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Kuomintang 

     

   
Menurut Wang: K.M.T. 
Sudah Siap Sedia Serbu 

Daratan Tiongkok 
   

—. KUOMIN- 
ra dalam wak- 

“Jalu telah meng- 
ngan rahasia, demi- 

diberitakan setelah Wang 
ow Ying, kepala pasukan kea- 

manan di Taipeh, meninggalkan 
Singapura. Tiga minggu jang lalu 
Wang datang di Singapura 

  

    

     

dakan berbagai rundingan dgn 
pemimpin2 golongan  Kuomin- 
tang. Beradanja Wang di Singa- 
pura sangat dirahasiakan sehing- 
ga harian pro Kuomintang, 
»Chung-Shing Jit Pao” baru me- 
ngetahui tentang 
Wang itu sewaktu Wang hendak 
meninggalkan Singapura hari Sab 
tu jang lalu. 

Wartawan harian tersebut telah 
berhasil djuga mengadakan - per- 
tjakapan dengan Wang di lapang- 
an terbang sekalipun oleh orang? 
Kuomintang di Singapura ia di- 
halang-halangi untuk itu. Dalam 
pertjakapan itu Wang tidak ber- 
sedia menerangkan tentang run- 
dingannja dengan para pemimpin 
Kuomintang di Singapura tetapi 
ia menjatakan, bahwa pasukan? 
Taiwan kini sudah siap sedia utk 
melakukan serangan terhadap 
Tiongkok Darat. Sebelum datang 
di Singapura, Wang telah me- 
ngundjungi Philipina dan Ind o- 
nesia. 

Wang telah mengadjukan per- 
mintaan kepada wartawan harian 
»Chung Shing Jit Pao” tadi supa- 
ja tidak memberitakan tentang 
tempat jang selandjutnja akan di 
kundjunginja. Tetapi menurut be 
rita dari kalangan jang lajak di- 
pertjaja, Wang setelah Singapura 
akan menudju ke Hongkong. 
(Antara—UP). - 

500.000 Pelatj ur 

dan | 
dalam waktu itu ja telah menga- | 

kundjungan 

Merdeka 2”. ' 
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- Sjah Tiba 
   :SDi Iran 
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baru dari 
Sjah setiba 

dari pemerintah 

Tua 
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SHAH KEMBALI DI TEHERAN. Sjah Persia, jang dengan naik pesa- 
wat terbangnja sendiri, telah tiba di Teheran. kembali. Selama perdjala- 
nan ini-dia mengemudikannja sendiri. Pada gambar tampak para opsir 

Zuhedi memberi salam -hormat kepada 
dilapangan. 

  

Di-Obrak 

DIDAPAT KABAR, bahwa 
Banteng Raiders TNI didaerah 

rombolan DI dan TiI. Didaiam 

Di-nja 
Gapat diangkut 
dibakar. 

Sementara itu, ketika tg. 28-8 
jl, konvooi TNI jang berangkat 
dari Salem menudju Bumiaju, di 
tengah djalan antara desa Maja 
na dan Tjiburem, dimana terda- 
pat hutan lebat dan bukit2, telah 
diserang oleh gerombolan D.I. 
dari atas bukit. Seorang tentara 
gugur, dan pihak TNI jang kemu 
dian membalas serangan itu, ber 
hasil menduduki bukit tsb. Dibu- 
kit itu tidak diketemukan majat2 
gerombolan, tetapi didanatkan 
tanda2 darah dibeberapa tempat. 
» Hari Djumit itu djuga, diena 
zah dart TNI itu terus diangkut   Dibjepang - 

Kebanjakan Bersarang 
Ditempat-tempat Dekat 
Kamp2 Pasukan Amerika 

MENURUT HARIAN Partai Ko- 
munis Nederland ,,de Waarheid” ter- 
tanggal 25 Agustus 1953, dikabar- 
kan dari Tokio bahwa oleh Kemen- 
terian Kesehatan Umum telah di- 
umumkan, terdapatnja 180.000 para 
pelatjur Djepang jang terdaftar. Se- 
bagian terbesar dari para pelatjur ini 
terdapat didaerah Fukuoka dimana 
ada banjak kamp2 tentara Amerika 
Serikat. Kementerian tsb. menaksir 
bahwa kurang lebih 1796 dari wa- 
nita itu tetap menderita penjakit ke- 

ke Jogja dan: pada hari Sabtu 
tgl. 25-8 pagi dimakamkan di 
Taman Bahagia Semaki dengan 
lupatjara sebagaimana mestinja. 

Achirnja didapat keterangan 
bahwa didaerah Bumiaju kini ke 
adaan gerombolan2 terus terpu- 
kul mundur dan mereka setjara 
tersebar — mentjoba mengganggu 
daerah2 jang belum dikuasai se 
penuhnja oleh TNI. (Antara) 

Dalam sidang UNICEF jang 
akan datang akan diadjukan usul 
supaja diberi persetudjuan untuk 
memberi subsidi atas rantjangan       lamin. Menurut angka2 statistik jg. 

tak resmi maka djumlah para pela- 
tjur mendekati 500.000 orang. (An- 
tara). 

- 

ka adalah untuk pertama kali ini 
UNICEF akan memberi subsidi 
untuk rantjangan2 sematjam itu. 

  

Dk Rundingkan Marokko 
Wakil Taipeh Sokong Pendirian 

Negara2 A-A 

DEWAN KEAMANAN PB 
debatan tentang apakah soal Ma 
atjara dewan. Usul mengenai itu 
Asia-Afrika dalam PBB. Pada 
rantjis Henri Hoppenot mempro: 
pantai Istigal Maroko Balafrej 
djau dalam sidang dewan. Ia be 
rusnja duduk dalam tribune um 
ragukan sjah tidaknja pemberi 
minta supaja sekertariat PBB me 

Dikatakan olehnja bahwa Balafrej sedjak tindakan2 Perantjis disana jg an ali pe 1 
8 F sul- Djerman di Timur Djauh”. Demi ig datang dari Spanjol pagi harinja, 

B Senin siang melandjutkan per 
roko akan ditjantumkan dalam 
diadjukan oleh negara2 biok 
permulaan perdebatan wakil Pe 
tes hadirnja sekertaris djenderat 
dalam tempat duduk untuk penin 
rpendapat, bahwa Balafrei seha 
um. Hoppenot selandjutnja me 
an kekuasaan atas Balafrej dan 
meriksa surat2 kepertjajaannja. 

tmengakibatkan  diturunkannja 

Markas D.I. Dekat Bumiaju 

Abrik TNI 
Perlengkapan Geromkolan Dalam Djumlah 

Besar Di-s5eslah 

hari belakangan 
Salem, — Lk. 

beberapa 
ketjamatan 

ini, 
40 

Km Barat-daja Bumiaju, — telah mengadakan pembersihan dide 
sa2 daerah pegunungan Indradjaja jang mendjadi markas2 

aksinja itu, pihak tentara 
ge 

telah 
berhasil membeslah sedjumlah besar dokumen jang banjaknja le 
bih dari satu karung, ratusan pakaian uniform, mesin2 tulis, per 
sediaan bahan makanan dan sebagainja, — sedang gerombolan2 

melarikan diri dan masuk dalam hutan2. Barang2 jang 
oleh TNI dibawa, jang tidak. dapat diangkat 

Djerman Akan ke- 

but Kembali 
Pelajaran Di Timur- 
Djauh: Bld Meng- 
halang-Halangi 

Kedatangan kapal Djerman 
sWesternstein” di pelabuhan Be 
lawan baru2 ini dipandang oleh 
sementara kalangan Indonesia se 
bagai suatu tawaran pihak Djer 
man untuk memulihkan kedudu 
kan perdagangan mereka di Asia, 
demikian menurut harian ,,Sin- 
gapore Standard”. Harian tsb. se 
landjutnja berkata, bahwa orang 
orang Djerman di Indonesia sedi 
kit sekali membuang2 waktu utk. 
mengadakan pengumuman sepe 
nuhnja tentang kedatangan kapal 
tsb. dari Bremen dalam perdjala 
n2nnja ke Yokohama. — 

Ketika kapal ,,Westerstein” ma 
suk kepelabuhan Belawan, maka   

mendirikan sebuah paberik susu 
dari bahan tambuh2an di Indone- 
sia. Djika usul ini disetudjui, ma- 

pendjabat2 Djerman  mengadjak 
pembesar2. tinggi Indonesia dan 
orang2 pers naik kekapal. untuk 
mengadakan djamuan besar dan 
berkeliling dengan kapal jg baru 
itu. Kapal ,,Westerstein” itu ada 
lah satu dari 7 kapal penumpang 
jang mengadakan perdjalanan -ke 
Asia. - . 

Selandjutnja harian tsb. berka 
ta: ,,Surat kabar Djerman ,,Ham 
burg Anzeiger” memperingatkan, 
bahwa dinas baru ini akan diper 
gunakan oleh pedagang?  Djer- 
man dalam hal pembangunan 
kembali. perdagangannja - dengan 
Timur Djauh. Harian tsb. selan 
djutnja menuduh bahwa perusa- 
haan2 pelajaran Belanda telah 
berusaha merintangi pembangu- 
nan kembali pelajaran Djerman 
guna kepentingan pelajaran dan     perdagangan Belanda”. ,.Anzei- 
ger” selandjutnja menuduh: ,,Se 

"bagai suatu faktor tambahan ia- 
|lah bahwa sebagian besar dari 
'ekonomi Indonesia masih dita- 
Ingan Belanda dan orang2 Belan 
“da tidak ingin melihat pembuka 

kembali dinas2 pelajaran 

masuk di A.S. dengan sebuah paspor,tan dari tachta. Ia menegaskan bhw kian sk. ,,Singapore Standard”. 
Maroko dan katanja ia sekarang se-' soal Maroko ini adalah soal Interna 

(Isional dan ia mengingatkan kepada 
perdjandjian Aldjir jg Peta 

lan 
Spanjol tetapi djuga oleh A.S., Ing- 

orang warga negara Pakistan. 
Wakil Lebanon Charles Malik jg 

mendjawab Hoppenot mengatakan 
bahwa Balafrej adalah anggota de- 
.legasi Pakistan dan demikian berhak 
duduk dalam ruangan sidang dewan. 

Diterangkan bahwa delegasi Pa- 
kistan dalam th. 1952. telah membe 
rikan kepada Balafrej, jg mendjadi 
warga negara Maroko, sebuah kartu 
sebagai anggota delegasi Pakistan 
dan sebuah paspor- Pakistan, agar 
supaja ia bisa mengikuti perdeba- 
tan2 dalam Sidang Umum mengenai 
masalah2 Afrika Utara. : 

Setelah terdjadi perdebatan anta- 
ra delegasi2 Perantjis dan Pakistan, 
achirnja Henri Hoppenot menjata- 
kan bahwa insiden diachiri hingga 
itu, karena Balafrej adalah anggota 
delegasi Pakistan dan oleh delegasi 
ini dianggap sebagai seorang warga- 
negara Pakistan. 

desak supaja Dewan Camanan 
memperdebatkan masalah Maroko. 
Ia menuduh bahwa keadaan di Ma- 

Wakil. Rusia Semen Seruan men! 

ni tidak sadja oleh Perantjis 

gris dan Rusia. : 
Selain dari itu, demikian Sesa 

kin, piagam PBB memberi  ke- 
mungkinan bahwa PBB turut 
mentjampuri keadaan dalam sa- 
lah satu daerah PBB jang oto- 
nom, 'lebih2 bila keadaan ini 
membahajakan perdamaian inter 
nasional dan keamanan. f 

Achirnja delegasi Rusia menjo 
kong mosi Lebanon supaja D.K. 
mendengar keterangan ke-15 ang 
gota blok Asia-Arab dalam per 
debatannja tentang Marokko itu. 

Wakil Tiongkok Nasionalis 
Ting Fu Siang menjatakan bahwa 
ia akan memberi suara setudju 
soal Marokko ditjantumkan da 
lam atjara D.K. Setelah itu D.K. 
menunda sidangnjia pada pk. 
17.42 waktu setempat dan melan 
djutkan perdebatan hari Selasa 

roko semangkin bertambah buruk | siang. 

300.000 Orang Afrika 
PERTUMBUHAN ,sub-prole- 

tariat” bangsa Afrika Utara di 
Perantjis, merupakan salah satu 

'soal sosial jang paling sulit dine- 
geri tadi, demikian tulis korespon 
den Reuter Harold  Sieve. 

Afrika Utara, 
diantaranja 

gsa 170.000 
orang merupakan , selama2nja tinggal 

sebagai pekerdja tidak - tetap, 
menganggur, djadi pendjahat dll. 
Sebagian besar dari mereka ber- 
asal dari Aldjazairiah, suatu ba- 
gian jang integral dari Republik 

Di | Perantjis. 
Perantjis kini ada 300.000 orang ! hwa 

ingan2 orang2 Perantjis jang utk 
Hal ini berarti, bahwa kepenti- 

di Aldjazai- 
sumber tenaga kerdja murah bagi riah terdjamin, bagi bangsa Al- 

(Antara) 

Kabinet Runding- 

ikan Batali. Su- 

ka-Rela 
Sore kemaren Dewan Menteri 

mengadakan sidangnja untuk mem- 
bitjarakan djawaban pemerintah ter 
hadap pemandangan ' umum babak 
pertama di DPR atas keterangan po 

litik pemerintah. Djawaban pemerin 

ini. 

Selain itu dibitjarakan  djuga be- 
berapa soal lainnja. Ada kemungki- 
nannja. bahwa Dewan Menteri dju: 
ga membitjarakan .djuga soal seki- 
tar pembentukan bataljon ' sukarela 
untuk menjelesaikan soal keamanan 
dalam negeri sekarang ini.   

$ 

  

Demikian menurut 
berdekatan dengan Perdana Mente- 
ri hari ini. 

Utara Hidup Sengsara Di Perantjis 
bahwa mereka dengan bebas bo- Perantjis Utara. 
leh bergerak di Perantjis, tanpa 
rintangan2. Akibatnja ialah bah- 
wa orang2 bangsa Aldjazairiah, 
jang ingin melarikan diri dari ke 
miskinan dikampung halamannja, 
berdujun2 pergi ke Perantjis — 
untuk mendjumpai kemiskinan 
pula ! 

Beberapa diantara mereka per 
jadustri Perantjis. Sisanja hidup djazairiaa sendiri hal ini berarti gi ketambang2 dan industri2 di 

      Saka aa da 

| Perlu Kord: 

“ pertimbangkan. perlunja mema 

Kapan Dan Di- 
mana Konpe- 
rensi Politik ? 
Bandung Masih Djuga 

Disebut-Sebut 

DALAM keterangannja pada 
hari Senen, djurubitiara State 
Department membenarkan, bah 
wa 16 negara jang berperang di 
Korea pada hari Sabtu akan me 
ngadakan pertemuan di kemente 
rian luar neceri, untuk memper 
timbangkan tempat perundingan 
serta tanggal diadakannja Konpe 
rensi Politik tentang Korea jang 
akan datang, Fihak A.S. akan 
diwakili oleh menteri luar negeri 
John Foster Dulles. Selandjutnja 
dikatakan, bahwa dalam pertemu 
an nada hari Selasa diambil ke 
putusan, apakah konperensi itu 
akan diadakan di Djenewa, jang 
mendapat sokongan dari Peran- 
tiis, atau disesuatu kota di Timur 
Djauh, jg terutama dikehendaki 
oleh Inggris. 

Diantara kota2 di Timur  Djauh 

ig pernah disarankan terdapat Singa 
pura, New Deihi, Colombo dan Ban 
dung. Presiden Korea Selatan Syng- 
man Rhee pernah menjatakan peno 
lakannja terhadap New Delhi. Me- 
nurut sumber2 Amerika, A.S. kini 
menjetudjui tjita2 Inggris untuk 
mengadakan konperensi politik itu 
di Timur Djauh.-. Kota jg akan di 
pilih itu harus mendapatkan perse- 

tudjuan dari fihak -Korea Utara. 
Menurut dugaan, ada kemungkinan, 
bahwa fihak Utara menghendaki di 
adakannja konperensi itu didaerah 
jg didemiliterisir di Korea. 
Sumber2 Amerika berpendapat. 

bahwa Colombo akan merupakan 
tempat jg baik, tetapi diduga, djika 
fihak Utara tetap menghendaki di 

adakannja konperensi itu di Korea, 
maka A.S. tidak akan  menentang- 
nja, bahkan akan menawarkan ge- 
dung2 -prefabricated jg diperlukan. 
Demikian AFP (Antara). 

Rideway: 
Amerika Tak Mampu Ada 
kan Pertahanan 'otal Thd 

Bom-Hydrogeen 

AMERIKA tidak. bisa mengha 
rapkan suatu pertahanan total ter 
hadap serangan bom hydrogen, 
demikian dikatakan oleh dijendral 
Matthew B. Ridgway dalam se- 
buah konperensi pers tidak resmi 
di Washington pada hari Senen. 
Dikatakan bahwa pertahanan itu 
tidak mungkin ditjapai baik ditin 
djzs dari sudut keuangan mau- 
pun sudut lain2-nja. Ditegaskan 
oleh Ridgway jang kini mendja 
bat kepala staf angkatan darat 
A.S., bahwa fternjata perlu untuk 
memberi perlindungan minimum 
terhadap pusat2 jang vital. 

pai dalam ilmu :pengetahuan tehnik, 
namun tak akan ada seorang jg bi- 
sa memberikan djaminan sepenuh- 
nja terhadap sesuatu serangan mem 

babi buta jg mungkin memaksa per 

tahanan2 jg telah ada, 
Djenderal Ridgway selandjutnja 

menjatakan  kechawatirannja atas 
tingkatan moril dikalangan tentara 
tetap serta sikap umum terhadap ke 
kuasaan tentara. Dikatakan bahwa 
ia telah meminta laporan2 lengkap 
mengenai masalah ini seumumnja. 

Ridgway terutama -ingin tahu apa 
sebab sedjumlah kadet2 sekolah mi 
liter jg sangat tjakap memilih djaba 

tan2 dilapang lain. (AFP).   
| Utara 
|tak djauh bedanja dari mereka jg 

Harapan Casey 
Hendaknja Gentjatan Ko 
rea Mendjadi Perdamaian: 

Jang Abadi 

AUSTRALIA AKAN ikut serta 
dalam Konferensi Politik” tentang 
Korea, demikianlah diumumkan 
oleh Menteri  Luarnegeri Australia, 

R.G.. Casey, hari  Djum'at di Mel- 

tah ini akan diberikan malam hari |. 

bourne. ,,Australia akan berusaha 
sekuat2nja: supaja terdjamin  tertja- 
painja hal2 dari Konferensi: Perda- 
maian Korea, jaitu supaja gentjatan 
sendjata dilaksanakan mendjadi per 

kalangan jg | damaian jg abadi dan supaja seluruh 
Korea bersatu kembali dan damai,” 

demikian dia "menjatakan. 

Lain2nja 
buruh pelabuhan di Selatan. 
di Paris sendiri sekarang 
130.000 orang Afrika Utara. 

djadi 
“Tapi 

ada 

Nasib pekerdja bangsa Afrika 
di Perantjis,  kebanjakan 

menganggur. Menurut  tjatatan 
resmi, dari 170.000 pekerdja jang 
tertjatat sebagai ,,buruh terlatih, 

“djoangan Mesir jang diberikannj 
siden Republik Mesir Djenderal 
dalam perdjalanan keluar negeri sin 

'merdekaan rakjat dinegeri2 jang 

Kemadjuan apapun djuga jg ditja 
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Edisi POS 
PENGAN BERITA2 TERACHIR     

  

  

   

 
 

Ditanja, bagaimana pendirian 
Mesir terhadap perdjoangsn2 ke 

masih - didjadiah, terutama di 
Tunisia dan Marokko, dan bagai 
mana pendiriannja terhadap soal 
Irian Barat, wilajah Republik 
Indonesia jang kini diduduki Be- 
landa,  Nadjib katakan, bahwa 
perhatian Mesir kini masih ter 
utama dipusatkan pada soal2-nja 
sendiri baik didalam maupun di 
luar negeri, sedang soal2 jang di 
kemukakan dalam pertanjaan war 
tawan ,,Antara” itu akan diper 
timbangkan pada waktunja. 

» Sikap terhadap tentara 
Inggris dan pertahanan 

: Timur Tengah. $ 
Ditanja, bagaimana sika» Me- 

Sir terhadap soal jg ditimbulkan 
oleh tindakan2 Inggris baru2 ini 
didaerah Terusan Suez,  Nadjib 
njatakan: Kami tetap pada pen 
dirian untuk melakukan segala 
usaha supaja tentara Ingcris di 
singkirkan dari daerah Terusan 
Suez. Sampai dimana kesediaan 
Mesir untuk- turut serta dalam 
atau. kerdja-sama dalam pertaha 
nan Timur Tengah jang menurut 
kabar telah disarankan oleh pi- 
hak Inggris dan Amerika sebagai 
sjarat penarikan kembali tentara 
Inggris dari daerah Terusan Suez? 
Djawab Nadjib: Kami tidak akan 
merundingkan sesuatu hal sebe 
lum terlebih dulu kami memper 
oleh kedaulatan kami  sepenuh- 

nja. : 

Perubahan2 di Mesir 
: dan usaha pembangu- 

nan. 
Tentang perubahan2 di Mesir 

sendiri selama satu tahun revolu- 
Si ini atas pertanjaan ia katakan, 
bahwa perubahan? jang terpen- 
ting jang telah terdjadi ialah ini: 
hak-milik atas tanah pertanian di 
batasi: diadakan  perubahan2 
agrgria: dibentuk suatu panitia 
untuk merantjangkan suatu un- 
dang2 dasar baru: partai2 politik 
dibubarkan: dan dibentuk - suatu 
dewan produksi nasional jg per- 
manent. 

Atas pertanjaan, apa rentjana2 
Mesir untuk masa jang akan da 
tang, diterangkannja, bahwa: kini 
telah diadakan rentjana pembua-   tan sebuah dam besar jang akan 
menaikkan luas tanah jang dapat 
diberi air dengan 3 djuta feddans 
(1 feddan — 4.200 m9), sedang : 
'nipun dapat menambah tenaga 
listrik jang tjukup untuk membe | 
ri penerangan didaerah jang Sma 
dan untuk industrialisasi. Diren | 
f'janakan pula menaikkan produk- , 

Maa AA ERA RA — 

Korea Haru 

mar ee 

-Sama Negara2 Arab-Asia 
Mesir Sangat Menghargai Bantuan2 Indonesia—Kerdja- 

Sama Negara2 A-4 Akan Sungat Memperkuat 
Kedudukan Mereka Sendiri: Kata Nadjib 

MESIR SANGAT menghormati dan menghargai Indonesia untuk sokongannja terhadan per- 
4 atas dasar persahabatan dan benar itu, demikian djawaban Pre- 

h. Nadjib atas pertanjaan wartawan ,,Antara” 
“singgah di Cairo. Atas pertanjaan sampai 

djukan kerdja-sama antara negara2 Asia dan Arab untuk mengha- 
dapi soai2 bersama, Nadjib terangkan, bahwa mendjadi lebih kuatnja perhubungan antara negara2 

“ita akan berpengaruh baik terhadap usaha memetjahkan soal2 bersama itu, berpengaruh baik pu- 
la bagi kepentingan2 bersama dan memperkuat keselamatan dan kemerdekaan negara2 tsb. 

jang baru2 imi 
dimana Mesir mem- 

si setjara besar2-an,. menaikkan 
taraf kehidupan dan memperbaiki 
ekonomi nasional. 

Soal Sudan. 
Atas pertanjaan mengenai soal 

Sudan ia terangkan: Dalam per 
djandjian-Sudan dengan tegas 
sami akui hak rakjat Sudan utk. 
menentukan hari kemudiannja 
sendiri. Djika Inggris mengusaha 
kan supaja apa jang telah ditetap 
kan dalam perdjandjian ini dilak 
sanakan dalam kata dan djiwa- 
1ja, maka pastilah soal ini dapat 
dipetjahkan bagi keuntungan rak- 
jat Sudan sendiri. 

Demikian Presiden Nadjib. 
Dapat ditambahkan, bhw dam 

besar jang direntjanakan pembua 
tannja itu adalah sebuah dam 
disungai Nil, jang akan meminta 
biaja £ 200.000.000.  Dierman 
Barat kabarnja menaroh  banjak 
»erhatian terhadap usaha2 pem- 
bangunan di Mesir ini dengan 
menawarkan  perlengkapan?-nja 
seharga £ 80:000.000, d'ika pe 
kerdjaan diserahkan kepaua me 
reka. Dam baru ini diharapkan 
dapat menambah luasnja tanah 
pertanian, “karena I.k. 7.000.000 
acre tanah pertanian jang ada se 
karang, jang sekalipun tidak lagi 
dikuasai oleh tuan2 tanah besar. 
tidak — mentjukupi kebutuhan 
kaum tani ketjil janz semuanja |. 
membutuhkan tanah pula. 

Mysterie Rigden 
Akan Dikemukakan Pe: 

ngadilan Militer 

KEMENTERIAN angkatan 
udara Inggris mengumumkan pa 
da malam Selasa bahwa korporal 
Anthony Rigden, jang pada tgl. 
9 Djuli jl. telah dinjatakan hilang 
didaerah Ismailia, dengan resmi 
dituduh telah meninggalkan kesa 
fuannja dengan tak ada izin. 
Rigden kini ada dalam tahanan 
di kamp West Drayton, Middle- 
sox, setelah dengan tak diduga se 
konjong2 ia muntjul sampai di 
Inggris kembali pada hari Sabtu 
jbl. 

Pengumuman tadi selandjutnja me 
ngatakan bahwa penjelidikan atas 

menghilangnja Rigden masih terus 
dilakukan. Sementara itu sumber? 
jg dapat mengetahui di London me 
ngemukakan pada malam Selasa 
bahwa putusan apakah Rigden akan 
diperiksa atau tidak oleh sebuah 
pengadilan militer baru akan di am- 
bil sesudah pemeriksaan tsb selesai. 

s Diselesai- 

kan Oleh Korea Sendiri 
Tampa Tjampur Tangan Negara Atau 
Orang Asing: Kata Kim Il Sung 
PERDANA MENTERI Korca Utara, Marsekal Kim Il Sung, me- 

nurut siaran Radio Pyongyang pada 
njatakan, bahwa dengan tertjapainja 
ada kesempatan untuk memetjahkan 

hari Senin beberapa waktu j.l. me- 
gentjatan sendjata di Korea, maka 

soal persatuan Korea setjara damai. 
Ditegaskannja bahwa masalah Korea harus diselesaikan oleh rakjat Ko- 
rea sendiri dan tanpa tjampur-tangan sesuatu negara asing, Kata2 tadi di- 
utjapkan Kim NI Sung dimuka sidang sentral komite Nodong Dang, Par- 
tai Komunis Korea, jang bersidang: 

Dalam pidatonja tadi 
Sung mengatakan, 

tjatan sendjata di Korea jang 
sekarang ini, merupakan keme- 
nangan besar bagi pihak Utara. 
Beberapa orang diantara kawan2 
kita berpendapat, bahwa tertja- 
painja gentjatan sendjata itu 

bukanlah berarti datangnja masa 
damai jang sempurna, mereka ini 
mempunjai pendirian jang berla- 

wanan dengan tjita2 untuk mem- 
bangun kembali setjara damai 

pendirian ini tidak betul”, kata 
Kim Il Sung. ,,Sebaliknja, tidak 
perlulah kiranja untuk mengemu- 

kakan, bahwa akan. salahlah 
djika kita menganggap gentjatan 
sendjata sebagai perdamaian jg. 
sempurna. Soalnja ialah, untuk 

mempergunakan kemenangan :2. 
telah kita peroleh dalam pepera- 
ngan ini dengan baik2 dan untuk 

berusaha melaksanakan kemung- 
kinan untuk mentjapai perda- 

maian jang kekal di Korea serta 
mempersatukan Korrea setjara 

damai”, kata PM Korea Utara. 

Kim II 
bahwa gen- 

Konperensi Politik & keingi- 
nan rakjat.   Masalah Korea harus dipetjah- 

kan oleh rakjat Korea sendiri, 
tanpa tjampur tangan sesuatu 

negara asing. Konperensi Politik 
mengenai Korea 'j.a.d., sifatnja 

hanja 170 orang sadja jang beh- 
hasil mentjapai tingkat voorman 
atau mandor. : 

Dari upahnja jang sangat ketjil 
itu, jang setengah dikirim pulang 
tiap-tiap bulan, untuk kejuarga- 
nja.  Sisanja hampir tak tjukup 
untuk dimakan dan atap diatas 
kepala, akibatnja: ratusan orang 

|tanja jang mendesak agar   meninggal karena tbc atau keku- 
rangan makanan, (Antara-Reuter) 

Lemboca Keteudajaan laa mana 

Kana Batavaasch more: Nag 

vanKunstanun Wateni 
Masa Sa Sepur ia Ba ONE 5 - NNnnsa i 

Lg
 

ara tapa 

antara tanggal 5 dan 9 Agustus j.l. 

harus sungguh2 mentjerminkan 

'keinginan rakjat Korea serta 
melindunginja. Rakjat Korea sa- 
ma sekali tidak akan memperke- 
nankan adanja komplotan? dari 
anasir2 imperialis jang bertjarn- 
pur tangan, jang mungkin akar 
menentang hal ini, kata Kim 1 
Sung. Seperti diketahui, sedjuni- 

lah pembesar Korea Utara, a. 
menteri luar negeri Pak Hen Yer 
(Bak Hun Yun), telah ditangkap 
atau didjatuhi hukuman2 mati. 
dengan dakwaan bahwa mereka 

mendjadi kakitangan Amerika 
atau hendak merobohkan negara 

(Antara). 

Tanda - Tjinta 
Dari RRT 

Banjak Disiarkan Dika- 
langan Murid2 Sekolah 
Tionghoa Singapura 

Tiongkok RRT kini mentjari dia- 
lan untuk memikat pemuda-pemudi 
Tionghoa supaja pulang  kenegeri- 

nja dengan mengirimkan surat2 tan- 
da tjinta. Menurut sebuah berita jg. 

dimuat dalam harian Singapore 
Standard” pemuda2 sekolah2 mene- 

ngah Tionghoa di Singapura kini 
menerima surat2 dari teman2 wani- 

mereka 
pulang kenegerinja sendiri daripada 
hidup dibawah imperialisme Inggris. 

Pemudi2 jang bersekolah menda- 
pat surat2 dari teman2 lelaki dgn. 

tudjuan jang sama.  Surat2 tanda 
tjinta itu kini giat dikumpulkan 
oleh agen2 komunis dan dipasang: 
kan dalam album2 untuk kemudian 
dikelilingkan antara peladjar2 pel- 
bagai sekolah (UP-Aneta) 

  

RAKET INGGERIS jang dapat dikemudikan. 

sana ini dibuat menurut seri. Pada gambar: Pemandangan dalam pabrik. 

  
, Djuga di Inggeris kini 

wang sedang sibuk. dengan membuat raket jang dapat dikemudikan. Di-   
Tito Akan Kemukakan Sa. 
ran Utk Selesaikan Trieste 
Kemungkinan Diadjukan Soalnja Ke PBB? 

Pemerintah Yugoslavia aka 
pada kementerian luar negeri Ita 
monstrasi2 pasukan2 Italia dekat 
an dikabarkan oleh K-B. 1 a resmi Yugoslavia Tanjug 
aja dapat ditangkap di London hari Senen. Dalam 
lam Selasa Tanjug lebih landjut katakan, bahwa 

n menjampaikan nota protes ke 
Ha berhubung dengan adanja de 
perbatasan  Yugoslavia, demiki 

jang siaran 
siarannja ma 

Italia mengada 
xan provokasi baru, ketika 25 serdadu Italia bersendjatakan sena 
pan otomatis masuk wilajah Yugoslavia dalam 
pur. 

Senen paginja radio Belgrado ka- 
takan, bahwa Yugoslavia akan ha- 
nja memberikan satu djawaban ter 
hadap gerakan2 pasukan? Italia, jg 
telah didjelaskan 

ketentaraan Italia 
dari ,,latihan2 
nas.” 

Dinjatakan, bahwa tak akan dapat 
Jitjapai sesuatu dengan - mengada- 
kan provokasi. Dan latihan2  pasu- 
kan jg diadakan di daerah Trieste 
bermaksud untuk melihatkan kepa- 
da rakjat Italia ,,tangan kuat” dari 
pemerintah Signor Guiseppe Pella. 

sebagai sebagian 
biasa dimusim Pa- 

Segera setelah Pella mendengar 
niat Yugoslavia untuk menindjau 
kembali masalah Trieste, Pella dgn 

terburu2 mengundang sidang kabi- 
net dan mengadakan pertemuan2 jg 
diliputi suasana serba rahasia dgn. 
menteri pertahanan Italia dan kepa 

la Staff Umum tentara Italia. Dan 
gerakan? tentara Italia itu adalah 
akibat jg langsung, kata radio tsb. 

Sementara itu harian Yugoslavia 
»Politika” dalam  komentarnja me- 
ngenai situasi Trieste katakan, bhw 

Yugoslavia tak mempunjai maksud 
untuk mentjaplok bagian mana sa- 
dja dari daerah Trieste. 

3 Kapal perang Italia 
di Venice, 

Dikabarkan lebih landjut, bahwa 

Senen pagi 3 kapal perang Italia te 
lah berlabuh di Venice, suatu pela- 
buhan jg paling dekat pandangan 
Trieste, setelah kapal2 tadi bergerak 
dari sebelah selatan. Kapal2 tadi 
adalah pendjeladjah Luigi De Savoi- 

da dari 9.802 ton, Duca Degli Ab- 
ruzzi dan dua kapal pemburu. 

Tito akan adjukan usul2 
kongkrit. 

Dari Belgrado lebih landjut di ka 
barkan, bahwa marsekal Tito per- 
dana menteri Yugoslavia akan me- 
ngemukakan usul2 konkrit guna me 
njelesaikan masalah Trieste dalam 

pidatonja jg akan diadakan di ista- 
na Nova Goritza tgl. 6 Sept. j.a.d. 
Walaupun usul2 itu belum diumum 
kan, para penindjau politik berpen- 
dapat, bahwa Tito akan 
supaja lekas diadakan  penjelesaian 
mengenai masalah  Trieste dengan 

mengemukakan dua alternatif kepa- 
da Italia, jalah mengadakan rundi- 
ngan guna menjelesaikan tuntutan2 
Italia/ Yugoslavia atau supaja tetap 
bersiap sementara Yugoslavia meng 

ulangi lagi tuntutannja thd, Trieste. 
Menurut para penindjau tadi 

dalam hal jang belakangan ini 
salah satu dari 3 pemetjahan tam 
paknja mungkin jang semuanja 
membutuhkan intervensi interna- 
sional: 1. Menggunakan Ferdjan 
djian Perdamaian th. 1947, tapi 
pemetjahan ini tak dapat diteri 
ma oleh Italia dan pula akan 
menjebabkan negeri2 Serikat ber 
tentangan sendiri dengan djandji 
nja th. 1948 bahwa Trieste harus 
dikembalikan kepada Italia: ' 2. 
Mengadakan perobahan pada Per 
djandjian Perdamaian tsb.: 3. 
Minta kepada PBB supaja menje 
lesaikan masalah Trieste tsb. 

Selain itu kalangan politik di 
Belgrado berpendapat,  supaja 
duta2 besar 3-Barat sekali lagi 
mendesak di Roma dan di Belgra 
do, agar Italia dan  Yugoslavia 
berunding guna  menjelesaikan 
masalah Trieste. Menurut kala 
ngan jang berdekatan dgn peme 
rintah Perantjis di Paris, 3-Barat 
telah mengadakan rundingan dgn 
Italia dan Yugoslavia mehgenai 
ketegangan di Trieste dan mena 
sehatkan mereka supaja tenang, 
dan bersikap lunak. 

Italia sangkal. 
Dari Roma lebih landjut dikabar 

kan, bahwa .djurubitjara kementeri- 
an Tuar negeri Italia malam Selasa 
menjangkal kabar jg disiarkan oleh 
Tanjug, bahwa serdadu2 Italia te- 
lah meliwati perbatasan Yugo. Di 
katakan, berita itu adalah tidak be 
nar sama sekali. Gorizia adalah sua ' 
tu kota Italia jg terletak di perbata 
san Yugoslavia dikaki bukit2, jg ter 
tetak di Yugoslavia. Di daerah Go- 
rizia satuan2 bermotor serta satu- 
an2 pasukan2 Italia lainnja. sepan- 
djang perbatasan mengadakan gera- 
kan2,. 

Duta besar Inggris di Belgrado, 
Sir Ivon Mellet, dan Kuasa Usaha 
Amerika, Woodruff Wollner, 
lam Selasa mengundjungi kemente-   rian luar negeri Yugo dan menanja- 

oleh djurubitjara | 

mendesak |. 

formasi bertem 

Mendjelang Pe- 

|. milihan Di 

| Djerman 
Pasukan Pertahanan Djer- 
man Barat Di Mobiliseer 

Utk Tahan Infiltran2 
Dari Timur 

DJERMAN BARAT pada hari 
Senen telah memobilisir seluruh 
pasukan -pertahanan  perbatasan- 

Besi”, untuk menghadapi kemung 
kinan penjerbuan dari daerah 
pendudukan Sovjet dengan mak 
sud mengatjaukan pemilihan2 di 

tember jang akan datang. UP me 
wartakan, bahwa lebih dari 3.000 

masuki Djerman Barat untuk 
membuat kekatjauan telah dita- 
han dan diumlah ini setiap djam- 
nja meningkat. : 

Para pembesar pertahanan perba: 

tasan Djerman Barat " mengatakan 
bahwa menurut keterangan beberapa 
orang jg ditahan itu, beribu2 orang 
lagi telah diperintahkan untuk  me- 
lintasi perbatasan. Untuk  mengha 
dapi kemungkinan itu, setiap Orang 
dari 10.000 orang dari pasukan per 
tahanan telah diperintahkan ' keper- 
batasan. Pendjaga2 bea tjukai diper 
batasan serta 100.000 orang polisi 
diseluruh Djerman Barat djuga te- 
lah diperintahkan untuk berdjaga2. 
Demikian UP. (Antara). 

Dr. Saroso Dibe- 
baskay/ Dari Tu- 

gasnja 
MENURUT putusan Menteri 

Perekonomian Mr. Iskak Tjokro 

Agustus, Dr. Saroso Wirodihar- 
djo, Kepala Direktorat Perdaga 
ngan dan Perindustrian dibebas- 
kan dari tugisnja mengadakan 
koordinasi dan pengawasan terha 
dap Djawatan Perdagangan, Dja 
watan Perindustrian, Kantor Pu- 
sat Pembelian dan Kantor Pe- 
ngendalian Harga jang selama 
ini ada dibawah pengawasannja. 

Pekerdjaan2 routine jang ber 
sangkutan dengan koordinasi dan 
pengawasan tsb. dalam Direkto-. 
rat Perdagangan dan Perindustri 
an ditugaskan kepada djawatan2 
dan kantor2 tsb. diatas dan utk. 
selandjutnja Dr. Saroso Wirodi- 
hardjo. tidak. memikul tanggung- 
djawab lagi dalam hal ini. 

Dr. Saroso Wirodihardjo, da 
sat tugas baru untuk merentjana 
kan dan menjiapkan segala per- 
aturan2 baru dalam lapangan per 
ekonomian, jang harus disesuai- 
kan dengan kepentingan nasional 
dan guna memperkuat usaha2 
nasional. Ia diberi tugas untuk 
memberikan - nasehat2 kepada 
Menteri Perekonomian atas per 
mintaan dalam hal-halejang isti- 
mewa dan mendjalankan tugas2 
Istimewa atas permintaan Menteri 
Perekonomian. Demikian putusan 
itu. (Antara) “5 

  

Komentar Londen. 
Kalangan diplomatik di London 

hari Senen berpendapat, bahwa per 
sengketaan antara Italia dan Yugo 
mengenai masalah Trieste jg seko- 
njong2 mendjadi hangat lagi harus 
diachiri setjara damai, kalau tidak 
pendapat umum di kedua negeri tsb 

lakan tak dapat dikuasai. Tiap ben- 
| rokan antara pasukan2 Tito dan 
pasukan Italia jg berada di perbata- 
(san akan sangat disesalkan. — Para 
pembesar di London berharap kedua 

| belah pihak akan dapat mentjegah 
(Nag insiden jg mungkin dapat me 

  
| nimbulkan pertumpahan darah. Ki 
ji menterian luar negeri Inggris hari 

ma- | Senen sedang mempeladjari laporan 
duta 'besarnja di Roma, jg telah 
mengadakan rundingan kemaren de kan tentang sikap paling belakang | ngan PM Signor Guiseppe Pella. 

dari Yugo mengenai.masalah Trieste, 

  

(Antara). 

nja sepandjang perbatasan ,,Tirai 

Djerman Barat pada tgl, G6 Sep-. 

kaum komunis jang berusaha me : 

hadisurjo, terhitung dari tgl. 22. 
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— djalela di Pasar Djohar. 
—. Berlakulah tertip kalau menjen | 

— “ terima dihadliri oleh Kepala Polisi 

| menterian Agama bagian urusan ha 

ri Djeddah menudju 

| 18-9 dan ,.Djakarta Raya” lebih ku 
rang tanggal 15-9 Bintang Samu- 

| tor Pusat Djawatan Penerangan Aga 

— pendjual 915: 

ka | Ini tentunja semua kelalaian jang | 

m 'peringatkan sadja, 
n Iperkara lagu ini djangan diterus-te- 

| Pernah mona di Solo. 

de dag dat Neerland 
Oa 

2 .zal herrij- 
PEN Kagtah ea 

| Sambil menunggu 
Hugoslavia—PSSI Djateng, di stadion 
j diputar lagu......... ,,Wilhelmus”!!!! 

tidak disengadja. Sir-pong tjuming 
supaja kelalaian 

di |ruskan. 

— Dasarnja men AN 
.tadi adalah untuk mem 

ig selama ini dikerdjakan rakjat. Ke | 
| mudian setelah selesai, tempat2 tadi 

dipergunakan untuk  kepenti- 
ngan maka Dalam pada itu, kala- 
ngan tadi selandjutnja mengatakan, 
bahwa dalam Pgkan Raya pun akang 
diadakan Kereta Api dsb. Kalau ti- 
dak ada halangan suatu apa, peker 

- diaan akan dimulai pada bulan No- 
pember j.a.d. dan pembukaannja pa 
da tgl. 5 Oktober atau 10 Nopem- 
ber 1954. Akan diusahakan, supaja 
Angkatan Darat, Laut dan Udara 
mengadakan pameran setjara besar? 
an, demikian djuga pelbagai impor- 
tir. Tempatnja di sekitar tanah jg 
hendak dibangun ,,Boystown.” 
5 SL EM AMMAMK 

Pada achir2 ini di Semarang 
terdapat banjak alap2 sepeda, dy- 
namo sepeda, lampu sepeda. 
Tukang2 tjopet pun mulai mera- 

darkan sepeda dan bepergian ke 
Pasar Djohar, Pedamaran dan 
sebagainja. 
HL MAL ALAM AL 

R. DJOJODIRDJO KEPALA 
' KEPOLISIAN KARES SMG. 
: Bertempat di Kantor Besar Polisi, 
Bodjong Smg. pada Senen tgl. 31 
Agustus djam 10 pagi telah diada- 
kan timbang terima pimpinan Ke- 
polisian Kares. Smg. Timbang terima 
dilangsungkan dari Komisaris Pol. 1 
Djatiutomo jang selama ini mendia- 
bat Acting Kepala Polisi Kares. 
Smg. kepada Pemb. Komisaris Be- 
sar R. Djojodirdjo jang kini me- 
mangku djabatan sebagai Kepala 
Polisi Kares. Smg. Upatjara timbang 

Prop. Djateng Achmad Bestari dan 
lain? pembesar Kepolisian: Sebelum 
memangku djabatan. jang baru ini. 

- R. Djojodirdjo telah mendjabat Di- 
'rektur Muda Sekolah Kepolisian di 
Sukabumi..." ( 

KAPAL2 HADJI JANG 

Menurut kabar jang diterima Ke- 

dji dari maskapai pelajaran ,,Inaco” 
kapal2 hadii ,,Bintang Samudra” dan 
«Djakarta Raya” telah berangkat da 

Indonesia tg. 
28-8 dan ditunggu kedatangannja di 
Tg. Priok ..Bintang Samudra” tg. 

. dra” memuat 1020 orang (dari Dja- 
. karta 218, Semarang 301 dan Suraba 

ja SO1 orang). Ne ag 
—. Djakarta Raya” memuat 1120 
orang (dari Djakarta 444 dan Sura- 
baja 676 orung). Aa 
"Sementara itu dari Kongsi Tiga di 

dapat kabar bahwa kapal hadji ,,Cam 
phuys” berangkat dari Djeddah tgl. 
26-8 dan ditunggukan kedatangan- 
nja di Tg. Priok Ik 10 September. 
Kapal itu memuat Ik. 1000 orang 
Gang tadinja berangkat dari Indone ' 
sia dengan kapal ,,Langkuas” jang 
pertama). . : 5 
Demikian didapat kabar dari Kan 

| PASAR HASIL BUMI 
Pasar hasil bumi di Semarang jg. 

— tertjatat gleh Dunlop & Kolff pada 
tgl. 31 Agustus sbh.: K C pem- 
beli 775 bln. Okt./Nop.s Bidji ka- 

50 bin. Okt./Nop. de- 
i Rob. Kampong ke- 

i Rob. Ond. WIB/I 
3 : i Excelsa WIB/I 
pembeli 925, pendjual 975: Kedele 
pmi Djember pendjual 185 ready) 
Semg.: Gendjah pendjual 210? Ga- 

35 dng. zk. Smg.: Te- 

    

     

      

   
     

   
   
    

        

  

    
K nom. 44, Djagung pu- 

endjual. 37.50,  Katjang glon- 
tidak terpilih kedjadian 122.50 
Sept./15 Okt. dng. zk. kwal. 

: Katjang osee tidak terpilih 
210, Osee terpilih pendjua 

djen 1 
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P.S.S.I. 
PSIS "dalam 

Iri Sabtu: SSS 1 — 
aa Union II, 
. 1 UI — Ro- 

nggu: Garni- 
ion, SSS II 

ngan sepak- 
2 SSS 1 

4 Iwa “uang Rp. 1060.—, 

R- Imadjikannja, " bahwa “uang tersebut 

Ihan untuk bikin perhitungan 

g|lah diserobot dengan kekerasan oleh 

in R. berteriak minta tolong pendjahat 

Sebab kaluk terus-menerus f bat K bisa 
terdjadi nanti umpamanja kaluk 

» | Presiden kita datang di Semarang, 
Ididjemput dengan barisan kehorma- 

tan di Kalibanteng jang sudah siap 
njelueer dengan bedilnja: pak Bu- 

| Hadi sudah methentheng, dada ma- 
dju tur ngampet ambegan buat hor- 
mati lagu kebangsaan: djebul-djebul 
jang diperdengarkan lagu: ..Lenggak 
lenggok, lenggak-lenggok......... Res 

Bisa nanti jang putar lagu disuruh 
tjukur gundul kepalanja!!!! 

Sir-pong. 

  

SEMARANG SINGKAT. 
— Sabtu tgl. 29 Agustus djam 10 

pagi bertempat di Staf Komando Pe- 
tabuhan Smg. telah dilakukan penje- 
rahan pimpinan daerah Pelabuhan 
Smg. dari fihak Kopel .KMKB ke- 
pada Polisi Negara. Timbang terima 
pimpinan dilakukan antara Komando 
KMKB Maj. Sudiarto dan Acting Ke 
pala Kares. Smg. Komisaris Djatiuto 
mo. Selandjutnja Komandan Pelabu- 
han jg lama Lts. Sediono menjerah- 
kan tugasnja kpd. Insp. Pol. Sri Wi- 
Jagdo. Dalam upatiara timbang -te- 
rima ini kata2 sambutan diberikan 
berturut2 oleh Overste Saragih se- 
laku wakil Panglima Divisi, Wali- 
kota Hadisubeno, Kepala Djwt. Bea 
dan Tjukai Suwadi dan seorang wa- 
kil dari Pengusaha Partikulir. 

— Sardi al. Hadii Jahja penduduk 
desa Barongan, Ketjamatan Klepu, 
| Ungaran, baru? ini pada petang hari 
dirumahnja telah didatangi gerom- 
bolan terdiri dari 15 orang, jang ber- 

pakaian aneka warna dan bersendja- 
ta lengkap. Sardi diseret keluar ru- 
mah dan ditembak oleh anggauta 

gerombolan hingga tewas seketika 
itu djuga. Gerombolan lalu meram- 
pas barang? milik Sardi seharga 
Rp. 637.50 dan kemudian melarikan 
diri kedaerah hutan. Fihak Tritung- 
gal sedang melakukan pengedjaran.. 

dang berdjualan gaplek didesa Me- 
rakmati, Bawen, telah dibegal o'eh 
4 orang jang bersendjata Sten. De- 
ngan kekerasan, pembegal telah me- 
rampas uangnja Mardjuki sedjumlah 
Rp. 600.— dan mengantjam apabua 
Mardjuki melaporkan kepada polisi 
akan ditembak mati. $ 
— Sembahjang Kheng Hoo: Ping 

di Klenteng Tay Kak Sie, Gg. Lom- 
bok akan dilangsungkan pada nanti 
tgl. & September 1953. 
— Pada tgl. 30/31 Agst. malam 

di rumah djalan Demak Ila telah 
kemasukan pendjahat jang berhasil 
menggondol pelbagai barang seperti 
radio dil.nja- semua seharga Ik. 
Rp: 1320.—. Berkat kegiatannja fi- 
hak Polisi, dalam tempo 24 djam 
kemudian pendjahat tadi dapat di- 
tangkap. Orang ini ternjata baru me- 
ninggalkan rumah pendjara di Mlaten 
pada tgl. 17 Agustus jbl. 
— Pada tgl. 2 'Sept., Hoo -Hap 

Hui akan mengadakan sembahiang 
shedjitnja Ngotiouw di Djagalan dan 
mulai djam 12.00 diadakan sembah- 
jang untuk para saudara anggauta 
jang meninggal dunia. Diharap para 
angg. Hoo Hap Hui suka perluka 
datang. te 
— Pada tgl. 30 Agst. malam, ber- 

tempat di djl. Karangtempel 262 Se- 
marang telah diadakan tjeramah oleh 

Kjai Muchamad Sabit dari Wono- 
sobo tentang ,,Mengenal kepada Tu- 
han”. 
— Perlombaan foto. ,,mengenai 

Tugu Muda” akan diadakan di Se- 

marang pada nanti tgl. 5 Oktober 
1953. Hadiah disediakan bagi siapa 
jang dapat membikin foto paling ba- 
us. i 

£ — Didapat kabar, bahwa Tari 
Bali jang baru? ini diselenggarakan 
untuk amal, mendapat hasil bersih 

bagi2kan kepada Jajasan 17 Agustus 
|Mardi Walujo dan R. S. Tiong Hoa 
I Wan Semarang. 2 

—— Pada tgl. 30 Agst. jbl. dikete- 
mukan majatnja seorang laki2 di 
dekat penggilingan S. S. Yam di Ke- 
bonlaut jang belum dikenal nama 
dan tempat tinggalnja. Untuk  di- 
periksa, majat tsb. kemudian dikirim 
ke R:S.U.P. t 
— Pada tgl. 30 Agst. didjalan Ka- 

libaru Barat telah diketemukan 13 
zak semen jang belum diketahui pe- 
miliknja. 

. BURUH JANG TJURANG. 
Pada tgi. 31 Agst. jbl., ketika se- 

orang buruh nama S. jang bekerdja 
di Pandeanlamper 15 disuruh beli 
gula di Pedamaran dengan memba- 

ternjata se- 
kembalinja ia menjatakan kepada 

telah direbut oleh pendjahat di Pe- 
damaran, hingga hilang sama sekali. 
Ketika fihak Polisi menerima lapo- 
ran tadi dengan segera perkara tsb. 
diusut. Ternjata pengusutan ini meng 
hasilkan, bahwa kedjahatan seperti 
dituturkan S. tidak terdjadi di Peda- 
maran. S. achirnja mengaku pakai 
'sedjumlah uang tadi dan kini dita- 

lebih 
|djauh. , 
PEMENANG SWEEPSTAKE 

SEPAKBOLA. 
Didapat kabar, bahwa pemenang 

sweeptake Nan Hua -— PSIS djatuh 
pada no. 1875, jalah Umar Darmo- 
broto, Djl.- Slamet Rijadi Solo  de- 
ngan mendapat hadiah Rp. 2670.—, 
Sedang hadiah untuk sweepstake 
Nan Hua — PON III Djateng se- 
besar Rp. 3.307.580 djatuh pada no. 
3930 jalah Oei Kiem Tjoan, Kp. 
Oetri Semarang. 
TJOPET DIPASAR DJOHAR. 
Sebuah kalung emas jang dipakai 

   
Peringatan pertama kali Hari Pro-| 

klamasi diputarkan lagu ,,Bens komt 

“Hari Sabtu jl, terdjadi djuga ke-| 
Janehan di Semarang. 1 

pertandingan ! 

'dyono, Pak Milono dan kangmas 

— Senen pagi jl. Mardjuki ketika set 

Rp. 47.000.—. Keuntungan tadi di-: 

  

OLAH-RAGA D.PU. 

jang Orang Sriwedari telah dilang- 
sungkan pemberian. piala2 dan ha- 
diah2 kepada djuara olahraga dari ' 
D.P.U. Kota Besar Surakarta, seba: 
gai hasil dari perlombaan olahraga | 
jang diselenggarakan oleh para pe- 
gawai/pekerdja D.P.U. untuk mera: | 
jakan Peringatan Hari Kemerdekaan 
17 Agustus ibl. Pemberian piala? 
dan hadiah2 tsb. dilangsungkan d.- 
|lam malam gembira untuk mermpe- 
ringati Hari Ulang ke-VIII Kemer- 
dekaan Indonesia, dalam mana Ji- 
pertundjukkan pula Dagelan Mata: | 
ram dengan tjeritera ,,Tudjuhbelas- 

| Delapan”. 

ladalah: 1. Djuara Tjatur D.P.U. ta- 
bun 1953 dimenangkan oleh Kantor 
Tatausaha Keuangan D.P.U., 2. 
Djuara Bulutangkis 1953 dimenang- 
kan oleh Kantor Panityasa D.P.U.. 
dan 3. Djuara Sepakbola dimenang:- 
kan oleh Kantor Djalan dan Assai- 
nering D.P.U. Selain itu telah dibe- 

'vikan pula sebuah piala kepada Dar- 
madi sebagai penghargaan kepadanja. 
karena telah membawa -nama baik 

nja dan Kota Besar Surakarta umum 
uja, berhubung dengan keunggulan- 
aja dilapang: sepakbola. 

KUDUS 

2. GRASI DITOLAK. 
Diterima kabar dari jg mengeta- 

hui, bahwa permintaan grasi dari 
Kr. bekas pegawai kantor Tjamat, 
Katjamatan Kaliwungu Kudus, atas 
keputusan Pengadilan Negeri Ku- 
dus pada bulan Febr. 1953 jl. terha 
dap Kr. karena memperk: gadis 
Salamah dari Langgardalam Kudus 
umur 13 tahun oleh Presiden Rep. 
Indonesia ditolak... 
MENJEWAKAN TANAH 

ORANG LAIN. 
Sp. Petinggi Hadipolo, Djekulo 

Kudus, jg dipersalahkan telah me- 
njewakan tanah milik Snm kepada 
paberik gula Rendeng dengan tanpa 
idjin Snm, oleh Pengadilan Negeri 
Kudus didjatuhi hukuman pendjara 
1 bulan, voorwaardelijk 6 bulan. Sa 
wah tsb seluas 1 h.a. sedang uang 
hasil persewaan selama tahun 1951 
jg disimpan di bank 'atas perintah 
Wedono Tenggeles kembali kerade 
Snm. Dalam pemeriksaan Pengadi- 

Han tgl. 29-8 jl. Wedana Tenggelzs 
|djuga diperiksa selaku saksi. | 

S.B.P.I. 'MENUNTUT 
PPPK (Persatuan Pengusaha Per- 

tjetakan Kudus) telah menerima se-| 
buah surat tuntutan “dari S.B.P.I. 
(Serekat Buruh Pertjetakan) Kudus, 
Tuntutan itu a.l. minta supaja pe- 
ngusaha pertjetakan- memberikan ke 
"pada buruhnja uang sumbangan pa- 
da waktu sakit, kawin, dan mati ser 
ta kenaikan upah. Menurut kalangan 
jg berdekatan dgn. PPPK menerang 
kan bahwa surat tsb kini sedang di 
peladjari. 5 

  

  

APOTHEEK PETANG HARI. 
Hari ini Apotheek KOO HWIE 

Pekodian 99 dan Apotheek SIK 
IANG Wotgandul 16 dibuka hingga: 
djam 20.00. 

. HASIL KONGRES I S.B.K.P. 
: TJABANG SEMARANG. 

Konggres ke-I SBKP tjb. Smg. ic. 
berlangsung mulai tgl. 29 s/d 31 

' Agustus, telah diachiri dengan ma- 
jlam resepsi pada Senen malam jbl.- 

  
.di R.M. Lido Bodjong Smg. Dalam 
| malam resepsi telah diuraikan ha- 
sil2 daripada konggres jang telah 

. menelorkan 14 buah resolusi tentang 
perbaikan nasib jang ditudjukan ke- 

| pada fihak jang berwadjib.  Kona- 

  

Minggu malam j.l. digedung Wa- | 

Ida tgl. 10-7 untuk menjampaikan pu 

Adapun  pemenang2nja | 

DPU Kota Besar Surakarta chusus- | 

.Inan Perwari 

kota Bojolali 

kali diusulkan untuk perbaikan Mes- 
diid tsb. Jang lebih mengetjewakan 

  

  

  

PELADJAR TEHNIK MENUN- 
Po FUT- DJANDII. : 
“Dari Pengurus Besar P.P-T.I. (Pe- 

dapat keterangan, bahwa olehnja te 
lah dikirimkan surat2 kepada Presi 
den Dr. Ir. Soekarno, Menteri P.P. 
& K. Mr. Moh. Yamin, Ketua, Wk. 
Ketua, Seksi Pendidikan, Seksi Da 
'lam Negeri dan Fraksi2 Parlemen, 
jg antara lain maksudnja 
djandji Presiden Soekarno jg pernah 
mendjandjikan- kepada utusan2 PP 
TI jg pernah menghadap beliau pa 

'tusan2 konperensi luar biasa PPTI 
di Semarang. | 
Selandjutnja terhadap Parlemen 

sangat disesalkan karena tidak ada- 
Inja perhatian sama sekali terhadap 
pendidikan tehnik, walaupun kepa- 
'danja diberikan gegevens 
nja, 

REMBANG 
KONP. PERWARI DJATENG. 

Perwari seluruh — Djawa-Tengah 
'akan mengadakan konperensi - di 
'Rembang dan dimulai pada tgl. 3 
September j.a.d.- Tiap tjabang akan 
mengirimkan 2 orang utusan dan 
wakil2nja jg duduk didalam DPR 
atau DPD. 
Konperensi akan dikundjungi oleh 

2 orang pengurus besar dari Dja- 
karta ialah Nj. Andreas Sastrohoe- 
'sodo, Wakil Ketua Pusat Pimpinan 
|dan Nj. Pudjobuntoro dari Bagian 
Hukum. . 
“3Jg akan dibitjarakan antara lain: 
Pemilihan Umum, Ekonomi bagi wa 
nita, Perdjoangan wanita Indonesia 

sekarang “dan 'selandjutnja dan-Per- 
dagangan wanita. 
Didalam konperensi tsb nj. Surya 

Hadi jg sekarang memegang pimpi 
Djawa-Tengah . akan 

mengundurkan diri sebagai ketua 
'kommissariaat Djawa-Tengah. Seper 
ti pernah dikabarkan Nj. Surya- 
Hadi akan memusatkan perhatian- 
nja kepada pendidikan wanita chu- 
susnja, dan untuk itu akan mulai 
dengan menerbitkan madjallah jg 
akan diberi nama ,,Selendang.” 

B0 OLALI 
MESDJID PERLU LEKAS DlI- 

-. PERBAIKI. . 
Disamping pembangunan dalam 

jang belakangan ini 
nampak djelas dan sangat menggem- 
birakan, masih terdapat suatu objek 
jang mengetjewakan - jaitu keadaan 
Mesdjid Besar kota Boiolali. Di- 
kanan-kirinja Mesdjid terselenggara 

pada saat ini Mesdjidnja sendiri ma- 
sih nampak ,,bobrok”. Agaknja per- 
hatian dari Ja berkepentingan dan 
jang berkewadjiban tidak ada atau 
kurang sekali. Kebarnja. panitya 
pembangunan Mesdjid telah diben- 

sil pekerdjaannja belum ada- Pun 
uang kas Mesdjid sebanjak Lk. 
Rp: 25.000.— untuk tahun 1952 
sampai sekarang belum atau tidak 
dikeluarkan, padahal telah beberapa 

lagi jalah lobang ,.bedoeg” Ik. 25 

  

muda Peladjar Tehnik Indonesia) di! 

menagih | 

setjukup- 

matjam2 pembangunan, akan tetapi | “pemerintah Pilipina” mempertim- 

    

Pembukaan Pekan Raya Internasional didjalan Kebajoran Djakarta. Tam- 
pak - para hadlirin sedang mendengarkan pidato uraian mengenai tudjuan 

pekan Raya. Dibagian belakang tampak paviljoen Djepang. 

  

kian dikabarkan oleh ,,Antara” 

Dierman jang terpenting, jaitu 

Haag satu karangan antara lain 

Orang? Indonesia 
Ditangkap Di 

Pilipina 

Ke-34 orang Indonesia diantara- 
nja II kanak2 jg menumpangi  se- 
buah kapal jg berlabuh dimuka pu- 
lau Laminusa, kini telah ditangkap 
oleh para pembesar polisi Pilipina. 
Salah seorang diantaranja jg dengan 
lantjar dapat berbitjara dalam baha 
sa Visayan menerangkan kepada po 
lisi, bahwa rombongannja sedang da 
lam perdjalanan dari Sulawesi me- 
nudju ke Cotabato, akan tetapi di 
sebabkan ' oleh. terlibat dalam ty- 
Phoon, kapal jg ditumpangi mereka 
terhanjut. Dikatakan ' olehnja, bhw 
rombongan tsb telah menandatanga 
ni kontrak dengan tuan tanah Cota- 
bato. Setelah orang2 Indonesia tadi 
didengar  keterangan2nja, — mereka 
oleh polisi Pilipina kemudian dise- 
rahkan kepada Palang Merah se- 
tempat jg segera memberi makanan 
kepada orang2 tadi. 

(Sebagaimana. diberitakan semu- 

bangkan untuk - mengambil tinda- 
terhadap 

tiada idzin menetap di Davao — 
Red: Aneta). 

tuk satu tahun lamanja, tetapi hap... 

  

SIARAN RRI TRITUNGGAL. 

Semarang, 2 September 1953.   cm. jang terdapat robek telah 4 bu- 
lan lamanja masih dibiarkan sahadja. 
Hal ini perlu dimintakan perhatian 
dari seluruh ummat Islam di Bojo- 
lali untuk bergerak” agar keadaan 
Mesdix itu segera dapat disesuaikan 
idengan suasana sekarang. Demikian 
wartawan keliling kita. 

SINGKAT DJATENG.   |gres telah mengesjahkan Dewan Ple- 
no SBKB tjb. Smg: jang terdiri dari 
23 anggauta, dan mengesjahkan su- 
sunan pengurus Dewan Harian tb. 

! Smg. sbb.: Sekretaris Umum I dan 
H: M. D. Tanwir dan Kaswadi: Or- 
ganisasi: Palidjoz  Sosial/Ekonomi: 
Sugito:  Pend./Penerangan: Sugeng: 
Perbendaharaan: “ Gunawan dan 
Keb./Olahraga: “Sukadi. Selandjutnja 
pada malam resepsi tsb. telah diben- 

"tangkan djuga pendjelasan2 menge- 
ynai garis besar perdjoangan SBKB 
ioleh seorang anggauta dari DPP 
SBKB, dan kemudian diadakan sam- 
butan2 oleh wakil2 dari pelbagai or- 
ganisasi dan partai jang hadlir pa- 
da malam itu. 

DJAM'INIJATUL OURRA' 
WAL-HUFFADZ. 

Oleh para Alim Ulama dalam Ko- 
ta Besar Semarang telah dibentuk 
Perhimpunan — Djam'ijjatul Ourra” 
wal-Huffadz. Tudjuan perhimpunan 
ini a.l: Memelihara dan membela 
kesutjian Al Our'an dalam arti kata 
jang luas, Mempeladjari segala se- 
suatu jang bersangkut-paut dengan 
Al-Our'an: Mempeladjari nasib para 
Ourra” dan Huffadz: 'Mempertinggi 
mutu dan pengetahuan para Ourra' 
dan Huffadz serta turut menjum- 
bangkan tenaga dan fikiran dalam 
pembangunan kebudajaan jang ber- 
talian dengan Agama Islam. Pengu- 
rusnja terdiri dari Ketua: Kjahi Man 
sur, Penulis: Achmad Anwar: Ben- 
dahara: R. Solechan dan Pembantu: 
Ustadz Mohammad. Alamat sekreta- 
riaat di Djl. Bulu 18 Semarang. Da- 
pat ditambahkan, bahwa perhimpu- 
nan tsb. akan mengadakan Mu'tarnar 
jang pertama pada bulan Desember 
ja.d. di Djakarta. 

PERESMIAN IKATAN MO- 
TOR SEMARANG. | 

Pada tgl. 13 Agustus 1953 di Se- 
marang diresmikan berdirinja - Per- 
kumpulan ,,Ikatan Motor Semarang”. 

Adapun susunan pengurusnja sbb: ke 
tua sdr. Ramelan, wk. ketua TI, II 
sdr. Oei Tjong An, sdr Mr. ALA.M. 
Lapre: sekertaris I, II sdr Giri No- 
toprodjo, sdr. Tan Thian Tjo: benda 
hara I, TI, sdr. Ho Boen Ping, sdr. 
Goh Tiong Sing: pembantu2 sdr2.: 
Surya Hadi, T.W. Hehuwat, . The) 
Tong Liang R.F.C. Zeelig, Ong Ing 
Sik, R.R. Afel, Goh Tiong Yoe. Angg, 
istimewa IMS ialah Pelindung Gu:   oleh R. ketika berada di Djl. Peda- 

maran dekat Pasar Djohar Smg. te- 

seorang jang belum dikenal. Waktu 

telah melarikan: diri dengan mem-   '|bawa hasilnja, Kalung emas tsb. ber- 
mata batu dan seharga Rp. 245.—. 

Semg, Komandan C.P.M, dan Maj. 
Suharso. Alamat sekretariat Pontjol 

|tidak ada persediaan garam 
mentjukupi kontraknja dengan para ' 

— Sebda tjabang kota Pekalongan 
baru2 ini telah mengadakan rapat 

.anggota jang dikundjungi oleh L.k. 
| 500 orang anggota. Rapat tsb. po- 
koknja menjelesaikan perselisihan 
mengenai susunan pengurus Iama 

“dan menarik kembali pentjalonan 
sdr, Bakri Wahab dalam DPRD se- 

ilaku wakil Sebda. Dalam rapat tsb. 
ea pengurus itu bisa diselesaikan 
' dengan  adanja 
ibaru jang mendapat dukungan dari 
para anggauta. 

— Belakangan ini air laut tidak 
bisa masuk  dipegaraman daerah 
Rembang. Berhubung. dengan itu 
para pengusaha untuk sementara 
hari beristirahat. Melihat keadaan 
jang demikian itu para tengkulak ga- 
ram sama posing, karena disana-sini 

untuk 

pedagang. 

— Selasa malam digedung - wa- 

langsungkan pertundjukan  ,,malam 
pertundjukan pemilihan Bintang Ra- 
dio 1953. Pemilihan bintang radio 
itu adalah untuk mendapatkan djago 
Bintang Radio 1953  dari' daerah 

"Solo jang akan dikirim ke Djakarta 

guna mengikuti merebut kedjuaraan 

  
sia. 

— Menurut neratja triwulan III 
keuntungan bank pasar Blora ada 
sebesar Rp. 49.337.76. Modal bank 
itu pada permulaan hanja sebesar 
Rp. 25.000-— dan sekarang telah 
mendjadi Rp. 99.337.67. Bank tsb. 
telah mempunjai tjabang ditiga tem- 
pat ialah: Tjepu, Kunduran dan Dje- 
pon. $ £ 
— Dalam sidangnja D.P.R.D. ka- 

bupaten Blora baru2 ini telah dise- 
tudjui usul jang akan memadjukan 
pindjaman pada pemerintah pusat 
sebesar 2,5 djuta rupiah. ' Menurut 
rentjana pindjaman itu akan diper- 

lan pemerintah daerah dihari kemu- 
dian. 
— Mulai bulan September “ini di 

Tegal telah dibuka perwakilan dari 
Jajasan Pedjoang Republik  Indone- 
sia. 

  

PENDAFTARAN KURSUS2 
B-I. 

Kementerian P.P, dan K. me- 
ngumumkan, bahwa para peng- 
ikut udjian penghabisan S.M.A.   bernur Djawa Tengah, Panglima TT 

IV: Ketua kehormatan, Wali Kota 

Semarang, Angg. Kehormatan Resi- 
den Smg., Komandan KMKB: Pe- 
nasehat: Kepala Polisi Lalu Lintas 

188 Semg, telp 176, Seteran/Duwet 

1953 jang sudah lulus dan jang 
sebelum uditan telah mendaftar- 
kan diri untuk memasuki Kursus 
B-I diharap supaja selekas mung 
kin mengirimkan seputjuk surat 
keterangan dari direktur sekolah 
mereka, bahwa ia betul2 sudah 
lulus disertai dengan daftar ang-     Peristiwa ini terdjadi pada hari Sab- | 56, telp. 1635 dan Bodjong 21b telp. 

wak Abi. 2 
2 pagi ) Ng 

  

    

  

1539, 

pengurus bentukan ! 

jang-orang Sriwedari Solo akan di-' 

Bintang Radio 1953 seluruh Indone-| 

06.10 The Radio Revellers: 06.45 
Orkes Tex Beneke: 07.15 Gending? 
Surabaja, 07.45 Orkes  Mascotte: 

12.05 The Bing John Jazz Trio: 
12.15 Siang Riang hid R.O.S.: 13.15 
Rajuan Clive Wayne dan Rita Wil- 
liams:, 13.40 Kwartet Irama: 14.00 
Konsert dalam tkt Bes terts “besar 
(Boechrrini): 16.30 Pemantjar Atja- 
ra, 16.35 Lagu-lagu gembira: 16.45 
Pandangan mata pertandingan: Se- 
pak Bola Kes. Jugoslavia melawan 
Kes. P.S.S.L. Realy Djakarta: 18.00 
Ruang Pendjata: 18.15 Lagu2 jg di 
gemari, 18.30 Irama Hawaii: 19.30 
Hiburan Malam hid O.K. Irama Ku 
suma, 20.30 Pilihan Pendengar, 
21.15  Klenengan Manasuka oleh 
Karawitan Studio, 22.20 Klenengan 
.Manasuka (landj.), 23.00 Tutup. ' 

» Surakarta, 2 September 1953. 

! 06.03 Rajuan Harjatis 06.15 Rua- 
ngan gerak badan: 06.45 Suara 
Achmad . & Lena, 07.15  Vaugho 
Monroe dengan Orkes: 07.45 Instr. 
hidangan Barry Snow Johnny Me- 
yer:. 12.03 Klenengan dari Puro: 
12.45 Klenengan dari Puros 13.45 
Klenengan dari Puro (landj.): 16.30 

| Pemantjar 'atjara, 16.35 Lagu-lagu 
Gembira, 16.45 Pandangan mata 
(pertandingan Sepak Bola antara 
Kes. Jugoslavia melawan Kes. PSSI 
Realy Djakarta: 18.00 Soal kopera- 
si, 18.15 Rajuan petang oleh O.K 
Tjandrawasih, 19.15 Kesusasteraan 
Djawa: 20.30 Lagu2 Tionghoa asli: 
21.20 Dagelan Mataram oleh Ke- 
luarga Studio Jogjakarta: 22.15 Da 
gelan Mataram (landj.): 23.00 Tu- 
tup. 

Jogjakarta, 2 September 1953. 
06.10 Soran pagi oleh Langen Bu 

daja, 06.40 Tjlempungan oleh La- 
ngen Budaja:. 07.10 Warna-warni 
pagi hari, 07.45 Mars buah tjiptaan 
J. Strauss: 12.05 Hidangan tiada 
bersjair: 12.30 Imbauan penjanji jg 
terkenal, 13.15 Dendang Malaya: 
113.45 Rawics dan Landauer: 14.00 
Krontjong siang oleh O.K, ' Mawar 
Melati, 16.30 Pemantjar atjara: 16.35 
Lagu-lagu Gembira, 16.45  Panda- 
ngan mata pertandingan Sepak Bo- 
la antara Kes. Jugoslavia melawan 
Kes. P.S.S.Jk Realy Djakarta: 18.00 
Sambil minum teh: 18.15  Pendidi-   
tiipt Mozart, 19.40 Bunga rampai 
oleh ORJ: 20.15 Bunga rampai 
(landjutan): 21.15 Ruangan Djapen- 
di: 21.30 Seni Suara ' Bali: 22.15 
Bingkisan malam oleh Carry cs. 
22.45 Musik ringan, 23.00 Tutup. 

HASIL SARINGAN TERA- 
CHIR RRI MAKASSAR. 

Dalam saringan terachir jang 
diadakan oleh R.R.I. Makassar 
kemarin untuk memilih djuara2- 
nja jang akan dikirim dalam pe- 
rebutan djuara Bintang Radio ta- 
hun 1953 di Djakarta telah ke- 
luar sebagai pemenang pertama 
puteri Rukmini dan untuk pute- 
ra Samsamalo, Tahun' jang lam- 
pau keduanja djuga telah mewa- 
kili RRI. Makassar dalam per- 
tandingan tersebut, dimana Ruk-   ka2 jang telah diperoleh pada 

udjian tersebut, 

   
mini keluar sebagai djuara selu- 
ruh Indonesia bagian puteri, 

La 

Jang Sebabkan Bangsa Kita Masih 
'Membentji Terhadap Tenaga2 Ahli 

Asing Je Datang | 
Kupasan ,,Handelsblatt" 

PERS DJERMAN ACHIR2 ini menaruh banjak perhatian 
pada Indonesia. Surat2 kabar Djerman belum mempunjai pemban 
tu2 sendiri di Indonesia dan itulah sebabnja bahwa  kebanjakan 
wartawan2 Djerman jang ada di Nederland dengan giat mengiku 

'ti kedjadian2 dan persoalan2 tentang Indonesia dari sana. Demi 

kan agama Islam: 18.30 Peladjaran | 
gunakan untuk menambah penghasi-) lagu2 Djawa, 19.15 Sonata buah   

Complex” 

Ke Indonesia? 

dari Amsterdam. Dibawah ini 
singkatan dari suatu tulisan jang dimuat disalah satu surat kabar 

didalam harian ,,Handelsblatt” di 
Dusseldorf. Dalam harian tsb. E.A. Granzow menulis dari Den 

seperti berikut: 

Pemerintah Indonesia telah mem- 
.#buka satu kantor beberapa waktu jg. 

lalu di Den Haag jang bertugas men 
tiari ahli2 luar negeri buat Indone- 
sia. Buat tahun jang lalu Indonesia 
mengharapkan akan mendapatkan 
1.200 orang asing untuk bekerdja di 
Indonesia. Tetapi djumlah jang da- 
tang melamar kekantor tsb. hanja 
ada 416 orang jang: menundjukkan 
kesediaannja untuk ikut membantu 
pembangunan negara Indonesia jang 
muda. Adalah menarik perhatian. 
bahwa dari djumlah 416 orang itu, 
bangsa Belanda merupakan jang ter- 
banjak, jaitu 229 orang. Bangsa 

Djerman nomor dua dengan 111 

orang dan sesudah itu tertjatat 39 
orang Austria dan 18 orang Italia. 
Dari djumlah 416 orang itu pada 
achir tahun 1952 “telah berangkat 
400 orang ke Indonesia. 

Dari 186 tabib dan apotheker, 95 
orang adalah bangsa Djerman. Djum 
lah tabib dan  apotheker bangsa 
Djerman jang besar ini disebabkan 
karena adanja kerdja-sama jang baik 
diantara badan? resmi Indonesia dan 
pengurus Perserikatan Tabib2 Dyjer 

man di Stuttgart jang telah mengada- 
kan saringan jang sementara - dian- 
tara mereka jang hendak datang me- 
lamar kekantor Indonesia di Dcr 

i. Data ada “it Sg 
serombongan Haag tadi. Dalam pada itu dapat di Pa 

orang2. Indonesia lainnja ig dengan! 
katakan, bahwa mereka jang pandsi 
benar bahasa Djerman, Inggeris atau 
Belanda, jang dapat dikirim ke In- 
donesia. 

Complex kolonial. 
Selandjutnja pembantu ' ,,Handels- 

blatt” itu mengatakan, bahwa di In- 
donesia menurut pendapatnja terda- 
pat sedikit kesediaan untuk kerdja- 
sama. Meskipun orang dikalangan 
pemerintahan dengan 'keras  mende- 
sak supaja didatangkan lebih banjak 
ahli bangsa asing ke Indonesia, ma- 
sih banjak orang di Indonesia jang 

dengan giat menentangnja. — Selama 
tahun2 jang achir ini malahan telah 
berkembang — perasaan  membentji 
orang asing jang tidak dapat ditin- 
das dengan dijalan pembitjaraan2 jg. 
masuk akal atau dengan kata2 jang 
baik. 

Menurut Granzow, sebab jang ter- 
penting daripada perasaan bentji ke- 
pada orang2 asing itu ialah oleh ka- 
rena iri-hati. Tingkatan hidup di In- 

donesia "sangat rendah. Kalau orang 
hendak menarik tenaga2 “asing, ma- 
ka kepada mereka harus diberikan 
gadji jang lebih tinggi daripada te- 
naga-tenaga bumiputera. Iri-hati jg. 
timbul oleh karenanja telah memper- 
kuat lagi apa jang disebut orang 
»complex kolonial”. 

Hal ini diartikan orang, - bahwa 
masih banjak orang Indonesia jang 
tidak mau bekerdja dibawah perin- 
tah orang asing, oleh karena mere- 
ka masih memandang orang asing 
itu sebagai ,,penindas kolonial”. 
Disamping perasaan bentji kepada 

bangsa asing, rendahnja pengharga- 
an terhadap orang2 asing telah men- 
djalankan peranan djuga, meskipun 
tenaga2 bangsa Eropah djauh lebih 
besar gadjinja daripada tenaga? In: 
donesia sendiri. d 

Oleh penulis dikemukakan, bahwa 
keperluan2 bangsa Eropah sangat 
berlainan dengan keperluan bangsa 
bumiputera, dan hal ini berlaku ter- 
utama dinegeri panas. Gadji tenaga2 
asing itu hanja timbang tjukup un- 
tuk memenuhi keperluan mereka jg. 
sangat perlu sekali, belum lagi di- 
bitung ongkos hidup jang telah men- 
djadi sangat tinggi achir2 ini di In- 
donesia. Oleh karena itu maka ti- 
daklah mengherankan, bahwa achir2 
ini lebih banjak tenaga2 asing jang 
meninggalkan - Indonesia — daripada 
jang masuk kenegeri itu. Pemerintah 
Indonesia mentjoba memperbaiki ke- 

-adaan ini dengan memadjukan sja- 
rat2 jang lebih tinggi mengenai ke- 
ahlian yak tenaga2 asing baru jang 
hendak bekerdja di Indonesia. ' De- 
mikian tulis Granzow. (Antara). 

PESAWAT ,PIONEER” JANG 
MEMBAWA DJEMAAH HA- 

DJI TIBA KEMBALI. 
Dari Public Relation ,,Pioneer- 

Aviation Corporation” di dapat ka- 
bar, bahwa hari Minggu dilapangan 
terbang Kemajoran dari Mekkah ti 
ba pesawat ,,Pioneer” jang mengang 
kut para djemaah hadji jang terdiri 
dari Ir, Djuanda (bekas Menteri Per 
hubungan) Mr. Sujudi, Nj. Wiranata 

kusuma (dari Bandung), Mr, Kedaris 
man (dari Jogja), Rd. Germania Soe 
radiredja (Kepala Seksi Pendidikan 
Penerbangan Sipil Kementerian Per- 
hubungan), Rd. A.I. Suriadilaga (Ke' 
pala hah. C. Kementerian Agama), 
Abundjani (Direktur ,,Pioncer Avia- 
tion Corps”) dll. 

DARMAWISATA 
Pada tgl. 6 Sept. jad, Ikatan Motor 

Semg — Kumbang akan mengada- 
kan darmawisata ke tempat pemandi 
an Kartini” (Djepara). Berangkat 
djam 06.00 pagi dari Stadion Semg:, 

sedang bag sepeda motor akan ber- 
darmawisata ke pulau Monjet (Djua- 
na). Berangkat djam 07.00 dari Sta- 
dion, 

Perbepbsi Sedia Sokong 2 
Pemerintah i 

“sal Pemerintah Konsekwen Kepada Program-nja: 
Perbepbsi Sanggup Bentuk 1 Bataljon Sukarela 
Tiap Karesidenan Untuk Berantas Gerombolan2 

Setelah Selesai Tugas Bataljon Sukarela bisa Di 
djadikan Bata!jon Pembangunan. . 

  

DEWAN PIMPINAN Pusat Persatuan Bekas Pedjuang Bersendjata 
Seluruh Indonesia (Perbepbsi) jang meliputi 300.000 orang anggota, me- 
njambut dengan baik keterangan pemerintah dimuka 4 
men pada tgl, 25 Agustus jang lalu. Keterangan pe 
pendapat DPP Perbepbsi membuka djalan pada 

ng pleno parle- 
srintah 

elesaian 

   
   itu pada 

revolusi 

17 Agustus 1945. Dalam pernjataan jang dikeluarkan oleh DPP Per- 
bepbsi dikatakan, bahwa keterangan pemerintah itu pantas mendapat 

dukungan dari semua golongan jang tjinta demokrasi didalam kalangan 
parlemen, maupun diluar parlemen. 

Pada umumnja program peme- 

rintah jang diterangkan oleh Per- 

dana Menteri Ali Sastroamidjojo 

itu mengandung banjak harapan 

jang baik bagi masjarakat dan 

bagi kelangsungan hidup dari 

kabinet itu sendiri. 
“Keterangan pemerintah itu ter- 

utama tjukup  djelas dan tegas 

dalam "sektor .keamanan, pembe- 

laan terhadap azas2 demokrasi, | 

politik, dan tjukup memberi ke- 

mungkinan untuk mentjapai ha- 

sil jang lebih baik daripada ka- 

binet2 jang lalu. DPP Perbepbsi 

menjatakan sanggup turut serta 

membantu pemerintah dalam pc- 

laksanaan program kabinet, tei- 

utama dilapangan pertahanan, 

keamanan dan penjelesaian Ma- 

salah bekas pedjuang bersendja- 

ta. Sebaliknja DPP Perbepbsi dju- 

ga mengharap, agar pemerintah 

sendiri benar2 konsekwen melak- 

sanakan “programnja dan dja- 

nganlah hendaknja menganggap 

ketjil arti dukungan jang dibe- 

rikan oleh Perbepbsi, maupn 

oleh lain golongan rakjat jang 

tjinta demokrasi. 

Sanggup 1 bataljon sukarela 
tiap keresidenan. f 

Ketua-umum DPP Perbepbsi. 

Soepardi, selandjutnja menerang- 

kan kepada ',Antara”, bahwa 

hingga sekarang pemerintah be- 

lum memberikan djawaban jang 

tegas atas permintaan Perbepbsi 

mengenai pembentukan bataljon2 

sukarela untuk membantu peme- 

rintah membasmi gerombolan2 

terror D.L., T.LIL., Bosch, Smith 

dll. Dalim pada itu keterangan 

Menteri Pertahanan Mr. Iwa 

Kusumasumantri baru2 ini kepa- 

da pers jang pokoknja menjetu- 

djui pembentukan bataljon2 su- 

karela dipandangnja memberikan 

harapan besar akan terlaksananja 

pembentukan bataljon2 sukarela 

itu. 
Atas 

oleh Soepardi, bahwa 

akan sanggup meniediakan 1 ba- 

taljon sukarela ditiap-tiap Kere- 

sidenan. Anggota2 Perbepbsi ig. 
berdjumlah 300.000 orang dise- 

luruh Indonesia masih memnu- 

njai disiplin jang baik. Kalau ke- 

sediaan Perbepbsi untuk  re- 

njumbangkan tenaganja bagi re- 

mulihan keamanan,  mendanat 

sambutan jang baik dari pem”- 

rintah dan masiarakat, meninrat 

kemadinan2 militer tehnis ach'ir2 

ini, maka ansgota2 Perbenhsi 

masih memerlukan sedikit lati- 

han. 

pertanjaan, diterangkan 

Sesudah selesai nanti djadi 
bataljon2 produksi. 

Soepardi berpendapat, bahwa 
kesatuan2 Perbepbsi 'itu nantinja 
adalah semata-mata merupakan 

kesatuan2. jang mendapat tugas 
dari pemerintah, tidak berdiri 
sendiri dan tidak berpolitik. D'ju- 
ga komandonja terserah kepala 
pimpinan tentera. Setelah selesai 

menunaikan tugas pembasmian 
gerombolan2 ' penterror dan pe- 

ngatjau rakjat, maka terserah'ah 
pula kepada pemerintah untuk 

umpamanja mendjadikan kesa- 
tuan2 Perbepbsi itu sematjam 
bataljon2 produksi. Pada waktu 
ini Perbepbsi terutama bergerak 
dilapangan sosial-ekonomis. Ang- 
gota-anggota Perbepbsi bekerija 
disegala lapangan, ada jg men- 

djadi tukang, ada jang berusaha. 
ada jang bekerdja diladang dan 
kebun, dalam perikanan, pemhu- 
kaan tanah dsb. Demikian kete- 

rangan Soepardi kepada ,,Anta- 

rat, 

  

DEMONSTRASI TINDJU 

Pada hari Sabtu siang-jbl., ber- 
tempat diruang belakang dari Ta 
Chung Sze telah diadakan de- 
monstrasi tindju oleh Liem  Kee 
Chan (Singapura) dan Ric Parder- 
nall (Philipina) jang berupa scha- 
duw-boks. Selain dari pada itu, kira2 
2 ronde Ric telah mengadakan lati- 
han dengan Yeffie.(TCS) Semarang. 
Dua petindju dari luar negeri itu 
pada nanti tg. 5 September jad. akan 
bertanding dengan petindju2 jang 
pernah dikabarkan. . Kabarnja Tan 
Gwat Tek Surabaja akan menghada- 
pi Ric, suatu pertandingan jang da- 

  

— MAX SCHMELING — 

pat diduga akan berdjalan seru, me. 
ngingat Ric ada mempunjai pukulan? 
jang tidak enteng. Pertandingan? 
tadi akan dipimpin oleh Max Schme 
ling (Djerman) jang namanja sudah 
tidak asing lagi dalam gelanggang 
petindju, karena ia pernah mefhte- 
gang djuara- tindju dunia dari kelas 
berat. Seperti dikabarkan, pertandi- 
ngan ini akan dilangsungkan di ha-   laman Selatan" dari Stadion Sema- 
rang, : 

  

Perbeposi | 

'franco gudang Djakarta/Pri 

  

BO 
. 1. 

Baji Hilang— 
Terbang .,Ke-Ka- 
jangan 9 sn 

Berita terlambat jang kita 
terima dari daerah Rembang 
Timur mengatakan bahwa di 

desa Gesikan katrjamatan Se- 
dan. Rembang Timur, pendu- 
duk telah digemparkan oleh 
peristiwa . jang belum pernah 
terdjadi. Peristiwa mana jalah 
seorang penduduk desa tsb. 
bernama mbok Chatidjah me- 

lahirkan baji lelaki setelah be- 
berapa menit kemudian  di- 
mana mbok ,,Dukun-beranak” 
(bidan) sedang merawat mbok 
Chatidjah tsb., tiba2 baji ter- 

bang ke kajangan dari tem- 
patnja. Hingga berita ini di- 
tulis, baji tsb. sedang ditjari- 
tjari. Menurut keterangan jg. 
kita terima lebih lanajut me- 
njatakan bahwa 3 hari sehe- 

lumnja mbok Chatidjah akan 
melahirkan baji ia bermimpi: 
Dalam. impian tadi ia dida- 
tangi oleh seorang jang sudah 

tua dan berdjenggot pandiang 

sambil. berkata jang maksud- 
nja bahwa anaknja akan di- 
bawa terbang dengan meng- 
gunakan ,,bengkung” jang di- 

pakainja untuk menggendong, 

dan sebelumnja bengkung tsb. 
diaduk dengan gabah padi. 

- 

    
  

AAA 
HASIL UDJIAN FAKULTET 
HUKUM DAN PENGETAHU- 

AN MASJARAKAT. 
Hasil udjian fakultet hukum 

dan pengetahuan masjarakat dari 
Universitet Indonesia adalah sbb.: 
Lulus dalam udjian persiapan baha 
gian hukum:  Sadjarwo,  Handogo, 

Soewito Wirjosoerono, Nona Gadis 
Rohana Badwi, Soewarno, Hartono, 
Oei Hong San (Josef) Arifin, R. 
Soewignjo, .R. Sasmito - Soemihadi, 

Sumarno, Suhariman, Nona Indiarti 
Karmawan, Adi Widyatmiko, Fran- 

ciscus Xaverius, Winck Rakipto dan 
Soekahar. 

Untuk udjian sardjana muda baha 
gian hukum telah lulus: Nona Lim 

Tiam' Nio, Baramuli Arnold, Nona 
Sri Saparni  Sosrohardjono, Nona 
R.A. Sujati Adiputranto dan Nona 
Rosma Achmad, dan untuk. udjian 

sardjana tingkat pertama ' bahagian 
hukum, Oetarid Sadino. 

Sa Kk 

Telah lulus udjian 
bag. IT djurusan bahasa dan sas- 
tra Indonesia pada fakultet sas- 
tra dan filsafat Mere — Romana 
dan Nn. R.C. Laurens. 

xx xx 

Telah lulus dalam udjian2. Ba- 
lai Pendidikan Universiter Guru 
Seni Rupa Bandung jang diadakan 
dalam bulan Agustus ini dari ta- 
hun peladjaran ke I ketahun pela 
djaran ke II: Soeptandar, Oei 
Gwat Djioe, Liem Tjioe Hwa, Soe 
jadi dan Evy Liemy dari tahun pe 

ke III: R.A. Soemarjati dan Sot- 
bhakto, dari tahun peladjaran ke 
NI ketahun peladjaran ke IV: Sie 
Hauw Tjong, Liem Joe Siang, Sun: 
djojo dan Radiosuto: dari tahun ' 
peladjaran ke IV ketahun peladjar 
an ke V: Edie Kartasubarna, se- 
dang surat keterangan sementara 

(einddiploma) telah diberikan ke- 
pada Achmad Sadali. 
VAN MOOK GURUBESAR 
ASING CORNELL-UNI- 

VERSITY.. 
Bekas litnan gubernur-djende- 

ral Hindia Belanda van Mook 
telah diangkat mendjadi gurube- 
sar asing  (gasthoogleraar) pada 
Cornell-University dalam mata 
peladjaran ,,bentuk2 pemerintah- 
an”. 

  

HARGA EMAS, 
Di Djakarta tg. 31 Agts.: No. Y 

Rp. 42.45, No. 2 Rp. 41.90. Di Su- 
rabaja Rp. 41.80. Di Singapura emas 
"lantakan per tail Str. $ 156.50 pem- 
beli/162.50 pendj. Di Bangkok per 
baht weight 349 ticals. 

... HARGA KARET 
Di Djakarta sheets 1 pemb. 5.00, 

sheets 2 nom.' 4.90, sheets:.3 nom. 
4.75, crepe 1 nom. 4.75, sheet: 1 f/c 
ready Priok pemb. 4.674. 

Di Surabaja RSS 2 idem 4.575, 
aa idem 4.45, crepe 1 kedjadian 

Di Colombo RSS. spot 136, crepe 
spot 105 sampai 110. 
Di Amsterdam RSS 1 nom 1.76, 

RSS, 2 idem 1,75, RSS 3 idem 1.70, - 
crepe 1 nom. 1.90. 

PASAR DJAKARTA. 
Kopi Lampong Rob. ready 670 

pendj. idem pertengahan kedua Sept. 
pendj. 685, idem Okt./Nop. 685 
pemb./659 pendj. 
Tepung trigu Red Robin 45 pemb./ 

46. pendj., O.K. Brand 42 pemb:./44 
pendj, 

Tjengkeh Zanzibar di London per 
hundred pound weight £ 17.10 sam 
pai 17.13, 
Kopra Banten 185, idem Padang 

175, bungkil 80, schilfers 65. 
Lada hitam Lampong  kedjadian 

1625, lada putih Muntok nom. 1775, 

$ 285, lada putih 340. $ 
Minjak sereh contract-A 9.80: 

beli. Di Amsterdam standard 
44712 pendj., idem cit. 4.40 

TAPIOCA. 
3A Spee: 150,:3A Known 14 

Bandung 110, 2A Bandung 100 
Bandung 90, semua har ap 

3   Singapura per pic, Str. $ 21 

    

       
   

  

Detsonalia. 

sardjana " 

ladjaran ke IT ketahun peladjaran 

  

Di Singapura lada hitam per picastr. 51 
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berada di Bali, memang dimana- 

(untuk upatjara Ngaben jang akan 

6 
“1. 

« 

. segala matiam sesadji2nia: bukan, 

N 

  pat 
MAMA 

“Pembakaran N ata 
— Djanga 

  

     

   

     

     
     

Ce
ma
l 0 

   2. AOleh: Wahjudi) 

, jang mengantar saj 
waktu ini diseluru 
ikaran majat jang djarang2 diadak 

k dari pelabuhan Buleleng, 
melihat upatjara jang orisinil ini, 

mobilnja. LN 

ha- 
ikan, | karena 

| tidak sedikit. 
jang tak ka 

Kal tnja bersama2 
la salah satu keluarganja 

| mengadakan  Ngaben. | 
itu sebelum dibakar 
jang tidak kaja), di- ! 
a dulu, menunggu 

adanja Ngaben jang bisa 

      

   
      
   
    

     

  

  

  

mana sedang diadakan persiapan 

diadakan pada hari esoknja, hari 
Djumaat tanggal 21 Agustus. Ka 
rena menurut kepertjajaan orang. 
crang Bali, memang hari itu ada- 
lah hari bagus uhtuk pembakaran 

  

Sampai di Bedugul antara Den 
Paser — Singaradja, Made Kwen 
dra terpaksa melambatkan ladju 
mobilnja. karena kita berpapasan 
dengan iring2an orang2 wanita jg 
membawa sesadji2 di-iring oleh 
gamelan. Banjak orang ikut ber- 
arak, diatas kepalanja pada tem- 
p2t2 jang dihias bunga2 kertas 
warna kuning dan putih, diberi 
katja pengilon, teratur rapi sesa- 
dji2 jang akan dihaturkan kepa- 
da Dewata Agung. $ 

2 Manah Toja Ning. 
Mereka ini adalah orang2 jg 

hendak mengambil air sutji guna 
keperluan ngaben. Pengambilan 
air sutji dilakukan 3 kali sebelum 
pembakaran majat, dinamakan 
»Manah Toja Ning”. Waktu sa- 
Tah seorang kita tanja, diterang-'| 
kan, bahwa ini adalah arak?an 
untuk mengambil air guna ke- | 
perluan Ngaben jang akan diada- 
kan di desa Sukasada, sebuah de 
sa 5 kilometer sebelah selatan 
Singaradja. 5 Tb 
» Maka bulatlah niat saja, besuk 
saia ingin melihat upatjara Nga- 
ben dari mula. sampai achirnia: 

  i 
1 j 

30 

Bk : 
Beberapa momentos dari upatjara 
Ngaben.. Dari atas kebawah: para 
wanita mengambil air sutjiy sekreta- 

1 ris gupernur (pakai ,,udeng”) djuga 
melihat untuk keperluan pemba- |dilabur dengan belethoks wadah” 
tia. (Tentu sadja reportase saja Jmajat jang akan dibakar dan pem- 
tentang jang saja lihat itu bukan- | bakaran itu sendiri. 
lah suatu uraian mendalam ten- 
tang segala upatjaranjia dengan 

  

f 
8. 

penghiasan ini pun memang di se- 
suaikan dengan kasta majar jg hen- 
dak dibakar. Bagi seorang ' Brahma 
warna kuning dan putih. 

jang saia tjeritakan sekedar tio- 
retan 'sekilas dari ava jang saja 
lihat sadja, lain tidak. 
Esuk harinja, hari Djun'at tgl. 21 

Agustus, berangkat saja dari Singa - 
radia ke Sukasada, menudju ke ru 
mah tempat majat jg akan dibakar 
itu disimpan. Ig akan dibakar di Su 
kasada hari itu adalah  majat se- 
orang wanita turunan kasta Bran 
ma, kasta ig tertinggi di Bali her 
ma Pedanda Isteri. Wanita ini sudah 
meninggal kurang lebih sebulan ie 
lalu. Karena keluarganja tergolong 
orang berada, maka pembakaran bi 
sa segera dilakukan, majat tidak 

Kerdja 
mahal. 

sukarela, tapi 

Banjak orang jang bekerdja 
membantu daiam upaijara terse- 
buts pekerdja2 membantu jang 
semuanja dilakukan eleh pendu- 

duk kampung situ dengan suka- 
rela, memakai ikat kepala putih 
Jan kuning. Sebenarnja jg mem- 
buat mahal biajanja orang Nga- 

ajat Merupakan Suatu: 
“Marah Kalau Disira 

memilihnja waktu untuk mengun djungi pulau Bali”, demikian ka- 
ar saja dengan mobilnja dari Den Pasar ke 

h Bali sedang diadakan persiapan2 untuk upa- 
an, dan kalau diadakan pasti 

ke Ma kassar, ma 
»dem ikian sdr. Made Kwendra berka- 

kepala dan sarungnja jang indah 

usah dikubur dulu. Dari djauh su: 
dah terdengar suara gamelan berta 
lu2 dan didepan rumah sudah di pa 
sang teratak seperti ada orang man- 
tu. Didepan ramah dipinggir dijalan 

“sudah siap ,,wadah” (tempat majat 
dibakar) berbentuk lembu, dan di 

ber, bukanlah soal pembakaran- 
|nja, tetapi soal ,,selarmatan?” dan 
-Gjamuan2” sebelumnja.  Misal- 
nja sadja seminggu sebelum upa- 
tjara Ngaben itu, dirumah orang 
jang ,,punja kerdja” ini siang ma   lam sudah ramai. Ramainja 

sampingnja ada lagi sematjam' mena (bekerdja menjiapkan segala sesu- 
ra. Semuanja dihias dengan 
warna putih dan kuning. Warna 

kertas Vatunja : orang2 lelaki membuat 
dan menghias ,,wadah”, dan 

  

Li 5000 Djuta Rubel Pantas 
) Russia Kepada RRT 

Russia Kirim Tehnisi Dan Pendidik Ke RRT 
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MINGGUAN KONSERVA 
ngabarkan, bahwa menurut kete 
ber jang berkuasa, Sovjet Uni - 
sebuah perdjandjian dagang jang 
Dalam berita jang berani dari 

. guan tadi mengatakan bahwa Sov 
banjak 5.000.009.900 rubel (£ 
paja RRT bisa beli mesin2 berat 
Sovjet Uni. 

' Sebagai pembalasannja, RRT akan 
| kirim baban makanan, hasil2 perta- 
nian dan pertambangan serta akan 
mengirimkan sampai 4596 dari karet 
Ne k 
  

Kalau Terus Kirim 
Barang? Kwaliteit 

Sea 
Singapura Antjam Akan 
Hentikan Segala Per. 

| dagangan Dengan 
| G3 Djepang 

  

TIF Inggris ,,Sunday Times” me 
rangan jang diperoleh dari sum- 
dan RRT telah menanda-tangani 
akan berlaku selama 10 tahun. 

korespondennja di Tokyo, ming- 
jet Uni telah memindjamkan se 
1.250.000.000). kepada RRT, su 
dan perlengkapan industri . di 

jang diterimanja dari Lanka (Cey- 

lon) kepada Sovjet Uni. Karet tadi 
ditukarkan dengan beras dari RRT 
kepada Lanka. Ketjuali dari Lanka, 
karet tadi berasal dari negeri2 lain 
pula, 

Berita ,.Reuter” mengutip 
Sunday Times” pula, mengatakan 
bahwa menurut berita jang berasat 
dari Tokyo tadi, Sovjet Uni menu- 
rut perdjandjian tadi akan kirimkan 
5.000 ahli tehnik terlatih serta ma- 

jang 

vjet akan melatih 51000: abli tehnik 

Tionghoa di Sovjet Uni. Sebagian 
dari laba jang akan diperoleh RRT 
dari pemakaian perlengkapan jang 
didatangkan dari Sovjet Uni, akan 
dipergunakan untuk beli alat2 sen- 
djata dan amunisi buatan Sovjet. 
Menurut madjalah tadi, pemeria- 

tah Djepang dengan seksama mcm 
'peladjari perdjandjian ini, untuk Inte- 

ngetahui akibat2nja . jang. mungkin 
ra timbul pada rentjana2 Djepang 'un-        

Dikatakannja, bahwa barang2 
Djepang jang berkwalitet djelek 
tak dapat didjual dan me 
kerugian uang jang besar. $ 
mimpin  perhimpunan — tersebut 
mengatakan, bahwa djika prak- 
tek2 kaum eksport Djepang itu 
dilandjutkan, maka semua per- 
dagangan dengan Djepang akan 
dihentikan. Dalam  suratnja ke- 
pada konsol djenderal  Djepang 
di Singapura itu dinjatakan, su- 
paja diadakan  penjelidikan ter- 
hadap soal tersebut dan mende- 
sak kepada Perankan “aan 
supaja mengirim. “barang2 jang 
mempunjat kwalitet jai a 
dengan tjontoh — jang 
iya Watara oo 
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3 | tuk mengadakan perdagangan 
Ingan RRT. Sementara itu kalangan2 

merupakan | 
KIR Po. 

de- 

di London jang berdagang dengan 
Timur Djauh tidak dapat memper- 

(kukuh berita dari Tokyo tadi. (An- 
tara). 

  

Bandjir Mesir 
Sungai Nil Meluap 

dari sungai 
dari 300 ru 

desa di Mesir 

AIR ig meluap 
telah merusak lebih 
'mah. dalam sebuah: 
Hulu, menjebabkan hampir 
orang kehilangan rumah dan meru- 
sak ribuan acre tanaman kapas, te: 

bu, dan gandum. Harian ,,Al &h- 
ram” pada hari Sabtu menjerukan 
kepada para pembesar supaja ,,meng 
adakan penjelidikan berdasarkan il 
mu pengetahuan sehingga datangnja 

bandjir' setiap tahun dapat diketahut 
ia | lebih dulu dan dapat diambil tinda 
ni- | kan2 untuk mentjegah hilangnja har   

  

| “ta-benda dan tanaman,” (Antara), 

nager2 ke RRT. Disamping itu, So-| 

10.500 

  

»Pesta-Raja” — 
m Air. : 

5 
, 

ik, Pembakaran majat akan diadakan besuk (hari Djunv'at tanggal 2 | 
Bali disebut hari »Sukra Maktal”, U ntung kapal 3 utan TI 5 

djadi masih ada kesem- 

orang2 wanita menjiapkan maka- 
nan-makanan jang nantinja per- 

persiapan ini senantiasa diramai- 
kan dengan gamelan2 jang me- 
riah. Untuk ai memberi 
makanan dan sebagainja) bagi 
mereka selama 7 hari inilah jg 
mahal biajanja. 

. Pi x 

Sekretaris Goupernur di- 
labur beletok. : 

hat upatjara Ngaben, saja sudah di 
peringatkan oleh sdr. Made Kwen 
dra, untuk memakai pakaian ig su- 
dah agak 'kotor sadja. ,,Sebah nan: 
tinja toh adk kemungkinan akan dia 
di lebih kotor lagi,” demikian kata- 

nja. Waktu saja desak, apa maksud 
nja itu, da hanja mendjawabs ,,Rasa 
kanlah sendiri nanti. Dan  hati2lah 
memegang alat potret  Rolleicord- 
nu”, 

Benar djuga kata sdr. Made: 
Kwendra: beberapa puluh meter da 
ri tempat orang jg ,.punja  kerdja” 
ini, kami disambut oleh siratan air. 
Bukan air bersih, tetapi “air got 
(200t — parit) ig mengalir" ditepi 
djalan dan jg untuk keperluan ,,si- 
rat2Zan” ini dibendung hingga meng 
genangi djalan. Tjepat2 saja melon- 
tjat disebelah pagar, tidak berani le 
wat djalan umum itu. Sebab me- 
mang menurut kebiasaan dalam upa 
tjara Ngaben, siapa sadja jg hendak 
mergundjungi upatjara ini harus 
mengalami ,udjian” dilabur beletok 
dan disiram air got. Ini dinamakan 
, meseser.” 

Semua gembira. 
Sirat2an air ini tidak sadja di 

lakukan oleh kanak2 ketjil, bah- 
kan orang2 tua pun ikut serta. 
Sedang jang djadi ,,korban” tidak 
pilih bulu. Tua muda, lelaki atau 
wanita, pembesar atau orang mis 
kin, semuanja mendapat perlaku- 
an sama. Dan ,,meseser” ini dila- 
kukan dengan gembira, sambil 
bersorak2. Tak ada jang marah, 
tak ada jang masgul, baik jang 
disirati air maupun jang mejirati- 
nja. Saja lihat seorang tua dengan 
rela dan sukarela dikrojok oleh 
anak2 ketjill membiarkan ikat 

dilabur beletok. Saja lihat pula 
dua perawan gadis remadja, ma- 
ta-malu gembira berlari2an utk. 
menghindarkan diri dari serbuan 
djedjaka2 jang menjiramnja de- 
ngan air. Pada waktu jang demi- 
kian ini merdeka djedjaka2 me- 
njentuh montok badan is2, 
sambil melaburkan beletok pada ' 
purggung dan badannja. Bahkan 
saja lihat sekretaris Gubernur 
Sunda Ketfjil, Gusti Ktut Kathon, 
scorang jang setengah tua rela 

lu untuk sesadji. Dan pekerdjaan | 

Untung sebelum berangkat meli-| 

"itu dapat ditembakkan. Pada gambar 

  

| Inggeris sedang sibuk dengan menjelenggarakan raket jang dapat dike- 
“mudikan. Selain didarat djuga dari sampan ketjil atau dari udara alat2 

kat dari atas air. Empat sampan bermotor diperlukan pada saat berang- 
kat berlajar dengan sangat tjepat. 

nampak ketika sebuah raket berang- 

  

beberapa kalangan tentang keada 
ra, Mr. Teuku Moh. Hasan, seor 

ada tindakan2 jang tegas menge 
bangunan negara. : 

Mr. Teuku Hasan menegaskan, 
bahwa soal keamanan adalah soal 
jang primair, soal jang tidak bo- 
leh ditangguh2kan lagi. Dari su- 
dut manapun kita tindjau “soal 
pembangunan ekonomi dan ke- 
uangan negara, kita harus terle 
bih dahulu memulai dengan me- 
metjahkan soal keamanan. Ia 
menjatakan sangat setudju ' dgn 
program pemerintah jang djustru 
mengutamakan soal keamanan 
ini. Tindakan jang tegas dalam 
soal keamanan akan banjak mem 
pengaruhi faktor2 lainnja. Ketju- 
ali mendjamin keselamatan djiwa 
dan harta rakjat, adanja keaman- 
an akan memungkinkan perbaik- 
an dalam produksi, export, dan 
akan menarik pula penanaman 
modal jang diperlukan untuk 
pembangunan negara. Lagi pula 
soal keamanan akan mempunjai 

  

Komplotan 
Coup Muang 

| Thai 
Didalamnja Djuga Ter- 
sangkut Orang2 Tionghoa 

Dan Indo-China 

DJENDRAL Karb Kunjara, 
sekretaris kantor perdana mente   mengalami perlakuan sematjam 

Hu 3 & 
Tapi pintar Gusti Ktut Kathon 

ini. Setelah turun “dari mobil Fiat- 
nja, segera vulpen, arlodji dan uang 
aja 'ia serahkan kepada saudaranja 
ig tidak ikut turun dari mobil, dan 
sesudah itu, ia membiarkan diri di 
gujur air got dan dilabur beletok : 
oleh orang2 kampung dan anak2: 
ketjil. Saja jg melihatnja diluar pa: ! 
gar, dalam batin membajangkan hal 
jg lutju: ,,Andaikata pak Kartono 
sekretaris Gubernur Djawa Tengah. 
digujur air got “oleh anak2 dari 
Kampung Batik misalnja. Tanggung 
bisa bikin geger. Tapi jah, Desa. 
mawa tjara, negara mawa tata. Apa 

sa bagi jg lain. Menurut kata 'se- 
mentara orang, ,,meseser” ini ada- 
lah untuk mengusir iblis (setan —' 
demon), agar orang2 jg hendak me 
agundjungi 'upatjara ,,Ngaben” im 
semuanja ,,bersih” “dan sutji. Kare: 
na menurut kejakinan, katanja setar 
itu takut sama air. 1 

Setelah menunggu beberapa djam. 
achirnja pada djam 12 siang di.mu 
lailah arak2an majat jg akan di ba 
wa ketempat pembakaran di Pur? 
Dalem, ditepi desa Sukasada. Mula? 
berdjalan wanita2 pembawa sesadji 
kemudian ,,dawang2”, ialah boneka2 
ig menggambarkan kedjahatan, terus 
»wadah” lembu dan kemudian me- 
nara tempat majat itu dipikul oleh 
berpuluh2 orang. 

Djalannja tidak Jadju menudju 
ke Pura Dalam, tetapi berputar2, 
katanja supaja ,,membingungkan” 
djim2 dan setan serta segala ke 
djahatan, supaja tak dapat me- 
ngikuti upatjara kesutjian ini. 
Sampai di halaman Pura Dalem 
dgn dipimpin oleh seorang Per- 
danda (Priester), majat dipindah 
kan dari menara ke wadah terus 
disiram dengan berbagai air sutji 
dan kemudian dibakar. Kalau su- 
dah terbakar habis, maka abu 
tulang2 majat ini dikumpulkan 
untuk di-,larung” ketengah samo 
dra. Djuga ,.melarungnja” ini di 
lakukan dengan sedikit upatjara, 
di-arak dengan gamelan.  Me- 
mang dari mula. sampai -achir, 
upatjara pembakaran majat diada 
kan dalam suasana kegembiraan   

jg aneh bagi jg satu adalah hal bia- djawab, bahwa sampai saat 

ita dalam komplotan itu. Dikata 

“wanita Indo-China jang terkenal 

ri Muang Thai, pada hari Minggu 
menerangkan kepada pers, bahwa 
komplotan jang baru2 ini men 
fjoba menrdjatuhkan pemerintah 
Thai dengan kekerasan antara 
lan bermaksud antak membunuh 
beberapa orang anggota kabinet 
apabila renfjana coup mereka ber 
hasil. Dikatakan, bahwa polisi 
sementara ini telah menangkap 
sedjumlah besar orang jang ditu- 
duh mempunjai hubungan dgn. 
komplotan tsb. 

“Atas pertanjaan tentang kedu' 
dukan “bekas perdana menteri 
Pridi Phanomyong, Karb men 

ini 
tidak ada sesuatu bukti jang me 
nundjukkan, bahwa ia ikut serta 
dengan aktif dalam komplotan 
itu. Dalam pada itu dikatakan, 
bahwa pembantu2 Pridik terlibat 
dalam peristiwa ini. 

Menurut Karb, pembantu2 Pri 
di telah mentjoba menghasut be 
kas2 opsir tentara untuk ikut ser 

kan, bahwa beberapa orang Tiong 
hoa dan Indo-China dari ' golo- 
ngan kiri, terlibat djuga dalam 
perkara ini, akan tetapi peranan 
mereka jang sebenarnja “belum 
diketahui dengan pasti. Sementa 
ra itu dikabarkan, bahwa seorang 

dengan sebutan ,,Chuen” dan di 
tuduh mendjadi agen Viet Minh 
telah ditangkap oleh polisi Thai 
berkenaan dengan perkara kom 
plotan tsb. (Antara-AFP) 

    

jang di-ikuti oleh seisi kampung: 
selama 1 minggu seisi kampung 
ikut gembira2. Hingga waktu me 
nulis kesan ini teringat saja akan 
utjapan rekan Jef Last kepada 
saja mengenai Ngaben ini sbb.: 
,Als het zon genoegen schaft, 
zou.ik wel graag op Bali willen 
sterven” (Kalau bisa menggembi 
takan begitu, saja mau mening- 

Keamanan Primair 
Segalausaha Pembangunan Dan Us 
Memadjukan Perekonomian “Tergantung 

Pada Pemulihan Keamanan 

MENGENAI GAMBARAN suram jang dikemukakan oleh 

lemen menerangkan kepada ,,An tara”, ida - 
rang baik dalam lapangan ekonomi dan keuangan ini terutama di 
sebabkan, olch karena sedjiak kabinet2 jang lampau tidak pernah 

nai soal keamanan dan soal pem- |' 

'gcri pada prinsipnja harus kita 

  

aha 

an ekonomi dan keuangan nega- 
ang pengusaha dan anggota par- 

bahwa keadaan jang ku- 

, 

effek jang psychologis dan politis 
terhadap rakjat. Rakjat akan ber 
sikap apatis dan masa-bodoh,: 
kalau baginja kemerdekaan tak 
membawa manfaat jang selajak- 
nja. : , 
Rakjat akan hidup dalam kebim- 
bangan dan ketakutan, hingga 
menimbulkan kelemahan energie 
dan semangat dalam usaha2 apa- 
pun djuga, kalau kekatjavan 
terus. meradjalela. 

Adakan pengeluaran chu- 
sus buat pembangunan. 

Pemerintah harus mulai meran- 
tjang pembangunan besar2an dengan 
menjediakan anggaran belandja jang 

tertentu menurut kebutuhan waktu. 
Hasil2 njata jang telah ditjapai - di 
Sovjet Uni dan Tiongkok dalam ren- 
tjana.3 sampai 5 tahun harus men- 
djadi dorongan bagi Indonesia un- 
tuk menjelenggarakan- pembangunan 
negara atas dasar rentjana jang ter- 
tentu. Rentjana pembangunan tjukup 
dimulai dengan beberapa sektor ter- 
lebih dahulu, seperti perbaikan pro- 
duksi dalam sektor pertanian supaja 
bisa“menghasilkan bahan2 export jg. 
lebih banjak dan lebih baik, seperti 
karet, kopi, tembakau, teh, dsb. Da- 

#tak2 dan lahirnja (pakaiannja). Djadi 

merupakan atraksi biasa. 

diadakan bulan ini di Hotel des In- 
des Djakarta, maka kegiatan 
tjipta2 batik nampak dibeberapa ke 
dai pakaian. Salah satu tjiptaan ba 
ru jalah kain songket modern, jaitu 
suatu 

"kain songket jg lama. Kreasi 
itu diberikan oleh Nj. Siwojo jaitu 

  MOS 

harua 

PAKAIAN DAN PERADABAN manusia itu 
kiranja bukan mendjadi rahasia lagi dan dapat kita 
bakala sampai kepada model2 pakaian djaman atom 

' banjak berpatokan kepada beberapa perusahaan pakaian besar 
rapa kedai pakaian jang terkenal lainnja di London dan Ityia. 
purut musim dan keadaan, meski 

Lain hal jang dapat mendjadi ala- ontwerpster batik jg banjak dikenal 
san dari perubahan2 model2 pakaian! kalangan wanita modern.  Tjiptaan 
jalah: tourisme. Dengan perhubungan | baru itu kiranja akan mendjadi ke- 
didunia modern ini, didarat, laut dan | banggaan wanita? Indonesia djuste- 
udara maka bangsa jang satu menge|ru karena di Djakarta masih meli- 
nal bangsa jang lain, mengenal wa-| puti suasana pesta 17 Agustus, Pe 

kan Raya Internasional dan Pilihan 
kalau sekarang ini di Eropa maupun Bintang2 Radio j.a.d. 5 
di Amerika banjak wanita2 jang me-|  Tjiptaan baru itu diberi nama 
ngenakan pakaian dengan mentiontoh | ,,Myana” jg merupakan pembaha- 
tjorak2 “ketimuran, maka bagi du-fruan dari kain ,,Terang Bulan” pada 
nia Timur djuga tidaklah mengheran | pinggirannja.  Dibahagian  lainnja, 
kan kalau banjak wanita2 jang menge | ,,Terang Bulan” tetap seperti sedia- 
nakan model2- pakaiannja dengan kala dan mengambil warna latar 
mengutip tjorak2 Barat. Djuga di In! belakang jg kuning ketjapi-matang. 
donesia kini nampak dengan terang| Kalau ,,Terang Bulan” tadinja 
bahwa model2 demikian diterima de! mempunjai bentuk2 variasi berupa 
ngan baik oleh wanita2 dan laki2-nja. |daun2 dan bunga2 anggrek, maka 

: »Myana” mempunjai pinggiran dgn 
Hal ini dapat dilihat dalam pakai- (variasi bentuk2 siku2 (kubistis) ber- 

an “orang “sehari-hari, misalnja: ke- | warna hidjau muda dan lila. Selain 
medja Hawaii, kemedja. batik dan! ,,Myana”, pembaharuan djuga ter- 
rok "batik. Djuga dikota London, Pa dapat pada batik »Satria Mang”, ja- 
ris, Amsterdam dan New York, ba itu pada warnanja. 
dju “demikian mendjadi' - kesukaan Latar belakang ,,Satria Mana” js 
Badju ',strapless” dan model2 jae 'baru itu jalah tjoklat-kuning dgn. 
ket dengan leher tertutup sebenarnja bentuk2 sajap burung garuda jg tjo 
tidak asing bagi orang Indonesia ka klat disamping bentuk2  pemantas 
lau mengingat model badju ,,sur- (jg hidjau-bersih dan biru. ,,S.M.” jg 
dian” di Jogja dan ,,strapless” jg se kedua mempunjai latar belakang 
diakala merupakan pakaian asli di paars-muda diberi bentuk2 peman- 
Bali, Demikian pula model2 ,.night | tas kuning-langsat dan beberapa 
sown” | tidak merupakan barang tambahan bintik2 biru-laut, sedang 
aneh djika kta mengingat - tjara2 tjiptaan jg terachir jalah mempu- 
pakaian wanita2 Asia Tengah, India njai latar belakang hidjau:tua dgn 
dan Djepang. sajap2 garuda jg sama tetapi ber- 
Sekarang di Indonesia sudah nam- Warna tjoklat-tua, berbintik merah 

pak dengan terang bahwa pada pa-, (erra-cotta” rood) dan  tambahan2 
kaian sarong-kebaja djuga terdapa: | tjoklat sedikit. 
pembaharuan, istimewa  dikota-kota : : 
besar seperti ' Djakarta, - Bandung Untuk wanita2 umur 
Djokja, Surabaja dan. Medan. Di berapa ? 
Djakarta jg sebenarnja “merupakan 
kota pergaulan segala bangsa, pem- 

..D 

Dua tjorak jang pertama itu 
pantas sekali dipakai - oleh wani- baharuan akaian  sarung-kebaja i : 

itu muda kah mengutip kepada 133 muda heran Jeng tegat hr 
tjorak2 dunia luar. Pameran? pakai “Nusus untuk wanita2 dengan 

umur sedang,  Tjorak itu baik 
sekali djika wanita jang mema- 
kainja mengenakan kebaja polos 
dengan mengambil warna2 po- 
kok dari tjorak2 jang ada pada 
Satria Mana” itu (aitu terra- 
cotta). Kain songket modern 
,Myana” jang mula2 mengutip 
bentuk2 kain Palembang  hanja 
pantas djika dipakai oleh. wani- 
ta2 muda dan genit (fashionable 

an atau concours delegance djuga 

Mendjelang pameran batik jg akan 

pen- 

dari pembaharuan tjorak2 
baru 

    
atik 

Modernisassi Pakaian Sarong-Kebaja Mulai Kelikatan 

senantiasa berdjalan dengan sedjadjar. Hal ini 
ketahui sedjak sedjarah pakaian didjaman pur 
seperti sekarang ini. Di dunia Barat, orang 

seperti DIOR di Paris dan bebe-. 
Disana dikenal model2 pakaian me- 

berbagai variasi jang berlaku pada kesukaan 
njak mempengaruhi model pakaian, laki2 atau pakaian perempuan. 

manusia djuga ba- 

kata sorang Inggeris) dan dipakai 
diantara djam 8 sampai djam2 
sebelum mendekati larut malam. 

Dari pembaharuan  tjorak2 
dan warna2 dapatlah diketahui 
bahwa batik Indonesia  djuga 
mengalami  evolusi-nja, sesuai 
dengan pandangan estetis jang 
berdjalan sedjadjar dengan kewa- 
nitaan. Pembaharuan demikian 
sebenarnja djuga banjak dipenga- 
ruhi oleh kombinasi warna jang 
sudah' banjak dikenal dan dihen- 
daki oleh Wanita2 kita, suatu hal 
jang mentjontoh dari tjara pa- 
duan warna setjara Barat. 

Bagi wanita2 jang tjukup pan- 
dai mengkombineer warna2 akan 
dapat dimengerti kalau pemba- 
haruan warna2 pada batik me- 
mang baik untuk lebih  banjak 
menarik perhatian  wanita2 kita 
kepada. pakaiannja jang semula, 
baik setjara  Djawa, Sumatera 
atau Bali misalnja. Sedikit demi 
sedikit telah banjak diantara wa- 
nita2 Indonesia jang mau mema- 
kai rok2 jang dibuat dari bahan 
batik dan model2 itu  ternjata 
djuga up-to-date bagi  wanita2 
asing jang.ada di Indonesia. Ba- 
han batik demikian djuga mem- 
punjai pandjang tertentu seperti 
warna. Sekarang rok demikian 
(wrap-around-skirts) masih mem- 
punjai pandjan tertentu seperti 
new-look akan tetapi pada suatu 
ketika rok itu akan ' demikian 
djauhnja dibawah lutut dan se- 
olah2 menjerupai sarung dan pa- 
da rok demikian djuga bukan 
stidak mungkin” kalau sipema- 
kainja mengenakan blouse jang 
mirip, dengan tjorak2  kebaja. 
Kreasi demikian bisa  terdjadi. 
(Antara -Features-Dilarang kutip) 
tip). 

Para mannekin jang ' memamerkan 

pelbagai matjam kain batik jang ter- 
njata dapat djuga digunakan untuk 
pelbagai matjam potongan pakaian.   

  

lam sektor pertanian harus diperha- 
tikan beberapa lapangan a.l. persa- 
wahan,  perladangan, perkebunan 
dan kehu n. 

Perlu ada tindakan2 

Untuk memperbaiki export 
kita jang akan memasukkan devi- 
sen dalam kas negara, pemerin- 
tah harus mengadakan peraturan 
export jang menarik dan bersifat 
mengandjurkan, seperti dengan 
djalan pembajaran premie export. 
Mengenai import, pemerintah ti- 
dak perlu lagi memadjukannja. 

Mengenai anggaran belandja 
untuk pembangunan, Mr. Teuku 
Hasan mengandjurkan utk meng- 
hilangkan umpamanja 100 dju a 

  
  

  

Pameran ini dilangsungkan di Hotel 
des Indes, Djakarta baru2 ini. 

  

    
rupiah tiap2 tahun dari pos2 jg 
merugikan, dan mempergunakan- 
nja pada projek2 pembangunan. 
Bantuan atau pindjaman luar ne- 

terima dari tiap2 negeri jang me   
  3zal sekarang djuga di Bali) 

Makasar, 25-8-53. 

    
  
  

maka sekretaris 

konsolat  Djepang di Surabaja  di- 
tunggu kedatangannja di Makasar | 

dari Menado dalam Minggu ini: 

Kodama berniat akan menemui gu- ! 

pernur Soediro dan para pembesar 

lainnja. — Guna menggalang persa- | 

tuan jg kokoh-erat, maka ' panitya 
kongres buruh minjak Indonesia 
mengumumkan, bahwa nanti pada 

tgl. 1 September di Bandung akan:   dilangsungkan kongres fusi buruh 
minjak Indonesia, Lamanja kongres 
menurut rentjana satu minggu, — 

  

    

— Untuk melihat segala kemung- Untuk lebih mempererat persatuanri Iran. Pengangkutan minjak jg 'ke N kini Sehat apr) 
Na kinan dari deka dalam organisasi serta usahanja dan 

memperhatikan kepentingan para pe 
tani seluruhnja, maka pada tgl. 29:| 
Agustus jl. di Lumandjang telah di 
langsungkan konperensi petani selu- 
ruh Djawa Timur jg mendapat kun 
djungan dari wakil kementerian per 
tanfan. — Atas andjuran dan dgn, 

suara bulat dari kongres “ ketiga 
PBKA di Bandung baru2 ini, maka 
schorsing pada Moh.  Noernaith di 
tjabut. Mulai waktu itu Moh. Noer: 
naith direhabilitir selaku konsol di 

daerah Djawa Barat. — Untuk keti- 
ga kalinja kapal Nissho Maru me 
muat minjak sebanjak 18000 ton da 

    

  
hari Minggu jl di Leipzig telah dibu 

  

  

   

  

Tjotjoklah Nomor 
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Toko Raksasa 
Di Moskow 

Bangku Pendjualan Pan 
djangnja 1.5 Mil 

PENGUMUMAN pemerintah - 
Russia pada har? Djum'at menga 
takan, bahwa di Lapangan Merah 
di Moskou akan segera dibuka 
toko jang besar sekali dan toko 
ini adalah jang terbesar di Sovjet 
Uni. 1.000 pekerdja toko akan 
meladeni para langganan dari be 
lakangnja bangku pendjualan jg 
1,5 mil pandjangnja dengan ba 
njak matjam barang2, termasuk 
pakaian, sepatu, tekstil, radio, 
minjak wangi dil. . 

Kaum buruh kini sedang sibuk 
mengubah bangunan kantor jang 
amat besar mendjadi toko baru 
jang mempunjai Iantai seluas kl. 
505.000 kaki persegi atau 45.450 
meter persegi. Dengan ini maka 
perdagangan dibawa kembali lagi 
ke Lapangan Merah untuk per- 
tama kalinja sesudah 20 tahun 
lebih. Toko baru ini dapat mela 
hirkan spekulasi apakah hal ini 
adalah bagian dari kampanje jbl. 
ini, jaitu menekankan kebutuhan 
barang2 sehari2 jang berkwaliteit' 
lebih baik dan jangelebih banjak 
lagi. (Antara-Reuter) sa Sg 
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PERABUT 
untuk Rumah Tangga 
dapat dilever dari persedia: 
harga pantas. Djuga djual: B 
TAL, GULING & KASUR. 

  

       

AM 
Didjual dengan lekas: 

MESIN DJAHIT:| 
Singer/Linda 

Baru — lama, - 

Kabinet — Salon — Tangan. 

Djuga Dynamo Singer dll, 
BODJONG BLAKAN 

— SEMARANG 

   

  

djito 
Pandanaran 66 tilp. Smg. 2229. 
Memeriksa wanita hamil 

Menolong wanita bersalin dan | | 
Praktek umum. . 

Djam bitjara : 
Rumah: djam 7.00— 9.30 

    

djam 4.30— 6.30 sore R.S. Elisabeth 10.30—11,30 

» 

2 Telah Menikah 

A
A
N
 

Salatiga 27-8-1953 
Inn Mn 8     

    

Blakang Kebon 3 Telf. 1554 

Wasserij 

       

Duwet 60 - Senyarang - Tel. 1943 

NG 1! 

“ 

    

| Dengan hormat 

ini 

tidak sembuh djuga. 

      
batuk tjap Bin 
kali untuk mem 

. Jah 3 hari saja terus 

perti sediakala. 

  

   

tjap "BINTANG 
lupa 
kasih adanja. 

di 

Sipengirim” 
Sud jono Maa 

da/a GEO.WEHRY & Co.     

  

NJOO TIK SIONG | 
dengan 2 

SIEM SEK NIO 
di Kantoor Burgerlijke Siand 

: ) : 
5 SA 5 PLP 

LAILA AH IL MA 

| djadi Hitam 

  

TJEPAT, BERSIH, MURAH. SAAT | 100 0/, garansi tidak luntur 

SNnnggeea aan 

  

Inai 

J. v. MEERTEN 
5 Sela Sg “Yng 
BUKA PRAKTIK LAGI. 
Djam bitjara: pagi 10—11.30 

sore 5—6 

  
     

  

ISTIMEWA 

ATAS SEGALA 

KEISTIMEWAAR 

Maa eh 
MOHAMED SADIK BJOHRI 

KEPRABON KULON -15/D- 3010. 

          Ketjuali Saptu sore, Minggu 
dan Hari? Besar. .     

  

BESOK MALAM PREMIERE 

— METROPOLE 5.- 7.-9.- (17 tahun) 

FRED ALLEN- ANNE BAXTER 
JEANNE CRAIN- FARLEY 
GRANGER - CHARLES LAUGKTON 
OSCAR LEVANT- MARILYN 

.DAVID WAYNERICHARD WIDMARK 
UNTUK PERTAMA KALINJA 12 
BINTANG BESAR, DAN 5 SUTRA- 
DARA TERNAMA MENJITA- 
KAN SEBUAH FILM JC LUAR 
BIASA! LIMA BUAH KARANGAN 
TERPILIH KARANGAN O. HENRY. 
PENGARANG YJERITA PENDEK 
JG TERMASIJHUR. . 

  

  

INI MALAM PENGAB : 
bonsai 

GARY COGPER - MERLE OBERON 
. COWBOY & the LADY 

Ini malam premiere 

   

    

    

istimewanja ini semir jalah tidak 
panas seperti lain2-nja. Tanggung 
terasa dingin. Smeer ini mempu- 
ajai beberapa sifat2 istimewa, an- 
taranja sama sekali tidak berba- 
haja bagi kesehatan otak, maupun 
kulit, dan pakai berasa dingin. 

per pak. Pesanan bisa kirim ke- 
seluruh /Indonesia. Semua Agen2 

  

  
  

darga sama. ie, 
Mentjari Agen" buru 'selurut 

Indonesia. 
MAMA ME RA ba an 

Untuk membangun keperluan 
RUMAH TANGGA datanglah 
K3 

MEUBELMAKER 

Goan Hien Ho 
Pandean 101 — Tilpon 1813 

Semarang. $ 
Eig.: Soen Bok Soen 

Terima segala pesanan-pesanan 
tentang barang-barang Rumah 
Tangga ! 

  

  

Mau Djual 

O PEL- 

OLYMPIA SEDAN 
Rp. 14.000.— 

Keterangan : 2 3 

Purwodinatan Timur I No. 11   
  

5. : .ORION” MGM 

500 Pa NMURRAY 
ai ra 

BI: (17 th) Vmet PAT 

: Pa an (one sak WASANGIN 

Ha |, menarik. 
  

»REX" Ini-mim d.m.b:5.-7.-9.- (17 th) 
JANE POWELL — - FERNANDO LAMAS 
Rich, Young and Pretty 
M-G-M's Musical Technicolor. 

. BESOK MALAM PREMIERE 
—. DJAGALAN Ini mlm 7-9, (17 th) 

. SIK FEI — PU CHIH 
.MI YIAH" (BULAN MADU) 
FILM TIONGKOK PALING BARU 
Ini mlm pengab: 7.— 4.— (13 th) FILM R.RT. PALING BARU 

   

  

SAMA KANAN 

Djika Tuan/Njonja tahu apakah 
akan terdjadi 
tentulah banjak MHalangan2 dan 
Kesukaran2 bisa dapat disingkir- 
kan. Periksakanlah djika kau hen 
dak memetjah kesulitan2 penghi- 
dupan. Segala hal dirahasiakan. 

M. S. Rahat 
Occultist. 

Seteran 109 — Semarang. 

Djam bitjara: “ 9—12 .pagi 
sore 

LALU AL EL LA   D0 WU IL CHIAH?       

   D — Perkelahian 

TOKATER 
SOLO 

(wu 13th) 
| FILM COLUMBIA - 

  

HARI INI PREMIERE BESAR 

Prodnoris Warner Bros terbesar dalam tahun ini 1 

Ma As “ 

.The Iron Mistress 
— Technicolor 9. 

Alan Ladd -— Virginia Mayo , 

PANEN 

TANGGAL: 1 SEPT. s/d 2 SEPT. 

STAN KEKE KRRKKN 

mati-matian 
— Tembak-menembak terus menerus 

“dalam super WESTERN film : 

LOADED PISTOLS" dengan 

GENE AUTRY — Barbara BRITTON 

  

» Pontianak, 

Kepada MAN 
Toko Obat "BINTANG TUDJUH" 

((Krekot No. 12 ) 

1 Saja jang bertanda tangan dibawah 
Kajen Djurutulis pada Perusahan Dagang 

GEO.WEHRY & Co., N.V. Pontianak. BAR Mo 
, , Saja sangat merasa girang sekali, 

sesudah sekian lamanja saja menderita sakit ba- 
tuk, sudah banjak saja memakan obat2 batuk jang 
bermatjam-matjam keluaran, tetapi penjakit saja 

Maka et saja mentjobakan obat 

smi pen 

Saja pun sembuh sama sekali. 
Hingga badan saja sehat kembali se- 

Dari itu saja pudjikan 
G TUDJUH" sangat baik. sekali. Dan tak 

pula saja untuk mengutjapkan ribuan terima 

N,v. 
PONTIANAK.» K.B.$ : 

(Rambut Putih | 

Semir ini adalah pendapatan baru 

Harga Rp. 7,50| 

dikemudian hari, . 

8 April 1952. 
1 

uh kiranja sangat baik se- 
jakit batuk tersebut, sete- 

memakan obat itu, penjakit T
M
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sekali lagi, bahwa obat       
| n PL LL TE AL LA AL AL TA TE TA AA 
    

PEMEGANGAN | 
oleh RO 

PEMELIHARAAN 
Ag     

  

    

(en BU an 

ARALIN 
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TJAHAJA TUA 
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Correspondence University 
« SRIWIDJAJA 

Mutran.234-Kotak posa-—Jogjakarta 

# Peladjaran2/kuliah2 dgn tertulis (schriftelijk): 

SMP/SMA bgn. A/B/C dan Perg. Tinggi Hukum/Ekonomi. 

# Keterangan lengkap (prospectus) masing2 sekolah, bisa didapat 
dari Tata-Usaha, beserta madjalah ,,USAHA”. 

       

  

  

      
  

I. ANGGUR OBAT KOLESOM. 
Ini Anggur Kuat terbikin dari 
Tjampuran Obat2 Tionghoa jang 
berfaedah dan mahai, antaranja 
Kolesom, dil. Obat jang sanget 
penting untuk tambah kekuatan 
tubuh dan darah. Ini Anggur pun 
tertjampur dng sarinja Buah Ang- 
gur jang terpilih. 
Amat baik bagi lelaki/perempuan 
jg. berbadan lemah. Kurang da- 
rah, muka putjet, air muka keli- 
hatan tua dan lesu tidak berse- 
mangat, kaki tangan dingin, bua 
pinggang sakit, tulang linu, ke- 
pala suka pusing, bernapas pen- 
dek, urat sjaraf lemah, sumangat 
laki2 kurang. Paras perempuan 
tua dil. Penjakit kelemahan. Mi- 
num ini Anggur dalam sedikit 
tempo sudah tentu lekas keliha- 

5 hatan faedahnja. Baik untuk le- 
laki dan perempuan, tua atau 
muda. 

ANGGUR KOLESOM PO THAY. Amat perlu bagi prempuan 
jang duduk perut, dan jang berbadan lemah, kepala suka pusing, 
sakit perut tumpah2, kaki bengkak dll. Sakit lemah dalam waktu 
bunting. Perlu diminumi sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehat 
dan baji dalam kandungan tinggal waras. 

3- ANGGUR KOLESOM SENG HWA. Perlu diminum perempuan 
sesudah bersalin, agar tinggalnja darah dalam badan mendjadi ber- 
sih, dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjadi seger, me- 
nambah air susu ibu, dan menambah nafsu makan. Terutama bagi 
perempuan jang sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sa. 
ngat dipudjikan. F 

ANGGUR OBAT RHEUMATIEK. Ini Anggur Obat Rheumatiek 
dibikin menurut resep jang sudah termashur turun menurun. Dibi- 
kin dengan bahan obat Tionghoa jang mahal dan mandjur, dengan 
ditjampuri Kolesom dll. Ini anggur obat melulu untuk sembuhkan 
segala rupa .penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik ditu- 
lang, urat2 dan Jain2 bagian badan, baik jang sudah lama atau jang 
baru. Sesudah minum 3 botol tentu nanti kelihatan mandjurnja dan 
6 botol SEMBUH sama sekali. : 

ferdapat di TOKO2 OBAT dan TOKO2 P. & D. diseluruh Indonesia. 

Pabrik Anggur ,,REN AY & Co”. Surabaja. 
Agent: ,, EK SING TONG” Semarang. 
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Menghaturkan Banjak? Terima Kasih , 
kepada Bapak/Ibu, Sdr2.. Djawatan/Perusahaan atas perha y 

tian, sympathie, bantuan dan pemberian tanda-mata pada $ 

hari perkawinan kami di GRIS, tgl. 29-8-1953. 

2 - 

R. Koesnowinoto-Soedarlin 
Djl. Purwogondo 80 - Semarang 
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“PENGUMUMAN 
No. 1/PG/JSf53 

“Dengan ini. diumumkan bahwa Pengurus Dewan Pimpi- 
«nan Harian JAJASAN ,S ENOPA TP” SEMARANG ter 

diri atas: 
Ketua : GUNAWAN PRAWIROHADIHUTOMO. 
Ketua II : KARTAWI. 5 
Penulis. : D. JOESOEF. 
Penulis II: WARTOJO. 

Dengan Pembantu Commissarissen : 

RAWUH, TUKIMIN . dan SUPARMAN. 

Semua surat2 jang dianggap sjah jalah .surat2 
tanda tangani oleh orang2 tsb. diatas. Pan 

Panitya Penjelesaian Jajasan ,,Senopati” dinjatakan te- 
lah bubar. PERS : 

Jajasan ,,Senopati” untuk sementara tidak menggunaken 

stempel. : : 
Harap umum maklum adanja. 

Semarang, 25 Augustus 1953. 

DEWAN PIMPINAN HARIAN 

jang di 

    JAJASAN ,SENOPATI” 

Ketua: Ketua n 

(Gunawan Prawirohadihutomo) (Kartawi ) 

  

  

Selalu Sedia: 
Mesin Motor Compleet: Short Block : Radiator: Kruk As 
Roda Velg: Veer2 dli. dari DODGE,— CHEVROLET — 
JEEP dil. 

Toko ,SELECTAs 
BODJ ONG"80-5 TELP. . 594 — SEMARAN 

  

NW 

KANAK DARI PENJA- 
KIT DEMAM PANAS 
JANG DISEBABKAN 
OLEH PERUBAHAN 
HAWA. MASA TUM- 
BUH GIGI. DLL. 

KELUARAN 

Perusahaan Obat “LUNG KIT & co. 
DJAKARTA 

Most miles 
for your money 

Dunlop Rubber Co. (Indonesia) Ltd. 
  

Roy Rogers 60 
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Nafsu Besar Tenaga Kurang! 
ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 

Penjakit JIRIAN (Spermatorehoca) IMPOTENTIE. Tanda-tanda Pe- 
njakit Selalu Marah-marah Muka Putjat, Makanan Kurang Hantjur, Pe- 
rut Kembung, Kepala Pusing2, Lekas Tjape, Tidak bisa Tidur, kaki ta- 
ngan dingin, Semut-semutan, pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung 
berdebar-debar, selalu mimpi-mimpi, untuk itu semuanja kami sediakan 

OBAT JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA ,JARIANOL”. 
Special Pena Pakta rharea per botol Sel rn adik sonata Rp: 20: 
,.OVUM TAZOL” Special buat Perempuan harga per botol 2 25 — 
Obat Minjak Surga Dunia” Buat Laki2 .........oKXcood an 
BLACK HAIR DYE” Obat HITAM RAMBUT 1004 tidak luntur. 
Garansi Harga Rp. 5.—, Rp. 10.—, Rp. 15.—, Rp. 20—, Rp. 30.— dan 
Rp. 50.— per botolnja. 
Zalf Face Cream ,,TJAHAJA YUSUF” Buat hilangkan Item2 Djera- 
wat, Kukul dan Kekolotan di Muka Laki2 atau Perempuan Harga 
Rp. 25.—, No. 2 Rp. 10.—. ,,SULFAN OIL” Obat Gatel, Kudis Koreng 
dil. Rp: 5.— per botol. ,,GALINUS” Special buat Batuk T.B.C. harga 
Rp. 25. satu botol dan Batuk Kering. ,,KATHRAH-I-NOOR” Special 
Obat buat Mata, Kurang Terang, Lihat Putih2 dan putih di dalam Mata 

Kelihatan seperti Asep, dil. Harga Rp. 15.—. Obat-Obat dikirim di- 
seluruh INDONESIA. Wang di muka. Tambah Ongkos 104. Untuk 

mengobati segala penjakit luar atau dalam. Sakit MATA, sakit berbahaja 
(utk. Keturunan), Mati Badan Linu2, BENGEK (ASTHMA), Sakit Gin- 
diel, Sakit T.B.C., Perempuan tidak Accoord Bulanan atau keputihan, 

| WASIR (Aambeien) di djamin 10 hari sembuh dan keluar Akar2nja tidak 

| dengan Operasi (POTONG). Semua penjakit di Obatin sampai baik. 
(Sedia obat orang jang kepingin punja anak). 

AKRHEMPIL. Buat Rheumatiek sakit tulang2, entjok, linu dll. Rp. 30.—   AKSATAPIL. Buat bengek, sesak napas (Asthma) ............ 2 30— 

AKSOZA sakit berbahaja untuk keturunan .................... 2 
Sea don an MN NI Seni en Neap ad ab ehi o una kata » 50— 

SALPWASIER. Berentikan darah mengketjilkan wasier ...... 75 — 

NOHAIR: Obat hang kan: Kama apa al AS maa ia Na Na 
HOME DOCTOR REAMADY, istimewa obat untuk Laki2, Perempuan 

|dan anak ketjil, buat minum dan pakai luar. Amat mandjur p. botol 
| Rp. 10—. 
WORLD FAMOUS Prof. TABIB FACHRUDIN No. 14 Sawah 
Besar — Phone 3804 G. — Djakarta. Prof. TABIB G. A. FACHRUDIN 
H.M.H., Djl. Tepekong No. 3, Medan. 127 Seranggoon Road SINGA- 
PORE 8. 
Agen2: Fatehudin, Toko Punjab, Djl. Pasar 45, Djember: ,,PUNJAB 
STORES” P. Besi 2 — Tilp. 4177 Gbr.s Djakarta: Toko FATEH, Pang- 
gung 79, Surabaja: Toko Manis, Oro-oro-Dowo No. 2, Malang: Toko 
DJAKARTA, Kajutangan 95, Malang: Toko ASIA BARU, Kebun Sa- 
jur, Balikpapan: Toko FATEH, Djl. Kemakmuran, Makassar: Tabib 
GASITA, Ondomohen 24, Surabaja: ZINDABAD HOUSE, Nonongan 77, 
Solo: Toko MURAH, Djl. Margao Gemung, Ambarawa: M. A. MIRZA, 
Pontjol No. 40, Semarang: Toko PAKISTAN, Teluk Betung (Lampung): 
A. LATIF PAKISTANI, Tangabatu Muaradua (Palembang), Perusahaan 
Masin Tek, Djl. Setasion, Purwakarta MOHAMED AMIN & CO.. Sa- 
marinda, Toko PAKISTAN, Alon2 Selatan 3, Madiun: Toko INDONE- 
SIA, Pabean Utara 38, Surabaja: B. H. DAWOOD BILAY. Den Pasar, 
Bali S. H. HAMDULAZIZ, Kapraban Wetan 23, Solo: KHAIRUDDIN 
& SONS, Djalan Guntur 30-32, Djakarta: Toko PAKISTAN, Djl. Raya 
No. 203B, Sukabumi: SINGH STORE, Gang C. No. 21-23, Tandjong 
Priok, Toko PAKISTAN, Djalan Pasar Wetan F 16, Tasik: M. ALI 
SPORTS, Djl. Polisi 30, Pontianak: Toko PADANG, Djl. Djawa - Pa- 
dang. M: Toko KALIMANTAN, Djl. Lengkas, Tarakan: Toko PAKIS- 
TAN, Bima: Toko PAKISTAN AHMED BAK, Endeh-Flores, Djl. Pa- 
sar Baru No. 238 (Keb. Suklat), Bandung. 
SNN ALL LAH MAL AMAL AL AN LA AL EK, 
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CITY CONCERN CINEMAS -— 

Ini Malam D. M. B. (untuk umur 17 th) 

Dean | INDRA ROYAL 
1 445-645.845 Lo A9, — 5.30- 1.30-9.30- 

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 1) 

Dgn 9 lagu2 Radio jang sangat populair | 

Menarik ! — Heibat! — Menggembirakan ! 

  

Akan datang : Philipina film berbahasa Indonesia 
Eva de Villa »TIMBU MA T A? 
Sally Ramas 
SATU TJERITA TERDJADI DIPULAU TIMBU MATA— GEMPAR. 
"Ini malam P. Ramlee—- Rokiah — Musalmah 
" d.m.b. “ Ko. 1 hu) , Antara Senjum 

Dan Tangis” 149—7. —9.15— 

SHAW BROS FILM MALAYA JANG MENARIK 
DAN GEMPAR ! 

  

      

   
   

  

           

      

  

"HELLO, MSN 
SLATTERY/! 

600p Y/AN'CAN I HOW2Y, MISTER ROY! 
RIDE TRISGER THIS LITTLE TYKE 

  

THIS 15 MY 
      

    

         

     

RANCH, ELLIE JUNIOR WHEN HE IL BROUGHT | LOOKS LIKE SHE 
MAE . IT'5 GOING | GROWS UP? A NEW NEEDS S0ME 
TO BE TOUR BOARPER A HOME CoOKIN'/ 
NEW You La Home FOR YOU ! 

SHORE CAN ! 
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    ia sudah besar? membutuhkan makanan dirumah, 
—- Tentu kamu dapat. 

TA Web O aa la Takan ARP EN pion 

     

      

   

     $ TANK COP 1989, KING FEATURES SYNDICATE, Ine. WORLD MIONTS Keseayen 

— Inilah peternakan saja, El- — Halo, Nj. Slatterij.- Saja 
lie Mae. Sekarang mendjadi ru- membawa teman serumah baru 
mahmu jang baru. e untukmu, 
— Baik. Dan apakah saja da- — ,Apa kabar, Tuan Roy. Si 

pat menaiki anak Trigger, djika  ,,andjing” ketjil ini  rupa2nja 

    

    
         
   

   

Y HMMLLOOKS LIKE IM HEAPIN' 
FOR ORETOWN TO SEE DEPUTY.., 
JACK SPRATT, THE HUNGRIEST “ 

MAN IN THE WORLP/ 

$ (Aa MAN FROM THE TELEGRAPH 
OFFICE BROUGHT 
THIS OUT “BOUT 
AN HOUR A60. 
SAIP IT WAS 

       

  

      
dari kantor tele- — Seorang 

grap membawa surat ini sedjam 
jang lalu dan berkata” bahwa ini 
penting. 

— Heemm,  kelihatannja saja 
harus pergi ke kota Oretown un- 
tuk menemui Jack Spratt,  se- 
orang jang paling lapar didunia. 

  TA Ie   

AKAN DATANG: JOSEPH COTTEN -—VALLI — 
ORSON WELLES — TREVOR HOWARD 

,THE THIRD MAN" @exander 
Korda and 

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

AKAN DATANG : FILM TERBESAR -— PENUH SENSATIK ! 

IN ALI. ITS NATURAL BEAUTY AND COLOR ! 

U—09,— Bayan” yep erana 
(Naga Betina) 
Djago Prem- 
puan—Penuh Silat dan Actie! 

Ini Malam Premiere (u. 17 tahun) 

»Shuang Ch'iang 
Tuoh Lung"   

Typ Pertjetakan ,,Semarang” 

IA WAT en Tee 
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