungi Eropah dari komu 
nisme serta apa jg diperbuat dalam 

  

peperangan di Korea. Karenanja ASI 

  

Zaisser Di Moskow 
Sbg Saksi Atau Sama2 
Terdakwa Dgn Beria? 

DIDUGA, bahwa bekas mente 
ri keamanan Djerman Timur 
Wilhelm Zeisser kini berada di 
Moskow, untuk didengar ketera- 
ngannja dalam perkara bekas 
menteri dalam negeri Sovjet La- 
vrenti Beria. Demikian UP. 
Sumber2 jang dekat pada pe- 

takan, bahwa Zaisser akan diha 
dapkan dimuka pengadilan seba 

      

gai ter serta saksi dalam 
perkara Beria. Pemerintah Sovjet 
belum mengumumkan, apakah 
perkara Beria itu akan diadili di 
muka umum. 

Zaisser telah diberhentikan selaku 
menteri keamanan bulan jg lalu 
dan dipetjat sebagai anggauta Polit 

.biro dan Central Comite Partai Ko 
munis, karena ia mengadakan kom- 
plotan untuk menggulingkan wakil 
perdana menteri Djerman Timur 
Walter Ulbricht dari djabatannja se 
laku sekretaris djenderal partai. Se- 
perti Beria, kepada Zaisser djuga di 
lemparkan tuduhan, hendak mem: 
pergunakan pasukan2 keamanan ter 
hadap pemerintah dan partai. Sum- 

  

ber2 jg dekat pada pemerintah Djer 
'man Timur itu mengatakan, bahwa — SUSUNAN DELEGASI 

majoriteit besar dari rakjat Tiongkok 
i anggauta PBB, akan lebih besar harapan untuk mentjapai 
dian jang tetap. Dikatakannja, bahwa tak dapat dimenger 

kkita menga- | 

pastoral-nja 
a lebih fiepat 

itu dimasukkan 

Tiongkok itu harus tetap tak 
mendjadi anggauta PBB. 

berhak 
tian jg 
tentang 

negara seperti 

monwealth mempunjai 
diadjak berunding, sebelum diambil 
putusan2 jg vital. 

untuk mengharapkan penger 
besar terhadap pendapat?nja 
perdamaian. Tetapi lain? 

Inggris dan Com. 

hak untuk 

Selandjutnja Garbett menjatakan, 

bahwa penting artinja setjepat mung 
kin mengadakan kontak pribadi de- 
ngan Sovjet Uni pada tingkat jg ter- 
tinggi. (Antara). 

DUTABESAR SOVJET JANG 
'—. BARU UNTUK INDIA. 

Radio Moskow mewartakan 
pada hari Senin, 

dia. 

i  bantuan2” mili 

pemermah jang | dari A5... sh aan 

bahwa Presi- (negara2 jg telah menundjukkan pe 
dium Tertinggi Sovjet telah me- | kerdjaan?nja 
ngangkat Mikhail Alekiyevich se | melawan tirani komunisme 
laku dutabesar Sovjet untuk In- 'njata,” demikian antjaman2 Know- 

Mungkin Lama Sekali Dan 

Tak Ada Habis-Habisnja 
amalan Gladwyn Jebb Mengenai Konperensi 
Politik Korea: Djika Tak Tertjapai Kata Sepakat 

Mungkin Petjuh Perang Panas Lagi 

SIR GLADWYN JEBB, ketua delegasi Inggris untuk PBB, 

Antjaman Amerika Seri 
kat pada Djepang. 

Dalam perundingan2 bagi suatu 
persetudjuan MSA di Tokio baru? 
ini, wakil2 Amerika setjara tegas 
memotong .permintaan2 - bantuan 
ekonomi kepada Djepang - didalam 
rangka persetudjuan MSA dengan 
djawaban2 jg tidak lain berarti ,,ban 
tuan militer. dan bukan . ekonomi.” 
Dengan kata2 jg lebih tegas lagi, 
senator William Knowland pada ha 
ri Djunfat jl. menuduh bahwa Dje 
pang ,,mengulur-ngulur dan tidak 
tegas untuk memenuhi kebutuhan? 
pertahanan jg pokok.” Selain itu ia 
menambahkan pemerintah dan 
Konggres Amerika bersedia untuk 
menindjau seluruh rentjana bantu- 
membantunja hanja berdasarkan ke- 
Dada hasil2 jg njata dan tidak kepa 
da perkataan2. Saja hanja  menjo-   
kong bantuan? lebih landjut kepada 

untuk setjara efektif 
setjara 

land pada Djepang. (Antara). 
aan man 

pemogokan jang tidak meliputi 

masinis kereta-api, bertepatan de 
ngan mulai redanja pemogokan 
jang luas dikalangan kaum buruh 
telpon pada malam Minggu. Di 
kabarkan bahwa para masinis jg k 
akan mogok itu akan berdjumlah 
35.000 orang. 

Keadaan pemogokan di 
kalangan buruh telpon. 

Serikat buruh telpon telah me 
merintahkan agar “sekira 7000 
orang buruh bekerdja kembali di 
Washington. 5000 orang - buruh 
telpon hari Minggu djuga diha- 
rapkan bekerdja kembali di Ma- 
ryland dan Virginia Barat setelah 
mogok selama satu hari untuk 
menuntut upah jang lebih tinggi. 
Akan tetapi dalam pada 'itu se- 
orang wakil serikat buruh menga 
takan bahwa berachirnja pemo 
gokan ini tidak berarti bahwa 
perselisihan telah dapat dipetjah 
kan, dan mereka menambahkan 
bahwa gelombang kedua setiap 
waktu masin dapat terdjadi lagi. 

Dalam pada itu 60.000 orang 
buruh telpon dinegara2 bagian 
lain kini masih tetap morsk. 

Alasan pemogokan para 
masinis K.A. 

Mengenai pemogokan  dikala- 
ngan buruh K.A. ini dikabarkan 
bahwa perintah pemogokan pada 
sara masinis K.A. jang akan di 
mulai pada tg. 10 September itu 
mengatakan bahwa pemogokan 
jad. itu bersifat progresif — jaitu 

hari Minggu berbitjara dimuka pesawat televisi mengenai sidang 
Madjelis Umum PBB jang berachir minggu jl. United Press me 
ngatakan bahwa dalam kesempatan itu, Jebb menjatakan bahwa 
perdamaian di Korea dapat dilaksanakan dengan djalan  perundi- 
ngan, akan tetapi hal itu adalah suatu pekerdjaan jang sukar. 
Atas pertanjaan, ia menjangkal adanja berita2 tentang adanja' per 
petjahan antara Inggris dan Amerika sekitar masalah ikut sertanja 

| Lebih djauh ia mengatakan bah 
wa negaranja akan tetap difihak 
PBB dalam melakukan perang 
dingin. Mengenai Konperensi Po 
litik tentang masalah Korea, Jebb 
meramalkan bahwa  Konperensi 
itu mungkin akan lama sekali 
dan tidak ada habis-habisnja. Ia 
katakan, djika kata sepakat tidak 
dapat ditjapai, maka. ,,tidak dapat 
disalahkan djika terdjadi perang 
panas lagi.” 

Selandjutnja Jebb mengatakan, 
orang tidak dapat mengetahui 
sampai seberapa lama Konperen 
si itu akan berlangsung. Dalam 
hubungan ini ia memperingatkan 
bahwa konperensi2 jang  achir 
nja dapat menghasilkan gentjatan 
sendjata di Korea itu terdjadi 
dalam waktu 2 tahun. 

Masalah . keanggautaan 
RRT tak perlu diperbin 
tjangkan. 

Lebih djauh mengenai masalah 
keanggautaan RRT dalam PBB 

India dalam Konperensi Politik mengenai masalah Korea jad. 

Jebb mengatakan bahwa menurut 
pendapatnja, sebaiknja masalah 
ini tidak diperbintjangkan dalam 
Konperensi Politik mengenai ma 
salah Korea. Menurut dia, masa 
lah ini adalahe masalah PBB sen 
diri. Akan tetapi, djika Konperen 
si Politik itu ternjata ' mengun- 
tungkan, tidak ada djeleknja utk. 
diperluas guna - membitjarakan 
masalah2 Asia lainnja. 

Demikian Jebb menurut Uni- 
ted Press. (Antara) y 

PABERIK SUSU DARI BA- 
HAN TUMBUH2AN DI 

: INDONESIA? . 
Dalam. sidang UNICEF jang 

akan datang akan diadjukan usul 
supaja diberi persetudjuan untuk 
memberi subsidi atas rantjangan 
mendirikan sebuah paberik susu 
dari bahan tumbuh2an di Indone- 
sia. Djika usul ini disetudjui, ma- 

semua masinis K.A. dengan ber | 
samaan pada satu waktu. Se- 
orang djurubitiara. mengatakan 
bahwa perselisihan2 antara kaum 
buruh dan para madjikan K.A. 
ini adalah disekitar masalah upah. 
Ditambahkannja bahwa Serikat 
Buruh K.A. untuk beberana ta- 
hun telah memperdjoangkan sua 
tu matjam upah, dimana para 
masinis harus mendapat upah 
lebih besar semakin. djauh perdja 

TU | Tyutri kolonel Jean Nomo ig ber SUATU gelombang  pemogo- | YV z dilahirkan di 
kamibaru mengantjam lagi di AKG aga Pegt, Oilalirkan di 
Amerika Serikat, jaitu dari para Rt ja " 

Kolonel Nomo adalah. komandan 
daerah, Haiphong. Pasukan? Peran- 
tjis katanja telah memberi pukulan 
kepada. batalion- Vietminh jg ber- 
pangkalan di Tienland. Pangkalan 

tsb digunakan oleh fihak Vietminh 

uan mesiu dan bensin di Haiphong 
Gan Kienang. Tienland terletak ki- 
ra2 20 km disebelah selatan Haip- 

hong, maksud daripada operasi Pe- 
rantjis ini jalah untuk menjsrang 
Haiphong dan terutama sekali Kie- 

nang, jg merupakan tempat penjim- 
panan perlengkapan2 paling . besar 
di Tongking dan mempunjai salah 
satu lapangan terbang paling besar 

di Indo-China, (Reuter). 5 

Penggantian Ba- 
rang” Kapital 

Dirundimngkan Missi Dje- 
pang Dgn Sekssi LN 

Parlemen 

Missi Parlemen Djepang jang 
diketuai oleh Kogane jg sedjak 
beberapa hari ini ada di Diakarta 
telah mengadakan pertemuan be 
berapa kali dengan pihak Kemen 
terian Luar Negeri. Menurut ke 
terangan2, jang didapat Antara, 
sembitjaraan2 jg telah dilakukan 
diantara pihak Kementerian Luar 
Negeri dan missi itu bersifat ia- 
Yormil, antara lain telah dising- 
"ung2 pula soal ganti kerugian 
perang, 

Dari pembitjaraan2 tsb didapat 
kesan, bahwa pihak Djepang sang: 
gup membajar ganti kerugian kepa 
da Indonesia berupa barang? kapi- 
tal. Kesanggupan ini dikemukakan 
oleh missi Djepang itu sebagai pen 
dapat mereka persoonlijk. Sebagai 
mana diketahui, persoalan ganti ke 
rugian perang itu hingga sekarang 
masih . berputar disekitar berapa   lanan mereka. (Antara) 

Hadiah. Nobel 

Utk Perdamaian 
Disarankan Spi Dibe- 

rikan Kpd Nehru 

Perdana menteri India, Shri 
Nehru, pada hari Minggu oleh 
mingguan ,,Ami du Peuple” (te- 
man dari rakjat) disebut2 sebagai 
tjalon jang akan memperoteh 
hadiah perdamaian Nobel. 

Mingguan Vietnam itu menje 
rukan kepada semua oran», baik 
laki2 maupun wanita, supaja me 
njokong gerakannja agar " Nehru   ka adalah untuk pertama kali ini 

UNICEF akan memberi subsidi 
untuk rantjangan2 sematjam itu. 

mendapatkan hadiah tsb. Nehru 
disebut2 sebagai pembawa 
damaian di Korea. (Antara) 

per- 

djumlah jg akan diberikan kepada 
Indonesia dan dalam bentuk apa 
pembajaran itu akan dilakukan. Jg 
sudah tidak mendjadi soal lagi ada- 
lah kesediaan Djepang untuk mer 
bajar kerugian perang dengan ben 
tuk djasa2. (Antara). 5 

  

GUNUNG MELEDAK DIKE- 
PULAUAN GALAPAGOS. 
Sebuah gunung berapi dilapor- 

kan telah meledak pada hari Sab 
tu dikepulauan Galapagos, dimu- 
ka pantai Peru. Sebuah kanal me 
laporkan - bahwa gunung berapi 
tersebut berada  dipulau Isabela. 
Gunung itu memuntahkan lahar 
jang menjala-njala dari kawahnja 
dan sebuah asap besar naik ke- 
atas sampai ribuan kaki tinggi- 
nja. Kepulauan Galapagos itu ter 
letak digaris katulistiwa, dan 
agaknja tidak didiami orang. 

Buat Apa Ada 4hli? Irian Dalam Delegasi Belanda ?   Zaisser akan didengar keterangan: ! 
nja mengenai tuduhan, “bahwa ia 
bertindak atas perintah2 Beria da- 
lam suatu komplot untuk memban 
tu. Beria memperoleh kontrole ter- 
hadap pemerintah2 dinegara2 Seku- 
tu Sovjet. Demikian UP, : 
kets 

land kesidang umum UNO jad. jg. 
diketuai oleh menteri luar negeri 
Luns dengan anggota2 antara Jain 
direktur-djenderal urusan Indonesia 

pada kementerian L.N.' Belanda 
Mr. Schuermann, di Nederland te- 

lah menimbulkan kesan kuat pada | : ka 

Van | 5 (Antara), para penindjau, bahwa oleh pihak | anggota jang paham benar tentang 

Neder- Nederland telah dirasa perlu sekali 
delegasi Nederland tsb. disertai oleh 
ahli2 jang dapat memberi pendjcla 
san2 tentang pendirian Belanda da: 
lam soal Irian Barat. 
Kalangan2 Indonesia di  Neder- 

land dalam hubungannja dengan itu 
berpendapat, bahwa ' dimasukkannja 

perkembangan terachir “dari persoa- | berikan djasa-baiknja 
lan tsb. 
perlu sekali. 

dalam delegasi Indonesia, | 
| 

Dalam, pada itu berhubung dgn. 

berita UP jang menjatakan, bahwa  kakan pertanjaan ataukah dari 
USA dalam persoalan Irian 
berpendirian netral dan 

' USA menolak sugesti2 untuk mem: | 

Barat | 
pembesar2 | 

Lencana Keedaaan ihamg sa 

dalam per: 
sengketaan mengenai hal itu, harjan 
Belanda Algemene Handelsblad her- 
tanja, dari siapakah asalnja sugesti2 
itu, dari wartawan jang ' mengemu- 

sex 
suatu instansi luar negeri-jg. mem- 
punjai gezag jang ada artinja? 

(Antara), 

Kan. Barasaasch Gamone. nee 

yan Kunsten sn Wetensahantan 

  

untuk menjerang tempat? penjimpa. 

  

PASAR MALAM 17 AGUS- 
TUS KUTARADJA TERUS 

DIGANGGU. 
Pasar malam 17 Agustus jang 

sedang berlangsung di Kutaradja 
setiap malam mendapat ganggu- 
an dari orang2 jang tiada menju- 
kei adarja perdjudian dalam pa- 
sar malam tersebut. Hampir se- 
tiap malam pasar malam meng- 
alami perfjobaan dibakar orang: 
dan lemparan batu besar dapat 
ditjegah. Kebakaran jang agak 
besar terdjadi pada malam Sabtu 
ji. kira2 djam 21.45 (WSU) se- 
Ingga sebuah stand besar kepu- 

njaan Tiongkok Nasionalis men- 
djadi abu.     
Anna Pauker 

Di-Sebut' Lagi 
Mia” “Tidak Akan Direha: 

biliteer 
RADIO BUKAREST hari 

Minggu mengutip  suratkabar i t 
»Scanteia”, suara Partai Komunis 
Rumania, jang untuk pertama ka 
inja semendjak berbulan2 lama- 

'nja menjebut Jagi nama Njonja 
| Anna Pauker, menteri luar negeri 
'jang telah disingkirkan itu. Da- 
'lam pada itu dikemukakan bah- 
|wa ia beserta kawan2nja tidak 
jakan direhabilitasi. 
| »Scanteia” tulis, bahwa Anna Pau- 
i ker, bekas menteri dalam negeri 
|Teohari Georgescu dan bekas men- 
teri keuangan Vasile Luca adalah 

»exponen2 penjelewengan dari garis 
partai (Komunis) dan dari pekerdja- 
subversif jang melemahkan kepen- 
tingan2 pembangunan Sosialisme” | 

di Rumania. Seperti diketahui, Anna 
Pauker, -Georgescu dan Luca sedjak | 

tahun jang lalu disingkirkan dari se-! 
gala kedudukan mereka 'dalam pe-' 
merintahan dan partai. (Antar.-UP). 

  

didjaga oleh tank2 
pasukan. Dari radio inilah pertama- 
tama disiarkan berita tentang berha- 

jang ia terima 
       |   

  

» Proklamasi” Kahar Djuga 
Disiarkan Di Atjeh 

Melalui Pos Dan Ditjetak Stencil Rapi ' 

DENGAN PERANTARAAN POS jang merupakan barang 
tietakan, ternjata bahwa kini di Atjeh telah dikirimkan pula pro- 
klamasi T.LI. jang ditanda-tangari oleh Abdul Gahar Mudzakkar, 
berlampiran djuga surat penetapan Pemerintah Militer Terr. IV 
T.LI. dan Pengumuman Markas Besar ,,Tentara Islam Indonesia 
Terr. IV Kom. Pasukan Hasanuddin”, Barang2 tjetakan itu diki- 
r.mkan kepada instansi pemerintahan jang tertentu, dengan di 
stencil rapi. Tiap stempel pos bertanggal 11-8-53, nama ,.negeri- 
nja” tidak terang hanja bisa dibatja BA sadja. 5 

Mengenai hal ini, Njak Umar, 
Koordinator kepolisian daerah Atjeh 
atas pertanjaan- Pl.-Aneta belum 
bersedia memberi keterangan, kare- 
na setjara resmi pihak kepolisian be 
lum menerima berita2 ' tentang itu. 

Ia sendiri hanja baru tahu dari su- 
rat kabar tentang adanja selebaran2 
Kahar Muzakkar dengan proklama- 

si ,,Negara Republik Islam Indone- 
Sia” itu jg tersebar djuga di Atjeh. 
Njak Umar hanja memperingatkan. 

bahwa masjarakat Atjeh harus ber- 
hati-hati supaja djangan dapat di 
katjau-balaukan dengan selebaran? 
itu. Tegasnja, presiden Soekarno 
sendiri telah menjatakan bahwa TI 

dan D.L itu adalah musuh negara, 
demikian Njak Umar. 

  
LAN 

dakan preventief supaja dapat in- 
sjaf dan kembali kemasjarakat seba 
gai seorang jg berguna. Berkat ke- 

rahkan diri. 

Atjeh masih memerlukan seorang 
koordinator kepolisian, Njak Umar 
mendjawab: ,,Prinsipnja kalau saja 
lihat dari segi : h 
dan keamanan, memang masih per 
lu. 

  

tahan untuk Atjeh masih perlu di 

seorang residen sebagai pimpinan 

kan2 jg penting bilamana jg suasana 
mendjadi keruh. Keamanan. NG Hg RAR ka ini perlu 

Tentang keadaan keamanan di Mena Te (3 Pl 
daerah Atjeh dewasa ini, menurutf V1 Pusat 3 propinsi didaerah 

Njak Umar, umumnja adalah baik Alit: 

   

walaupun disana-sini masih dilaku- KA 1 “an 
kan perbuatan2 kriminil. Tentang Aan an Ma Se 
pembasmian gerombolan pengatjau |: 5 ya 1 pena rintahan didaerah Atjeh ini, atau 

mendjadi residen, hendaknja mem- 
punjai pribadi jg kuat dan bersi ap 
neutraal. 4 

T. Radja Ubit cs., dikatakan oleh 
Njak Umar, bahwa tindakan2 polisi 
memuaskan. Terhadap  pengatjau2 
di Atjeh Barat itu akan diambil tin 

  

Pasukan2 Yugos 

rah bebas Trieste zone B, ialah d 
ma itu mereka duduki. Demikian 

Akan tetapi dalam pada itu pem- 
besar2 kementerian pertahanan Ita- 
lia tidak mau membenarkan berita2 
tsb. Seorang djuru bitjara pada riar- 

kas besar angkatan darat Italia di 
Udine mengatakan, bahwa gerakan2 
besar-besaran dari pasukan2 — pada 
waktu malam Minggu dan Minggu | 
pagi itu hanjalah ,,suatu bagian dari 
manuvre2 musim panas biasa.” 

Sementara itu dari seberang tapal 
batas'di Gorizia, sk.2 Italia dengan 

teru-menerus mengabarkan  adanja 

persiapan2 untuk setjara besar-hesa- 
ran mengumpulkan bekas partisan2 
Marsekal Tito. Dikabarkan, - bahwa 

Tito-akan berbitjara dimuka mereka 
dalam achir minggu ini. | 

Kegiatan2 PM Italia. | 

Berita2 tentang pemusatan  pasu- 
kan2 dan kapal2 perang disekitar 
daerah Trieste itu terdapat sesudah , 
adanja rapat2 jang hangat di Romz | 
pada hari Sabtu. Perdana menteri j 
Giuseppe Pella telah mengadakan | 
pertemuan darurat dengan menteri 
pertahanan Paolo Emilie'” Taviani 
dan kepala Staf Umum  Djenderal 
Effisie Marras. Sesudah itu ia me- 

ingumpulkan duta2 besar Inggris 
(dan Amerika dan kuasa usaha Pran: 
(jis untuk mengatakan pada mereka 
bahwa setiap tindakan dari Marse- 
kal Tito “untuk melawan Trieste 
sakan dapat memberikan efek jang 
membahajakan dalam kalangan pen- 

    

Tito Antjam Akan 
»Mentjaplok” Trieste 

Bersiap « Siap 

PASUKAN2 BERLAPIS ba dja Italia hari Minggu telah ber- 
gerak kepintu gerbang Gorizia ditapal batas Timur Italia sebagai 
djawaban terhadap antjaman2 Yugoslavia untuk mentjaplok dae- 

rut berita2 dalam pers Italia. Berita itu mengatakan bahwa semua 
pasukan2 didaerah tapal batas Timur, kini telah 
lam tangsi2 dan bahwa paftroli2 istimewa kini 
oleh pasukan2 infanteri dan gendarmeri. 
bahwa kesatuan2 angkatan laut Italia diuga telah dikirimkan ke 
Trieste dari pangkalan2 di Lautan Adriatik di Italia Selatan. 

pemerintahan - maupun kepolisian, 
menurut pendapat! Njak Umar, ma- 
sih belum dapat berdiri sendiri di 
Atjeh. Achirnja dikatakan, bahwa 
kerdjasama antara pihak kepolisian 
dengan instansi2 pemerintahan dan 
kalangan tentara adalah baik. (Pia). 

  

lavia Dan Italia lah sangat fidak mungkin. Mereka 
menambahkan, bahwa kegontjangan 
sekitar masalah ini di Italia bukan- 
nja terutama disebabkan oleh sikap 
Tito, tapi terutama karena pemerin- 
tah Italia terlalu  membesar-besar- 
kan arti dari pada rentjana perkun- 
djungan misi militer Yugoslavia ke 
Washington “ untuk membitjarakan 
masalah Trieste dengan ahli2 mili: 
ter Amerika dalam minggu jad. Se 
terusnja dikabarkan, bahwa 
rintah Amerika mengharapkan agar 
masalah Trieste itu diselesaikan de- 
ngan djalan damai, melalui perundi- 
ngan2. 

aerah kota Trieste tadi ig sela- 
diwartakan oleh Reuter menu- 

ditempatkan da- 
sedang dilakukan 

Lebih djauh dikabarkan 

peme- 

dapat umum Italia”, dan karenanja 
mendesak kepada pemerintah2 me- 
reka masing2 untuk turut tiampur 
guna mentjegah terdjadinja — suatu 
krisis. 

. Tito akan keluarkon 'ulti- 
matum. 

Lebih djauh United Press mewar- 
takan bahwa presiden Yugoslavia, 
Tito, mungkin akan menentukan si- 
kap jang lebih tadjam mengenai ma- 
salah Trieste dalam » suatu rapat 
umum pada tgl. 6 September jad, 
Demikian dinjatakan oleh sumber? 
jang dapat mengetahui hari Minggu. 
Rapat umum itusdkan diadakan di 
Ekroglica dekat tapal batas Italia— 
Yugoslavia. Dikabarkan bahwa Tito 
akan memperingatkan kepada Italia 
untuk menjetudjui suatu persetudju- 
an tentang Trieste jang segera akan 
dirundingkan. Djika tidak maka Tito lel ak pel . mengantjam “akan bertindak sendiri nia kedua, (Daerah lainnja jang Me-' untuk menghapuskan masalah Tries: liputi kota dan pelabuhan  Trieste, te dari persengketaan internasional. dewasa ini diduduki oleh pasukan2j Tindakan unilateral dari fihak Yu- Inggris dan Amerika. Djuru-bitjara2 ' goslavia tsb. mungkin dapat berupa Italia tsb. mengtatakan, bahwa PEr-: sebagi aneksasi zone B jang ba- njataan tsb. adalah kelandjutan dari 'gaimanapun tidak akan dilepaskan pada rangkaian tindakan? fihak Yu- | oleh Yugoslavia, sebagai berulang- goslavia jang menundjukkan, bahwa | ulang dinjatakannja, atau sebagai pemerintah Tito dewasa ini sedang penarikan pasukan2 dengan  setjara melakukan kampanje untuk menak: | bersama-sama, Seterusnja — Tangkah lukkan Trieste. selandjutnia ialah . 7 Selandjutnja ialah untuk menarik pa- Demikian Reuter. oi 5 pa 

Italia menuduh fihak 
Yugoslavia jg memulai 

Djuru-bitjara2 resmi Italia mene- 
rangkan, bahwa terdjadinja kekua- 
tiran2 itu ialah sebagai akibat dari 
pada suatu ' pernjataan jang disiar- 
kan oleh KB Yugoslavia resmi, jang 
mengatakan bahwa Yugoslavia ..te- 
lah tidak sabar lagi dengan Italia” 
dan jang menundjukkan, bahwa 
Marsekal Tito sedang membuat per- 
siapan2 untuk meng-aneksasi daerah 
Trieste jang bebas jang diduduki 
oleh pasukan2nja sedjak perang du- 

  
sukan2 Inggris dan ' Amerika dari 
zone A dan pasukan2  Yugoslavfa Reaksi Washington. | dari zone B. Penarikan pasukan2 itu Dalam pada itu dari Washington, ! akan menghadapkan Itali pada suatu AFP mengabarkan, bahwa sumber?2 | kenjataan jang sulit, jaitu jang akan jang dapat mengetahui hari Minggul memberikan padanja pelabuhan mengatakan, bahwa maksud? Tito | Trieste, tapi tidak akan memperoleh untuk meng-areksasi Trieste itu ada- Sesuatu bagian dari zone B, (Antara), 

giatan -pihak polisi, Kini telah vada— 
8 orang kaum pengatjau jg menje- 

Ea Ma 

Ketika ditanja apakah daerah 

politik pemerintah 

Begitu pula koordinator pemerin- 

adakan, setidak-tidaknja harus ada 

ig tertinggi untuk mengambil tinda- 

Tentang kabupaten2, baik untuk V 

    

   
   

    

      
      
    
   

  

   

  

           

  

     

  

     

   

   

  

     
    
    
      
         

  

    
          

   

     
     

  

   

   

  

   

                    

   
   

        

   
     
      

   

    

   

          

   

  

   

  

    

          

    

    
     

    

    

    

    

   

                  

   

   

    
   

  

   

   

                                  

   

   

    
   

  

  



   

  

ana nundjukk 
hebat, mungkin PSSI - 

dari Kes. Jugoslavia jang 
ggul banjak dalam spel- 
ketjepatan,  balcontrole 

rata2 mempunjai schijnbewe- 
jang dapat mengumbang-am 

1 lawannja. Switch mere- 
ebih hebat dari pada jang 

melihatnja 

    

    
     

    
   

   

                  

   

   

      

   

                              

     

  

pernah 

            

    

MAHAL ALA 

PENDJUALAN  TOTALISA- 

   

      

Umpan 

Idangannja bola djustru 
'Ikepada keeper. Dilain seberang dng 

ditangkap Han Siong 2—0. 
'kekalahan ini, PSSI pun tidak ting- 
'gal diam. Beberapa kali kita tjatat 
Darmadi pimpin serangan, 
atjapkali kandas digaris tengah 
'maupun belakang. Satu kali kita tja 
|tat Bagio dapat mendekati gawang 
Jugo, tetapi tendangannja bola me- 
nadju ke samping. Ketika bola me- 

— Hajang, Kong Lieh dengan pemain 
Jugo telah mmelontjat berbareng utk 
sundul bola itu, tetapi mereka ber- 

- dua djatuh dan keduanja lalu digo- 
'|tong keluar. Ternjata Kong Lieh ti- 

dak dapat main lagi dan tempatnja 
|diganti Tedjo. PSSI - menjerang 
dan kali ini dipimpin oleh Kok Bie. 

bola jg diberikan kepada 
Kaka diachiri dengan tendangan ke   

m bermain mereka memegang kembang jang kemudian dihambur- 

.hamburkan kearah penonton sebagai tanda penghormatan. 
MP 1 Au 2 

(Gambar: ,,Suara Merdeka”) 

samping. Sampai saat ini kita lihat 
Sumedi tak dapat meneruskan per- 
mainannja karena kakinja luka dan 

tempatnja diganti Ing Liang. Pero- 
bahan jg terdjadi pada PSSI'ini me 
njebabkan serangan?n'ia tidak begi- 
tu kuat. Seringkali Kok Bie tidak 
berdaja terhadap lawannja jg gesit 
dan tinggi. Sekalipun para pemain 
Jugo berulang-ulang mendekati ga- 
wangnja Han Siong, tetapi goal ti- 
dak terdjadi berkat pembelaan ma- 

berdekati istirahat kemenangan Ju 
go diperbesar lagi dengan . angka 
3—O0,- angka mana dipegang sampai 
beristirahat. . 

Dalam babak kedua, PSSI, makin 
i |kendor serangannja. Hal ini disebab 

kan, karena dikurung dan serangan2 
"dari garis penjerang Jugoslavia jang 
bertubi-tubi, hingga garis belakang 
PSSI kehabisan napas. Kita lihat ba- 

i | gaimana Sardjiman. Bram Kwee, Te- 
Idjo dll. pemain garis belakang mem- 

'kbelakan bentengnja dengan sekuat te 
naga. Pun Han Siong djatuh bangun 
untuk menangkap bola. Beberapa ka 
li Darmadi tjoba mendekati gawang 
musuh. Kita tjatat Kaka berada sen 
dirian dengan keeper Jugo, tetapi ten 

mendjurus 

tjepat Jugo telah menjerang, Serang- 
an ini membikin berobahnja angka 

& | mendjadi 4 — 0: Sekalipun ketingga 
lan 4 — 0, namun pemain PSSI te- 
tap bekerdja sekuat tenaga. Kans ba 
gus kembali didapat oleh Kaka, teta 
pi kali ini tendangan bola dari dia 
rak dekat dari gawang ke udara. Ke 
tika Jugo dapat membesar kemenang 
annja mendjadi 5 — 0, benteng PSSI 
terus menerus dikurung, sedang se- 

rangan PSSI shanja bisa sampai diga 
Iris tengah atau back. Satu kaif Dar 

“ Imadi dapat melepaskan tembakan, 
tetapi bola jang membentur gawang 
dan masuk lagi kelapangan dapat di 
singkirkan. Goal ke 6 achirnja tertje 

Rp. Itak oleh kiri luar dan achirnja keti 

            

   

            

   
   

        

      

  

   

      

     
itz 

“Ika pertandingan 1 
u- Imenit, goal ke-7 tertjetak dengan 

suatu tendangan jang dilepaskan oleh 

Jocic Milutinovic Voselinovic 
Oo en unt Paniai 

D0 Sumedi 

tinggal beberapa 

halfback kiri. Sampai berhenti keme 
nangan 7 — 0 tetap pada fihak Kes. 

| Jugoslavia. , 

Patut dikabarkan. bahwa menurut 
Iketerangan, S pemain dari fihak Ju- 
goslavia telah diganti dalam babak 

“Ikedua, jaitu a.l. pendjaga gawangnja. 
Pergantian ini tidak dapat diketahui 
dengan segera oleh. umum, karena 

|. Idibelakang costuum pemain Jugo ti- 
Idak ada nomernja. 

I-KENAIKAN UPAH 50 SEN 
UNTUK BURUH PERKE- 

BUNAN. 

Sarbupri Semarang tgl 28 Agustus: 

mengirim surat protes atas keputusan 

P4 Pusat kepada Presiden, Menteri2 

(Perburuhan, Perekonomian, Pertani-, 

an, serta ketua Parlemen, Fraksi Bu 

ruh di Parlemen, dan lain2 menge- 

'- Inai kenaikan upah 50 sen untuk Bu 

                              

    
   

  

ruh Perkebunan. Surat itu antara 

lain menjatakan, bahwa putusan ke- 

naikan 50 sen dari P4 Pusat itu tidak 

Tadil, jang berarti pula suatu penghi 

Ihaan terhadap buruh Perkebunan. Se 

tu Plandjutnja dianggap memihak 

memperkuat modal monopoli asing 

ig di Indonesia. Dan diterangkan dju- 

jelga, bahwa putusan tersebut mempu 
'njai maksud akan mengadu domba 

ylantara kabinet baru dengan pihak bu' 

tuh, dan bertentarigan pula dengan 

(pendirian dan sikap Kabinet itu. 

| Achirnja Sarbupri Semarang men 

desak kepada Kabinet, supaja Kabi 

“net memerintahkan kepada Menteri- 

nja jang bertanggung djawab untuk   segera membatalkan putusan itu. 

slavia menjerang lagi. Serangan ini 
dibikin tamat oleh kanan luar dgn. 
Suatu tendangan bola jg tidak dapat 

Dapat 

tetapi 

tiZan dan baru ketika pertandingan 

dan 

    

  

|yagASAN 17 
|. BESAR, SURAKARTA. | (| Pada tunggal 25-8 malam jl dipen dopo Balaikota rta telah di-: 
langsungkan rapat persiapan pemben “itukan Jajasan 17 Agustus, jang ber- aksud untuk mem :    

      

   

  

  
  

telah dipilih Pengurus Jajasan tsb. K 

ta Besar Surakarta), Wakil Ketua 
'Sahlan Rosijidi (anggauta D.P.D.). $ 

#kertaris I: Darmosuripno (Ketua PG 
RI), Sekertaris II: Handojodiprodje 
(Kepala Djawt. P.P.&.K.), Bendaha 
ri: Nj. Surjodipuro (M.P.W.S) 

| PANITYA PERINGATAN 
. SEPEREMPAT ABAD. 
Di Magelang telah terbentuk sebu 

ah ,Panitya Peringatan seperempat 
abad pergerakan wanita Indonesia jg 

| diketuai oleh Nji Sungkono dari Per 
wari. Selama 4 bulan sampai peringa 
tan Hari Ibu tanggal 22 Desember 
1953 telah diadakan perlombaan ge 
rakan P.B.H. jang diikuti oleh orga 
nisasi dan desa. Bagi mereka jang ba 
njak hasilnja akan diberikan hadiah 
jang kini sudah disediakan oleh Pen 
didikan Masjarakat kota. Ketjuali itu 
kini sedang diadakan persiapan utk 
mengadakan tempat penitipan anak- 
anak dipasar Redjowinangun. Tem- 
pat sudah disediakan untuk mentiu 
kupi 50 anak. Pendjagaan diseleng- 
garakan oleh anggauta2 organisasi 
wanita dengan mendapat bantuan da 
ri pihak djawatan kesehatan dan so 
sial: setempat. 

SALATIGA 

  

  

KP 

  

FEDERASI WANITA. 
Dengan bertempat di balai-pradju- 

rit baru2 ini F€derasi Wanita di Sa- 
'atiga telah memperingati hari ulang 
tahun jang pertama, dan  dihadliri 
oleh wakil2 organisasi dan partai 
setempat. Setelah sekedar pidato pe- 
ringatan diutjapkan oleh ketua, nj. 
Hadisoekotjo,. kemudian oleh bebe- 
rapa tamu diberikan sambutan. Fe- 
derasi Wanita Salatiga kini terdiri 
dari Persit, Perwari, Wanita Katho- 
liek, Gerwis, Bayangkare, Rukun 
Wanita, Wanita Kristen Indonesia 
dan Wanita Demokrat Indonesia. 
Kemudian menusul masuk mendjadi 
anggauta Persatuan Wanita Kehuta- 
nan. 
MELANDJUTKAN PELA- 

DJARAN. 
Sdr. Ibnoe Sjoekoer, kepala seks: 

Tata-Hutan dari Djawatan Planolo- 
gie Kehutanan Djawa Tengah di Sa- 
latiga, kini ditundjuk -untuk meng- 
ikuti peladjaran pada S.K.L.T. (Se- 

di Boger. Lamanja beladjar ?2 tahun. 
| Jang diperbolehkan masuk ke S.K 
|L.T- jalah mereka jang telah tamat 
dari S.K.M.A. 4Sekolah Kehutanan 
'Menegah Atas) dan  mempunjai 
praktijk sedikitnja 8 tahun. Peladia- 
ran. di S.K.L.T. jalah untuk men- 
tjukupi kebutuhan academici dalam 

| Djawatan Kehutanan jg. kini terasa 
sangat kurang. “Dengan berangkat- 
nja. sdr.  Ibnoe Sjoekoer,  tjabang 

S.O.B.S.L. Salatiga kehilangan suatu 
tenaga jang tjakap dan giat beker- 
djanja. 

Anak Je. Kalap 
Pikirannja 

Mau Mentioba Membu- 
- nuh Ajah angkainja , 

  

SUATU kediadiah ngeri jang di- 
luar perikemanusiagn pada tgl. - 26 
Agustus telah terdjadi  dipesarean 
Sunan Muria di TFjolo (dilerengnja 
gunung Muria). S. jang berumur 
kira-kira 20 tahun sudah. empat 
tahun ini mendjadi anak angkatnja 
R.M.H., berumah dikampung ' Re- 
djomuljo Semarang, S. sendiri ker- 
|asal. dari Salatiga. Entah karena 
apa, pada tg. 26 Agustus jl. mereka 
berdua pergi kepesarean Sunan Mu- 
ria. Menurut penuturans dipesarean 
itu si anak angkat S. akan mem- 
beri wedjangan pada ajahnja.  We- 
djangan itu bisanja meresap pada 
sanubari harus' bersjarat sbb.: sang 
ajah harus dibungkus dengan mori 
presis seperti majat dengan tali di- 
kepala dan kaki. ! 

Setelah selesai mengerdjakan pem- 
bungkusan “itu si anak jg. kalap pi- 
kiranja meneruskan — wedjangannja 
dengan meletakkan batu seberat 5 
kg. presis dikepalanja - sang ajah. 
Karena beratnja batu ini kepala 
sang ajah luka2, sedang sang anak 
jang kabur pikirannja bersembunji. 
Untung perbuatan anak kalap itu 
ketahuan dan ditangkap oleh. pen- 
djaga makam dengan mendapat ban- 
tuan dari beberapa pihak. Kini jg. 

| hanan dan perkaranja diusut 
landjut oleh jang berwadjib. 

Kabar  seladjutnja ' mengatakan, 
bahwa S. ada duduk dibangku se- 

kolah Kanisius Semarang. Perbuatan 
tsb. kabarnja dilakukan karena uru- 
san wanita. 5 5 

PERTEMUAN PENG. PANTI 
PEMUDA: et 

Pada nanti tgl. 5 s/d 6 Septem: 
ber 1953, oleh Inspeksi Pendidikan 
Masjarakat Propinsi Djawa Tengah, 
akan diusahakan adanja pertemuan 
para Pengurus Panti2 Pemuda selu- 
ruh Djawa-Tengah (Bertempat di 
Balai Wartawan Semarang). Dari 
tiap2 Panti Pemuda“ akan  hadlir 2 
orang Wakil. Adapun atjara jg ter- 

GUSTUS KOTA.| KARTA 
  

tua: Moh. Saleh (kepala Daerah Ko |: 

kolah Kehutanan Landjutan Tinggi | 

bersalah telah meringkuk dalam ta-' 

lebih 

   
    

   
      

.. MENGENALKAN DIRI. 
| Didapat kabar bahwa sesudennja 
di Jogja dibentuk Persatuan Bekas 
Pedjuang Islam, — maka pada hari 
Senen, tg. 24 Agustus jl, telah me. 

'delegasinja jang terdiri 
8 anal Edroes, 

Ar 

     

   

    
     
         

    

Wasi! 
    “Idjahteraan para p Jalam ra | sh telah menghodap 

pat tsb dengan suara bulat telah dise | sada & liter dan kepulisian 
tudjui berdirinja jajasan tersebut, dan paegara Dagrah Istimewa Jogiakarta 

  

enalkan organisasi 
berwadjib telah di- 

ar dan tudjuan per- 
supaja ada saling me- 
  

   
    
   'andjutnja dalam pertemuan itu di- 

adakan pertukaran pikiran mengenai 

  

Ikoal keamanan.. Oleh Ketua Bekas 
'Pedjoang, M. Bachron Edroes dinja- 

takan, bahwa organisasinja sanggup 
dan siap-sedia membantu jang ber- 
wadjib untuk menegakkan  keama- 

n, membasmi segala matjam ke- 
katjauan, musuh negara, dengan ti- 
dak memandang dari golongan? dan 
'aliran2 apa sadja. Pihak kepulisian 
'menjatakan, bahwa untuk menegak- 
kan keamanan dan untuk membasmi 
tiap2 pelanggaran, kita harus bertin- 

   

  

Idak tegas dengan-mengingat factor? 
Ipsychologis.” 

' BADAN PENJELENGGARA 
PERSATUAN TIONGHOA 

Dari kalangan masjarakat Tiong- 
hoa didapat kabar, bahwa baru? ini 
Badan — Penjelenggara — Persatuan 
Tionghoa ((Hua Chito Thuan Chie 
Chu Chien Hui) di Jogjakarta dan 
|iang “meliputi sembilan  perkumpu- 
lan2 Tionghoa golongan totok, telah 
mengadakan rapat anggotanja ber- 
tempat di Dagon. ' Hasil daripada 
pemilihan Pengurus Baru itu, seba- 
gian besar dari Pengurus2 lama te- 
lah terpilih tagi, a.l: Ketua Lie Pin 
Hian, wakil keuta: Hoo Ling Tjing, 
dan Oey Pih Tho, Penulis Ting Swie 
Yen, Bendahari: Tan I Kan dengan 

Selandjutnja telah diputuskan 
dirikan Perpustakaan buku2 
hoa, mendirikan Pu Sih Pan 
sus) untuk tingkatan sekolah mene- 
agah, memperluas sekolah? rakjat 
Tionghoa dan soal pengiriman  utu- 

Tiong- 

(kur- 

|san2 ke Tiongkok untuk menjaksi- 
kan Perajaan 1 Oktober R.R.T. Me- 
reka jang akan dikirim ialah Nj. 

Dr. Yap Kie Tiong, dan Nj. Yap 
Swie Sen. Achirnja direntianakan 
djuga untuk mengadakan perajaan 
| Oktober di Jogjakarta dengan me- 
ngadakan Rapat Umum golongan 
Tionghoa dan pertundjukan ' sandi: 
wara serta tari-tarian Tionghoa ds- 
ngan bertempat di gedung C.H.T.H., 
sedang panitya perajaan tsb. diserah- 
kan kepada bagian Pemudanja. ! 

IT ILATJAP 
FRONT NASIONAL. DI TJILA 
TJAP DI BELAKANG PEME- 

RINTAH. aa 
Sidang pleno B.N.I. (Front Nasio- 

nal Indonesia) Tjilatjap pada tgl. 28 
Agustus 1953, dikundjungi 26 wakil 
organsasi/partai dan golongan - pe- 
ngungsi, setelah ' memahamkan/me- 
nimbang pernjataan pemerintah di- 
parlemen tanggal 26 Agustus 1953, 
menjatakan berdiri dibelakang peme 

rintah dan menjokong sekuat?nja 
serta sanggup mengerahkan tenaga 
rakjat untuk memberantas D.I., T.L.I. 
dil gerombolan musuh negara dan 
rakjat. : 

ki 
  

PELARIAN DITANGKAP. 
Beberapa hari berselang di ma- 

kam Tjisalak “ketjamatan Kebasen 
dengan setjara tidak sengadja telah 
dapat ditangkap seorang pelarian jg 
telah lama ditjari2 oleh fihak polisi. 
Orang tsb ternjata nama Toemin 
asal dari desa Gunungsimping, ada- 
lah seorang pendjahat jg berhasil 
melarikan diri dari pos polisi Adi- 
pala (Kroja) dengan membawa sen- 
djata mouser milik polisi beberapa 
waktu jl. 

SINGKAT DJA-TENG. 
— Guna mendirikan: gedung kan- 

torpos baru di Brebes, maka kepala 
kantorpos pembantu telah memadiu- 
kan permintaan begrooting pala jg. 
berwadjib. Dikandung maksud kan- 
torpos baru itu akan didirikan  di- 
sebelah Utara kantortilpon. 
— Baru-baru. ini diketjamatan 

Kosesi daerah Pekalongan telah di- 
adakan pameran Indonesia Bangun. 

pat kundjungan 18.00 orang. 
— Atas usaha bersama antara 

Djawatan Penerangan dan P.D.M. 
di Pekalongan pada tg. 27 jl. di- 
gedung bioskop Capitol telah diada- 
kan tjeramah mengenai pemilihan 
umum. Tjeramah itu  dikundjungi 
oleh para perwira, para bintara, pa- 
ra anggota kepolisian dan para. pe- 
gawai dari beberapa djawatan. 
— Untuk menggantikan — taman 

pustaka rakjat di Blora jang sampai 
sekarang masih menempel digedung 
rakjat, 
rah Blora pada permulaan minggu 
ini telah diusahakan mendirikan ge- 
dung sendiri. Gedung tsb. -kabarnja 
akan memakan ongkos Rp. 65.000 
dan tjukup untuk 1000 orang. 

  

S. M.-A. ISLAM. 
Direktur SMA Islam  mengabar- 

kan, kepada mereka jang telah men- 
daftarkan diri untuk masuk kelas Ia 
dan Ib di SMA Islam Semarang di- 
harap pada hari Selasa, tgl. 1 Sept. 
1953 mulai masuk sekolah. 

S. M. A. ,ARDJUNA” 
Mulai bulan September 1953. di 

Semarang dibuka SMA ,,Ardjuna” 
dengan bagiannja B (ilmu pasti) dan 
bag. C (Sosial Ekonomi). Menerima 
murid2 baru, sedang para pegawai 
dapat djuga diterima dengan sjarat2 
sama ialah beridjazah SMP atau ta-   penting Membentuk  Jajasan” utk. 

usaha menambah keuangan bagi 
Panti2. Pemuda. 

mat. Lebih djauh periksalah iklan jg 
dimuat hari ini, - 

  

Institut I 

pat di S.MLA.LI. bag C. 

Bagi mereka jang memenuhi s 

tang sendiri di Djl. Maluku 1. 

  

Mendjawab surat2 jang menanjakan soal masih adanja tem- 

Sudah terisi 4. kelas. Jang hendak mendaftarkan, supaja da- 

Tak diadakan surat-menjurat soal pendaftaran. 

S.M.A. INSTITUT INDONESIA 

ndonesia 

arat disediakan 5 kelas IC. 

Ketua 

  — SEMARANG. — 
    

Ai 

ua belah pihak. Se-|: 

dibantu oleh beberapa komissaris. | 
men-f 

Pameran tsb. menurut #jatatan men- 

"| Tong Liong. 

maka oleh pemerintah dae- 

  

Di Hotel des Indes pada malam: Sabtu dilangsungkan pameran batik jang 
diselenggarakan oleh N.Y. BTC (Batik Trading Corporation) di Djakarta. 
Antara lain turut serta Maison Shri Fatima, Maison Enoch dan Marion 
dan lain sebagainja. Gambar: kiri, Batik dipakai oleh wanita Indonesia 
dalam pakaian nasional. Gambar kanan, Batik dipakai sebagai ,,blouse” 

: oleh bangsa asing. 1 

  

Libur Dalam 

ngan antara Republik Mesir dan 

Giperlukan oleh 

Dim Bahasa 
Kita Sendiri: 
Buku Peraturan 

Kereta Api 
. Pimpinan Djawatan Kereta-api 
di Bandung kini sedang menjiap 
kan penerbitan buku peraturan di 
dalam bahasa Indonesia dan ,,ber 
djiwa” Indonesia untuk penggan 
ti buku.. peraturan jang dibuat 
dizaman pemerintahan Belanda 
jang pada umumnja berbahasa Be 
'landa. Pekerdjaan ini dipimpin 
loleh seorang ah'i, pegawai DKA 
jang sudah mempunjai masa ker 
€ja lebih dari 40 tahun. 

Salah satu buku peraturan jg seka 
rang sedang ditjetak ialah — buku 
Peraturan Urusan Perdjalanan ke- 
reta api dan langgg an?» jg dahulu 
disebut. Reglement. 19. Tidak, lama | 
lagi buku ini akan selesai dan mu- 

:lai berlaku. Selain disusun ” dalam 
'bahasa Indonesia menurut tata-baha 
sa dan supaja dipahamkan,  djuga 
'disana-sini diadakan perobahan se- 
suai dengan perobahan tjara?2 berpi 
kir jg lebih madju. Buku ini diang- 
gap penting segera diterbitkan da- 
lam bahasa. Indonesia, karena me- 
nurut pimpinan DKA kedua urusan 
itu termasuk sangat penting, dan 
langsung berhubungan dengan kese 
lamatan dan ,,kesedjahteraan umum. 

(Antara). 

SELAMAT DJALAN DAN 
BERTEMU LAGI. 

Pada hari Minggu malam jbl. ber 
tempat di R.M. Kiet Wan Kie Sema 
rang telah dilangsungkan pertemuan 
antara wakil2 Hwakiauw Djawa Te- 
ngah jang hendak menindjau RRT 
dan wakil2 perkumpulan di Sema- 
(rang. Maksud dari pada pertemuan 
|tadi ialah memberi selamat djalan 
kepada para penindjau. jang sedikit 
“waktu lagi akan bertolak dari Dja- 

karta menudju ke Tiongkok. Djum- 
lah para penindjau jalah dari Jogja: 
Nj. Dr. Jap Kie Tiong (Mr. Oei Hong 

| Nio), nj. Jap Swie Sing: Solo: sdr. 
Lie Tjing Poo, sdr. Njoo Hong Jauw: 
Pekalongan: Dr. Thio Tjiauw Siong: 
Tegal: sdr. Lie Han Thien: Kudus 
sdr Thio A Tjen: Purwokerto sdr Siem 

Tiong Sien: Magelang: sdr Oci Tjing 
Kiem: Semarang sdr. Lo Liong Kian, 
Tan Soe Oen, Thio Siauw Ming, The 

Dalam kata pembukaannja sdr. 
Oei Tjong An, wakil ketux CHTH 
antara lain dikemukakan supaja pa 
ra penindjau nantinja mendapat ke 
san2 baik di RRT dengan tidak, me 
ninggalkan kekurangan2 jang adas 
Dalam kata sambutannja Dr. Thio 
Tjiauw Siong a.l. dikemukakan, bah 
wa ia sudah 2 kali diminta untuk me 
nindjau RRT, tetapi karena tidak ada 
tempo, maka achirnja baru perminta 
an jang ketiga kalinja ini dapat di 

| penuhi. Dengan menitik beratkan pa 
da pentingnja suatu bangsa jg kuat, 
seperti djuga Djepang beberapa ta 
hun jang Ialu, ia. mengharap supaja 
RRT kelak mendjadi suatu negara jg 
bersatu, kuat dan indah. Malam per 
pisahan tadi ditutup dengan pemberi- 
an selamat djalan dan sampai berte- 
mu lagi kepada para penindjau dari 
Djawa Tengah jang datang hadlir pa 
da malam itu. 

KHONG KAUW HWEE TI- 
DAK MASUK SAM KAUW 

HWEE. 
Dalam rapat” umum jarig .ber- 

langsung pada hari Sabtu petang, 
Khong Kauw Hwee Semarang me- 
ngambil putusan tidak masuk men- 
djadi anggauta Sam Kauw Hwee, 

Ikarena kelemahan? jang masih ada 
di Khong Kauw Hwee, hingga di- 
(kuatirkan, “apabila mendapat tugas 
dari Sam Kauw Hwee, tugas tadi 

Itidak dapat dilaksanakan. 

SUNTIKAN T. C. 
Sebagai penghabisan pada tgl. 1 

September penjuntikan “untuk pen- 
duduk desa “Gadjahmungkur bertem- 
pat di Kelurahan Kalilangse. dan Ka- 

'Milangse bag, Selatan. Untuk pendu- 
duk desa Ngresep bertempat di Ke- 
lurahan dan bagi penduduk Srondol 
Wetan dan Srondol Kulon  bertem- 
pat di Pasar Srondol.  Penjuntikan 
untuk desa2 tsb. diatas dimulai djam 
4 sore. Dan penjuntikan" jang dimu- 
lai djam 9 pagi untuk penduduk de- 
Sa Karangkempel di Kelurahan, un- 
tuk penduduk desa Bendan Ngisor 
dan Bendan Duwur bertempat di 
Kelurahan Bendan Ngisor, dan un- 
tuk desa Tindjomojo di Kelurahan.   

  

nja sangat baik. Perhubunsan ekonomi antara kedua negara 
belum lagi seperti semestinja. Indonesia meng-export antara 
teh, kopi, bumbu2 dan karet sedikit, teristimewa teh jang banjak 

esir. Sebaliknja Indonesia mendapat tekstil, 
men dan buku2 agama dari Mesir, Jang menggembirakan bagi 
kita, jatah sampai sekarang Indonesia lebih banjak memberikan 
daripada menerima, sehingya kedudukan devisen Indonesia terha 
dap Mesir lebih kuat. Sebagai diketahui tulang-punggung pereko- 
nomian Mesir jalah kapas. Semen Mesir sangat baik kwaliteitnja. 

|sahaan dagang 

| dalam bahasa Indonesia 

Hubungan Mesir-Indon. 
Masih Bisa Lebih Di-Intensifir Lagi: 
Mesir Butuh Teh: Kita Terima Semen 
Dan Kapas—Sekolah2 Mesir Tidak 

Bulan Puasa 
DUTA BESAR REPUBLIK Indonesia di Mesir Abdul Kadir, 

menerangkan pada wartawan ,,Antara” di Mesir, bahwa perhubu- 
Republik Indonesia pada umum 

itu 
lain 

se- 

#Hingga kini pengangkutan | ba- 
rang2 jg dipertukarkan itu jg men- 
diadi soal jg sulit. Kedua negara itu 
masih banjak bergantung kepada ka 
pal2 pengangkut asing, jg kerapkali 
“kurang tempat” untuk membawa 
barang? dagang tsb kenegara ma- 
sing2. 
Disini ia menegaskan pula keharu 

san Indonesia untuk  mengembang- 
kan pelajaran dalam waktu jg se- 
singkat2nja. Perusahaan - perkapalan 
Mesir telah lebih madju dari Indb- 

nesia, tetapi mereka djuga masih 
sangat serba kekurangan, kata Ah 
dul Kadir. 

Ketika ditanjakan tentang tjara- 
nja memperbaiki, keadaan sekarang 
itu dan apakah perhubungan perda 
gangan diantara Indonesia dan Me- 
sir dapat diperbesar, Abdul Kadir 
mengatakan, bahwa pada dewasa 
ini, terpaksa Indonesia mentjari pe- 
rusahaan2 ' kapal2- pengangkut jg 
lain jg mempunjai lebih ,.banjak 
tempat” dari pada kapal2 jg seka- 
rang dipergunakan. Lagi pula. peru- 

nasional di Indone- 
sia hendaknja lebih menaruh minat 

terhadap perdagangan dengan Me- 
sir, karena sampai sekarang keba- 
njakannja perusahaan asing jg me- 

lakukan perdagangan diantara ke- 
dua negara tsb itu. 

Minat Mesir terhadap barang2 
dari Indonesia sangat besar. Pada 
bulan Oktober jg akan datang suatu 
missi perdagangan Mesir akan ber- 
tolak ke Djakarta, untuk mengada- 
kan perundingan perdagangan dgn. 
Indonesia. 
Tentang perhubungan diplomasi, 

Duta Besar Abdul Kadir mengata- 
kan, bahwa pendirian Indonesia ten 
tang kesulitan Mesir dewasa ini, su 
dah tjukup djelas. Seperti telah di 

ketahui, kesulitan2 Mesir sekarang 

kekuasaan pendjagaan wilajah Suez, 
ig masih diduduki oleh Inggris, Per- 
hubungan orang Indonesia jg ada 
di Mesir dengan bangsa 
ngat baik dan terasi adanja suasa- 
na persahabatan. 

dir ialah, bahwa meskipun Mesir sa 
tu negara Islam, pada bulan »uasa 

sekolah2 tidak ditutup berlainan de 
ngan keadaan di Indonesia. (Antara). 

Mahasiswa' USA 
Mempeladjari Kehidupan 

Desa Di Parce 

DJUM'AT malam diadakan 
pertemuan dengari mahasiswa per 
guruan tinggi Yale dan Havard 
(Amerika) bertempat di Jeugd- 
hu's Protestant di Malang, jang 
dewasa ini ada di Paree (Kediri) 
untuk mempeladjari penghidupan 
masjarakat Indonesia. Rombo- 
Pgan mereka itu terdiri atas prof. 
Rufus Handon,, Alice Dewey, Ed 
ward J, Ryan dengan isteri dan 
Donald Fagg. Pertemuan dibuka 
oleh Asmuadji dari kantor Pem 
bangunan ECA. Prof. Handon 

terang 
kan, bahwa rombongannja itu di 
kirim atas biaja Ford Foundation, 
dan telah memilih Indonesia, ka 
rena di Indonesia telah terdapat 
masjarakat ketjil (desa) jg sudah 
tersusun, . : 

“Sesudah -mempeladjari 
tang Indonesia beserta bahasanja, 
pada achir 1952 mereka datang di 
Indonesia dan beladjar bahasa Dja 
wa selama 6 bulan di Jogja, dan 
atas bantuan dan petundjuk Pergu- 
ruan Tinggi Gadjah Mada telah di 

soal2 texn-     pilihnja Paree, (Kediri). Di Paree 
mereka tersebar dirumah2  pendu- 
duk dan mengikuti segala penghidu 

pan dalam masjarakat, seperti sela- 
matan, ibadah, sunatan, pesta ka- 
win dsb. Susunan masjarakat desa, 
pendidikan dirumah dan sekolah, ke 

budajaan desa, olahraganja, politik 
nja, eckonominja, masalah minoritet- 
nja, segala pendjuru masjarakat me 
narik perhatian dan telah di-ikuti 
dengan seksama. 

Donald. Fagg dalam pertemuan 
itu atas permintaan telah menun- 
djukan ketjakapannja menggunakan 
bahasa Djawa. 
Pertemuan itu antaranja dihadiri 

oleh Walikota Malang. (Antara), 

APOTHEEK PETANG HARI. 
Hari ini Apotheek KOO IWIE 

Pekodjan 99 dan Apotheek SIK 
IANG Wotgandul 16 dibuka hingga 
djam 20.00, aa 

LK 

Ban gsawan 

BERHUBUNG DENGAN 

kan pemilihan bintangnja jang 

merebutkan djuara Djakarta ada 

Pihak lelaki jg keluar - merebut 
djuara Djakarta ada 21 penjanji, di 
antaranja Effendi, Abdulgani, Ping- 
astono, Salsaulius, Tubagus Sanusi, 
Rozano, Bing Slamet, Hardy, dil. 

Dipihak lelaki ini - nampak semua 
djago daerah jg lama maupun baru. 
Didalam perlombaan terachir sudah 

dapat ditentukan siapa? jg dapat 
mengikuti. perlombaan  finale 11 

September nanti, jakni dari” pihak 
wanita sdr2 Ade Ticoalu dan Rum- 
tani dan dari pihak lelaki Ping As- 
tono, Effendi dan Tubagus Sanusi. 

Dapat ditambahkan bahwa setiap 
studio dapat mengirimkan sebanjak2 
nja tiga tjalon wanita dan tiga dja- 
20 lelaki, djadi sebanjak-banjaknja 

6 orang. Waktu diadakan perlomba 
an untuk merebut djuara Djakarta, 
penjanji wanita diharuskan  menja- 

njikan dua buah lagu, jakni lagu jg 
pertama ,,Laguku” tjiptaan Kusbini 
dan jg kedua menurut kemauan sen 
diri. 

Bagi pihak lelaki lagu jg diharus 

kan ialah ,,Karam” tjiptaan Iskan 
dar dan jg kedua bisa ditentukan 
sendiri. 

Pada perlombaan tg. 11. Sep- 
tember jad. di Djakarta setiap 
pengikut diharuskan  menjanji 
lagu ,,Wanita” bagi penjanji wa 
nita dan lagu ,,Dahaga” bagi pe 
njanji lelaki. Lagu Wanita jni 
adalah fjiptaan Ismail Mz dan 
,Dahaga” tjiptaan Iskandar. Ke 
dua lagu ini adalah lagu baru. 

Dalam pada itu kepada semua 
studio (21 tempat) sudah dikirim- 
kan aransemen dari lagu2 baru tsb. 

Seterusnja- dapat dikabarkan bhw 
menurut laporan jg diterima oleh 
RRI Pusat dari ' daerah2 jg sudah 
tentu akan dikirimkan ialah: Dari 
Palembang penjanji Masnun jg d'ta 
hun jg lalu djuga sudah ikut mere- 
but kedjuaraan di Djakarta. 

Dari Medan penjanji wanita Tuty 
dan penjanji lelaki Ahmadi. 

Dari Makasar belum ada ketentu- 
an karena keadaan daerah belum 
mengadakan. pemilihan. Ini masih 
akan dilakukan diantara 33 orang 
peserta. 

Dari iBandjarmasin akan dikirim 
bintang daerah Ietje Luhulima dan 
Zakaria. » 

Dari Jogja akan dikirim Djanad, 
penjanji lelaki dan Nani Josodining 
rat penjanji wanita. Keistimewaan 
Jogja ialah bahwa penjanji wanita 
ini seorang amatris, masih sekolah 
di S.M.A. dan puteri seorang bang- 
sawan. 5. : 

Dari Bandung akan dikirim Nina 
Kirana, Nirmala dan lelakinja Sjam 

Saimun dan Suprapto. Ternjata Ze-   
ini ialah teristimewa mengenai soalj 

Jg menarik perhatian Abdul Ka-' 

nab tidak ikut dalam perlombaan 
nanti. 

Dari Padang akan dikirim empat 
' orang. 
| Dari Surabaja jg akan berlomba 

di Djakarta sdr.2 Sudjono dan Andy 
Mulia. Peserta pihak wanita tidak 
ada. 

Dari Semarang akan datang penja 
nji Radna dar S. Dharmanto. 

| . Dari lain2 studio belum didapat 
kabar. a 

Mesir sa- 

  

SIARAN TRIT UNGGAL RRI. 

Semarang, Selasa 1 Sept. 1953: 

06.10 Imbauan Pagi: 06.45 Suara 
Putri Maluku, 07.15 Serbaneka 
lagu2 barat, 07.45 Che' Edah: 12.05 

O.K. Puspa Kemala: 12.15 Konsert 
siang: 13.15 Dari Hindustani: 13.40 
Freddy Martin, 14.00 Langgam Ha- 
wati, 17.05 Siteran lengkap oleh Ka- 

kap (landjutan): 18.00  Serba-serbi 
A.P., 18.15 Aneka warna di kala 
Sendjas 19.15 Menghadapi PON Il: 
19.30. Hidangan Periang Suksma: 
20.30 Kwintet dalam £ ketjil: 21.15 
Hiburan Malam hid. O.K, Panora- 
ma, 22.20 Orkes Studio Djakarta: 
23.00 Tutup. 

Surakarta, Selasa 1 Sept.: 1953: 

06.30 Genderan pagi: 06.45 Gen- 
deran. pagi: 07.15 Genderan pagi: 

Siapa Djuara Bintan 
Radio” Indonesia 1953 
Pengikut Wanita Diharuskan Menjanji- 
kan Lagu ,,Wanita”—Pengikut Prija 
Harus Menjaojikan”,,Dahagz”—Djago. 

Jogja Seorang Amateur Wanita 

djuga pada tanggal 11 September 1953, Radio Republik Indone- 
sia, seperti jang sudah2 akan mengadakan 5 
bintang radio. Terlebih dahulu di studio2 daerah telah dilangsung 

Siudio Djakarta sendiri sudah memilih tjalon2-nja jang akan di- 
adjukan besok tgl. 11 September. Dari pihak penjanji wanita, jang 

Rosita, Sopih, Ade Ticoalu, Fatimah dan Rumtangi. 

rawitan Studio: 17.45 Siteran leng-f 
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      Murid SMA 

Hari Radio 11 September, maka 

  

   

        

   perlombaan memilih 

     

  

hendak dimadjukan ke Diakarta. 
      

   

  

   

    

Elly 6 orang,.. jakni      Srikudus, 2 

  

    
    

  

         

    

  

    

  

   
   

   
   

  

FORTUNE GORDIEN MEN- 
TJAPAI LEMPARAN YJA- 
KRAM SEDJAUH 194 KAKI 

6 INTJI 

Atlit Amerika Fortune  Gordien 
pemegang  rekord dunia melempar 
tjakram, hari Minggu j.l. telah me- 
nantang bekas  djuara Olympiade 
Adolfe Consolini dari Italia, untuk 
mengadakan perlombaan lempar tja- 
kram, demikian UP. . 
Dalam perlombaan hari Sabtu jg. 

baru lalu di Pasadena, California, 
Gordien memperbaiki rekordnja de- 
ngan 8 kaki,  mentjapai lemparan 
sedjauh 194 kaki 6 intji. Consolini 
jang pernah memegang rekord dunia 
dengan djarak 181 kaki 10 intji, te- 
lah dua-kali mengalahkan Gordien 
dalam perlombaan “di. Olympiade. 
Dalam Olympiade tahun 1948, Con- 
solini mendjadi pemenang pertama, 
sedang dalam Olympiade 1952 ia 
mendjadi pemenang kedua. Gordien 
dalam pada itu mendjadi pemenang 
kedua dalam Olympiade 1948, dan 
dalam Olympiade Helsinki 1952, 
Gordien menduduki tempat ke-3. De- sat 
ngan demikian, Gordien telah dua 
kali dikalahkan oleh Consolini. 
Dalam pertjakapan dengan warta- 

wan UP, Gordien mengatakan, bah- 
wa ia bersedia setiap waktu dan di- 
mana sadja bertemu dalam perlom- 
baan dengan Consolini. ,,Tentu sa- 
dia”, demikian “Gordien, ' ,,bahwa 

konsekwensi keuangan ada, .bila 
perlombaan ' itu diadakan di Italia, 
tapi saja pertjaja, bahwa ada forang2 

ie mau membeajai perdjalanan saya 
ke Italia itu.” 

Gordien mempunjai penuh hara- 
pan akan dapat mentjapai lemparan 
sedjauh 200 kaki. 
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PETER GEORGE MEMPER- 
BAIKI REKORD DUNIA 
ANGKAT BESI KELAS 

RINGAN. 
AFP menerangkan dari Stock- 

Tolm, bahwa djago angkat besi 
dari Amerika. Peter George . te- 
ah memperbaiki  rekord angkat 
besi kelas ringan dengan diumlah 
angkatan seberat 370 Kg. Hasil 
tersebut  ditjapai George dalam 
perlombaan angkat besi kedjua- 
raan dunia jang sedang berlang- 
sung di Stockholm. Dalam berita 
AFP itu tidak diterangkan atas 
nama siapa . dan berapa djumlah 
angkatan rekord lama. 

Lebih djauh menurut tjatatan 
hasil Olympiade Helsinki, djuara 
kelas ringan ialah T. Kono dari 3 
Amerika dengan djumlah angka- 
tan seberat 362,5 Kg, sedang Ge- | 
orge dalam @Olympiade Helsinki 
itu turut dalam kelas menengah 
dan keluar sebagai pemenang de- 
agan djumlah angkatan seberat 
400 Kg. Sebagaimana diketahui, 
dalam Olympiade Helsinki, djago 
Indonesia kelas ringan Thio Ging 1 
Hwie menduduki tempat ke-8 j 
dengan djumlah angkatan sebera 
327,5 Kg. 4 
NINA. OTKALENKO MEM- 
PERBAIKI REKORD DUNIA 

“LARI 800 M. 
Tass mengabarkan dari Mos- 

kow, bahwa atlit wanita Sovjef, 
Nina Otkalenko telah berhasil 
memperbaiki rekord dunia lari 
800 meter dalam waktu 2 menit 
7.3 detik. Rekord lama dengan 
waktu 2 menit 8.2 detik atas na- 
manja sendiri telah ditjapai da- 
lam musim panas tahun ini. 
PERTEMUAN OLAH-RAGA 

JANG PERTAMA DI 
MONGOLIA. 

Pertemuan olahraga jg pertama 
di Mongolia ig dimulai pada tgl. 15 
berachir pada tgl. 22 Agustus ig ba 
ru lalu. Lebih kurang 546 atlit jg 
mewakili 6 perserikatan dari 4 kota 
turut dalam pertemuan tsb. Mereka 

itu adalah pekerdja2 paberik, anggo 
ta2 tentara, peladjar2, pegawai2 pe 
merintah dan lain2. Dalam perte- 
muan itu banjak rekord- nasional da 
lam “jabang atletik telah dipetjah- 
kan. 

  
    

    

    

   

                  

      07.45  Genderan pagi  (landjutan): 
12.03 Lagu2 waltz: 12.45 Suara ber- : 

sama: 13.00 Instrumental lagu2 dari 
Amerika Selatan: 13.15 Lagu2 Sun- 
da, 13.45 Rajuan siang oleh O.K. 
Irama Muda: 17.05 Dunia kanak2: 
17.45 Claude Thernhill membawakan 
Sweet and swing: 18.00 -Apa do- 
ngengannja Bu Mangku, 18.15 Seni 
Karawitan oleh S.R. Kasatrian: 19.15 
Kontak dengan pendengar, 19.30 Pi- 
lihan pendengar, 20.30 Rudhy de- 
ngan temannja: 20.45 Pak Bares 
ngunandika, 21.20 Riang gembira 
dengan Dendang Teruna: 21.50 Sua- 
ra Putri bersama hidangan The Lu- 
ton Girls Choir, 22.15 Gema Malam 
oleh O.K. Manasuka: 23.00 Tutup. 

Jogjakarta, Selasa 1 Sept. 1953: 

06.10 Musik menjambut sang Sur- 
jas 06.40 Rangkaian imbauan Ke- 
timuran: 07.15 .Ouintet George. Shea- 
ring: 07.30 Suara Dorothy Sguires 
dll: 12.05 KonSert siang: 12.30 Pa- 
duan suasana bersama: 13.15 Nja- 
njian Contralto: 13.40 Swing diang- 
kasa: 14.00 Dengarlah Ratna Abdul 
Gani dll: 17.00. Taman . Harapan 
Bangsa: 17.45 Santapan djiwa A.P., 
18.00 Overture  tjipt. Weber Adam 
dll. 18.30 Dikala Sendja dengan 
O.K. Bintang Timur: 19.15 Mimbar 
Seni Sastra, 19:40 Dendang Kelana 

    

    

     
   

    

    

    

  

      
    

Pertandingan2 gulat - mendapat 
perhatian besar. Pada hari perutu 
pan, atlit2 jg.terbaik ' mengadakan 
perlombaan2 pemilihan guna menju 
sun suatu regu jg akan mewakili 
Mongolia dalam pekan olahraga na 
sional dalam bulan Oktober jg akar 
datang di Peking. 5 

EKONOMI 
EMAS DAN UANG ASING. 

Di Djakarta tg. 29 Agts. harga 
emas No. 1 Rp. 42.25, No. 2 
Rp. 41.90. Di Surabaja Rp. 41.50. 

Di Bangkok emas lantakan. per baht 
weight 349 ticals. 

Uang asing di Hongkong US Dol- 
Tar. cash. HRK”$ 5047511 5965. 
Poundsterling 15.91, emas lantakan 
per tail 261,50. 

PASAR  DJAKARTA. 
Karet sheets 1 nom. 5, shects 2 

idem 4.90, sheets 3 idem 4.75, Cres 

pe 1 f/c ready Priok nom. 4.75 
sheet 1 idem 4.70. 

. Di Surabaja RSS 1  kedjadian 
4,67/2, RSS 2 nom. 4.60,” RSS 3 
nom. 4.50, crepe 1 nom. 4.75, 

  

5   menghias malam, 20.30 Malam Va- 
ria: 21.15 Obrolan Pak Besut, 21.30 
Ketoprak, Mataram, 22.15 Ketoprak 
Mataram (landjutan), 24.00 Tutup,   Kopra 9546 keting Banten 1857 

Padang 175, bungkil 75, schilfers 65, 
Di Singapura fob. Str. $ 33,75 pem 
beli/34.25 pendj. per pic. 
Lada hitam Lampong per pic, Sir, 
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Eh | tjana bantuan 
Con ISSKidan 1952, 

  

       

     
      

  

anggauta2 
lain2nja 
itu, peledak: 
kan sebuah 
menjebabkai 1 
amnja hingga 200 

laut. 1 

Diduga, bahwa 
tiahkant pele 
hydrogen jg 5 
kepulauan Eniwetok 
djukkan kepada pe 
nan negara dan I: 
kan melihatnja. 
bahwa pembesar2 
berpendapat, 
menarik dan bersi 
rakjat Amerika 
besar2 memperk 
kannja. Hampir 
Washington ! 
bom atom dan hye 
kan pada tgl. 1 No 
lalu adalah sebesar gubug. 

Akan tetapi hingga kini 
dapat. pengumuman2 ur 
jak ramai mengenai hal 
Saat ini, Rusia adalah satu $ 
gara didunia, j gan Ir “m njitakan memp dan 
adakan pertj peledakan 
hydrogen. ENYA ATA 

  

   

    

     

   
   
   

telah meng orang2 
bom nat telah memetjat sultan Marokko 

ig sjah. (UP): 

$ 

deg Akan Diadili 

fenurut berita AFP. d 
diperbantukan pada 
ngkap. Penangkapan itu 

   

  

ui dengan 

tu dika 

  

militer,   inggu, 

D ukan Dikala Djawat 
—Fatemi Masih Sehat Walafiat Dan 

— Dapat Menilp Tn pon I 

Mendjadi PM Den. did 

kabinet 

entara itu pembantu sekretaris kabi 
angkan kepada pers, bah 

akan diadakan »pembersih | 
. jang lowong akan diberikan kepada | 
erintah Mossadeg. Menurut Nou 

h mengadakan pengeluaran2 
rtas pemerintah. Dikatakan, b 

tidak kurang dari 4 milliard 

darkan: Bekas gal 13 Agustus jl. pada 
Na ab Iran telah am dekrit ' diperiksa oleh se- c 

: a 6 demikian 
| didapat kabar di Teheran pada hari 

Mossadeg akan diperiksa 
an tuduhan mendjadi P.M. 

jara tak sah, jakni sesudah tang- 

  

   langan Djar       

Isteri 
Oleh Pengadita 

  

Mossadeg, Malik 
ikatanja  terdjadi 

abinet 
dikalan 
se : 

    
“waktu Shah 

,keradjaan mengangkat Zahedi men- 
djadi P.M. Mossadeg djuga dituduh 

. mentjoba 
dan untuk  mentjapai maksud ini 
mempersiapkan plebisit. 

  

(DO rap 

an Seorang Ulama 
csir Utk Mea-Sabil 

Inggeris 
eorang ulama Mesir 

hari Djunvat, dan 

bersia, 2 menghadapi 
wan Inggris.  Shech 

| al 
'angganta dewan 
menjatakan 

militer 
seorang 

untuk pengganti 

  “Ia djuga mengutuki Perantjis dan 
sewaan2nja jg dengan hia- 

Kapan Pemilihan Umum? 
Perhitun an Waktu-An'jar2 Jang Pertama Ke- 
“arus 

waktu diadakannja 

— binet Wilopa nr. Moh.     

    

iihan umum itu 
pai waktu ini, 

. Aneta,    
LA 

n       
    

Rangka Ban- 
—. tuan TCA 

—. Tahun Ini 250 Peladjar2 
4 Kita Ke Laar Negeri 

gan Perangkatnja 4 orang 
wat Sa pagi jl. maka 

1 bangsa Indonesia jang 
'ke ALS. sedjak tgl. 20 

jl untuk Peagaann pendi 
@ as usaha CA, tela 

  

   

     

    
    

    

        
  i t erlan ka 

han, 2 pemimpin serikat sekerdja, 
2 orang ahli pertanian jang, akan 

. mempeladjari produksi padi ber 

.. mesin, tiga orang abli tehnik dari 

aa 

  

Dalam rentjana TCA 1953, peme 
|. rintah Indonesia bermaksud melatih 
“kurang lebih 250 orang diluar nege 
—.1i didalam berbagai Tapangan tehnik 

dan pekerdjaan. Berdasarkan ren- 
A.S. untuk tahun 

telah lebih 150 
orang bangsa Indonesia jg dilatih 

i AS. dan Eropah. 
pat orang guru perawat jg 

   

   

    

         

    

     

  

        

    

   

  

    

   

   

  

    

     
   
   
   

            

   
   

   
    

       
   

    
    
   

t Sabtu pagi adalah nona 
Mailoa,. nona Carolina 

Kiem Nio dan nona Jo 
semuanja guru pada Seko 
at di Bandung dan nona: 

I.pada Rumah Sakit 
di Bogor. Mereka akan 

n lamanja di A.S. se- 

| mereka memegang 
ngan pendidi- 

Pia). 

  

  

Dilakukan 5 .ingkatan 
DALAM KETERANGAN pemerintah baru2 ini 

annja pemilihan umum disebutkan 16 bulaw. 

(pala kantoi . pusat, Sjarasuddin. St. Makmur menerang- 
Ka: 'a bahwa taks 

|. Ieset, karena berdasarkan taksiran kasar sad 
|. Gaftaran pemilih2 untuk menjusun dafiar 

MEI, pada bulan April 1953 
1 i masih belum dapat dimulai. 

'kin masih kosong. 

an Hongkong: 

una Rp. 30.000.— atau pendjara selama 
ah | 153 

alam Waktu 16 Bulan Jad Akan 
Pekerdjaan 

tentang 
dihitung 

menteri dalam negeri dalam ka- 
Roem, pernah mengumumkan, bahwa 

diharapkan pada pertengahan 
atas pertanjaan, pemangku ke- 

ran jang dulu itu memang me- 
ja dan itupun bila pen 

pemilih sudah dapat di- 
» Jang termjata sampai saat ini 

Selandjutnja St. Makmur: me 
nerangkan, bahwa dalam waktu 
16 bulan itu akan dilakukan 5 
tingkatan usaha pekerdjaan jang 
bertalian dengan pemilihan umum 
itu, jakni: : 

1) pendaftaran pemilih2 utk. 
menjusun daftar pemilih, 

2) 'memadjukan tjalon2 - dan 
menjusun daftar tjalon  (mula2 
dari tjalon2 jang dimadjukan di 
adakan daftar tjalon sementara, 
jg sesudah dikoreksi oleh umum 

daftar tjalon jg sesungguhnja). 
3) pemberian suara oleh pe 

milih kepada tjalon, 
.4) menetapkan tjalon2 

terpilih, dan 
5) mengisi lowon 

jang 

gan jg mung 
» 

Jang menghendaki waktu agak 
- flama adalah pelaksanaan peker- 

djaan2 dari 1 sampai 3, teruta 
ma diakibatkan oleh djarak2 jang 
djauh dan sulitnja perhubungan, 
demikian St. Makmur. 

Jang dilaksanakan seka 
rang sampai Djanuari '54 

Antara sekarang sampai achir 
tahun ini pekerdjaan2 persiapan 

“ 

kan peraturan pemerintah ten- 
tang pelaksanaan undang2 pemili 
han umum. Selandjutnja pekerdja 
an berupa instruksi2 tentang 
pelaksanaan pemilihan umum 
oleh kementerian kehakiman dan 
kementerian dalam negeri. 

| Dan tentang kantor pemilihan 
pusat jang sekarang dikatakan 
bahwa dalam waktu- ini djuga 
akan dirobah mendjadi Panitya 
Pemilihan Indonesia. Selandjut- 
nja harus pula sudah dikerdjakan 
pembentukan panitya2 pemilihan 
'ditiap2 daerah-pemilihan, panitya 
pemilihan kabupaten, panitya pe 
'mungutan di ketjamatan2 dan se 
terusnja panitya pendaftaran pe 
milihan ditiap2 desa, demikian di 
terangkan oleh pemangku kepala 
kantor pemilihan pusat kepada 
PI-Aneta. : “ 

PENGUSAHA BANK GELAP 
DIDENDA Rp. 30.000.— 

Kemis pagi pengadilan negeri Me 
| dan telah memeriksa perkara seorang 
Tionghoa S.K.S. jang dituduh mem- 

'Ibuka bank gelap pada tahun 1952. 
Terdakwa telah melakukan pengiri- 
man2 uang dari Sumatera Utara. ke 

Dalam tuntutannja, djaksa A. B. 
| Hutabarat menjatakan, bahwa terdak 

wa telah sengadja melanggar un- 

|dang2 divisen ordonansi, dan pengi- 
'timan uang itu tidak melalui Lemba 

|ga Alat2 Pembajaran Luar Negeri, 

n | berarti merugikan negara dengan se 
nga ja, Berhubung dengan itu untuk | 
terdakwa dimintakan hukuman den 

sebanjak 2-x Rp. 15.000.— 

tahun. Dalam hal ini hakim me 

mengada- 
n | kan chotbah dalam mesdjid Husein ' 

mengandjurkan 
ar rakjat Mesir membandjiri lati- 

han2 komando dalam kamp2 untuk 
perang sabil 

Moham- 
mam berbitjara “didepan “djen- 
Mohammad Nadjib dan lain? 

Mesir. Ia 
anggauta ko- 

mando adalah seorang jg telah men 
djual rochnja kepada Tuhan, dan ig, 
telah dibeli oleh Tuhan dengan har, 

Isa ig paling tinggi, ialah dengan me! 
"| masukannja «kedalam sjurga — abadi 

1 pengorbanannja. 
Shech Mohammad mengatakan, bah 

Iwa pasukan2 Inggris didaerah teru-' 
san Suez merupakan musuh? jig me-! 

-Ingeram di dada Mesir. 

Shah Reza Pahlevi dalam pertemuan 

akan ditetapkan dan diperbanjak | 

harus selesai, seperti menjelesai- | 

Ierdjadi saingan2 keras terhadap bu- 
Iruh Pilipina sendiri. 5 

pada tanggal 17 Agustus 1953 ini 

|sa asing, besar sekali, Malam itu 

Bekas menteri luar" negeri Iran. 
Hossein Fatemi, pada malam Ming- 
|gu telah menilpon isterinja bahwa 
ia ada dalam keadaan sehat walafiat 
di suatu tempat jang ,,sukar dapat 
ditjapai”, demikian didapat kabar di 

  

al 

merubah pemerintahan 

Fatemi dim keadaan sc- 

    

    

        

   

  

   

    

     
     

   

  

    

    

  

hisebagui dikabarkan pembukaan pe 

" Pada gambar: nj. Hatta membidikk   | langsungkan oleh nj. Hatta dengan" 

LA 
& 

Sa 

    
   

  

   
   

   

   

  

   

  

  

kan Raya Internasional Djakarta di- 
penembakap sgbuah pesawat elektron 
an pesawathja! kemudian, deerrr, ter- 

Teja GUS LN 

  

  

F 

i 
erluasPerse- 

kutuan MiliterDi Pasifik 

nja suatu ,,pakt' keamanan Pasifik” 

tentang rentjana2 tsb, Demikian 

kepada wartawan United Press a.l. 
nuhnja menjokong setiap tindakan ir 

Dalam pada itu Sir Charles 
Lanibe tidak bersedia. untuk 

| memberikan djawaban terhadap 
pertanjaan, negara2 manakah jg. 
sekiranja perlu untuk ikut dalam 
pakt Pasifik itu. Lebih djauh di- 
wartakan oleh UP, bahwa sum: 

ber2 kalangan militer lain umum- 
nja bersikap setudju dengan 
Lambe untuk memperluas ,,tin- 

dakan2 keamanan” sematjam itu 
didaerah Pasifik, Penindjau2 po- 
ltik di Singgapura  menundjuk-   

— FATEMI — 

Teheran pada hari Minggu. Semen- 
tara itu diimumkan djuga pada hari 
Minggu isi surat Hossein Maki, be- 
kas pemimpin perindustrians minyak, 

kepada Shah Iran dalam mana Mak 
ki menegaskan bahwa politik Massa- 
deg "sebelum  Mossadeg “berusaha 
mendapatkan kekuasaan penuh ada- 
lah bagi kepentingan rakjat Iran: 

Shah tak dapat persetu- 
djuan Kashani tentang 

: amnesti. 
Selandjutnja didapat kabar bahwa 

di istananja pada hari Sabtu dengan 
para alim ulama berkenaan dengan 
hari raya Salam telah menjatakan 
bahwa ia setelah kembali di Iran se- 
sudah terpaksa menjingkir untuk be- 

berapa hari merasa ,,seperti seorang 
lain”. Shah mengatakan bahwa di 
Irak ia telah berziarah ke makam 
Sajidina Ali di Karbalah untuk ber- 
sumpah bekerdja bagi kepentingan 
rakjat Iran. Shah tidak menjebut- 
njebut soal pengampunan orang? jg. 
telah mengadakan kerrdja sama de- 

|kalangan maka ini menundjukkan 
bahwa perundingan dengan Ayatol- 
lah Kashani, pemimpin keagamaan 
jang besar pengaruhnja di Iran, ten- 
tang soal amnesti itu telah gagal. 

Anggota2 Partai Tudch 

ditangkap. 
19 orang anggota partai Tudeh 

telah ditangkap di Ahwaz (Iran 
| Tenggara) pada hari Sabtu, demi- | 
kian menurut pengumuman di Te- 
heran pada hari Minggu. Keadaan 
darurat telah dimaklumkan di kota 
Zabul jang djuga terletak di Tran 
Tenggara dekat perbatasan dengan 
Afghanistan. (Antara). 

Orang” Indo- 
nesia Di 
Davao 

Akan Dikenakan De- 
portasi 

Wakil menteri kehakiman  Pilipi- 
na Roberto  Gianzon  mengumum: 
kan bahwa'ia akan mendjalankan 
tindakan2 deportasi (mengeluarkan) 
terhadap orang2 Indonesia jg menu 
rut kabar “menetap  setjara tidak 
sjah di Davao. ' Gianzon jg djuga 
merangkap sebagai dewan deportasi. 
Pilipina menerangkan setelah ia me 
nerima laporan dari wakil menteri 
luar negeri Felino Neri tentang pe- 
rembesan setjara tidak  sjah oleh 
orang2 Indonesia di Dayao. Neri 
memberi tahukan . kepada Gianzo 
bhw. perhatiannja tertarik atas masa 
lah tsb oleh laporan kepala staf ang| 
ikatan "perang Calixto Dugue. Dika 
takan oleh Dugue bahwa meskipun 
orang2 Indonesia — tidak — mendjadi 
masalah “dilapang ketertiban dan ke 
amanan di. Davao, namun djumlah 
mereka bertambah banjak dan kini 

  

KRIDA BEKSA WIRAMA 35 
TAHUN 

Bertempat dipendopo Purbajan 
Jogja selama dua malam, tanggal 
20 dan 22 Agustus jang lalu telah 
dilangsungkan pertundjukan  ta- 
ri2an oleh Perkumpulan Seni Ta- 
ri Krida Beksa Wirama” jang 

  

sudah djangkap berusia 35 tahun. 
Perhatian dari anggota maupun 
undangan, djuga dari pihak bang- 

Krida Beksa Wirama telah mem- 
|pertundjukkan beberapa nomor 
dari gubahan2nja jang paling ba- 
ru. 

Angkatan Darat  Inggeris meng- 
"umumkan pada hari Djum'at, bahwa 
tak lama lagi akan dilakukan pertjo 
baan type tank jang baru oleh kesa-|   takan, bahwa terdakwa telah me 

gar undang2 Stbl. 1940 bhg 299 5 

wa menurut kabar akan mema-      

    

Aan TEVISI, 

11 dan 19. Dan sebab itu ha- Djika dibandingkan dengan Centu- 
memperkuat putusan djaksa. Terrie Tank”, type jang baru ini akan 

.. baik dan mesinnjapun lebih kuat, 

tuan2 berlapis badja jang ditempat- 
kan di Inggeris dan Seberang Lautan. 

mempunjai lapis badja jang lebih 

. 

ngan Mossadeg. Menurut beberapa| 

'geris 

Ikan bahwa kalangan2 militer 
Inggeris di Timur Djauh dalam 
Situasi internasional dewasa ini 
telah merasa bahwa tindakan? 
keamanan mereka terlalu terba- 
tas pada negara2 jang sangat 
sedikit djumlahnja. Dikalangan 
militer tsb. telah banjak andju- 
ran2 untuk memperluas perseku- 
tuan militer jang paling sedikit 
harus djuga meliputi. Malaya, dan 
sedapat mungkin semua daerah di 
Asia Tenggara dan Asia Timur 
jang termasuk dalam pengawa- 
san Inggeris.: : 2 2 

4 »ANZUS” perlu diperluas 
D0 djadi ,ANZAM": 
Dalam bulan? terachir ini, te- 

lah banjak andjuran2 dalam pers 
dan olen pernjataan2 pribadi ten- 

tang perlunja - dibentuk suatu 
persekutuan militer ,,A # 

| jang. djuga meliputi: Malaya se- 
lain negara2 anggauta Pakt An- 
zus (jaitu jang meliputi Austra- 

|lia,. New Zealand dan Amerika 
Serekat). Pengandjur2 perluasan 
persekutuan militer tsb. menga- 
takan bahwa hingga kini Malaya 
terlalu diabaikan dalam usaha2 
militer di: Pasifik, sedangkan 
baik dalam lapangan strategi dan 
ekonomi, Malaya mempunjai arti 

jang besar bagi ,,dunia merde- 
ka”, demikian kata mereka me- 
nurut United Press. 

Kemungkinan rintangan? bagi 
perluasan pers. militer. 

Selandjutnja sumber2 militer 
Inggeris tsb. diatas, - menurut 
United Press, menundjukkan be- 
berapa rintangan jang mungkin 
dihadapi oleh usaha2 “tentang 
perluasan persekutuan militer di 
daerah Pasifik, jaitu: 

1) Pertentangan2 antara Ing- 

dan Amerika mengenai 
peranan Tiongkok Kuomintang. 

' 2) Kemungkinan “ penolakan 
Birma dan Indonesia — untuk 
menggabungkan diri pada sesua- 
tu persekutuan. dengan Barat. 
Sebagai diketahui, kedua negera 
ini telah berulang-ulang mentun- 
djukkan sikapnja bahwa mereka 
ingin tetap bebas dari persetu- 

Timur. 

3) Tidak kemampuan Vietnam, 
Kambodja “dan. Laos. (bagian 
Prantjis) untuk setjara merdeka 
berbitjara atas nama diri mere- 
ka sendiri. 

4) Kemungkinan tidak berse- 
dianja  Prantjis untuk mengga- 

bungkan diri pada suatu perse- 
kutuan militer sematjam itu se- 
dangkan dalam pada itu nasib 
Prantjis di Asia dikemudian hari 
tidak djelas. 
“5).kemungkinan penolakan In- 
dia untuk menggabungkan diri 
kedalam suatu persekutuan jang 
tidak meliputi RRT. (Antara). 

PERHUBUNGAN INGGERIS 
DENGAN RRT. 

| Kalangan2 Inggeris jang resmi 
di Londen pada hari Selasa mc- 
ngatakan bahwa ,.tak. suatu peru- 
bahanpun jang. diadakan dalam 
perhubungan diplomatik dengan 
RRT”, Dikatakan  djuga. bahwa 
wakil Inggeris di Peking Hum- 
phrev. Trevelyan ” kedudukannja 
masih sebagai Charge @'affaires. 
Sehegitu diauh RRT tidak hen- 
Tak memberi keterangan untuk 
mengadakan perubahan dalam ke 
dudukan ini. RRT masih belum 
mempunjai wakil diibu kota Ing- 
geris. 

itu mereka kepada umum menjangkal bahwa 
diwartakan 

Charles Lambe, Panglima Besar angkatan laut Inggeris di Timur Djauh, 

o ternasional di 
perkuat kerdja-sama antara negara? jang menentang ,,agresi komunis”, 

0 

tuan militer baik Barat maupun | 

Paling Sedikit Malaya Dimasukkan | 
KALANGAN2 MILITER Inggeris hari Minggu dengan baik me- 

njambut berita2, bahwa pemerjntah In g9ggeris akan mengusulkan dibentuk- 
jang luass akan tetapi dalam pada 

mereka teidh mengetahui 
oleh United Press. Sir 

mengatakan bahwa ia dapat sepe- 
Asia jang dapat mem- 

Kandjungan 
IK esebelasan 

Yagosla Yyia 
Djuga Sbe. ,, Missi Good- 
Will": Pendapatan Mela- 
wan PSSI Rp 960.060, 

Banjak Penonton 
.m Bioedoes” 

PERHATIAN jg besar terhadap 
pertandingan Yugoslavia — PSSI jg 
diadakan di Djakarta beberapa hari 
il. kebanjakan terdiri dari orang2 

jg tiada membeli kartjis masuk, de- 
mikian kesimpulan ' keterangan sek- 
retaris PSSI kepada pers pada Sab- 
tu pagi. Hal ini.adalah akibat kele- 
mahan pendjaga diluar, sehingga 
-serbuan” orang banjak boleh di ka 

“Ita tak ada jg menghalang-halangi- 
nja dari luar, sementara tenaga? ke 
amanan Tari Klan Sidat berkuasa 
lagi menentang Arus” manusia jg 
mendorong-dorong itu. 
Dalam “pertandingan jg akan da- 

tang fihak pengurus mengambil pe- 
ladjaran dari jg sudah2 dan akan 
mengadakan pendjagaan 'jg lebih ke 
ras diluar dan didalam dengan ang 
gota2 polisi, dil. tenaga2 keamanan. 

Diterangkan “tentang hasil jg di 
dapat pada pertandingan “Yugosla- 
via melawan Persib sebanjak Rp 
390.000.— dan pertandingan dgn. 
PSSI Rp 900.000.— lebih. 

Pada pertandingan pertama ditri- 
bune disediakan 10.000 tempat (Ti- 
mur dan Barat) dan 30.000 untuk 
berdiri, sementara pendjualan kar 
tjis untuk tribune hanja 7.600 buah 
dan untuk berdiri 8.000 buah. 

Pada pertandingan kedua disedia- 
kan ditribune 12.000 tempat . dan 
berdiri 30.000, sementara kartjis jg 
terdjual untuk tribune hanja 10.000 
dan untuk berdiri 20.000 buah. 

Diterangkan selandjutnja, bahwa 
untuk pemeriksaan perdjalanan ke- 
uangan  seluruhnja telah . dibentuk 
Suatu panitia ' chusus jg terdiri dari 
wakil2 kepolisian, PSSI, stadion Ika 
da dan kotapradja Djakarta. 

Tentang pengeluaran adalah 2594 
untuk padjak tontonan, 2596 untux 
stadion, 21299 untuk kesebelasan? 
ig main dan FIFA (Federal Inter- 
nasional Football Association) men- 
dapat pula 245. 

Yugoslayia datang utk. 
mengokohkan ikatan ne- 
gara-negara, 

Diterangkan pula oleh Jumar-: 
sono, bahwa undangan PSSI ber 
mula terhadap kesebelasan Yugo 
slayia ditolak mengingat waktu- 
nja bertepatan dengan keramaian 
pertandingan2 “jang diadakan di 
Eropa. Belakangan dari kedutaan 
Indonesia di Roma kementerian 
'uar negeri Indonesia “ mendapat 
keterangan, bahwa atas. usahanja 
pemerintah — Yugoslavia telah 
mendesak” kesebelasan tsb: utk. 
datang bermain ke Indonesia, ter 
utama guna memperkokoh tali 
persahabatan dengan bangsa Indo 
nesia. (Pia) !   PASUKAN2 SOVJET DI AUS- 

TRIA DIKURANGI. 

Rusia kini sedang mengurangi 
(kekuatan pasukan2 pendudukan- 
nja di Austria, demikfan menurut 
harian ,,Neue Wiener Tages Zei- 
tung” jang terbit pada hari Sab- 
tu. Merurut harian tersebut jang 
mengutip, sumber2 jang kompe- 
ten, Rusia sekarang hanja mem- 
punjai 45.900 serdadu di Aus- 
tria dibandingkan dengan 55.000 
orang pada tahun jang lalu. 

Perd 
(Ketekoran Nai 

    

djuta. 

Sampai saat ini kedudukan jg se- 
benarnja daripada neratja perdaga- 
ngan itu belum diketahui, karena 
berhubung dengan ,,let alone agree- 

| ment2” jg masih ada dengan bebe- 
rapa maskapai2 minjak maka seba- 
gian daripada hasil eksport minjak 
tidak masuk langsung kedalam perse 
diaan devisen. 
Harga import selama pertengahan 

pertama dari th. 1953 adalah 'sedi- 
kit diatas Rp 4 milliard, dan dgn. 
demikian maka import tetap berada 
ditingkatan setinggi kira2 8096 dari 
pada import th. 1952. Volume ada 
sedikit lebih besar, dan ini memper 
lihatkan, bahwa harga barang2 im- 
port dipasar dunia agak turun se: 
dikit. ! 

Perbandingan Index '38 

Eksport untuk pertengahan per 
tama dari. tahun 1953 adalah 

|Gdak seberapa baik. Tidak mung 
kin untuk mempertahankan ting 
katan tahun lalu. Djumlah rata2 
sebulan kini adalah sebesir di 
tahun 1950. Djika tahun 1938 di 
misalkan 100, maka eksport di 
tahun 1950 tanpa minjak tanah 
adalah 4690. Dalam tahun 1951 
djumlah itu naik mendjadi 5895 
daripada tahun dasar itu, dalam 
tahun 1952 djumlah. sudah turun 
mendjadi 4770 dan pertengahan 
pertama tahun 1953 hanja men 
“japai 4890. 

0 

'“ Sebaliknja mungkin djuga melu- 
kiskan keadaar? eksport dari sudut 
pandangan lain, dan ini lebih mem 
benarkan suatu optimisme, sedik't. 
Djika kita masukkan minjak tanah 
dalam perhitungan kita, diperoleh 
suatu gambaran jg berlainan sekali. 
Disini kelihatan kemadjuan jg tetap 
didalam eksport, jg dalam tahun 
1953 mentjapai puntjaknja dengan 

djumlah rata2 sebesar th. 1938. Ta- 
hun 1950 memperlihatkan  djumlab 
7490 dari tahun dasar, 1951 8146, 
1952 899o dan pertengahan perta- 
ma th. 1953 adalah 10076. Minjak 
tanah adalah salah satu diantara be 
berapa hasil jg djuga didalam tahun 
ini memperlihatkan - kenaikan. Su- 
dah tentu “adalah terlalu tjepat dji- 
ka kita hendak memberikan ichtiar 
eksport untuk seluruh tahun ini, ka 

rena berbagai matjam barang sam- 
pai kini belum sampai dieksport ber 
hubung panennja djatuh dibagian 
kedua. dari : tahun 'ini.- Pun  djuga 
eksport gula jg dalam tahun2 bel: 
kangan ini amat ketjilnja, pasti akan 

mempunjai pengaruh baik atas djum 
lah nilai dan volume eksport. Maka 
bukan tidak mungkin, bahwa untuk 
tahun ini akan ditjapai djumlah ek- 
sport jg setinggi tahun Jalu, dan 
bahwa perbandingan “dengan 1938 
mungkin malahan lebih tinggi. Sam 
pai sekarang tanda2 belum - keliha- 
tan, dan kita hanja mendoa sadja. 

Jg ketahuan sekarang  hanjalah 
bahwa eksport daripada tiga bahan 
Ig penting telah mengalami kemun- 
duran jg ketjil, dan kemunduran itu. 
akan meninggalkan pengaruh jg te- 
tap, ketjuali djika harga dipasar du 
nia memperlihatkan — perkembangan 
ig berobah. Karet masih  menetan 
pada tingkat harga diminggu jl. dan 
ini tentunja tidak. merupakan doro- 
ngan untuk eksport. Harga menetap 
disekitar $ sen 6364 Singapura 
perpon. Djika harga tetap ditingket 
itu, tidak usah kita harapkan “kema 
djuan didalam eksport karet. Ang 
ka2 sekarang sudah menundjukkan, 
bahwa eksport karet untuk “tahun 
ini akan djauh dibawah tahun lalu. 
Dibanding dengan tahun dasar 1938, 
eksport karet perkebunan turun da- 
ri 18290 mendjadi 1799o. Ini sudah 
tentu adalah kemunduran jg kerjil 
sadja. Sebaliknja: angka2 untuk ka- 
ret rakjat memperlihatkan ' kemun- 
duran ig bukan sedikit. Jaitu turun 
dari "321 “ditahun lalu mendjadi 236 

| menurut angka2 sampai bulan Dju- 
ni tahun ini. Maka penurunan har- 
ga2 karet adalah membahajakan ba 
Si produsen2 karet rakjat. 

Tetapi ini tidak berarti, bahwa 
perkebunan2 tidak menderita keru- 
gian sama sekali. Sebab disamping 
.mundurnja pendapatan sebagai aki- 
bat turunnja harga2, terdapatlah pe 
ngeluaran2 jg makin bertambah, hal 
mana mengakibatkan — keharusannja 
diadakan , penghematan diberbagai 
lapangan, sehingga seringkali tidak 
ditanam bibit2 baru. 6 

Timah dan lain-lain. 
Gambaran jg serupa terdapat dju- 

ga dalam eksport timah. Disini ck- 
Sport turun dari 265 dalam tahun 
1952 mendjadi 154. Berbagai  pro- 
duk2 ,ketjil” sebaliknja, naik dgn. 
hebatnja. Eksport rotan misalnja 
naik dari 5796 ditahun 1952 men- 
djadi 7096. Kaju djati naik dengan 
1095 mendjadi 3545 dari tahun da 
sari Djuga kaju liar memperlihat- 
kan tanda2 kenaikan eksport, jg su- 
dah dimulai dalam tahun2 pertama 
sehabis perang itu. Eksport adalah 
djauh diatas tahun lalu. Sebaliknja 
perkembangan bagi kopra tetap 
mengehawatirkan. Tingkat eksport 
malahan berada dibawah tingkat di 
tahun 1949 dan 1950. 
masih dieksport . 6096 dari Volume 
sebelum. perang, tapi tahun ini 
(enam bulan jl.) hanja 4096 sebulan   nja. Perkembangan itu tidak boleh 
berlangsung lebih lama. 

Untuk tahun 1952 

Pada waktu kini kita berada di 
tengah2 perimbangan pasaran jg be 
rat sekali, sehingga persaingan 'anta 
ra negeri2 pengeksport lemak men 
djadi bertambah tadjam. Karena itu 
perlulah Indonesia melakukan 'sua- 
tu politik eksport jg aktif, djika ti- 
dak mau kehilangan pasaran. Da- 
lam hubungan ini djuga harus dipi- 
kirkan masa depan. Menarik perha 
tian sekali bagi setiap pengundjung 
daerah2 kopra, betapa sedikitnja di 
tanam bibit2 baru. 

Kedudukan persaingan 
pra sudah dari dulu sulit, 
makin lama makin banjak dipakai 
bidji2 lemak lainnja, Sebagian dari 
bidji2 itu untung dalam kedudukan 
nja sebagai tanaman jg hidupnia 
kurang dari setahun, sedangkan ada 
djuga jg dapat tumbuh 
iklim subtropis. Maka bagi tana- 
man2 itu adalah mungkin untuk Je 
kas2 mengadakan tanaman2 
apabila permintaan naik. Jg demi- 
kian itu tidak mungkin buat kopra 
dan buat bidji minjak palem, jg dju 
ga banjak dihasilkan 
sia. 

bagi ko- 

Pada umumnja dapat dikata- 
kan, bahwa sekalipun terdapat 
pergeseran2 didalam perbandi- 
ngannja, eksport Indonesia ber- 
gantung pada tudjuh bahan2 jg 
terpenting sadja, jang merupakan 
8870 dari seluruh harga eksport. 
Hal itu patutlah didjadikan peri 
ngatan, 

Indonesia masih terlalu berat se 
belah. Lebih njata keharusanrja 
diperhatikan hasil2 jang ,,ketji?” 
Seperti rotan dil., terutama djuga 
karena bahan2 itu dihasilkan oleh 
golongan2 jang tidak seberapa 
kuat modalnja. 

- 

lebihan import tetap dibawah 
port Rp. 1/2 milliard “ diatas hasil eksport 
angan diluar minjak tanah dan hasil2uja, 
a kelihatanlah suaiu kelebihan eksport, ja 

karena | 

didaerah? ! dok jang 

"ira diantara hewan2 lainnja 
baru telah menggigit sedkor kuda he- 

oleh Indone-j 

bahwa susunan eksport ' 

angan Negatip Lagi 
k Sampai Hampir Rp 478.000.000—Minjak 

Mengambil Bagaian Jg Makin Besar Dlm Eksport— 
Tap Perdagangan Selama Setengah Tahun 1953 

(Oleh: Pembantu Ekonomi Kita) 

KINI ORANG SUDAH mengetahui, 
tengahan periama tahun 1953. Neratja per 
koran sudah naik sampai hampir Rp. 478 djuta. Ke 
1952, ketika untuk seluruh tahun 1952 itu diim 
ka2 itu menundjukkan kepada la'ulintas perdag 

(ta hitung pula perdagangan minjak tanah, mak 
tahun ini telah turun mendjadi Rp. 291 djuta. 

bagaimana hasilnja perdagangan luar negeri dalam per- 
dagangan memperlihatkan saldo negatif lagi. Kini kete- 

rata2 tahun 
rt. Ang- 

ika kis 
dalam 

   

terdapat defisit sebesar Rp. 19 
Pe 

  

SEORANG SAKSI diruangan 
pengadilan Kuala Lumpur telah 
mengatakan kalau ja tak dapat 
menengahi perkelahian | antara 
dua perempuan jang sama2 
telandjang dalam perkelahian itu. 
Semua orang2 laki jang melihat 
perkelahian 'itr masuk rumah, 

|kata saksi itu. | 
aah . 

PEGAWAI2 KEBUN bina- 
tang Colombo telah ditakutkan 
oleh sefkor ular kefjil. Ular sen- 

telah -meloloskan diri 
| dari sangkarnja telah Dena 

dan 

...... 

  
mar (zebra) dan setkor hippota- 
mus jang baru sampai dikebun 
binatang itu. Dua2nja mati. 

| ANGELO CARMINATI, ber- 
'gmur 75 tahun, telah mati keti- 
ka menjaksikan perkawinan fju- 
tjunja di Brooklyn New York. 
Menurut pemeriksaan tabib, ia 
telah mati karena terharu (terla- 
lu gembira) melihat pesta perka- 

| winan tjutjunja. 
Koe 

RATU GIPSY GIULIA West- 
heiner, 51 tahun, minta untuk di 
angkut kerumah sakit Milan ka- 
rena chawatir akan berat badan- 
nja jg mendekati 200 kg. Meski- 
pun menurut tabib ia menderita 
penjakit abuh-gadjah (elephantia- 

.sis) dan segera akan mati kalau 
Pa memenuhi peraturan peng- : 
ob atan, Giulia mengatakan: 

SOVJET AMBIL LANGKAH »Biarlah saja mati dilapangan ter 

PERTAMA KEARAH PER- 
BAIKAN HUBUNGAN 
DIPLOMATIK-NJA DGN 

CANADA 
Sovjet Uni telah mengambil 

langkah jang pertama kearah pe- 

| | 

| 
1 

buka seperti waktu saja dilahir- 
kan”. Tak lama sesudah tabib itu 
memberikan  nasehatnja, Giulia: 
berpakajan. seindah-indahnja de-' 
ngan segala perhiasan, merebah- 
dirinja dilapangan dimana kara- 

njelenggaraan kembali perhubung “Van-nja berhenti. Kemudian ia 
an diplomatik antara Canada dan 
Sovjet Uni dalam tingkat duta be 
sar, demikian diterangkan oleh 
seorang djurubitjara kementerian 
luar negeri Canada pada hari Se- 
lasa. Keterangan tersebut dimak- 
sudkan sebagai komentar atas pe- 
ngumuman Moskow, bahwa Dmi- 
tri Stepanivich Chuvachin telah 
diangkat mendjadi duta besar So 
vjet Uni di Canada, jaitu 
pertama dalam waktu hampir 8 
tahun. p 

  

mati dan perhiasan2nja jang ber- 
harga kl. 19 djuta lira diperguna- 
kan untuk ongkos2 pemakaman. 

STATISTIK kesehatan di Is- " 
bahwa . tambul — menundjukkan 

22090 orang telah menderita pe- 
njakit ingatan! Rumah gila Ba- 
kirkoy hanja dapat memuat 3000 
orang gila sedang untuk menjem 

jang |buhkan orang2 lainnja jang ter- 
di- , ganggu ingatannia ita masih - 

tjarikan tempat lain. 

  

Anthony Eden Ak 

Berhenti ? 
HARIAN PARTAI buruh di London, ,,The People” 

Minggu dalam induk karangannja menjiarkan berita, bahwa men 
teri luar negeri Inggris Anthony Eden akan mengundurkan diri. 
Harian itu mengabarkan, bahwa menurut wartawan politiknja te- 
lah didapat berita-berita bahwa Eden sudah memberi - tahukan 
kepada perdana menteri Sir Winston Churchill, bahwa kesehatan 
nja tidak akan memperkenankannja lagi untuk mengadakan per- 
djalanan2 dengan pesawat terbang jang berulang2 dan meletih- 
kan, jang harus diadakan untuk selalu mengikuti perkembangan2 
internasional, 

Hal itu tidak berarti, bahwa 'ia' 
akan meninggalkan pemerintahan. 
Suatu tugas dalam kabinet jang: ti- 
dak akan menjebabkan adanja teka- 
nan jang berat dan terus-menerus 
padanja tentu akan bisa didapat. 

Harian ,,The People”  melandjut- 
kan, bahwa keputusan Eden ini se- 
bagian menerangkan kesibukan2 di- 
hari2 jang sudah2 dan jang sekarang | ga 
nampak di Cheguers,. tempat kedia-! 
man perdana menteri jang Tea 
Wakil menteri Juar negeri Inggris, 
Anthony Nutting, beberapa hari ber- 

Sekarang 
aa mam 

Boleh 
. Temui Dalai 

Lama 
(Dulu Harus Berdirj Te- 

k Dgn Lidah Dike- 
luarkan 

Salah satu dari adat2 kebiasa 
an Tibet jang kuno telah dihapus 

selang datang kesana, dan pada per- Kan lagi, ketika Dalai Lama, pe 
mulaan bulan Agustus Churchill te-' Mimpin agama Tibet jg berusia 
lah mendjamu ' pemangku djahatan 
menteri luar negeri Lord Salisbury.  Djum'at, 

20 tahun, mengumumkan hari 
bahwa setiap 

Minggu ini jang mendjadi tamu pen: boleh datang kepadanja untuk" 
ting perdana menteri Churchill ada-' meminta nasehat. Dihari2 lampau 
lah sir Walter Monckton, menteri 
perburuhan Inggris, jang mungkin 
mendjadi menteri luar. negeri nanti. 
Menurut harian tadi, hal itu bukan 
mustahil, karena sir Walter Monck- 
ton adalah seorang tokoh partai 
Tory jang telah mentjapai hasil2 jg. 
gemilang. (Antara). 

  

BERENANG 10 MIL DJAUH- 
NJA, HANJA UTK. DITOLAK. 

Djawatan immigrasi Amerika Se- 
rikat hari Djun'at mengumumkan, 

bahwa dua orang Djepang jang berla 
jar setjara gelap dalam sebuah kapal 
Amerika, dan telah berenang 19 mil 
ke Honolulu baru2 ini, akan diusir.   

| 
! 

Tahun lalu! dan Koichi Kurokawa, akan diberi- 

a 

Menurut Manna pembesar2 
immigrasi, bahwa kedua orang pemu 
da Djepang tadi, ' Harry Yuzo Arii 

kan kesempatan menerima visa2 pe 
ladjar untuk memasuki Amerika Se- 
rikat. Arii kini sedang dalam taha- 
nan, akan tetapi Kurokawa masih 
ditjari2 di Honolulu. 1 

  

MENURUT SUMBER2  ketente- 
taan Mesiv di Cairo, Inggris dan 
Mesir mufigkin sudah akan mentia- 
pai persetudjuan mengenai masaalah 
daerah Terusan Suez sebelum ach'r 
bulan September jad. Djenderal Sir 

lam perundingan ini, pada tanggal 5 
September jad., kabarnja akan ber- 
tolak ke London dan didugg akan 

kembali , dengan kekuasaan untuk      
meratifisir rentjana persetudjuan jg. 

Brian Robertson, wakil Inggris da- 

kini sedang disusun dalam perundi- 
ngan informil sekarang ini. Sir Brian 
kabarnja akan tiba kembali di Cai- 
ro kira2 pada tanggal 15 September 
jad. Menurut sumber2 itu, perbe ia- 
an2 paham antara Inggris dan Mesir 
kini sudah diselesaikan ataupun se- 
dang dalam penjelesaian jang telah 
sedemikian rupa, hingga wakil2 ke- 
dua belah pihak dalam perundingan? 
informil itu menganggap telah dabat 
ditjapai suatu penjelesaian jang ine- 

1 

  

| 

muaskan bagi pertikaian Inggris/ 
Mesir, 
Menurut sumber2 Mesir, pihak 

Inggris telah menjetudjui ketentuan, 
bahwa pasukan2 Barat hanja akan 
dibolehkan. menduduki kembali 
pangkalan2 didaerah. Terusan Suez 

japabila benar2 terdjadi peperangan 
|dan tidak apabila baru ada antja- 

tiap2 penjerbuan ke Junani atau Iran 

   

Sebelum Achir Sept. Persetudjuan Mengenai Suez? 

| 
man perang sadja. Dikatakan, bahwa keamanan kolektif Arab sadja, 

mikian 
dengan sendirinja akan disusul oleh (Antara), 

masuknja pasukan2 Inggris kedaerah 
Terusan Suez lagi, Pihak Inggris ka- 
barnja menghendaki. dimasukkannja 

Turki dalam daftar negara2 jang pe- 
njerbuannja akan mengakibatkan di- 
dudukinja kembali pangkalan2 dae- 
rah Terusan Suez oleh pasukan? 
Inggris, sedang pihak Mesir berpen- 
dapat, bahwa djumlah negara2 it 
harus dibatasi kepada anggota2 pakt 

de   
sumber2 keterangan Mesir, 

Dalai Lama oleh rakjatnja jang 
masih fachajul dianggap sebagai 
setengah Tuhan, kepada siapa 
pembesar? negara djuga tidak di 
perbolehkan menghadap, Mereka 
jang beruntung untuk melihat diri 
uja harus berdiri tenang, lidahnja 
dikeluarkan sebagai tanda peng- 
hormatan. (UP) 

  

Kekuasaan 
Pengadilan 
Dan Polisi 

Diserahkan renuh Kepa- 
da Kambodja Oleh 

Perantjis 
KAMBODJA hari Sabtu mem 

peroleh kekuasaan penuh dalam 
soal2 pengadilan dan kepolisian. 
Persetudjuan terachir — mengenai 
soal2 ini telah  tertjapai dalam 
sidang lengkap Panitia Perantjis- 
Khmer dan protokolnja ditanda 
tangani 'hari Sabtu sore, ' Mulai 
Sabtu malam semua kekuasaan 
dalam soal2 pengadilan oleh Pe 
ranftjis diserahkan kepada pembe 
s2r2 Kambodja. Hakim2 Perantjis 
meletakkan djabatannja, £ 
Hampir seluruh kekuasaan dalam 

soal2 kepolisian sudah diserahkan 
oleh  Perantjis' kepada 
Khmer 2 tahun jg lalu. 
angkatan bersendjata masih perlu 
dirundingkan, tetapi para penindjau 
politik di Pnom pada umumnja ber 
pendapat, bahwa suatu persetudju- 
an dalam soal2 militer mungkin da pat ditjapai, demikian AFP, is 

Tentang 

     

an. 

pembesar2 . 

    

   
        

   
      

   
   

   

      

   

     

   

   
   

      

  

   
    

    

    
     
    

        

    

  

    

   

    
    

    

  

   

    

    

    
      

       

      

   

   
      

    

  

       
        

     
   
    

          

         

   

  

   

   
   

  

       

       

    

   

   
    
   
     

   
       

    

   
   

  

       

    
     

  

    

   

    

      

      

    

   
    

   

   

    

    

   

            

   

   
    

      

   

   

    

   

        

    

   

   

            

    

   

          

   

   

   

      

   

    

  

   

     
   
   

      
    
   
   

   

    

3: 

Ti : pat 

KR 

2



/ 
N
N
 
L
A
 

2
 

U
K
 33 

P
I
N
 

   
     

    

    
    

    

   

    

AAA 

$ Hok, Dr. Liem Khe 
# Hoa I Wan, pula ke 

tan Perindustrian dan 
jang pada hari sakitnja 
Saudari kami 

Nj. R. Soesilowati Kasmadi Kartosoeparto 
ikut serta dalam penjelenggaraannja. 
Maha Esa melimpahkan karunia jang 
mereka itu, Amin. 

Jang ikut berduka tjita : 
Kel. R. Adiwikromo, 

s8 R. Kosim, Djakar- 

'» Maj. Ibrahim Adji, 

| tahun” diganti dengan...... 

     

Atas bantuan/djasa2 moreel 
k menghaturkan beribu2 terima kasih kepd. Dr. Tjiam Tjoan 

Tjong dan para anggauta R. S. Tiong 
pada para teman sedjawat dari Djawa- 
kepada para handai taulan sekalian, 
dan pemakamannja Isteri/Ibu/ Anak/ 

Bogor. 

(R. 

ta. 

Medan. 
» R. Sam Nur Suhut, 

Den Paser. 

Jang berduka tjita : 

(beserta anaknja) 

— Semarang — 

   Telah Meninggal Dunia Ajah Kami 
: WONGSOSUKARTO 

M Pada tanggal 12 Asgistus 1953 djam 16.15 
- Badran Purwosari Solo dalam usia 67 tahun. 2 
33 Kami mengutjapkan diperbanjak terima kasih atas bantuan 5 
€| Bapak? serta handai taulan jang berwudjud moreel maupun & 

hg matericel pada waktu meninggal sampai pada pemakaman- 
jenja ajah kami tersebut diatas. & 

: KRISTIONO / SUDJUD 

jang 

Pusat 

maupun materieel, kami 

        

         

         

   
Semoga Tuhan Jang 
setimpal atas djasa2            

     

  

KASMADI KARTO- 
SOEPARTO) 

     

    

  

Lingga III No. 4       
           

   

        

di kampung       

    

   
   

  

       

  
   

  

  

1953 No. 104/Adjen/Peng/53 dir 
Pasal II sub e. seharusnja berbunji : 

 terangan Pamong-pradja atau Polisi). 

Pasal HI: ,,...... lama pendidikan 

Pasal V. ,,Setelah lulus ... mendjadi 
-..« Bintara Kesehatan dst. diganti dengan 

Dengan 4danja ralat ini, maka kesalahan2 tadi dibetulkan. 

Bandung, 

' PD. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT. 

ABU 
Go he Maj. Inf. NRP 15432 

  

Besck malam premiere 
ar namaya Hn 1 $ , 

  

Ini malam pengab & 5.1.9. (47 tb) 

Gene Kelly — Dehhie Reynolds 
SINGING' in the RAIN ! 

,REX" Ini mlm dsb. 8.-7.-9.- (17 th) 
JANE POWELL— DANIELLE DARRIEUX — 

“Rich, Young and Pretty || 
M.G M's Musical Technicolor. | 

  

       

    

WENDELL COREY — FERNANDO 
ILAMAS | 

  

METROPOLE tni mlm dmb. II 
GARY COOPER-MERLE OBERON 

# 

Cowboy and the Lady 
DJAGALAN Ini mlm d: mb. 

5-10 (Sab) (NT 

in Samuel Goldwyn' present : 

  

  Taa0,.o (18 tb) 
| FILM R.R-T. PALING BARU 

— »WUI CHIA H” (1 Mei) Hari Buruh | 
  

Ralat 
Pengumuman Pd. Kepala Staf Angkatan Darat tgl. 8 Djuni 

4 tahun. 

— Ass. Adjudan-Djenderal, 

  

   

Pe NE KARO AIR , 

Inna Lillahi Wa Inna 

| Purwodinatan 34, Semarang. 

Bantulah : 

alat sbb : 
Berkelakuan baik (ke- 

sekurang - kurangnja - 3 

Sersan Major dst.” 

22 Agustus 1953 

u. b. 

DJAMAL   
  

Hlahi Rodji'un 
| Telah pulang ke Alam kubur Tia 2D 

5.00 Aa KN CMUPLAY : pada hari Minggu pukul 15,30 
1 005 « PAMA v INsiang tg. 30 Agustus 1953 

AA 3 “VE Cu SPL “ng Saudara kami : 
9.090 “NE NG 

Fa Spio ae (PN Kepada Sdr2/Handai tau'an 
'Spion- 2 Pn : 

Kana “Dung Sak WASANPK, jang menjatakan turut berdu- 

Mag Eta Hen 'Eka tjita, kami menghaturkan 
banjak terima kasih. 

A. n. Seluruh Keluarga. 
CHOTIDJAH 
SOEKARDI 
SOEJATMI 

Sompok lama 64 Semarang. 

  

  
    

'265.000.— RUPIAH 
Sudah tjukup 
kan 

| untuk sekeluarga (6 orang) 
Dapat lihat gambar dan kete- 

untuk berdiri- 
satu gedung sederhana 

angan tjukup pada 
SIEN DJWAN HIEN 
TRADING COY., 

Bag. : Pembangunan 

   naa 

P. MI. 

  

Ri 
2 
. 

— Hendak mengisap 

as 
peti-peti dari 25 

8 

enak ? 

Tjobalah Rokok 
Kedaulatan Rakjat 
jang ta” mengurangi kesehatan Rakjat, dan terbikin dari bahan2 

meresap ! jang berkwaliteit BAIK Tentu 

os dari 5 dan 

    

Terbikin oleh 

Pabrik Rokok 

»SUGENG” 
Semarang — Telp. 2126. 

|| gelang Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: 

KUDUS — TELP. 117 
"na : » 

pendjualan Djawa- Tengah Pontjol 12 A (Blakang Kebon) 

M
R
I
 

   

  

Ae AMANNYA 5 
YAA PRANATA 

NN NA L L ML AL AL AL LN LN TE TR AA 

( Telah Menikah 4 
LidP.M, R. Soedarto Hadikoesoemo 

Rr. Soendari Soekiswo — 
25 Agustus 1953 

Makasar 

Semarang. 
  

Utjapan terima kasih 
Kepada para Pembesar Militer dan Sipil, para pamili dan 
handai taulan. 
kami mengutjapkan banjak terima kasih atas “pemberian 
bantuan jang berupa baik tenaga, fikiran, maupun materieel 
disb., hingga terlaksananja perkawinan kami/perkawinan 
saudara kami. - 

: Hormat kami 
Ltd/Pm. R. Soedarto 

dengan Istri 
Lts./A.M. R. Soegiarto 

Er Lid/Inf. R. Sidharta. 
DAN NA MH MK MM IM LL AL AL 
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Kursus Megang Buku 
ROMBONGAN BARU AKAN DIMULAI TG. 10/9/1953 | 

Pemimpin 

PAK PARMAN 

Pe
aa
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| Teposanan Sriwedari 
Soio. 

PENGUMUMAN 

S, MA LERDJUNA" 
Bag. B. (ILMU PASTI) 
Bag. GC. (SOSIAL EKONOMI) 

Menerima muri-murid baru untuk kl. I (satu). 
Pendaftaran tiap2 hari di Seteran No. 148 — Semarang. 
Uang pendaftaran Rp. 15.— 5     

Sea La SLS LS LL LL LL AL AA IL LL LL LL et 

NO WOMAN LOVES A WEAKLING 

SEXANOL IA
I 

  

SI" PHARMA" 

(Tak usah didjelaskan kesusahan hati dan kesedihan laki-laki itu 
jang sudah hilang atau kurang tenaga laki-laki (sjahwat)nja. Mere- 
ka tahu sendiri bahwa KEKUATAN SJAHWAT semakin hari mu- 
lai semakin kurang, tidak merasa puas. 
Kekuatan laki-laki itu bersangkutan pula dengan kesehatan otak 
(urat-urat sjaraf), buah pinggang, djantung dan perut, maka kele- 
mahan sjahwat atjapkali menimbulkan rupa2 penjakit lain- dari 
renuwen (neurasthenie) djantung berdebar-debar, pujeng, kaki-ta- 

rah. Semangat kerdja hilang, malas dan kusut pikiran. 
PIL SEXANOL mandjur buat menambahkan tenaga laki-laki un- 

tuk selamanja, tinggal sehat, berani dan gagah. 
Sebotol Rp. 20.— 

SEXALIN untuk wanita jang merasa sakit bulanan (haid) 
tidak tjotjok, kurang darah dan keputihan. Se- 
botol Rp. 20.— : 

APHRODIN untuk lelaki. Obat pelesir Rp. 10.— 
PREGNOL Obat hamil untuk dapat anak. Rp. 25.— 
ATOM HAIRDYE untuk bikin hitam rambut putih Rp. 10.— 

Rp. 15.— dan Rp. 25.— 
Harus tambah 1596 ongkos kirim,DC PHARMA” PRODUCTS 

BANDUNG 
Agen2: Semarang toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: Ma- 

HUN” Djokja dan Pekalongan, Toko Obat Tek An Tong Petji- 
nan 81, Djokja Toko Obat Eng Ho Tong Pasuketan,  Tiong Bie 
Karanggetas dan Apotheek Selamat Tjirebon. 
Te LL LN RL Te IN PL 2 TP TAS TA A2 TA TA TA, 

  

agan dingin, lekas tjapai dan djengkel, pusing dan lekas suka ma- : 

R. Obat ,,KARU- : 

   

   
MAA EL ERA LAN AL SEAL LA ME AA TA TA TA TA TA TA Ts 

: — Terdapat dimana-mana doos do 

      

   

ML Na NN aa Da D2 DA DL 1 ML NA MM LL LL LL LL LL LL LL SEN AA AA. 
RAR NAAM Ii 

Rokok 
» 

beien), ASTHMA, KEPUTIAN, 
|IMPOTENTIE dan lain-lain pe- 
njakit. 

(IN DE KOST: 

k 
F 
I 

    
SE ana te Nang    

  

: en 
PERANG KOREA BERACHIR !? - £ 1 NN Kan Sana an Wait and see! 

PERANG?” . Buku 
SAPTA PUDJANGGA 

Ramalan 7 Pudjangga, Oleh Sapphire. . 
Isinja all: “ Ilmu2 akan mengetahui apa ja sudah/akan ter- 
djadi, baik mengenai diri perseorangan (Microcosm) maupun Ne- | 
gara dan Dunia umumnja (Macrocosm), ar # Djojobojo, rama- 
lan mulai dzaman Purba sehingga kelak kiamat Kubras — “ Per 
lambang/Sindiran dzaman Djojobojo, a.l. ,,Wong agung kesing- | 
gung, Wong ala kepudja — Orang agung tersinggung, Orang dja- 
hat terangkat.” — “- Kupasan Djojobojo, a.l: ,,Dzaman Kolo- 
sembogo artinja Dzaman Tersohor, banjak orang ditanah Djawa 
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sama mengedjar ilmu pengetahuan...... 2? (Sudahkah kini dzaman Kolosembago Dp “— | 

semena # Ramalan Ronggowarsito, a.l: ,,Saiki tjelingan wesi, mengko tjelengan gaib”. (Apakah | 
artinja ramalan ini ? ??): — “ Sjair Ronggowarsito, all.: Keong lurik separan-paran... | 
Apakah ma'nanja ?)! —"“ Puspa Ragam, beraneka ilmu2 tua, pusaka Pudjangga2 Indo- 

an untuk alih hari terbaik dan saat tertepat guna ' mentjari Djodo, Perkawinan 

mendirikan rumah, pindah tempat/rumah, mentjari obat, bertjutjuk tanam, mentjari pen- 

tjuri, melihat nasib, watak dan kelakuan orangs — " Astrologie & Horoscope, kuntji po- 

kok akan orang mengeftjap keberuntungan dalam Pertjintaan, Pergaulan, Penghidupan 

dan Kesehatan (Pedoman jang penting dalam penghidupan manusia 1), — " Sedjarah In- 

donesia, mulai dzaman Purba, dzaman Hindu,,Prabu Djojobojo, Singosari, Modjopahit, | 
Kedatangan Kjai Dampo Awang, Keradjaan Bfntara (Demak), Padjang, Mataram, ar | 

Djam bitjara 9—12 pagi man V.O.C. dan seterusnja sehingga Indonesia Merdeka dan Berdaulat jang sekarang 1 

5— 7 sore — “ Arti dan ma'nanja Impian, Sasmita Kedut dll. jang serba lengkap djangkap dan 

menenatsnn luas djelas. Pendek mempunjai sebuah buku Sapta Pudjangga berarti mempunjai 7 orang 
2 « Pudjangga, jang sewaktu-waktu dapat ditanja, hingga orang dapat mengelakkan malape- 

Ne PA Ma AN MAN taka dan menggunakan kesempatan sewaktu redzekinja berkembang ! !! 

1 buku tebal, lengkap benar, ukuran saku jang mungil, mudah di- R 9 0 

Pp . aa 

1 .S. Rahat 
S4 2 TABIB 

Seteran 109 — Semarang. 

Specialist untuk WASIR (Am- 

    

  

  
f 

| : bawa kemana sadja, bersamak karton doos dengan terhias gambar 
2 warna jang tjantik molik hanja............ 

| Surat2 hendaknja dialamatkan 

Oleh peladjar Puteri ditjari 
in de kost (1 kamar) pada: 
familie Indonesia baik-baik. 

Badan Penerbit : Permintaan pembajaran sebu- | 
A lannja harap disebutkan. 

pada Harian ini advertensi — 
No. 4/2692. 

  

  

SL LL 

PENTING ! | 
Cursus Radio Monteur ..O E 1” 

TERIMA MURID2 BARU: 2 OCTOBER 1953. 

Peladjaran  lamanja 1 tahun. 
Peladjaran : bulan 1—9. '- Radio Theorie, 

dan Protocollen. 
bulan 10—12. Radio reparaties - Philips, Erres 

5 dan Amerikaans. 

Radio Praktijk   Para murid jang sudah mengikuti peladjaran 6 bulan dapat 
membawak microfoon versierker compieet buat praktijk di- 
rumah dan sesudah 9 bulan dapat stencil dictaten terisi. pe- 
ladjaran Radio-Monteur. 
Cursus tiap2 minggu: 2 » 
Pendaftaran dan keterangan? : 
keop). 

4 2 djam. 
Djagalan 10 (sebelah Bios- 

Pergimpin 
DIR. RADIO SERVICE ,O EL”     
  

    

N. V. HOTEL 

  

Pengumuman Resmi pada 

para Pemegang Sero 
“ I 

Dalam Rapat Umum Luar Biasa dari para pemegang sero 
N.V. Hotel du Pavillon pada tanggal 16 Juli 1952 dihadepan 
Notaris pengganti TAN A SIOE di Semarang, telah diputuskan | 
untuk - membesarkan Modal Perseroan dengan Rp. 240.000,— | 
hingga Rp. 300.000,—. h 

2 | 

  
Untuk pengeluasan modal ini akan dikeluarkan 600 sero- 

sero ,,B” sebesar: nominal Rp. 400,— tiap-tiap sero. 

Pengesahan atas Perobahan Anggaran-Dasar perseroan ber- 
kenaan dengan pembesaran modal perseroan ini, telah diterima 
dari Jang Mulia Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan 
penetapannja tertanggal 11 Desember 1952, No. J. A. 5/145/6 
dan tertanggal 2 Juni 1953, No. J. A. 5/47/15. 

Menurut perbandingan para pemegang sero-sero lama sebesar 
nominaal Rp. 100,—, mendapat hak preferensi untuk mengambil 
sero-sero baru ,,B” sebesar nominaal Rp. 400,—.     

| Pengeluaran saham sero baru akan dimulai pada tanggal 
15 September 1953 dan dihentikan pada tanggal 15 Maret 1954. 

Dikantor N.V. Semarangsche Administratie Maatschappij, 
Purwodinatan-Tengah 10-12, Semarang, dapat diambil saham- 
saham sero ,,B” sebagai berikut : 

A. Dengan memberikan suatu perintjian nomor .urut dari 
Bukti Dividen No. 30 dari saham sero lama. 

B. Dengan pembajaran tunai sebesar Rp. 400,— untuk tiap- 

tiap sero baru. 

Tempo pengeluaran saham sero baru, dihentikan pada tanggal 
15 Maret 1954 dan tidak akan diperpandjang sesudahnja, maka 
saham-saham sero ,,B” jang liwat tanggal tersebut tidak diambil 
oleh para pemegang sero, tjara pengeluarannja akan ditetapkan 
oleh Dewan Pimpinan Perseroan sendiri. 

Semarang, 31 Agustus 1953 

DEWAN PIMPINAN     

Luar kota tambah ongkost kirim 1046. 

(& Persediaan terbatas. 1 orang hanja 1 buku 

KWA GIOK DJING 
Dji. Kramat No. 2—4, — KUDUS. | 

  

sadja !)       
$ tjap S1 adalah satu pendapatan 

terbesar dalam djaman ini. Cha- 
| siatnja dapat - melampiaskan da- 

rah dan menjembuhkan penjakit” 
jang diderita setelah kaum ibu 
bersalin misalnja seluruh . tubuh | 
merasa sakit lemah,: kurang da- | 

IM rah, terlampau banjak darah jang | 
| keluar dan sebagainja. ANG- | 

II GUR OBAT BERANAK tjap 51 | 
memberi darah dan tenaga baru | 
serta menambahkan napsu ma- | 

4 kan. Satu botol dari pada anggur | 
| obat ini lebih besar faedahnja | 

| dari pada sepuluh bungkus seng- | 
|| hoatheng. Apabila orang sering | 

minum anggur obat ini keseha- 
$ tannja tentu terdjamin. 

| 

ANGGUR OBAT BERANAK | 

| 

  

          

Agen Semarang: 

Toko Hlway An Tong 

  

  

»KAMERA”" 
Penuntun memotret dan resep2 photo. Ditanggung sangat 
berfaedah untuk beladjar dan menambah pengetahuan ten- 
tang photographie, tidak berfaedah uang 10045 kembali 
Rp. 10 

"KAMERA PHOTO DATA? 
Speciaal resep2 obat photo(Fotorecepten) untuk pilm:  ko- 
dok, Gevaert, ilford, Agfa ansco, Windish, Leica dll. — 
Rp. 10— 
Ongkos kirim Rp. 1,50. 

Toko Buku ..LIONG” Purwodinatan 27 Smg.     

  

Pendidikan »S. Mochamad” 
“ Karangtempel (Mlaten Tiangwi) 1 Semarang. 

MENGETIK & STENOG RAFIE 4 Rp. 10.— sebulan. 
| Masih menerima murid baru. 

  
    

            

HARI INI PREMIERE BESAR 

“Productie Warner Bros terbesar dalam tahun ini 

vIhe Iron Mistress" 
Technicolor 

Alan Ladd- Virginia Mayo 

AAN TI 

i Roy Rogers 

     ag 

  BE ON THE SHERIEFS OFFICE AT PINE CITY... BN Wuatis 

      

    

   

   
   

: GOIN' TO 
(UAN , La HAPPEN TO 

TH'LAW!LL TAKE CARE O' JUDSON JUP50N!S 
NY F0R TH' MURDER GE POC LAWSON LITTLE 

KENA AW STEALIN' YOUR COLT, ROSERS/ DAUGHTER 
"1 LA ELLIE MAE 2 

  

  
        Dikantor kepala kepolisian di Pine City. ....oco.oco.o. 

— Hukum akan turut tjampur tangan dalam perkara Judson, karena 
ia membunuh Doc Lawson dan mentjuri anak kudamu, Rogers. 

— Terima kasih, Tuan Sheriff. 
— Bagaimana nanti nasibnja Ellie Mae, 

jang masih ketjil itu? 

     
      
   

/ Swe AN'T MY DAUGHTER /I TOOK 
HER WKEN HER FATHER WAS 
KILLED IN A ROPEO AccibENT ! 
SHE AIN'T MY RESPONSIBILITY! 

5 

IM WAY N THEN FROM NOW ON, SHE'S 
OUR RESPONSIBILITY / 

  

     

  
(aga 

  

  
  

anak perempuan Judson 

4 5 8 | 3 1 

ESA 
mulai sekarang 

2 PIN 
— Dia adalah bukan anak 

    

f | — Kalau begitu 
saja. Saja mengambilnja, wak dia mendjadi tanggungan kita. 
tu ajahnja terbunuh dim. kes — Saja sedjalan dengan “engkau, 
tjelakaan di rodev. Dia bukan . Roy. 
tanggungan saja, 

  
  

  

  

25) C1LY CONCERN CINEMAS — 
Ini Malam D. M. B. (antuk umur 17 th.) 

(EBANDI | INDRA | | ROXY 
AA 5-6.45.-8.45 — 57.0. — 5.30- 7.30-9.30- | 

Film penuh hiburan dan lelatjon-lelutjon istimewa 
Asmah — Herman — Mimi Mariani — Ribut Rawit 
Srimulat — Kuntjung —S Poniman — Moh. Jusuf 

»Lenggang Djakarta" 
(Sedikit Air Mata — Banjak Tertawa !) 

Dgn 9 lagu2 Radio jang sangat populair ! 
Menarik ! — Heibat! — Menggembirakan ! 

  

! 

  

Akan datang : Philipinafilm berbahasa Indonesia 
Eva de Villa »TIMBU MA TA? 
Sally Ramas 
SATU TJERITA TERDJADI DIPULAU TIMBU MATA. — GEMPAR ! 

Rokiah'- Musalmah 

»Antara Senjum 
4 A5— 7. 9.15— Dan Tangis 
SHAW BROS FILM MALAYA" JANG MENARIK . 

DAN GEMPAR! 

AKAN DATANG: JOSEPH COTTEN —VALII.— 
ORSON WELLES — TREVOR HOWARD 

SEE THIRD MAN" Alexander 
Korda and 

1 David O'Selznick production 
Satu Film luar biasa-—Menggemparkan |! 

ROYAL Ini Malam D.M.B. (u. 17 tahun) 
15,—91—09— R. Endang —/ Sofia — Waldi 

s#MELATI KALI BRANTAS" 
Satu tjeritera jang memikat penuh njanjian2 merdu ! 

“Ini malam P. Ramlee— 
d.m.b. 

(u. 17 tahun) 

  

  

  

  AKAN DATANG : FILM TERBESAR — PENUH SENSATIE ! 
IA A T A sy Mightiest of the LI | W H American sagas 

SIN ALI, ITS NATURAL BEAUTY AND COLOR ! ' aa 
Typ Pertjetakan ,,Semarang” 
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4 @ | | Gang Warung 3 "1 

ID HA Pp avi 1 Or | Pusat Pendjual Toko Obat Sin Ban San. | 
3 | Dji. Songojudan 14. telp. 2028 U Surabaja. | 

Berkedudukan di Semarang | 
| Dua sedjoli ! 1 

  

  
   Ya


