
    

Si
ap
 

3 
RA

 
2
 

3 
bk 

S
a
n
 

SA
P 

      

3 
F aa 

k 
Hr 

i 
- 

      
    

ng
al
an
in
" 

: 

Na 

TA 
L
T
 

              

“bom zat air itu. 

  

Peserbit $ 
Penjeleaggara : ” 
Tilpon 3: 

Lengganan (bajar dimuka) Rp. 1 it 
kota Smg. Giaa Rp, 0.30 utk. meterai). Rp. 11.— luar 

Ady. Rp. 0.80 per m.m. kol.Harga etjeran 60 sen per lembar, 
x 

  

   Juin: . 

Alamat 3 .» . Purw 

Kalau Petjah Perang Tentunja 
Kita Jang Akan Gunakan Bom- 

seen Dulu: Kata Juin 

la Terus Terang Mengatakan Membutuhk: 2 
Djerman: Eropah Tengah Penting Dalam 

Peran rr 
0.— didalam kota. 

  

aja 
    

   

Nato di Eropa-Tengah, hari Selasa menerangkan, bahwa andai 
kata bom zat-air dipakai, maka jg menggunakannja nistjaja fihak 
musuh. ,,Kita tidak berniat djadi agressor dan kita tidak mungkin 
djadi agressor”, demikian marsekal Juin jang hari Selasa menga 

djamuan makan dengan persatuan para wartawan di: mar 
kasbesar Nato. Membitjarakan perjesalannja, bahwa Amerika Se 

  
hasiakan perkembangan sendji: 

putusan itu nistjaia akan di 
Juin selandjutnja menerangkan, 

bahwa panitya tetap dari Nato seka 
rang 'ini sedang mempeladjari soal 

Bahwasanja Rusia kini telah me- 
miliki bom zat air akan membawa 
konsekwensi jg berbahaja, demikian 
katanja. Membitjarakan soal organi 
sasi' Nato marsekal Juin menerang- | 
kan, bahwa turut sertanja Djerman 
adalah pentifig sekali untuk kesela- 
matan Atlantik pakt. ,,Masalah Djer 
man harus diselesaikan”, demikian 
katanja dan menambahkan: »,Kita 
memerlukan divisi2 Djerman.” 

Masalah Marokko. 
Bertalian dengan masalah Marok- 

ko, Juin berkata: ,,Di Marokko ter 
dapat dua partai penting, keduanja 
nasionalis. Partai jg pertama adalah 
untuk perdamaian, jg tidak menju- 
kai kedengkian dan pembunuhan? 
politik sedangkan partai jg satu lagi 

rikat sedikitnja untuk sementara masih bermaksud untuk mera- 
atom, Juin menerangkan, bahwa 

indjau kembali. 

  

. 

Muda-Mudi: Bisa Di- 
Samba atau Di Kumba 

SETELAH berdirinja Lembaga 
Kebudajaan Rakjat Indonesia jg 
berpusat di Pontianak beberapa 
waktu jang lalu, antara lain telah 
dihidupkan seni gaja, jg mereka 
namakan ,,Prama Gita”, seni gaja 
ini mirip dengan tari2-an djoget 
(dan ,,muda-mudi”, tetapi agaknja 
lebih meresap dan menarik, kare 
na di Pontianak ternjata menda 
pat sambutan dan perhatian jang 

menggunakan tjara2 kekerasan. tjukup besar dari segala kalangan 
Partai jg pertama kini memegang | dan gol . Tarian ini dapat 

tampuk kekuasaan. Keselamatan du 
nia Atlantik serta pangkalan2nja ti 
dak usah chawatir terhadap partai 
tsb, demikian Juin. Atas pertanjaan 
apakah ia setudju ditjalonkan seba- 
gai presiden Perantjis, Juin mendja 
Wwab, bahwa ia lebih suka akan ke- 
merdekaan pribadi dan sedikitpun ti: 

“dak bermaksud untuk  menanggal- 
kan bintang2 “marsekal jg telah di 
perolehnja. 

ba dan sebagainja. 

inipun tidak ada sentuh 

di-ikuti oleh setiap orang dengan 
berganti2 berpasangan dan dapat 
pula ditarikan dibawah iringan se 
gala matjam irama lagu, baik 
anggam Melaju maupun musik 
Barat seperti tango, rumbha, sam 

Sebagai tarian muda-mudi, tarian 
menjentuh 

  

trategie 
MARSEKAL ALPHONSE JUIN, panglima tertinggi baru 

Prama-Gita 
Lebih ..Gajeng” Dari!| 

kan sekalipun bagi Napoleon, jg ter 
kenal sebagai djenderal paling besar 

“tu, demikian katanja. 

lah keamanan dan kemakmuran Pe- 
rantjis. Tugas mendjamin perdamai- 

antara pemuda dan pemudi, sedang 
kegembiraan ' tidaklah — berkurang, 
malahan semangkin bertambah, dji- 
ka dilakukan oleh 5 sampai 6 pasa- 
ngan dengan irama musik jg gembi 
ra, misalnja samba atau rumba. 

Jg. sangat menarik ialah, bahwa 
di Kampung Pahauman, kawedanaan 

Politik bukan urusan militer, bah 

»Satu2nja politik bagi saja, ada- 

tentara dan 
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Mereka Jang 
Pro Perantjis     

  
Mereka jang mendjadi pembantu Perantjis. Setelah ben Yusuf “diasing- 
kan ke Corsica, sebagaimana pembatja maklum, Perantjis telah menem- 
patkan ben Arafa sebagai Sultan dan pemimpin-agama (imam) di Ma- 

rokko. Jang demikian tadi terutama katanja atas desakan el Glaoui jang 
terkenal mendjadi tangan-kanan Perantjis itu. Pada gambar atas: dari“ 
kiri ke kanan: El -“Glaoui, ben Arafa dan El Kitani. Gambar bawah: 

|aka Tawarkan 

  

an diserahkan kepada 
saja ingin tetap mendjadi serdadu", 
demikian Juin. Sasa 

engah. 
'Marsekal Juin lebih 

ngah adalah tulang punggung stra 
tegi jang membudjur dari Utara 

timur membudjur Korea, 

ini berusaha 
tsb 

Hang. Mentogi " Wengia 

landjut 
rangkan, bahwa Eropa Te- 

Ngabang, kabupaten Pontianak, de- 
ngan diketuai oleh tjamatnja sendiri 
telah dibentuk suatu Badan Keseni- 
lan Daerah jg akan 
kembali dan. menjempurnakan. kese- 
“Dita. .daja. asli.“ ea keamak » 

Pengikut El Glaoui dengan bersendjata pedang dan tombak memasuki   
menghidupkan   sampai ke Turki. Lebih djauh ke 

Indo 
Tjina dan Malaya. Juin menerang 
kan, bahwa sudah pasti bukan 
daerah2 komunis geografis terle 
tak antara negara 
Asia dan Eropa. 

Negara2 itu mudah terdjeru- 
mus dalam tangan komunis, apa 
bila fihak jg disebut belakangan 

merebut negara2 

Oleh sebab itu negara2 Barat 

bridgehead” 

harus mengadakan pertahanan jg 
kuat sekali. Apabila mereka mun 
dur, maka fihak komunis dapat 
menduduki lapangan2 terbang 
Sekutu. Perairan tidak lama lagi 
merupakan pertahanan, bahkan 
dalam perang dunia jang lewat 
Inggris tidak aman lagi bagi se- 
rangan. Djaman sendjata2 atom | 
ini menimbulkan pertanjaan, ba 
gaimana bentuk ,,Battle of Bri- 
'tain.” 

Tugas utama panglima2 Eropa 
Timur ialah menggunakan tiga 
sendjata, angkatan udara, angka 
tan darat dan angkatan lagt. Ke- 
tiga angkatan perang ini harus di 
koordinir dengan  sebaik2-nja, 
demikian Juin. (AFP-Pia) 

Kambing Jg Be- 
nar Djadi,Kam- 

- bing Hitam" 
Bahan-Makanan Pasu- 
kan India Di Korea 

Djadi Soal Internasional 
SUATU MUATAN kambing 

dari India untuk Korea hari Se 
lasa merupakan pertentangan in- 
ternasional, karena timbul perta   njaan: Apakah kambing dari In- 
dia ap sebagai kambing 
biasa atau penduduk dari India ? 
Presiden Korea Selatan Syagman 
Rhee sebagaimana diketahui me 
nolak tentara India memasuki 
wilajahnja, ketika pasukan2 tadi 

.tiba untuk mengawasi para tawa 
nan jang tidak mau dipulangkan. 

Rombongan pertama diterbang- 
kan dengan pesawat2 helikopter ke 
daerah netral di Korea, supaja pasu 
kan2 India 'itu tidak mengindjak da 
ratan Korea Selatan. Tetapi pada 
waktu ini sedang dalam  perdjala- 
nan sedjumlah binatang ternak, se 
bagian besar kambing2 untuk maka 

TETAP INGIN MENDJADI 
BELANDA...... 

Menurut wartawan Antara di 
Amsterdam, maka kini di Parle | 
men Belanda telah diadjukan se 
buah rentjana undang2 naturalisa 
si untuk mendjadi warganegara 
Belanda bagi beberapa orang, an 
taranja Raden Oerip Kar- 
todirdjo, kelahiran Madiun 
dan sekarang bekerdja kepada 
Beheersinstituut di Den Haag. 

  

Bom Meledak 
Dirumah Pemimpin Pe- 
nerangan Sumatera-Utara 

MINGGU malam kira2 djam 
09.15 dimuka rumah Kepala Dja 
watan Penerangan Sumatra Uta- 
ra, Abdul Wahab Siregar, didja 
lan Teuku -Tjik Ditiro 
Medan telah meledak sebuah gra 

No. 6 

nat jang telah memetjahkan ka- 
fja-katja pintu  membolongkan 
plafond dan katja2 djendela dari 
jyagian muka rumah tsb. Berhu 
Jung dengan hari pada waktu itu 
sedang hudjan dan gelap, maka 
penghuni rumah baru memberi- 
tahukan hal ini kepada pihak po 
lisi pada pukul 10.00 malam jang 
segera melakukan pemeriksaan. 
Abdul Wahab sendiri pada ketika 
ini sedang berada di Djakarta. 

Berkenaan dengan hal ini, ka 
angan kepolisian menerangkan, 
bahwa menurut penjelidikan2 jg 
dilakukan, kemungkinan besar 
sekali benda peledak itu telah di 
lemparkan orang dengan senga- 
dja dan bukanlah benda jang ter 
tanam. 

Dalam hubungan ini dikatakan 
lebih landjut, bahwa — menurut 
dugaan polisi jang meledak itu 
adalah bom ketjil, jang mungkin 
ditjampakkan atau dibakar sum 
bunja. Tetapi menurut pemerik- 
saan lebih djauh bom itu adalah 
sebuah bom kosong jg mempu- 
njai bunji jang keras dan tekanan 

|jang kuat, sehingga menimbulkan 

kerusakan2 seperti dikatakan di 
atas. Andaikata bom ketjil ini 

berisi, maka kerusakan2 jg akan 

dialami rumah Kepala Djawatan 

Penerangan Sumatra Utara itu 
akan lebih besar lagi. Dalam hal 

ini polisi melihat, bahwa maksud 

A
g
 

nan serdadu2' India. Komandan PBB daripada orang2 jang melempar 
ig tidak mau menghadapi  kesuka kan benda peledak ini adalah utk. 
ran2 dengan tiada alasan sekarang menakut-nakuti. Siapa jang mela 
tjemas sekali, kalau2 Rhee akan me kukannja hingga sekarang masih 
notak kambing2 itu memasuki wila belum diketahui. (Antara) 
jah Korea Selatan......... 

Marokko untuk lebih memperkuat tindakan El Glaoui. 

  

Politik Amerika 
Amerika Biasakan Diri Sokong Kaum 
Kolonialis—Dgu Alasan ,. Kolonialisme 

Kurang Djahat Kalau Dibanding 
Dengan Kommunisme” 

SURATKABAR MALAYA ,,Utusan Zaman” hari Rebo me 
njerang politik Amerika Serikat dalam menghadapi soal Marokko 
dan dikatakannja bahwa Amerika memihak Perantjis jang melaku 
kan. ,,politik-adu-domba” itu di Marokko. Harian Nasionalis Ma 
laya tadi mengatakan bahwa Amerika membiasakan diri menjo- 
kong kaum kolonialis, dengan alasan bahwa kolonialisme ,,ku- 
rang .djahat djika dibandingkan dengan komunisme”. Adalah 
suatu kebiasaan dalam politik A merika untuk menjokong negara2 
kolonialis untuk melaksanakan kehendaknja dilapangan perang 
dingin, dalam hal ini Amerika ingin ikut sertanja Perantjis dlm 
Masjarakat Pertahanan Eropa. 

tjis ini dengan bantuan materi, se- 
.perti telah terdjadi di Indochina, di 

mana Amerika mengalirkan berbil- 
jun doliar dalam  usahanja untuk 
mentjoba memperkuat kaum kolo- 
nialis Perantjis disana. 

Harian 'tadi seterusnja tulis, bhw 
pemetjatan: Sultan Marokko achir2 
ini oleh Perantjis, merupakan suatu 
langkah lagi untuk menindas nasio- 
nalisme Marokko. Pemerintah Ame 
rika akan menambah sokongan ach 
lak jg diberikannja kepada Peran-| -indakan ig diambil oleh Ameri- 

: ka dan Inggris (dalam PBB) itu 
hendaknja mendjadi peladjaran ba- 
gi bangsa2 jg memperdjoangkan ke 
merdekaannja. Djanganlah bangsa? 
ini mengharapkan akan mendapat 

sokongan- Amerika, 'djika  kepenti- 
ngan2 Amerika sedjadjar dengan ke 

pentingan2 kolonial. Radio ,,Voice 
of America” mendengungkan  da- 
lam 10 bahasa lebih, bahwa Ameri- 
ka adalah ,,pendekar Dunia Bebas”. 
Tapi kenjataannja ialah bahwa Ame 
rika melakukan politik jg bertenta- 
ngan dengan kehendak berdjuta2 
orang, “diantaranja rakjat Marokko. 

(Antara—UP). 

Karena Kena 
Embargo 

Inggeris Rugi 40 
Djuta Pound 

INGGRIS menderita kerugian 
'ebih 40 djuta Pound atau 120 
djuta dollar dalam perdagangan, 
karena embargo jang diadakan 

,Utusan Zaman” Ketjam 

S.P. S — HARIAN UMUM — ANGGAUTA S. P. 5. 
KA SA SA ABBAS AS LSP PGA GAN 

  

    
   

rmen a 

'membesiah sediumlah 
| 4Gubernur militer “Teheran 
rangkan, bahwa pemerintah 

menc- 
telah 

(Fmenerima laporan, bahwa sedjumlah 

sendjata api disimpan di markas 
Bechretabed, jg terletak di barat laut 
Peheran. Belakangan diterangkan, 
bahwa sendjata2 api dan. persediaan 
makanan jg diketemukan dipusat? 
tempat bangsa Armenia hanja beru- 
pa dua putjuk revolver, tiga putjuk 
senapan pemburu dan dua peti gra- 
nat dan peluru. Beberapa. orang Ar 
menia jg ditawan belakangan dile- 
paskan sesudah. diminta keterangan 
dari mereka. $ 

Di Teheran dan daerah2 sekitar: 
nja terdapat banjak bangsa pendu- 
duk Armenia jg berkumpul. dalam 
kota tsb dalam. tahun 1945 dari se 
gala pendjuru Iran untuk dipulang- 
kan setjara besar2an ke Sovjet Ru- 

sia. : & 
| “Pemerintah Moskow ketika itu ti- 
ba2 memerintahkan. supaja mereka 
diberangkatkan ke .Sovjet Armenia. 
Dengan demikian 10.000 bangsa 

Armenia tertahan di Teheran tanpa 
mata pentjaharian. Pemerintah Iran 

kini mempergiat tindakan2 “untuk 
menjelidiki dan menangkap orang2 

jg bersimpati pada partai Tudeh. di 
antara sebanjak masjarakat Armenia 
itu. 

Lavrentiev sakit ? 
Dalam pada itu diberitakan 

lagi, bahwa seorang djuru-potret 
pers Iran mengaku melihat duta 

| sesar Sovjet Anatole Lavrentiev 
jang dikabarkan telah bunuh diri 
tu, berdjaian2 di taman tempat 
sediamannja di Teheran, tetapi 
djuru-potret itu dilarang mengam 
ail potret Lavrentiev. 

Seorang djurubitjara - Sovjet 
menerangkan, - bahwa dutabesar 

| Lavrentiev sedang menderita sa- 
|Xit dan oleh dokter ia di 
Tatuk menerima tamu, ket: : 
Jala protokol Irari datang “ me- 
agundjunginja di kedutaan-besar 
Rusia hari Selasa. 

Kashani tarik diri? 
Sementara itu di Teheran ter 

dengar desas-desus, bahwa Aya- 
tollah Kashani, pemimpin keaga- 
maan dan politik Iran bermaksud 
menarik diri dari gelanggang po 
itik dan akan tinggal dipedala- 
man atau bertolak keluar negeri. 
Kashani tidak pernah menjatakan 
ikan membantu pemerintah baru 
dengan sepenuhrja dan senantia 

lsa mendiauhkan diri dari pernja 
taan2 hormat kepada Siah. 
Kalangan2 jg biasanja mengetahui 

di Teheran hari Selasa, menerang- 
kan, bahwa A.S. telah mengadjukan 

tawaran bantuan darurat kepada 
Iran jg djumlahnja akan meliputi ki 
ra2 100 djuta dollar. Kalangan2 «ta 
di menerangkan, bahwa tawaran itu 
telah diadjukan dengan resmi kepa 
da perdana menteri Fazlolah Zahe- 
di hari Selasa, sebagai  kelandjutan 
perundingan antara dia dengan duta 

  

  besar A.S., Loy W. Henderson hari 
Senen. Menurut  kalangan2 tadi, 
Sjah Iran Reza Pahlevi telah menje 
tudjui perdjandjian bantuan itu. Di 
terangkan selandjutnja, bahwa ban- 
tuan itu akan diambil dari dana 
darurat istimewa presiden Eisenho- 
wer. 
'Ratu Soraya dari Iran jg pada 

waktu ini ada di Roma, menurut ka 
langan jg patut dipertjaja telah me 
nerima surat kawat dari suaminja, 
Shah Iran Mohammad Riza Pah 
levi, supaja ia segera pulang ke Te- 
heran. Mungkin sekali Ratu Soraya 
akan berangkat pada “hari Sabtu 
jg akan datang. , 

Gambar ,,Mondiana” ini menundjuk 
kan suasana dalam upatjara tahunan 

' Hadji di Kabah di Mekkah. Hadji 
“jang memimpin tahin ini jalah Djen 
i dral Nadjib dari Mesir. 

  

  
  

terhadap negeri2 blok Soviet, de 
n'kian didapat kabar hari Selasa. 
Menurut sumber jang mengeta- 
Yui beberapa firma Inggris jang 
nendapat pesanan2 barang2 utk. 
li-eksport ke RRT, Sovjet Uni, 
'Yongaria, Bulgaria dan Tiekoslo 
vakia tidak diberi lisensi olehy4 
Ijawatan perdagangan Inggris, 
karena barang2 jang hendak di 
oksport itu katanja termasuk daf 
'ar bahzs2 strategis. 

  
Barang2 itu diantaranja beru- 

pa obat2-an seharga 2 djuta dol- 
“lar ke RRT, seperti penicillin dan 
sulpha, bagian2 untuk traktor, 
seng, rayon dan lain2-nja. Menu 
rut keterangan2 jang didapat oleh 
pers, terdapat selisih faham me 
ngenai pelaksanaan embargo2 itu, 
jang dilakukan: menurut resolusi 
PBB jang melarang pengiriman 
barang2 strategis ke negeri2 blok 
Sovjet, (Antara-UP) . 5 

  
i 

70 Th. Jl. Letusan Krakatau Menggemparkan Seluruh Dunia 
DENGAN TAK DISEDARI orang tahun. Pagi itu di Djawa Barat tu- 

di Djakarta maka pada minggu jang run hudjan abu - jang menjebabkan 
lewat, hari ulang tahun ke-70 mele  banjak kota2 mendjadi gelap gulita. | 

tusnja gunung Krakatau telah ma- Gelombang2 jang lebih dari 40 me- 
suk masa jang silam, Peletusan gw ter tingginja memukul pantai selat 
nung itu terdjadi tgl. 26 Agustus ' Sunda. ! 
1883 pukul 7 pagi, dengan letusan! Sebuah kapal pemerintah jang ber 
jang sangat dahsjat sehingga dupat labuh di Telokbetung oleh karena | 
didengar sampai pada djarak beribu ' gelombang2 ini terlempar dan dida- 

pung dan menjebabkan 36.417 djiwa tralia, Madagaskar, Capetown dan 
tewas. 

Belum pernah ada sesuatu gunung 
api menjebabkan kematian dan ke- 

rusakan demikian banjaknja seperti 
gunung api Krakatau. Pulau Kraka- 
tau sendiri seluruhnja tenggelam dan 
berita2 tentang  peletusan gunung 

Krakatau ini dalam waktu jang lama 

Amerika dan Eropah. 

Debu gunung ini jang kira2 18 
milliard meter kubik banjaknja ter- 
sebar sampai kota2 di Eropah Ti- 
mur. Letusan guhung ini menjebab- 
kan berdjuta-djuta ikan - mati  ter- 

kemudian terasa pula dipantai barat penjakit di Djakarta lama. 

ribu km. djauhnja. Gunung itu me-' patkan kembali kira2 3 km. didarat. tersiar diseluruh dunia. Adapun ge- 
lama kelamdan mendjadi busuk dan letii8 sesudah beristirahat selama 200 Lahar2 panas merusakan 300 kam- lombang laut terasa sampai di Aus- 

/ Lembaga Ke 
Kan Bat 
yan Kunatenen 

Dheomawanarar 

menjebabkan — berdjangkitnja wabah 
Anak 

.gunung api ini, anak Krakatau” 
baru2 ini bekerdja lagi. Kira2 se- 
bulan jang lalu  Djawatan Gunung 
Berapi menasehatkan kepada penang 

kap2 ikan untuk mendjauhi daerah 
“jang berbahaja ini. ..Tetapi untung! 
Hah dalam bulan2 ,,jang terachir ini 

| kembali. 
2 

budajnaa tea) 

aviaarchn 50 
eni Pun 

Marni neaa 
mmtersa 

  

|dan tempat dimana 

  

  

    
TAHUN KE VIII No. 165: 

  

Mn 
“Tirma “. AA Naren 

Bana Ha Ane an 2 

  

nd: Terus Main Ta ngkap 
JAnggota2 Partai Tudeh Dan Orang2 

: Mendjadi Sasarannja: Ame- 
Pindjaman Darurat Se- 

(Pe banjak 0 Diuaza Dollar, Kashani 
Na Mau Undurkan Diri? 

TINDAKAN2 PEMERINTAH Iran terhadap partai Tudeh 
(ie ab Gipergiat di Teheran pada hari Selasa petang dan polisi serta 
'tentara dalam waktu singkat . telah menangkap 96 orang. Penang 
Ikanan2 lainnia didusa telah menjusul Selasa 
“Rebo pagi. Para tawanan sedang mengadakan rapat dalam barak 
barak di Begechah. disebelah barat ibu-kota Iran. Para pemimpin 

» terkemuka partai Tudeh kebanjakan berhasil menghilang. 
. djutnja dikabarkan, bahwa suatu detasemen gabungan polisi dan 

| tentara telah menjerbu markas2 bangsa Armenia 
pada navi hari dan berhasil menangkap 30 orang Armenia dan 

sendjata-api. ' 

malam dan hari 

Selan 

di Behretabed 

15 Okt. Kon- 
5 $ 

-perensi Po-| 
LILIN OOM Ta 

#2olitik: 
Dimana? Honolulu, 

newa, Frisco? 
16 NEGERI jang telah ikut 

bertempur dipihak PBB dan Ko- 
rea Selatan Selasa sore dalam per 
temuannja telah mrenjetudjui utk. 
mengusu:kan  supaja Konperensi 
Politik diadakan tg. 15 Oktober 
di Djenewa, Frisco atau Honolu 
lu. Selain itu dengan suara bulat 
telah disetudjuj pula, bahwa 
Amerika Serikat akan mengada- 
kan hubungan dengan pihak Uta 

      

  

  

Walau Perantjis telah berhasil menempatkan seorang Sultan baru'di-Ma- 
rokko: jang bersikap pro-Perantjis, 
tampaknja Perantjis tidak malahan merasa aman: bahkan antjaman dari 
pihak. Nasionalis (Istiglal) untuk meneruskan perdjoangannja sangat men- 

Pendjagaan dilakukan keras sekali dimang-mana. 

Penggeledahan dilakukan, djuga didjalan-djalan. Pada garabar, seorang 
pemuda Arab, jang waktu digeledah kenjataan mempunjai' sendjata api 

tjemaskan  Perantjis. 

telah ditangkap oleh 
Sen Lan aman 

  
namun dengan pengangkat tadi 

sepasukan Peranijis.     

Pemindahan Tentara RRT 
ra guna mengetahui, bagaimana : 
pendirian mereka tentang tanggal 

Politik hendak diadakan. 
Kementerian luar negeri Ame 

rika dalam statementnja katakan, 
bahwa selama beberapa minggu 
iad. ini masing2 pemerintah jang 
ikan kirimkan wakilnja dalam 
Konperensi Pelitik akan menga 
Jakan tukar-menukar pendapat 
mengenai soal2 jang akan diper 

Konperensi ' 

| 

Ke Daerah2 Pertempuran 
Lainnja Di Benua Asia? 
PEMINDAHAN PASUKAN2 R.R.T. dari Korea kemedan 

pertempuran lainnja di Asia adalah suatu kemungkinan, demikian 
marsekal Sir John Hardirg, ,,akan tetapi soal tsb. akan merupa 

kan masalah besar bagi finak komunis”, demikian katanja lebih 
landjut. Sir John Harding, kepala staf umum tentara keradjaan 
Inggris jane baru sadja menjelesaikan konperensi dengan pemim 
pin2 militer Kanada, sebelum meneruskan perdjalanan 

- Iran menteri 

bintjangkan dalam  konperensi 
tsb. Sementara itu para diplomat 
di Washington katakan, bahwa, 16 
| negeri itu telah menjetudjui sa- 

luar negeri John 
Foster Dulles supaja usul mere 

lum mungkin. 

Adalah sukar sekali untuk memin 
dahkan satuan2 tentara dari Korea 
ke Indo China, demikian 

selama 
10 hari ke instalasi2 militer Kanada, menerangkan selandjutnja, 
bahwa gerakan tentara RRT sematjam itu untuk sementara be- 

Rekord Baru 

king. 

  

apung-apung diperairan Indonesia jg. | gunung ,,Anak Krakatau” telah reda 

musim semi 

ka mengenai tanggal dan tempat 
Konperensi Politik  disamnaikan 
kepada RRT dan Korea Utara 
melalui Swedia, jg mengadakan 
hubungan diplomatik dengan Pe- 

e Dikatakan pula, bahwa 16 
negeri. tsb. dan Korea . Selatan 

nja-lagi mengenai soal - tanggal 
dan tempat, . sebelum menerima 

djawaban dari-pihak Utar2. 
(Antara) 

MAKALU. 
Edmand Hillary, jang bersa- 

ma2 dengan Sherpa Tensizs ba- 
ru2 ini telah berhatsil menakluk- 
kan puntjak Mnt Everest, dalam 

jang akan datang 
bermaksud hendak menaklukkan 
puntiak Maka'!u di Himalava dju 
ga. Demikian dikabarkan hari 
Senin. 

SETELAH MNT EVEREST .'! 

Harding. 
Adalah lebih. lajak bahwa apabila 

fihak. RRT. ingin - memperbanjak 
djumlah pasukan2nja di Asia Teng 
gara, mereka akan  melakukannja 

dengan tentara mereka jg berada le 
bih dekat pada daerah2 bersangku- | 

tak akan mengadakan pertemuan j #9 

»Saja“ belum: pernah mendengar: 
kabar, bahwa gerakan fihak 
komunis diperluas kefront2 lain di 

Timur Djauh”, demikian Harding. 

Berbitjara -tentang” -soal Malaya, 
mars€ekal Harding menerangkan, bah 
wa disana telah  ditjapai kemadju- 
an2 pesat dalam peperangan terha- 

dap kaum komunis. 

Sebagian besar. daripada kemena-' 
ngan2 fihak militer disebabkan oleh 
semakin bertambahnja' kepertjajaan 

penduduk Tionghoa, 
rintah sanggup memulihkan keama- 

nan, demikian Harding. (UP-Pia). | 

  

Mengapa 

di Pyongyang. 

Peladjar 

Djakarta 
Djuga Sanggup Bentuk 

Bataljon Sukareia 

DENGAN SEBUAH STATE- 
MENT ,,Corps . Peladjar Sukare- 
la” jang berpusat di Djakarta, 
menjatakan sambutannja  terha- 
Gap pidato Presiden depan sidang 
istimewa parlemen dan di Istana 
berkenaan dengan peringatan 
ulang tahun ke-8 hari Proklama- 
si Kemerdekaan Indonesia pada 
tanggal 16 dan 17 Agustus jang 
lalu, djuga terhadap keterangan 
pemerintah kepada parlemen, de 
ngan mengatakan bahwa Corps 
Peladjar Sukarela menjokong se 
penuhnja, terutama dalam lapang 
an keamanan. 

Corps Peladjar Sukarela menjata- 

kan bersedia menjumbangkan selu- 
ruh tenaga jang ada padanja, asal- 
kan pemerintah dengan tegas ber- 
sama2 rakjat benar2 melaksanakan 
programnja, antara lain program ke- 
amanannja dalam membasmi gerom- 

antara lain pernjataan 
djar Sukarela tersebut. 

Dapat diterangkan, bahwa di Dja- 
karta sendiri, menurut keterangan- 
nja, Corps Peladjar Sukarela . telah 
bersedia untuk membentuk satu ba- 
taljon sukarela, sedang diseluruh in- 
donesia terdapat 19 daerah C.P.S. 
jang kini sedang menjusun dan men 

daftar tenaga2 peladjar "sukarela, 

Kim Il Sung Ke Moskow. 
Sekonjong-Konjong Disusul 

Kepergiannja Oleh Duta Russia Di 
Korea-Utara ? 

RADIO PYONGYANG ketika hari Selasa il. b 
Perdana Menteri Korea Utara Marsekal Kim Il Sung hari itu 
telah bertolak ke Moskow, sebagai pemimpin delegasi ig terdiri 
dari 6 orang, diantaranja menteri luar negeri Djenderal Nam Il. 
Sesudah itu Radio Pyongyang mengabarkan, 
Sovjet Uni untuk Korea, Sergei P. Suzdalev, enje 
ngan tadi. Suzdalev baru 1 minggu lamanja mendjadi 

  

berita, 
itu 

siarkan 

bahwa dutabesar 
menjertai rombo- 

dutabesar 

Menurut wariawan UP di To- 
kyo, Ernest Hoberecht, keberang 
katan Kim Il Sung dan pemim 
pin2 Korea Utara lainnja ke 
Moskow itu menimbulkan teka- 
teki besar di Tokyo dan dalam 
pada itu timbul spekulasi, bahwa 
dalam pembersihan jang  achir2 
ini dilakukan di Korea Utara 
(al. terhadap menteri luar negeri 
Bak Hun Yun), telah ditangkap 
pula warganegara2 Sovjet Uni. 

Pembesar2 Korea Utara, menu 
rut dugaan kuat di Tokyo, mung 
kin sekali akan  membitjarakan 
konperensi politik tentang Korea 
jad. Akan tetapi tak seorangpun 
dapat menduga mengapa Suzda- 
lev. ikut serta. 

Ketika Suzdalev seminggu jl. 
datang di Pyongyang untuk me 
mangku djabatannja, ia 'memba- 
wa 13 orang pembesar  Sovjet 
dan anggota2 kedutaanbesar jang 
lengkap, untuk mengganti staf 
lama. 

Tetapi sebelumnja tidak per- 
nah diumumkan, apa jang terdja 
di dengan pendahulu  Suzdalev 
serta stafnja- 

| 

Kim Du Bong orang 
ke-2 di Korea-Utara? 

Siapakah memegang kekuasaan 

bolan2 pengatjau seperti D.I, T.LL, di Korea Utara, sementara Kim 
Bosch, Smith, Bambu Runtjing dll ,Il Sung dan pemimpin2 
jang mengatjaukan negara. Demikian pergi? Menurut dugaan di 'To- 

Corps Pela- | kyo: 

lainnja 

Kim Du Bong, presiden 
presidium, orang jg berkuasa. 

Ketika Suzdalev serta stafnja 
tiba di Pyongyang, mereka sege 
ra diperkenalkan kepada Kim 
Du Bong. Sesudah itu, pada hari 
itu djuga Suzdalev mengadakan 
pembitiaraan pandjang lebar de 
ngan Kim Du Bong dan Nam Il | 

bahwa peme-, 

  (Antara), 

Pi nerbangan 
Ketjepatan 722 Mil Se- 
djam : Dipegang Oleh 
Penerbang Inggeris' 

PERHIMPUNAN penerbangan 
Inggris .,,Roval Aero “Club” —. 
lam Rebo mengumumkan, bahwa 

|test pilot Inggris Nevilte Duke 
| telah berhasil. memefjahkan Kge 
kord terbang tjepat dunia, . jang 
hingga kini dipegang oleh. Letnan 
Kolonel Wiliam FE. Barnes-dari 
Amerika Serikat. Neville “Duke 
mematahkan rekord dengan lebih 
|dari 6 mil dalam 1 djam, ketika 
menerbangkan pesawat2 pemburu 
djet Inggris ,,Hawker Hunter” 
jang paling baru. tah 

Rekord jg dipegang -.oleh Barnes 
ialah 715,69 mil dalam: 1 djam, jg 
ditjapainja dengan pesawat ,,Sabre- 
jet” F-86 D ketika bulam Djuli jl. 

Akan tetapi tampaknja waktu ter 
bang Nevill Duke, ini, ialah.722 mil 
dalam 1 djam, tampaknja akan ku- 
rang daripada -selisih sebanjak 195, 
jg dibutuhkan untuk menetapkan re 
kord dunia baru jg diakui. Dan re- 
kord inipun belum lagi resmi. 

Neville Duke, test pilot (pener- 
bang  pentjoba) jg berumur 31: ta- 
hun itu, mentjapai rekord baru tadi 
ketika mentjoba .ketjepatan' 'pesa- 
wat ,,Hawker 
pantai Inggris selatan, - sedjauh 3 
km. Karena tjuatja buruk, ,.bumpy”, 
maka ia ingia menganggap “ pertjo- 
baannja tadi hanja bagai ,.trial 
run” sadja dan dalam beberapa hari 
j-a.d. ini ja akan mentjobanja lagi. 

(Antara). 

V.Fleet Adpisoer 
Militer Korea Slt. 
KALANGAN2 - MILITER- di 

Washington jg lajak dipertjaja  me- 
nerangkan hari Selasa, bahwa djen- 
deral James Van Fleet, “bekas. ko- 
mandan - tentara ke-8 di Korea, di 
duga akan diangkat - dalam. waktu 
singkat selaku kepala penasehat mili 
ter di Korea Selatan. Tetapi duta- 
besar Korea Selatan di Washington, 
dr. You Chan, Yang, menerangkan 
kepada Reuter, bahwa kedutaan. be 
sar Korea Selatan belum menerima 
penegasan :resmi tentang -pengangka 
tan tersebut. 

Djenderal Van Fleet: dewasa ini 
berada di Korea dengan American 
Korean Foundation, “suatu organi- 
sasi pemberian bantuar jg diketuai 
oleh saudara  Eisenhower, dr. Mil- 
ton Eisenhower. (Retter). 

Duta Russia Di 
Iran Bunuh Diri? 
Kedutaan Rusia di' Teheran 

Senen malam membantah berita2 
jang dimuat dalam harian2 di 
Iran bahwa dutabesar Rusia di 
Iran Anatoli Lavrenti telah me 
lakukan bunuh diri. Sumber2 ig 
menjiarkan desas-desus itu tak 
ada jang dapat mengatakan dgn 
pasti bahwa dutabesar itu mela 
kukan bunuh diri ketika ia men 

| dapag panggilan pulang ke Mos 
,kow Yintuk memberi pertanggu- 
(ngan djawab atas gagalnja usaha 
“partai Tudeh untuk merebut ke 
kuasaan dan membentuk  regime 
komunis di Iran, ketika Shah 
Reza Pahlevi didesak meninggal 

  

  

Hunter” tadi diatas . 

| (Menteri Luar Negeri). ' kan Iran pada tg. 18 Agustus il           
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ya aksi tersebut PEN 
ngah mestinja sudah didjalan 
lai tgl. 31 Agustus jbl., tetapi pada: 
tanggal tersebut, ternjata di Djawa 
Tengah tidak terdjadi pemogokan di. 

-paberik2 gula. Hal ini' mungkin di-, 
Mena 

  

i 

na a pemberian 
hi ri fihaknja P4 Pusat jang | 
engandjurkan supaja aksi gelom-. 

bang disesuaikan dengan keadaan di 
Disk ae “dibawah Pengin 

“D.P. S,B.G. Andjuran tadi pun di- 
berikan kepada DPP2 SBG 
wa Tengah dan aksi ini 

       

    

aah Ing ayan Gaga 
katakan, bahwa mungkin aksi tadi. 25 » . dengan keadaan Djawa 

» demikian keterangan dari 
P4 Daerah di Semarang, - 

2: Djumlah buruh SBG. 
Keterangan selandjutnja mengata- 

kan, bahwa kalau nantinja sudah 
mendjadi suatu kenjataan, bahwa 
SBG betul2 mendjalankan aksi mo- 
goknja, aksi ini akan diikuti oleh Ik. 
153.000 buruh gula seluruh Indone- 
sia jang bekerdja kepada ASSI. 

   

  

  

  

PAMERAN SENI RUPA. 
- Rebo tgl. 2 Pangan djam 9 pa- 

— grtelah dibuka dengan resmi Pamc: 
- ran Seni Rupa di Hotel du Pavillon 
Bodjong Smg. Upatjara pembukaan 
dilakukan oleh Ibu Budiono dengan 
pengguntingan pita. Sebelum upatja 
ra ini dilakukan, Ibu Milono selaku 

“Ketua Panitya mendjelaskan maksud 
“0. tudjuan dari pameran ini, a.l. mem- 

perkenalkan buah tjiptaan seniman 
seniwati Indonesia Angkatan Muda 

| dibawah pimpinan Dr. Murdowo da- 
“ri Solo. Kemudian Walikota Hadi- 

'subeno memberikan kata2 sambutan- 
— nja. Pameran ini - diselenggarakan 

| oleh Jajasan Pantjasilas  Jajasan 17 
». Agustus, Badan Kontak Sosial Eko- 

. nomi Wanita Smg., Perwari dan 
- Himpunan Budaja Solo. Lukisan jg. 

| ““dipamerkan tidak kurang dari 72 
— “buah, ukir?2an dan lain? pekerdjaan 
- “tangan. Barang2 ini dapat dibeli oleh 

“para pengundjung. Pameran dibuka 
|... hingga tgl. .S September dari djam 
B2 dan 17—20 -dan harga kar- 

Eg
g 

“untuk setiap oring. Pendapatan ber- 
| sih dari Pameran ini ketjuali dibagi 
antara panitya djuga untuk  mem- 

. bantu keluarga pelukis Gunadi jang 
telah meninggal. 

      

Sept. 1953. Pokok Soaloja 
raturan Pensioeu 

| di Sema 
| diseluruh Indonesia 
gelombang, karena tuntutannja me- 

pensioen jang ditolak oleh fihaknja Alge- 

nkan mu- | 

di Dja- 

gl. 31 Agustus 1953| 

  

“didapat keterangan, 
nesia mengantjam 

   

ID). Tuntutanrja DPP. 
kan pada tgl. 4 April 1953 dan perunding. 

kan dalam bulan Mei dan Djusi 
2 aa sebagaimana diharapkan 

     

Dr. - Andrejevic dari Jugoslavia 
bilang: Kesebelasan Indonesia tjukup 
lihay. Permainan hebat. Tjuming 
shooting-nja jang akan mendjadi pe- 
njempurnaan dari permainan jang 
hebat tadi masih kurang banget. 
. Mungkin keterangan Dr. ini akan 
lebih djelas lagi kaluk ia mau mem- 
pergunakan bahasa adpertensi Me- 
dan jang terkenal itu. Nafsu besar, 
tenaga etc. etc 

  

MONSIEUR POINTSOT TIBA 
DI SEMARANG. 

Pada hari Selasa pagi telah tiba 
di Kalibanteng Semarang dengan 
plane dari Djakarta Monsieur Point- | 
sot, seorang bangsa Perantjis ahli 
chemis (hard board), tehnis dan 

mechanisasi. Menurut keterangan 
seliau  mendjadi pegawai PBB 
dan  kedatangannja ialah 

mengadakan orientasi didaerah Ma- 
gelang - mengenai pelbagai  ba- 
han, seperti sepet/ampas kelapa 
jang sesudahnja dipres dapat 
dipergunakan sebagai dinding  ru- 
mah. Baniak lagi bahan2 jang ter- 
dapat di negeri kita akan diselidi 
ki. Beliau diiringi oleh sdr. Soewar-! 
s0 dari Balai Penjelidikan Kimia di' 

Bogor dan kedatangannja disambut 
oleh sdr. Soekatmo Kepala Perin- 
dustrian Djateng. 
nja mengatakan, bahwa  Monsisur 
Pointsot akan mengadakan  penin- 
djauan ke Pajaman (Magelang), di- 
mana akan didirikan pabrik kertas 
jang bahan/mesin perlengkapan un- 
tuk membikin kertas jang setiap ha- 
ri produksinja direntjanakan seba- 
njak 27 ton sudah tersedia. Bahan 
jang dipergunakan untuk  pembiki- 
nan kertas ini ialah merang. 

RUMAH KAKAN 
»KADIPOLO” 

Rumah-Makan ,,KADIPOLO” 

ai 

3g. 
terkenal di Solo dan Djakarta akan 
membuka tjabangnja di Djl. Mata- 
ram 830, Semarang, pada tg. 5 Sept. 
1953, mulai djam 17.00. 4. 
Lebih landjut para pembatja dapa: 

memeriksa iklannja jang dimuat hari. 
ini. 

untuk, 

Kabar selandjut- g 

“#rumahnja di Pekunden Wetan Smg. 

mur djuga. Ibu dari anak ini sedang 

1 

4 ORANG KAKI-TANGAN 
D.I. TERTANGKAP HIDUP2. 

- Hari Kemis pagi (27-8-53) jbl. | 
sedjak djam 7 hingga djam 10 
telah terdjadi tembak-menembak 
antara TNI Bat. 444 dgn grom 
bolan D.I. jang berkeliaran di 
desa2 sebelah barat Kawungan- 
ten. Kekuatan kita hanja 115 pe 

|leton, sedang fihak lawan tidak | 
kurang dari 200 orang dengan | 
bersendjata 3 bren. Untuk” meng | 
halau gerombolan ini, TNI mele 
paskan tembakan mortir 6 kali. 
Korban akibat itu belum dapat 
diketahui dengan pasti. Dalam 

dapat menangkap 4 orang kaki- 
tangan D.I. jang sedang berkelia 
ran didesa Tjimeneng. 

Diwartakan lebih djauh, bah: 
wa pada hari itu djuga sekira 
djam 13.00 siang seorang anggau 
ta grombolan tertembak mati di: 
Kawunganten. Setelah - digdakan 
penjelidikan, korban itu adalah 
seorang dari desa Kubang, jang 
menurut keterangan rakjat orang 
tsb. adalah mata2 grombolan D.I. 

Perlu diketahui, bahwa rumah 
rumah sebelah 'utara djalan kere 
|ta-api didesa Tjiawitali (antara | 
Sidaredja—Gandrung) boleh di- 

da malam hari penghuni ibukota 
Ketjamatan Gandrungmangun jg 
disebelah utara djalan kereta-api 
banjak jang pindah - kesebelah 
selatan, mendekati pos2 pertaha- 
nan kita. . 

PEKALONGAN 
MENINDJAU PERKAMPUN G- 

AN BARU. 5   
Kembangkuning” dan Madugowong 
(daerah Bantarbolang, Pemalang) de- 

jngan disertai Bupati Pemalang, ang- 
| gauta? D.P.D. Kabupaten Pemalang 
dll. pada tgl. 28-8-1953 dengan di- 
antarkan oleh Bupati dan Patih Pe- 
ikalongan serta beberapa wakil 
instansi dan djawatan telah menin- 
djau perkampungan baru di desa? 
Tjandiareng dan Pasekaran (daerah 
Batang), dimana mereka. dengan 
mata-kepala sendiri dapat menjaksi- 
kan tempat dan keadaan para pen- 

duduk jang belum lama berselang 
lah dipindahkan dari daerah-hutan 

'eninggaran ke desa? tersebut di- 

' 

  

   
Setelah dengan tjermat melihat se- 

gala sesuatunja, rombongan dari. Pe- 
malang itu pada djam 14.00 meninz- 

galkan perkampungan baru. 

  

DJAGALAH ANAK TUAN! 
Didapat kabar, bahwa Selasa pagi 

ibl. antara djam 9 seorang anak le- 
laki umur 1/2 -tahun telah kedapa- 
tan mati dalam sumur dihalaman 

| Menurut keterangan, “anak tersebut 
semula bermain2 dengan bola, ke- 
mudian bola masuk kedalam sumur 
dan anak terus terdjun kedalam su- 

bepergian dan ia tinggal dirumah de- 
ngan ajahnja. Korban kemudian di-   angkut ke RSUP. 

  

PE tjis untuk mengundjungi Rp. 1.— 

ptt 
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Oi 
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MASAKAN & DAPURNJA 
Tetap dibawah pimpinan dan pengurusan ahli2 

.. »KADIPOLO” Solo & Djakarta 
Harap para Langganan? sekalian, Saudara2, Kawan?, : 

ln n2 Njorja2 dan Nona2 machlam adanja. 

& F Ng | Terima" kasih atas segala perhatian dan kundjungan 
| 2. Jang akan datang. 

t | Hormat, 

i Direksi IK ADIP OL Os 

  

  

Dil. Kadipolo 167 : 
(TJAN SOEN TJIONG) 

— DJL. MATARAM 830 

| Di Rumch Sdr. OEI LIONG THAY 

   
“Rumab-Makan ,,Masakan Djawa” 

DJAKARTA 
(IE tik na 

Dj! 

pada 

(EMBER 1953 
Mulai djam 14.00 

Akan membuka Tjabangnja di 

MARA NG 
TEL. SMG 2203 

       

  

gerakan selandjutnja, tentara kita | 

katakan kosong sama sekali. Pa 

Serombongan penduduk NN ossari: : 

| watan Pekerdjaan Umum dapat 

1 KEP. KAMPUNG MEMERAS. 

melakukan pemerasan uang terhadap 

        

    

  

   

|STUDIE COMMISSIE PARTAI: ' 
| PARTAI POLITIK. | 

| Dari kalangan jang “mengetahui 
didapat keterangan, bahwa tidak Ia- | 
ma lagi mungkin akan diadakan re- 
pat P.K.A.N, (Panitya — Kesaiuan 
Aksi Nasional) jang maksudnja mem 
hitiarakan soal kedudukannja P.K.j 
|A.N. Sebagaimana pernah diwarta- f 

anggap sudah selesai kewadjibannja. 
'Berhubung dengan itu, maka kini 
merupakan suatu pertanjaan apakah 
|P.K.A.N. “akan terus berdiri atau 
mengachiri pekerdjaannja. 
Berhubung dengan itu partai? jang 

mendjadi anggauta P.K.A.N. ada jg. 
berpendapat, kalau toch P.K.A.N. 
dibubarkan, karena mengingat kewa 
|djibannja “sudah selesai, mereka 
akan berusaha untuk mendirikan 
suatu badan jang dapat mempelihara 
jadanja persatuan itu dan  mungkinj 
sebagai gantinja P.K.A.N, nantinja 

missie” dengan. bertugas mempela- 
djari keadaan politik. 

MAGELANG 
- LAGI TRANSMIGRASI KE 

SUMATERA SELATAN. 
Pada tg. 12 September jang akan 

datang - Djawatan — Transmigransi 
daerah Kedu merentjanaakn pem- 
berangkatan J.k. 500 djiwa kaum 
transmigran dari Kedu  kedaerah 
Lampong di Sumatra Selatan. Pembe 
rangkatan sebanjak 450 djiwa telah 
dilakukan pada tg. 31 Agustus jang 
lalu dengan menumpang. kereta-api 
extra dari Kutoardjo ke Djakarta 
dan seterusnja kedaerah transmigra-: 
si, Sebelumnja, para transmigran 
tersebut dikumpulkan dalam asrama 
di Kutoardfo dan Kebumen. 
Pemindahan penduduk itu jang 

terdiri dari orang2 berasal dari dae 
rah kabupaten Magelang, Purwore- 
djo dan Kebumen, adalah termasuk 
apa jang disebut transmigrasi umum. 

Oleh Surati kepala Djawatan 
Transimigrasi Kedu diterangkan bah 
wa meskipun transmigrasi ke Kali- 
mantan sering  ditawar-tawarkan, 
orang2 kebanjakan menghendaki ke- 
daerah Lampong, dimana pada 
umumnja mereka sudah mempunjai 
keluarga atau handai taulan jang-su 
dah lama bertempat tinggal disana 
sebagai transmigran jang djuga tadi- 
|nja berasal dari daerah Kedu. 

  

: 3: 
LALU-LINTAS ANTARA MA- 

| GELANG —JOGJA DITUTUP 
UTK. 6 DJAM LAMANJA. | 
Djawatan Pekerdjaan Umum Dja- 

wa Tengah daerah Kedu mengumum 

umum antara Magelang—Jogja -| 
wat Muntilan pada tangal 9 meng- 
hadap 10/9 jang akan datang, mu- 
lai djam 23.00 hingga 05.00 “ditutup 
berhubung dengan diperbaikinja diem 
batan besar diatas kali Blongkeng, 
Gekat Muntilan. 
Djembatan ,,Baley” jang sudah 

ada disitu pada malam tersebut akan 
diangkat sebentar oleh pihak Genie 
Militer setempat sehingga penjeleng- 
garaan mempertinggi ruang dibawah- 

nja jang sedang dilakukan oleh Dja- 

di- 
teruskan. 

KUDUS 
  

Sw. Kepala Kampung Demakan 
Katjamatan Kota Kudus telah lama 

penduduk jang mendjadi resortnja, 
terutama kepada penduduk Tionghoa 

orang2 jang ,,berada” Jainnja, ma- 
sing2 ada jang diperas Rp. 59.—' 
sampai Rp. 200.— untuk keperluan ' 
diri sendiri, demikian antara lain: 
bunji pengaduan jang diterima oleh 

          

     

       

     
     

    

   

  

    
    

    
     

  

        
       
     
   

' 

24 dalam pengusutan. 

| TEGAL 

1 | Didapat kabar, bahwa berkat ker- 

: #' Banteng” disebelah selatan 

5 | ganti djembatan jang rusak sebagai 
sg akibat longsornja tanah di Kali Ba- 
di | kung itu. 

1 djuga ,,hilang” karena geseran tanah 

5 piah untuk daerah Tegal disamping 

Lari ' waduk ini jang dimulai sedjak perte- 
sg . ngahan tahun 1952 diharapkan bisa 
3 selesai tahun 1957 dan 

s8 M3. jang tjukup untuk mengairi sa- 
#4. wah seluas 41.000 ha. 

(3 | NAN HUA — P.S.S.I. KOMBI- 

|pangan Stadion Semarang 

|ugo didapat dalam babak kedua pa- 

d|jang berwadjib pada tgl. 31 Agustus 
jl. Sw. telah diperiksa oleh fihak ig. 
berwadjib dan sebagian ada jang di- 
akuinja. Kini perkara tersebut masih 

Keterangan selandjutnja dari jang 
berdekatan menerangkan, bahwa Sw. 
tak begitu memperhatikan tentang 
keadaan kampung jang  mendjadi 
tanggungannja, malah sering mem- 
beri tjontoh jang kurang baik. 

  

DJEMBATAN BESAR BARU. 

dja-sama pihak militer, pekerdjaan 
umum dan pamongpradja di daerah 

“Tegal 
telah selesai membangunkan djemba 
tan besar jang baru sebagai peng- 

Kini masih diselesaikan 
djalan baru sepandjang 2 km. jang 

tersebut. Dapat ditambahkan, bahwa 
pekerdjaan2 diatas merupakan peker 
djaan besar jang menelan ribuan ru- 

pembangunan waduk Tjatjaban jang 
kini tengah diselesaikan pula dengan 
beaja Rp. 7.00.000.—.  Pembikinan 

akan da- 
pat menjimpan air sebanjak 90 djuta 

  

NASI 1—4. 

Pertandingan sepakbola jang di- 
langsungkan pada tgl. 2 Sept. dila- 

antara 
Kes. Nan Hua dan PSSI Komb. ber- 
achir 1—0 untuk kemenangan Kes. 
Nan Hua. Angka pada waktu menga 
s0 menundjuk 0—0, 

Kes. - Yugoslavia — Dja- 
karta Raya 3—2, 

Pertandingan jang terachir dari 
Kes. Jugoslavia jang dilangsungkan | 
pada hari Rebo petang dilapangan 
Ikada Djakarta melawan Kesebelasan 
Djakarta Raya berkesudahan  3—2 
untuk kemenangannja Kes. Jugo. 
Angka pada waktu istirahat menun- 
djuk I—1, , Goal kemenangan dari 

da waktu pertandingan kurang 1 me 
bit,      

  

Ikan pendirian panitya tsb. hania'f 
sampai pembentukan kabine. K'ni :| 
kabinet sudah terbentuk, maka di- 

|di Jogja akan dibentuk ,,Studie Com if 

mBok Siti Telah Hamil 
.32 Tahun Lamanja 

Tiap Kali Ia Pergi Ke Pasar Didjadikan 
Alamat Oleh Penduduk Bahwa Akan 
Terdjadi Hal-hal Jz Menggemparkan 

(Oleh : Korr. Kita) 

DUNIA TEMPAT SERBA-neka jang anch dan banjak hal 
jang kadang2 sering mustahil, seperti halnja mBok Sitti dari desa 
Trengguli katjamatan Bangsri (13 Km. dari kota Kawedanan) Ka 
bupaten Djepara, jang telah mengalami hamil dalm masa 32 

rang keras, entah barang keras en- 
'tah tulang, bagi penduduk didaerah 

tap dibuat tudjuan perhatian, 

kan, bahwa perhubungan lalu-lintas bab 

|probahan alam maupun keamanan. 

'di Pekodjan, Bitingan Pendek dun! 

  

4 

—-Juweni Ketemu Sumilah— 
| Achirnja Ia Kesasar Di Tengah Pekuburan 

"PADA HARI Djum'at malam Saptu (tgl. 28/29 Agustus) 
hampir tengah "malam, seorang bernama Juweni, pendjaga speda 

Negeri Gadja Mada, ketika ' dari 
orang tuanja didesa Selarong dan pulang ke kota Jogjakarta, 2 

djalan ia telah bertemu dengan seorang perempuan jg 
berparas tjantik. 

itu, belum mengenal Juweni, tetapi ia tidak | segan? 
didiawab, bahwa ia hendak ” pulang “ke 

pada Universitet 

ditengah 
belum dikenal, tetapi 

pada Juweni. Ketika 
kota, perempuan itu lalu minta 

sama-sama dengan 

rumah, dan Juweni menunggu 

Ketika perempuan itu ditunggu 
tjul, achirnja Juweni 
hendak memanggil perempuan 

bale dan dimuka 
berada dalam......... 

dengan perempuan itu. 3 
Kediadian sematjiam ini, 

oleh memedi 
sedang di Jogjakarta 
berapa orang, tetapi 
ku dirinja “bernama 
rang-kadjen. 

Soemilah   

(batja tiga puluh dua) tahun dan 
tahun. Perutnja selama itu tetap besar tetapi kalau sedang tidak 
»kumat perut mBok Sitti kimpes seperti perut orang. kebanjakan, 
itu pun hanja dalam beberapa hari sadja, dan jang hebat lagi ka- 
Iau ada orang jang sedang ,,njakiti” akan melahirkan anak dikam- 
pung desanja, mBok Sitti perutnja turut merasakan sakit. 

Kedjadian tersebut ketika suami- 
nja masih hidup (telah meninggal 
15 tahun jang lalu) telah diichtiar- 
kan obat dari bermatjam-matjam ra- 
muan baik rs@p dari dukun “ atau 
dokter, tetapi perut Bok Sitti tctap 
besar (kembung), malah menurut pe- 
meriksaan dokter, demikian ketera- 
ngan Pak Wedana Bangsri pada 
beritawan kita, Bok Sitti tidak me- 
ngandung penjakit apa-apa, tetapi 
dalam perutnja seakan-akan ada ba- 

Bangsri hal ichwal Bok Sitti itu te- 
se- 

tiap kali Bok Sitti ke- 
luar rumah dan pergi ke pasar, ten- 
tu membawa alamat baik mengenai 

.n.y.oy#o#.. 

Selandjutnja Pak Wedana  mene- 
rangkan bahwa Bok Sitti memang ti- 
dak pernah keluar rumah, tiap2 ke- 
luar rumah dan pergi kepasar tentu 
mampir ke-kawedanan Bangsri. dan 
minta makan, sesudah itu terdjadi- 
lah sesuatu, ini pendapatnja sebagian 
besar penduduk, antaranja ketika: 

1. R.M. Soemarsononadi mendja-. 
bat Wedana Bangsri «pada tahun 
1942 sebelum Djepang masuk, Bok 
Sitti pergi ke pasar, singgah kekawe- 
danan dan minta makan, 40 hari ke- 
mudian Djepang masuk dan R.M. 

Soemarsononadi oleh Djepang dihu- 
kum. 

2. Soeatmadji mendjadi Wedana 
dan sekarang Patih Djepara, Bok 
Sitti pergi kepasar, singah dan min- 
ta makan dikawedanan, beberapa 
hari kemudian petjah affaire Ma- 
diun. 

3. Sebelum Blanda melanggar per- 
djandjian Renville dan mendobrak 
daerah Republik (clash ke-II) kurang 
beberapa hari, Bok Sitti djuga pergi 
ke Pasar dan minta makan di Ka- 
wedanan. 

4. Bok Sitti pergi kepasar lagi dan 
minta makan dikawedanan, waktu 
itu Pak Soemitro mendjadi Wedana 
Bangsri jang kini diperbantukan di 
kabupaten Djepara, sesudah itu tim- 
bul kekatjauan didaerah Djepara 
oleh gerombolan Rasno, jang kini 
sudah tertembak mati. 

Hal jang demikian itu merata Ji 
kalangan penduduk bahwa walaupun 
bagaimana djuga Bok Sitti didalam 
»kesesngsaraannja” itu ' membawa 
petundjuk alamat, tetapi demikian 
Pak Wedana Bangsri, bahwa pendu- 
duk tidak memudja atau mengang- 
gap keramat pada Bok Sitti. 

Sedang bagi Pak Wedana sendiri 
berpendapat, bahwa dipandang dari 
sudut mystiek dan Ilmu Djiwa, Bok 
Sitti kena ,,bendu” atau tulah, jang 
biasa dinamakan busung (perut 
kembung). 

Hidup Bok Sitti tenteram, tak per- 
nah minta belas kasihan orang lain 
dan giat menanam tanaman jang 
menghasilkan buat dimakan sehari- 
harinja ditanah sekitar halaman ru- 
mahnja sendiri, walaupun perutnja 
besar tetapi dalam mentjangkul dill.- 
nja Bok Sitti kuat seperti orang bia- 
sa. Sampai kinipun Bok Sitti tetap 
hidup dan selalu diawasi penduduk, 
sebab kalau Bok Sitti keluar rumah 
tentu akan ada perobahan sesuatu. 

Demikian keanehan jang terdapat 
didaerah dekat pantai utara jang ter- 
sohor rakjatnja mahir dalam soal 
mengukir kaju. 

  

BANTUAN R.K.I. UTK. ME- 
MADJUKAN PERTANJAN. 

Dari kalangan resmi didapat ka- 
bar, bahwa baru2 ini telah diterima 
uang dari pemerintah pusat sebesar 
Rp. 1.750.000,—, sebagai bantuan 
Rentjana  Kesedjahteraan Indonesia 
untuk memadjukan pertanian dalam 
daerah Djawa Tengah. 

Uang jang diberikan itu, adalah 
sementara diperuntukkan untuk wak 
tu kwartal Il dan III tahun 1953. 
Uang sebesar Rp. 1.750.000.— itu 
akan terbagi untuk kebon bibit se- 
besar Rp. 410.000.—, perusahaan ta- 
nah, kering Rp. 190.000.—, balai 
pendidikan masjarakat desa Rp, 405, 
000.—, tanah larut Ry. 500.000.— 
dan untuk tanaman perdagangan Rp. 
245.000.—, Dalam tahun 1952 jang 
lalu bantuan R.K.I. terhadap ini te- 
lah mengeluarkan uang sebesar Rp, 
5.301.354,28, sebagaian besar dari! 

  

rena ia djuga hendak pulang ke kota dan rumahnja dikampung 
Tegal-Lempujangan Jogja. Begitulah mereka berdua djalan ber- 

beromong-omong 
Ketika sampai didesa Tiepit, menurut perasaannja Juweni, keti- 
ka mereka, berada dimuka sebuah rumah, perempuan itu menga: 
takan hendak mampir dulu dirumahnja pamannja dan Juweni 
diminta, supaja tunggu sebentar. Si perempuan 

menoleh. kekanan-kiri 

ketika diketahui dari sinar bulan, bahwa ia tidak ada diatas bale- 
rumah, tetapi duduk diatas batu kidjing dan 
kuburan. Juweni, karena ketakutan lalu lari 

pulang menudju ke Djokja, dan tidak tau apa jg telah 

sudah kedua kalinja ditempat kuburan Tijepit itu, 
sendiri djuga pernah dialamkan oleh. be- 
perempuan jg bisa menghilang itu, menga- 

  

menengok 

Walaupun perempuan 
menanja 

untuk djalan bersama-sama, ka- 

sebagaimana . mestinja. 

masuk — dalam 
sambil duduk (diatas  bale-hale: 
sampai lama tidak djuga mun- 

dengan — maksud 
itu. Tetapi ia mendjadi terkedjut 

terdjadi 

jalah seorang lelaki di goda” 

dari tanah-kuburan didekat Ku-   
kini sudah mengindjak umur 56 

k 

Lagi Pem banuh 
Badjened Ke- 

. sampai berapa kemiskinan 

@ 

Kaum 
Ladang Dan Sawah 

kanan kiri sepuluh sen, 

hidup didesa, orang tani, sama 

tani. 

Belum diketahui dengan angka 
angka jg pasti, berapakah djum 
lah penduduk di Djawa jang 
benar2 hidup mendjadi orang 
tani, tetapi jang dapat diketahui, 
bahwa luasnja sawah pekarangan 
dan ladang seluruh Djawa ada 
8.062.600 ha., dan daripada sa- 
wah, ladang dan pekarangan se- 
luas itulah jang mendjadi pokok 
penghidupan orang2 tani, dari jg 
paling lemah, sampai jg paling 
kuat. Jang kita maksudkan petani 
kuat, adalah mereka jang mem 
punjai sawah atau ladang $ ha ke- 
atas, sedang jang dimaksudkan 
orang tani lemah, adalah mereka 
jang hanja mempunjai sawah 
atau ladang kurang dari setengah 
1a. 

Hanja 12 fo. 
” 

Untuk membajangkan bagaimana 
sebetulnja dunia orang tani jg se- 
sungguhnja, mudahlah bila kita da- 
pat. mengetahui, bahwa  djumlah 
orang tani jg hanja ' mempunjai sa- 

wah atau ladang kurang dari sete- 
ngah ha. itu ada 7090 dari djumlah 

apa jg dikata ,,orang tani “seluruh- 
nja,” sebaliknja jg dikata orang tani 
kuat, ialah dengan sawah atau la- 
dang lebih dari 5 ha., hanja...... ly 
(dengan tulisan: setengah) Yo sadia. 
Dengan demikian 291290 jg lan, 
terdiri dari orang2 tani jg mempu- 
niai sawah atau ladang, lebih dari 
13 ha. sampai kurang dari 5 ha. 

Untuk meneropong lebih landjut, 

orang2 
tani dalam rombongan jg 7090 itu, 
maka kita rasa baik djuga kita so- 
dorkan angka2 penjelidikan Djawa- 
tan Pertanian Jogjakarta tentang 
penghidupan penduduk desa, menu-   tan gkap | 

SEORANG ARAB jg dituduh 
tersangkut dalam peristiwa pem 
bunuhan direktur ..Marba”, Ali 
Badjened, 2 hari jang lalu telah 
ditangkap dikota Lawang, Djawa | 
Timur, oleh pihak kepolisian di | 
sana jang dalam hal ini bekerdja | 
soma dengan kenolisian Dirkarta 
Raya. Seperti diketahui, direktur 
«.Marba” ditembak mati kira-kira | 
20 hari jang lalu didjalan Asem j 
Lama, Djakarta, sewaktu ia ber 
maksud naik kedalam mobilnia'| 
sesudah mertamu dirumah kawan | 
nja Awab Alhadjeri. 

  

Dengan penangkapan jg dilakukan 
dikota Lawang itu, maka sampai se 
karang ini polisi telah menangkap 2 
orang Arab jg dituduh tersangkut 
dalam peristiwa pembunuhan itu, | 
seperti telah dikabarkan, seorang Ia 
gi jg djuga telah ditangkap dan se- 
dang dirawat dirumah sakit karena | 
luka2nja terkena sasaran peluru ka! 
wannja sendiri, telah berhasil mela 
rikan diri dan sampai sekarang be- 
lum tertangkap kembali. 

Perkaranja 
Drs Hartono 
Sampai Sekarang Belum 
Ada Hal2 Jang Mentju- 

' rigakan 

(dang, antara 
'rut imbangan luasnja sawah atau la 

ditjatat bahwa 
tiap2 orang penduduk '“ Kabupaten 

Bantul, hanja mendapat persediaan 

tanah 410,85 meterpesagi, atau se- 
perduapuluh lima ha. Bila di perhi- 
tungkan menurut diumlah keluarga, 
maka tiap2 keluarga mendapat per 
sediaan tanah 1606,35 meterpersegi, 
atau 0,16 ha. 

lain 

"“Dengan angka? itu, kita akan bisa 
menghitung sendiri tiap2 orang, atau 
dap2 keluarga dalam satu tahun bi 
sa mendapat persediaan penghidu- 

pan berapa kg. beras, bila kita me- 
ngetahui, bahwa didalam tahun ini 
rata2 tiap ha. sawah menghasilkan 
padi kering 23, 43 kwintal, dan pa- 
da umumnja padi kering 'setelah 
djadi beras, beratnja susut 40769 

Siapa jg akan mengiri kepa- 
da penghidupan orang tani, setelah 
melihat kenjataan2 itu? 

Kita akan bisa membandingkan le 
bih djelas, apakah setelah berdjalan 
lebih dari 13 tahun, hidupnja orang2 
tani bisa mendapat kemadjuan atau 
tidak, kalau kita mau menengok se 
bentar tentang statistiek perekono- 
mian rakjat pada tahun 1939, da- 
lam mana dinjatakan, bahwa seluruh 
penghasilan orang2 tani termasuk 
hasil2 bumi jg mendjadi export, ada 
f 607.000.000 dan dengan ' berdasar 
kan angka ini, maka dalam. perhi- 
tungan dengan dasar djumlahnja dji 
wa, tiap2 orang tani di Djawa, se- 
tahunnja hanja mempunjai pengha- 

f 19,30 (sem 
bilan belas rupiah, tiga puluh sen), 
atau tiap2 bulan kira2 f 1,60, atau 
setiap hari lima sen, dengan   

TENTANG PERISTIWA Kepala 
Djaw. Pharmasi Kem. Kesehatan, ! 
Drs. Hartono, jang sebagaimana di 
ketahui didengar keterangan?2nja oleh 
Djaksa Tinggi berhubung dengan 
adanja tulisan2 dalam sementara su- | 
rat-kabar di Djakarta dan karena 
adanja pengaduan? jang disampai- 
kan orang, jang bersifat tuduhan 
tentang terdjadinja ketjurangan  da- 
lam Djaw. Pharmasi mengenai djum 

lah besar obat2an seharga djutaan 
rupiah, oleh Djaksa Tinggi Sunarjo 
diterangkan, bahwa persoalan terse- 
but sampai sekarang masih belum 
adt keputusannja,” dalam arti kata 
belum dapat ditentukan setjara po- 
sitif apakah Drs. Hartono benar 
bersalah ataukah tidak. 1 
Sampai sekarang ini, ' mengenai 

persoalan tersebut, tidak ada hal2 

jang mentjurigakan, tetapi walaupun 
demikian, pemeriksaan atas diri: Ke- 
pala Djawatan Pharmasi itu belum 
bisa dianggap sudah selesai, demi- 
kian Djaksa Tinggi Sunarjo. 

    

    SN 
ARDIWINATA KE MEKKAH. 

Keberangkatan ” kepala djawatan 
imigrasi Mr.  Ardiwinata ke Mek- 
kah itu, selainnja untuk naik hadji 
djuga adalah untuk mengurus bebe- 
rapa soal2 jg berhubungan dengan 
imigrasi, demikian keterangan jg di 
peroleh P.I. Aneta dari fihak jg me 
ngetahui. Antara lain akan diselidi- 
ki kemungkinan2 dari orang2 Arab 
kelahiran Indonesia, jg mempunjai 
kewarga-negaraan Indonesia, untuk 
kembali ke Indonesia. 

UDJIAN UNIVERSITER, 
Pada Fakultet Ilmu Pasti dan 

Alam di Bandung pada tanggal 28 
ig lalu telah lulus udjian sardjana- 
muda Ilmu Pasti dan Ilmu Alam 
Nona Idjah Natadipradja dalam dju 
rusan p jaitu dengan ilmu Tumbuh2- 
an dan Ilmu Hewan sebagai mata- 
peladjaran utama dan Ilmu Alim, 
Ilmu Kimia dan didaktik Tlmu Bio-   uang ini adalah uftuk keperluan ka- 

rang kitri, - ' 

  

logis sebagai mata-peladjaran — tam- 
bahan, . 

  

  

keterangan, bahwa penghasilan ini, 
untuk keperluan makan, pakaian, 

rokok, penerangan dan lain2 keper 
luan hidup. 

|. Mengirilah, kalau mau mengiri pe 

kerdjaan orang tani, meskipun har- 

ga beras sekarang lipat 20 kali Ie- 
PE 

Penderitaan orang2 tani jang 
sedemikian itu, hanja bisa diatasi 
bila mereka bisa mendapat tam 
bahan tanah2 baru, karena dgn 
tambahnja tanah2 baru, berarti 
lapangan penghasilannja mendja- 
di tambah, tetapi dalam penjeli 
dikan2 jang dilakukan pada achir 
tahun 1950, ternjata di  Djawa 
boleh dikata sudah tidak ada 
sama sekali tanah baru jang bisa 
didjadikan sawah atau ladang, 
malahan kenjataan, bahwa berhu 
bung dengan kepentingan pengai- 
ran, maka banjaklah tanah2 be- 
kas hutan, jang dahulu dirusak 
oleh Djepang, harus dikembali- 
kan mendjadi hutan tutupan lagi, 
tidak sadja untuk keperluan 
pengairan, tetapi djuga ' untuk 
mentjegah djangan sampai terdja 
di tanah2 longsor, Dengan demi 
kian, maka tambahan sawah atau 
ladang baru, tidak bisa diharap. 
Sedangkan demikian,  djumlah 
penduduk terus menerus tambah 
diantara 1 sampai 1/2 Yo, dengan 
lain perkataan tiap2 tahun pendu 
duk di Djawa paling sedikit tam 
bah setengah djuta orang. 
Tidak bisa disangkal, bahwa ta- 
nah-tanah jg sekarang mendjadi 
miliknja apa jang dinamakan 
orang tani, pada satu turu- 
nan lagi, sudah dibagi2 menurut 
banjak sedikitnja anak2-nja, atau 
ahli warisnja, hingga tentu makin 
sempit. 

Satu hal jang meminta berhati 
an, kalau pada tahun 1939 tiap2 
orang tani hania bisa mendapat 
penghasilan untuk keperluan hi- 
dupnja sehari lima sen, dan 
sekarang setelah berdjalan 13 ta 
hun, tiap2 orang tani sudah ada 
jang hanja bisa mendapat perse- 
diaan hidupnja dalam setahun 
hanja seperduapuluh Ii- 
ma ha, apakah jang akan kita 
hadapi pada satu keturunan lagi?   

  

Pokok Penghidupan 
Tani 

Merupakan Sumber 
Kekajaan— jumlah Tani Kuat Ha- 

nja Setengah Prosen 
(Oleh Darmesoegito Koresponden Kita Di Jogja) 

KALAU ORANG membandingkan harga2 bahan makanan, 
terutama harga beras pada djaman sebelum perang dengan 
rang, dengan tidak disengadja timbullah rasa mengiri pada peker- 
djaan pertanian. Beras jang dahutu 9 

sekarang telah meningkat : 
lipat duapuluh kali lebih. Tetapi benarkah karena 'iitu, orang2 jg 

seka 

tiap2 kg. hanja berharga di 
sampai 

mendjadi kaja sebagai dugaan 
banjak orang? Rasa mengiri kepada pekerdjaan tani, dan perta 
njaan demikian, tidak akan timbul, kalau orang mengetahui be- 
nar tentang apa jang sebenarnja dikata dengan istilah orang 

UT 
ANGKAT 

  

PERLOMBAAN 
BESI. 

Dalam perlombaan 
kelas setengah-berat untuk merebut 

angkat besi 

kedjuaraan dunia jang diadakan di 
Stockholm, djago Amerika, Norbert 
Schemansky telah keluar sebagai 
djuara dengan djumlah angkatan se- 
berat 442.5 Kg, sedang untuk ang- 

katan bagian clean & jerk sadja di- 
tjapai angkatan seberat 180 Kg. 
Mengenai prestasi Schemansky da- 

lam angkatan clean & jerk jitu, lebih 
djauh UP mengabarkan, bahwa re- 
kord itu telah diakui sebagai rekord- 
dunia baru sebagaimana diumumkan 
dengan resmi semalam di Stockholm. 

Rekord lama atas nama Schemans 
ky sendiri ialah 177.5 Kg. 

Plan 5 Tahun 

Kehutanan 
Berdjalan Dgn Lantjar 

(Oleh Kor Kita) 

DALAM pertjakapan dengan 
sdr. Sugeng kepala Djawatan Ke 
hutanan Inspeksi II daerah Kedu 
Selatan jang meliputi  Purwore- 
djo, Kebumen dan karesidenan 
Banjumas, wartawan kita mem 
peroleh keterangan, bahwa luas 
hutan di Kedu Selatan 42,000 
ha. Akibat revolusi jang lalu ke 
dapatan rusak ada 17.000 ha, hu 
tan. Sedjak tahun 1950 sebanjak 
14.000 ha telah dibutankan kem 
bali. Djika pekerdjaan pemba- 
ngunan kembali hutan2 beserta 
dengan pemeliharaannja  berdja- 
lan sebagai keadaannja sekarang 
Ini, maka seperti keadaan sebe- 
lum perang akan dapat ditjapai 
kembali selambat-lambatnja pada 
tahun 1955 dan tidak 10 tahun 
lagi sebagai jang telah direntjana 
kan semula oleh pemerintah pu- 
sat. Dalam pada 'itu R.M. Iskan 
dar Wreksonegoro kepala Djawa 
tan Kehutanan Kedu Utara dim. 
hal pembangunan hutan didaerah - 
nja mengemukakan, bahwa dari 
luas hutan 53.600 ba akibat revo 
lusi mendapat kerusakan 13.856 
ha, termasuk tanah2 serobotan 
4.817 ha. 

Diterangkan, bahwa eplan 5 ta 
hun menghutankan kembali, se 
karang hampir selesai dikerdja- 
kan. Tanah2 serobotan telah di 
tanami kaju rimba dan tumpang ' 
sari, hasilnja mereka sendiri sela 
ma 3 tahun jg lalu tidak kurang 
dari Rp 5.528.357. Daerah hutan 
Kedu Utara meliputi kabupaten 
Magelang, Temanggung, ' Wono 
sobo, sebagian karesidenan Sema 
rang, Pekalongan dan Surakarta. 
Tempat2 hutan ini telah mengha 
silkan kaju damar, bahan untuk 
dapat membuat keperluan sport, 
kaju Alcazia Decurents bahan 
penjamak kulit dsb.-nja. Pasarnja 
selain dikota Magelang sendiri 
djuga sampai Surakarta, ' Jogja, ' 
Pekalongan, Semarang, Djakarta. 
Kaju Pinus adalah bahan kertas 
jang tidak lama lagi, oleh peme: 
rintah pabriknja akan didirikan 
di Purbalingga. 

  

SIARAN RRI TRITUNGGAL., 
Semarang, 3 September 1953. 
06.10 Irama ringan: 06.45 Suara 

bersama, 07.15 Xavier Cugat: 07.30 : 
Orkes Krontjong M. Segi, 12.05 Or 
kes Hawaiian The Hula Swingers: 
12,30 Untuk kaum ' Wanita: 13.15 
Lagu2 Populer: 14.30 Bunga ram- 
pai hid Tossema: 17.05 Lagu ka- 
nak2, 17.10 Dongengan kanak2: 
17.45 Orkes Gordon Jenkins, 18.15 
The New Italia Gaurtets 18.30 Or- 
kes Puspa Kentjanas 19.39 Tepat- 
kah? 20.45 Lagu2 Indonesia Timor: 
21.15 Wajang Orang oleh Kei Ka- 
rawitan Studios 22.20 Wajang Orang 
(landjutan), 24.00. Tutup. : 

Surakarta, 3 September 1953. 
06.03 Genderan pagi: 06.45 Gen- 

deran pagi, 07.15 “Genderan pagi: 
07.45 Genderan pagi (landj): 12.03 
Siang gembira, 12.15 Musik ballet: 
12.45 Hiburan siang oleh ORI: 
13.45 Dari Malaya, 14.00 Hidangan 
Pemuda Maluku: 14.15 The Loss 
Chords, 17.05 Dufia kanak2: 17.40 
Kamus Harian, 18.15 Kiriman dari 
pulau Kelapa, 19.30 Irama Klasik 
hidangan I.S.M.S.: 20.30 The Moon 
Islanders: 21.20 Rajuan malam oleh 
O.K. Irama baru, 22.15 Pembatjaan 
buku diseling genderan: 23.00 Tu- 
tup. 

Jogjakarta, 3 September 1953, 
06.10 Hidangan Andre  Kostela- 

netz, 06.40 Pelbagai orkes Kron- 
tiong: 07.10 Riang gembira di wak- 
tu pagi: 07.45 Irama Tionghoa mo- 
dern, dalam Wals dan tango: 12.00 
Langgam dan Krontjong: 12.30 Be- 
berapa orkes rnigan barat: 13.15 
Klenengan pulau Bali: 13.45 Per. 
mainan piano tunggal: 14.00 Musik 
untuk pengantar makan: 17.00 La- 
gu kanak2 oleh GSRM di-iringi mu 
sik irama masa: 17.45 Ork. 
Melachrino, 18.15 Dunia olah raga, 
18.30 Kerontjong aseli O,K. ' Pase. 
gam, 19.40 Lagu2 Maluku “oleh 
Suara Maluku: 20,15 Imbauan 

& & # era du, 20.30" Siapa “tahu? 21:36 Ba 
lam tirakatan motjopat: 22.15   6 a Mas 

tjopat (landj.): 23,00 Tutup, Ya 
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| lam dunia kapitalis, lebih banjak. pu: 

' “(Reuter-Pia). 

“Utk Bubarkan| 

“Perlu 
Polisi Neurenberg Senen ma- 

lam membubarkan dgn agrangan 
ongkat sebuah rapat dari Deut- 

c Reichs Partai jang ekstrim 
in, dimana akan berbitjara 

bekas kolonel Luftwaffe Hans 
Uriok: Mana skipun walikota 

urenberg melarang rapat itu 
diadakan, dikan tetavi Ik 3000 
orang b disalah satu Ia- 
pangan. dan tidak 
mengin h2 polisi ig 
disamp: 3 mereka de- 
ngan alat2 pengeras suara. 

Setelah polisi men ubarkan mere- 

     
   

Masuk Ker 
Djuga Terdapat Di R     
    
   
     

  

   

beke d »malas-malasan 2 
kementerian2 € ati 
merintah inja. 
menurut siaran Radio 
Menurut dekrit baru 
terian2 dan badan2 

       

    

   

    

    

poker: djurang ben
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13 djam terlambat, hingga 

djauh Ke mna ba Belum lagi di: 
adakannja ',rapat2 jang tak ada 

      

achir2nja” pada mala 

.Pravda” menerangkan, bahwa 
dekrit baru ini dimaks sup 
kaum buruh mulai sekarang  tjukup 
waktunja jang terluang pada malam 
hari, untuk anak-isterinja dan untuk 
pendidikan kebudajaan dan politik- 
nja. (Antara). : 2 $ 

Pada tanggal 25 Agustus ini di Bu- 
dapest telah dibuka Stadion Kebang- 
saan jang baru. Sedjumlah orang 
banjak diatas mimbar sedang me- 
njaksikan para atlit jang ber-defile. 
Sebagai pertandingan pertama jang 
dilangsungkan dilapangan ini adalah 

antara Norwegia dan Hongaria. 

  

   

   

   
   

              

        

  

    
   

'hnomi dan sosial Mesir. 

aksudkan supaja | 

PE e | 
If Satu Diantara 7 Oran 
Ba ee, “Pantang 

“ig diumumkan hari Senen jl. 

».. termasuk golongan 

ber jg dapat, mengetahuinja, 

golongan. ini, Sebelum 
sudah mendjawab. 

ka Ta neh 

    

  

ika 

Rakja 

  

   

Andjurkan   

   

  

berseru kep 
|supaja dapat mengatasi keadaan 
| entjana kebangkrutan 
»Reuter” Gilbe 

na kebangkrutan ekonomi: oleh 

— . 
| Djenderal Nadjib dan pemban- 
tunja2nja sekarang sedang me- 
rombak sama sekali struktur eko- 

Setjara 
'mendalam mereka mengadakan 
perobahan2 agraria, mengadakan 
Iperundang2an perburuhan dan 
tentang modal, sedangkan pa- 
mong pradja serta djawatan2 pe 
merintah  lain?nja  diorganisasi 
kembali. 

Pemerintah Mesir telah mem- 
| borong hasil panen kapas dengan 
harga pasti, dan Bursa Kapas 
Iskandariah, jang oleh pasha2 te- 
lah dirobah mendjadi tempat dju 
di raksasa itu, ditutup. 

Kapas adalah dasar daripada 
perekonomian Mesir.   
  P3    

    

Akan Djadikan I BB Bagian Dari State 
Departinent-nja —”- 

HARIAN PARTAI Komun is ovjet Pravda hari Selasa menja 
takan, -bahwa Amerika Serikat m empunjai tudjuan untuk mendja- 
dikan PBB sebagai bagian dari pada State Deparment Amerika, 
demikian menurut kabar kantor berita Sovjet Tass jarg telah di- 
terima di London. Harian Pravda 
wa pertentangan2 antara Amerika Serikat 

nja, istimewa dengan Iaggeris, makin mendjadi njata, 
diplomasi Amerika mendjadi lebih kasar dan keras 

mengatakan lebih landjut, bah-: 
dan negara2 barat lain- 

sementara 

nja untuk memperkuat kediktatorannja didunia kapitalis. 

Seorang penulis dalam harian 
Pravda tadi mengatakan, bahwa 
Amerika Serikat menghendaki PBB 
sebagai alatnja dalam memperluas 
dan mengkonsolidir monopoli Ame- 
rika Ke dan kekuasaannja di- 
dunia. PBB djuga akan digunakan 
untuk melandjutkan perang dingin 
terhadap negara2 perdamaian “dan 
sosialis. Pravda mengatakan, bahwa 
keinginan2 Amerika Serikat itu se- 
suai dengan tuntutan2 John ' Foster 
Dulles baru ini agar piagam PBB di 
tindjau kembali. 1 1 

Achirnja Pravda mengatakan, bah 
wa lebih banjak usaha Amerika un- 
tuk memperkuat kediktatorannja da- 

la pertentangan2 jang didjumpsinja. | 

  

ongkat Dan Pom- 
pa Kebakaran 

  

   

    
    

        

     
    

         

ka, sebagian dari kaum demc 
menjerbu gedung tidak djauh 

situ, dimana sedang berlangsun,     

   
dengan mudah, tepi dihalauka : 
polisi. Walaupun dilarang DRP m 
ngadakan lagi sebuah pertemuan di- 
suatu tempat dekat Nuerenberg de- renberg de-| untuk 
ngan diketuai oleh Rudel. Polisi ter- 
paksa menggunakan pompa2 kebaka: h: 
ran untuk membubarkan 
jang hadir. (AFP) 

TAMBANG PHOSFOR 
2 SE BARU Mn 

— Para ahli geologi RRT telah 
menemukan suatu tambang. phos- 
for jang kaja di prop £wei- 
chow. Menurut taksiran lapisan2 
phosfor jang dipermukaan tanah 
sadja ada sebanjak 10 djuta ton, | 

2000 orang 

  

   

  

 Diketemukannja tambang terse- 
but merupakan modal jang ber- 

tur GIA dan wakilnja, jalah ma 

Idan mr. Muchtar. 

pemeriksaan akan diteruskan pa 
. Ida hari Kemis j.a.d. 

Keunggulan 

»Skyrocket” 
Naik 83.000 Kaki Lebih 
“ANGK. LAUT A.S. pada ma 
lam Selasa mengumumkan di 
Washington bahwa pada hari 
Djum'at jbl. letnan kolong! Ma- 
rion E. Cari dalam mentjoba 

ian baru, jg tahan tekanan 
tinggi, dengan menggunakan pe 
sawat ,,Douglas Skyrocket” telah 
mentjapai rekord dunia baru, jg 
tak resmi bagi penerbangan ting 
gi jani 83.235 kaki. Rekord lama 
terbang tinggi ialah 79.494 kaki 
ditjapai oleh Bill Bridgeman dgn 
pesawat ,,Skyrocket” djuga dalam 
tahun 1951. Tetapi rekord Carl 
ini tak akan diakui sbg. resmi 
karena pesawatnja ,,Skyrocket 
D-558-1I” tidak mulai terbang 
dari tanah tetapi dilepaskan dari 

Isebuah pesawat B-29 pada tinggi 
34.000 kaki. (Antara) 

  

G. L A. MENGADU 
Dr. A. K. GANI I 

Berhubung dengan karangan 
direktur Pioneer Aviation Corpo 
ration, dr. A.K. Gani, jang me 
ngetjam Garuda Indonesian Air 
ways dan disiarkan oleh beberapa 
harian, fihak GIA telah menga- 

|djukan soalnja kepada kedjaksaan 
agung untuk melakukan tuntutan 
terhadap dr. Gani jang dianggap 
telah melakukan serangan2 jang 
tidak semestinja itu. 

Berdasarkan atas pengaduan fi 
hak GIA, maka mulai hari Senin 
pagi fihak kedjaksaan agung te- 
lah mendengar keterangan direk 

sing masing dr. van Konijnenburg 

Perkara ini selandjutnja -ber- 
ada ditangan djaksa Notosusanto 
un melakukan pengusutan se 
landjutnja. Hasil2 pemeriksaan 

ari Senen belum diketahui, teta 

pi diperoleh keterangan, bahwa 

  

"Suatu delegasi pemuda India, jang 
telah menghadiri festival pemuda se 
dunia di Bukarest hari Minggu tiba 

di Moskow, demikian menurut sia- 
rar kantor berita Rusia ,,Tass”. Ta- 
mu2 dari India itu disambut dengan 
hangat di setasiun oleh sedjumlah be 
Isar delegasi pemuda2 dari perusaha 
lan2 dan perhimpunan2 sekolah serta 
wakil2 komite anti safcist dari pernu     barga sekali bagi industri kemia 

dan metalurgi, Ida Rusia, ! LNG 

MENURUT DETAIL2 tjatjah 

.pat 1 orang jg termasuk golongan orang jg ,pantang disintuh'” 
| (untouchables — paria's), karena menurut adjaran2 orhtodox me- 

| teka itu dipandang nadjis, orang tak berkasta. Djumlah  pendu- 
| duk India seluruhnja ada 356.700.000 djiwas 
| tak berkasta tadi ada 51.343.890 djiwa, dari 

mu 1 tani. Sementara itu pemerintah India telah 
 merentjanakan sebuah undang2 untuk menghapus golongan jg 
pantang disintuh ini, sesuai dengan U.U.D. India, Menurut sum-' 

rentjana tadi kepada pemerintah2 negara bagian, 
Pantang Disintuh dan kepada anggota2 parlemen jg termasuk | 

tgl. 30 September j.ad., 

rakjat 

Sedbon dari K 
|tjana kebangunan kembali ekono mi, 

njkan kepada rakjat, bahwa Mesir 

fharus diutamakan daripada poli tik. 

——Paria Di India——| R 
g Merupakan Orang Jang || 
Di Sintuh 

diantara tiap2 7 orang India terda- 

djumlah orang jg 
padanja 38! djuta 

pemerintah. pusat telah kirimkan 
Federasi Kaum 

mereka harus 

te 

djiwa India 'jg paling . baru, || 

Ihukan tentang   (Antara). 

ii Ekonomi Dulu: 
»| Main Politik Belakang 

— INadjib t Mesir Kerd'a-Keras Utk| 
Na Pembangunan Mu 

dan dibantu oleh 2 atau 3 men 
Mesir supaja bekerdja keras, 

ekonomi jang berada  dininggir 
itu. Demikianlah tulis wartawan 
airo. Ketika mengumumkan ren 

pemerintah Mesir menerang 
beraga dipinggir lembah bentja 

sebab 

Dewan utk. Memperkem- 
bang Produksi terbentuk. 

Pemerintah Mesir selandjutnja 
telah membentuk sebuah badan 
perentjana jang diberi nama De- 
wan untuk Memperkembang Pro 
duksi, guna mengkoordinasi 25 
rentjana pembangunan nasional 
jang penting2. Projek2 ini dimak 
sudkan untuk memperkembang- 
kan pertanian dan industri, tena- 
ga  hydro-elektris dan pertam- 
bangan, serta mempertinggi taraf 
hidup rakjat Mesir. 

Rentjana raksasa untuk 
kemakmuran. : 

Dewan Produksi telah memberi 
idzin pelaksanaan rentjana2 pen 
ting, diantaranja projek elektrifi- 
kasi di Aswan, jang akan makan 
biaja £ 10.341.000: pekerdjaan 
ini diserahkan kepada kongsi2 
Perantjis. Telah di-idzinkan pula 
pelaksanaan rentjana perkemba- 
ngan desa. dan rehabilitasi, jang 
akan makan biaja £ 15.000.000, 
dengan bantuan ahli2 tehnik jg 
disediakan oleh Program pasal 4 
Amerika Serikat. Disetudjyi pula 
rentjana pembuatan djalan dan 
komunikasi jang makan “ biaja 
£ 10.000.000. 

Rentjana jang terbesar ialah 
rentjana pembuatan sebuah dam 
baru disungai Nil, jang akan ma 
kan biaja £ 200.000.000. 

Menurut rantjangan, dam ini akan 
memungkinkan perluasan tanah jang 
ditanami, dengan 7.000.000: acre la- 

Ss. #gi, disamping itu, akan dibangkitkan 

Ranvi M Shah A.S. 

tenaga hydro-elektris untuk industri 
badja dan modernisasi kehidupan di 
desa2 Mesir. 

Ahli keuangan Mesir Dr. Abdul 
Djalil al Amary, jang berhasil men- 
djualkan hasil2 panen kapas, meng- 
imbangkan lagi balans dagang dan 
pada umumnja mentjiptakan keada- 
an keuangan jang sehat itu tak lama 

"lagi akan terbang ke Washington un- 
tuk berusaha mendapat pindjaman. 

. Sementara itu Djerman Barat telah 
menawarkan perlengkapan seharga 
£ 80.000.000, dalam suatu usaha 
untuk mendapatkan konsesi. 

Djurlah pegawai nege 
ri terlalu banjak.   

Selama generasi2 jang lampau, 
evolusi ekonomi Mesir dikuasai 
oleh djawatan2, jang terlalu be 
sar itu djika dibandingkan dgn 
kebutuhan dan kemungkinan eko 
nomi Mesir. Pamong Pradja dima 
sa jang lampau ,,mentjekik”. ke- 
uangan Mesir, tiap2 tahun mene 
lan biaja kira-kira £ 90.000.000, 
atau hampir 5096 dari anggaran 
belandja negara. 

Perdagangan dan industri 
partikelir. 

Kegiatan ekonomi  partikelir di 
Mesir dimasa j.I. mengalami ber- 
aneka warna kesukaran hukum dan 
pengawasan pemerintah terlalu ba- 
njak. Presiden Nadjib telah meme- 
rintahkan penindjauan kembali per- 
undangan2 dan peraturan2 serta 
prosedur2 administratif, mengena 
perdagangan dan industri partikelir. 
'untuk melenjapkan keadaan jang 
menjebabkan pentjengkeraman  ke- 
menterian2 atas perkembangan mo- 
dal partikelir. Undang2 Kongsi telah 
diamandemen dan menurut bentuk 
nja jang baru,  penaram2 moda! 
asing untuk 5146 mengawasi modal 
masing2. Penanam2 modal dalam 
industri2 jang sudah disetudjui, se- 
karang diidzinkan mengirimkan la- 
banja sampai 1076 tiap2 tahun ke- 
negeri masing2. 
- Demikianlah a.l. tulis 
tentang tindakan2 Nadjib. 

— Panitya Harian Organisasi War 
tawan Internasional (IOJ)- akan me- 
ngadakan pertemuannja di Praha 
pada pertengahan - pertama 
September. Demikian menurut bule- 
tin IOJ. Dalam pertemuan tsb. akan 
dibitjarakan petundjuk2 untuk me- 
nentukan pekerdjaan lebih landjut da 
ri organisasi tsb., menggiatkan selu- 
ruh anggotanja dan untuk memper- 
luas keanggotaan organisasi itu. 
— Angk. Laut A.S. 'mengumum- 

kan di Washington pada hari Senen 
bahwa kapal penempur "New Jor- 
sey” dan kapal perusak  ”Fletcher” 
kini turut serta dlm latihan pertaha- 
nan udara didekat Formosa bersama 
angk. udara Tiongkok Kuomintang. 
Diterangkan bahwa latihan itu jang 
terbesar pernah diadakan disekitar 
Formosa. 
— Seorang sipil Inggeris jang be- 

kerdja dikalangan Angkatan Udara" 
Inggeris pada hari Senen pagi te- 
lah diketemukan mati ditembak di- 
daerah Terusan Suez, demikian di- 
umukan oleh MB Angkatan Udara 

bulan 

  

itu maka perekoremian | 

   
    

Ikan pada permulaan bulan Agustus 

    

Ht ba 4 s0 Jwjet jang terachir itu adalah ,,serupa 
(ESIDEN MESIR Djende ral Nadjib beserta opsir2 jang | 

dse | merupakan Dewan Revolusioner : 
““ teri sipil, 

Besar. 

“Amerika Serikat jang datang ke 

P
N
 

| 
Matjam B 

| AHU2 AMERIKA Serikat 
peledakan atom jang ter-achir di 
Iwa Soviet Uni mulai mengembangkan ,,keluarga” bom atom jang 
Iberagam2. Negeri ini telah menjimpan sendjata atom dari berba- -      
gai matiam dan bentuk selama 2 

Komisi Tenaga Atom mengumum- 

  

bahwa Sovjet Uni telah meledakkan 
zat air pada tgl. 12 Agustus. Pertjo- 
'baan jang kedua jang dilakukan 11 
hari kemudian menjebabkan Komisi | 

lan bahwa orang2 Sovjet melakukan 
| rangkaian” pertjobaan nuclear. 

Pengumuman resmi jang singkat 
| mengatakan bahwa peledakan So- 

|dengan pembebasan tenaga waktu 
pertjobaan kami jbl. ini”, Pertjoba- 
an2 ini jang dilakukan pada musim 
semi jibl. meliputi 11 tembakan atom 
jang berbeda2 jang menurut laporan 
telah membebaskan tenaga sama ba- 
injaknja 15 000. sampai 50000 ton 
PTN en Paya | 

KTA itu menjatakan dengan te- 
gas bahwa tentang besarnja peleda- 
|kan Sovjet jang terachir itu tidaklah 
lada hal2 jang menjolok mata. KTA 
|itu menjatakan pula bahwa djika 
Sovjet Uni mengadakan peledakan2 
lagi dalam ,rangkaian” tsb. ' maka 
Amerika Serikat tidak akan meng- 
umumkannja, ,,ketjuali djika ada 
berita2 jang berisi pendjelasan jang 
lebih besar”, (Antara). 

Teriakan Min- 

ta Tolong 
Terdengar Dari Gedung 
Missi Militer Tjecho Di 

Berlin: Ada Orung 
Ditiulik? 

@PULISI Berlin Barat telah me 
ngepung gedung misi militer Tse 
kostovakia disektor Amerika di 
Berlin hari Senen, setelah tetang 
ga2-nja melaporkan adanja dje 
ritan2 ,,tolong2” jang asalnja dari 
gedung itu. Wakil2 Tsekos'ovakia 
menolak untuk memberikan kete 
rangan2 kepada pembesar2 kepu 
Esian Berlin Barat, dan menge- 
mukakan hak2 mereka dibawah: 
perdjandjian Empat Besar untuk 
mengadakan penjelesaian dengan 
pembesar2 Djerman hanja dengan 
melalui alai2 pengontrol Empat 

  

4 

Seorang wakil komisariat agung 

asia Punja Pelbagai 
om Atom 

hingga sekarang Sovjet Uni rupanja memusatkan pembikinan dari 
sebuah mafiam bom atom ,,model baru”. 
Tenaga Atom mengumumkan bahwa ,,peledakan jang membelah” 

Itelah terdjadi di Sovjet Uni tgl. 23 Agustus. Ini adalah bahasa jg 
"biasa dipergunakan oleh Komisi Tenaga Atom untuk memberita- 

peledakan aiomsebagai perlawanan terhadap per 
dinamakan ,,pele-dakan thermonuflor”. Ka 

Tenaga Atom mengambil kesimpu-|, 

HDaily” New York tertanggal 11 

Idakan perdjalanan di Amerika Seri- 

mengatakan hari Selasa bahwa 
Sovjet Uni menundjukkan bah- 

tahun belakangan ini. Tetapi 

Malam Selasa Komisi 

naa lam Ba Haa 

| Film Hol- 
Iywood 

Baik Utk Memadjukan 
Hubungan US A-Indone- 
sia?: Sebuah Keterangan 

| Kafrawi 

Sebagai telah dikabarkan baru2 'ini D 
sebuah pakt dengan Russia. Salah suatu pasal penting 
ialah Russia telah menghapuskan segala kewadjiban Dje 
tuk membajar ganti kerugian perang. Pada gambar: 
menanda-tangani pakt tadi. Sebelah kiri tampak Mc 

hadapannja tampak Georgy Malenko 

  

  

      

    
    

            

    

       

  

   
   

    

      
    

    
    
    

  

    

     
   

  

jerman Timur telah menanda-tangani 
dalam pakt tadi 
rman Timur un- 

Grotewohl sedang 
lotov, sedang di- 
v. 

Pakt Russia- 

Djerman Tim.     

FILM2 DARI Hollywood bu- 
kan sadja jang paling populer, 
melainkan dapat merupakan pula 
faktor jang terpenting dalam usa 
ha lebih mempererat hubungan 
persahabatan jang baik antara 
Amerika Serikat dan Republik 
Indonesia, demikian diterangkan 
'oleh Mohammad Kafrawi, sekre 
taris-djendral kementerian agama, 
ketika ia baru2 ini hadir dalam 
suatu djamuan makan siang ' di 
Beverley Hills Hotel di Hollv- 
wood. Berita ini disampaikan ke 
pada PI-Aneta oleh Colombia 
Films of Indonesia Ltd. jang me 
ngutip berita tsb. dari ,,The Film 

Agustus jl. 

Kafrawi dewasa ini sedang menga- 

kat atas undangan kementerian luar 
negeri A,S. dan belum lama berse- 
lang telah mengundjungi dunia film 
Hollywood. ”   
narik penonton dibioskop2 kita”, de 
mikian Kafrawi. ”Film2 sematjam 
itu jang sama sekali lepas dari pro- 
paganda adalah paling populer kare , 
na nilai hiburannja, hal mana memu 
puk goodwill antara kedua negara 
kita”, demikian Kafrawi. 

Diterangkan selandjutnja, bahwa 
Indonesia kurang lebih terdiri atas 
3000 kepulauan dan tiap? pulau pa- 

hling sedikit mempunjai sebuah bios: 
kop, jakni sumber terpenting untuk 
hiburan bagi Indonesia. Tiap2 film 
diputar di Indonesia selama tiga i 
minggu atau lebih lama lagi dan kar   

gedung misi itu tidak diperkenan 

si2 pembesar2 pendudukan lebih 
landjut, mereka akan melandjut 
kan dengan mengepung gedung 
tadi. Tudjuan mereka adalah utk. 
mentjegah misi tadi” mentjulik 
orang2 untuk dibawa ke Berlin 
Timur. (Reuter-Aneta) 

  

PERTEMUAN RAMAH TA- 
MAH DENGAN MISI PAR- 

LEMEN DJEPANG. 
Senen pagi Misi Parlemen Dje 

pang jang diketuai oleh Kageno 
telah mengadakan pertemuan ra- 
mah tamah dengan seksi Pereko- 
nomian dan seksi Luar Negeri 
Parlemen. Dapat dikabarkan - se- 
landjutnja, bahwa misi tersebut 
kemarin sore baru kembali dari 
penindjauannja ke Surabaja un- 
tuk mendjalankan tugasnja seba- 
gai suatu fact finding commis- 
sion. 

  

Pergolakan Indo-Tjina. Satuan2 ke- 
tjil Vietnam dengan dijalan urut me- 
ngadakan gerakan ,,pembersihan? di 
daerah Buichi. Pada gambar. nam- 
pak ketika mereka menjerbu sebuah 

djembatan pada malam hari. 

-   
»,Rcuter” | 

  
| 

Inggeris di Ismailia pada malam Se 
lasa. Diterangkan bahwa orang Ing- 
geris tadi ketika ditembak sedang 
mengendarai mobil seorang diri 
menudju rumahnja didekat gedung 
Suez Canal Company di Ismailia. 
- — Pemilihan umum berdasarkan 
undang2 dasar baru di Syria akan di 
adakan 9 Oktober jad. 

— Kapal pengangkut pasukan Ing 
|geris Empire Priode hari Senen ber- 
lajar menudju pelabuhan  Inchon 
dengan membawa 1200 serdadu In- 
dia jang akan mendjaga para tawa- 
nan perang jang menolak dipulang- 
kan, Pasukan2 India itu kemudian 
akan diangkut dengan pesawat2 ter- 
bang melalui wilajah Korea Selatan 
ke daerah aetral jang didemiliteri- 
sir. 
— Empat orang Tunisia mati dan 

dua orang luka2 dan 27 telah dita- 
wan oleh polisi pada hari Selasa se 
waktu seorang anggota polisi terbu 

nuh dalam suatu keributan jang di- 
sebabkan oleh orang2 nasionalis pa 

- Achirnja diterangkan, bahwa me- 
kan masuk. Menurut keterangan2” 
pulisi, sambil menunggu instruk- 

  

tjis untuk tempat menonton jang ter 
baik harganja $ 0.25. 2 

ngingat akan kebutuhan film2, maka 
merintah Indonesia aparat pe- 

ngadjarannja kini sedang mempertim 
bangkan utk mulai dgn melaksana- 
kan program jang penting guna pen- 
didikan visueel jakni dengan mem- 
pergunakan film2 pada lebih dari 
400 sekolah2 tinggi di Indonesia. 

(Pia) 

  

PERHUBUNGAN  DIPLOMA- 
TIK ,,LEBIH NORMAL” AN- 

TARA INGGERIS-RRT? 

Djurubitjara kementerian luar 
negeri di London hari Senin me- njangkal kebenaran berita? pers 
jang mengatakan bahwa kuasa usaha Inggeris di Peking telah meminta supaja perhubungan di- plomatik antara kedua negara tsb, dilakukan pada tingkat ,,jang 
lebih normal”. Meskipun Ingge- 
fis setelah memberikan pengaku- an atas regime Mao Tse Tung me ngirim seorang kuasa usaha  un- tuk Peking, akan tetapi pemerin- 4 tah di Peking hingga ini belum mengangkat seorang wakil diplo- | matiknja pada ,,Court of Saint! James”, demikian dite i 
Da an gaskan di   
  

  
da hari Senin malam. Kedjadian ini 
terdjadi didekat Monasir. 
— Menteri luar negeri Jugoslavia, 

Koca Popovitch akan memimpin de- 
legasi Jugoslavia ke Sidang Umum 
PBB j.a.d. demikian Radio Belgra- 
do. Ia akan disampingi oleh Vladi- 
mir Popovitch dutabesar Jugoslavia 
di Washington dan Leo Matos, wakil 
tetap Jugoslavia dalam PNN.-AFP) 
— Dua buah pemogokan di New 

York jang diikuti oleh 78.000 bus 
ruh telah berachir pada hari Senin, 
akan tetapi para kondektur Nations: 
Railway kini mengantjam mogok, se 
dang stoker dan masinis mau me- 
nuntut kenaikan upah. Hari Senin 
53.000 buruh Southwestern Bell 'Te- 
lephone Coy mulai lagi bekerdja, 
djuga 25.500 buruh pada Firestone 
Type & Rubber Coy., setelah mogok 
4 hari. Mereka mendapat kenaikan 
upah 12 sen dolar .sedjam. 
— Anak buah kapal Rusia "Roz- 

zov” jang ditangkap pada tgl. 18 
Agustus diperairan Djepang antara   

“1276022 

1240273 

Tire9o1 
“|r4s6o8 

Ieiios9 
“1186967 
1208719 

1233345 
1264047 

1110589 
1120108 

Kes. Indonesia Tj 
Peil Sama Den Kesebelasan Junani— 
Bisa Kalahkan Kesebelasan Amateur 
Belanda—Kekurangannja: Shooting Dan 

Permainan Kurang Forsch 
DALAM PERTEMUAN pers jang diadakan Senen malam oleh Pe- 

ngurus Besar PSSI diruangan atas Hotel des Indes, Wakil FIFA di Yu 
goslavia, Dr. Mihajlo Andrejevic jang turut dalam rombongan sepakbola 
Yugoslavia ke Indonesia, dan menter djemahkan keterangan2 Ketua Ve- 
derasi Sepakbola Yugoslavia, Rato Dugonjic, menerangkan atas pernja- 

kes. Indonesia bisa menang dari kes, taan, bahwa menurut pendapatnja, 
Amateur Negeri Belanda. Setelah menguraikan 
keolahragaan di Yugoslavia, Dr. 

mendjadi lawan kes. Yugoslavia di 
lapangan? dan para penonton. 

1 tentang perkembangan 
5 Mi hajlo Andrejevic dalam terdjemahan- 

nja itu menjampaikan kesan2nja tentang permainan kesebelasan? jang 
Indonesia baru2 ini, tentang wasit2, 

Tentang perkembangan Pata | dian hal itu dibatalkan, 
ragaan di Yugoslavia. diterang- | menimbulkan banjak kesukaran? 
kan oleh Dr. Mihajlo bahwa pe- Dan kini 

karena 

organisasi2 harus dan 
merintah menakuh penuh perila-j bisa hidup dari pendapatan ma- 
tian dan memberikan bimbingan | sing2. Tjabang olahraga jang pa- 

olahragaan mendjadi salah satu 
mata peladjaran jang 
Di ke6 negara bagian dari Kkepa- | 

blik Federasi Yugoslavia terda- | 
pat sekolah2 untuk mendidik | 
latih2 pendidikan djasmani. Di- 
samping itu diibukota Yugosla- 
via, Belgrado, terdapat satu pu- 
sat pendidikan djasmani. Menge- 
nai beaja untuk memadjukan 
keolah-ragaan itu pemerintah ba- 
njak memberikan  bantuannja 
Pertama2 oleh pemerintah diusa- 
hakan mendirikan lapangan? di- 
sekolah2 dan lain2 tempat serta 
stadion2. Djuga kotapradja se- 
nantiasa. banjak membantu. Pa- 

djak diambil hanja 10x 
pendapatan, dan itupun diguna-! 
kan untuk membantu memadiu- | 

Kan Keolahragaan. | 
Di Belgrado terdapat 

stadion besar jang dapat memvat 

”Film2 Amerika dengan musik 
tari2an, drama ringan, soal2 aga- seperlunja kepada 
ma dan humor, paling banjak me- keolahragaans Di sekolah2, k- | pakbola, 

atletik, 
kemudian 

basketball, 
mutla.. |air dan lain2. 

organisasi2 | ling digemari penonton ialah se- 
menjusu! 

tindju, po!o- 

Kes, Indonesia dapat disama- 
kan kuatnja seperti kes, Junani 

Dalam memberikan kesannja ten- 
tang kes. Indonesia, 
pertama2 mengatakan, 

Pr. 
bahwa per- 

Miha'lo 

mainan kesebelasan itu ,,excellen:”, 
tapi jang 

soal 
shooting. 
permainan 

sangat disajangkan 
kurang pandainja 

ialah 
menembak, 

Ditambahkannja, 
sepakbola 

bahwa 
adalah pzr- 

mainan untuk membuat sebanjak2nja 
gol, dan hal itu dapat difjapai dg. 
tembakan2 jang djitu. Permainan kes, 

(Indonesia sudah tjukup baik, 
Gari shooting masih perlu dipeladjari. Mc- 

tapi 

reka terlalu banjak menggiring bola 
sampai kemuka gawang dan kurang 
menagunakan 

suatu Dr. Mihaljo. 

Menurut keterangan 

shooting, 

Dr. 

demikian 

Miha:lo, 
lebih kurang 60.000. penonton, jg (kesempatan untuk mentjetak gol ba- 

njak baik dalam pertandingan di dibuat setjara modern dengan ' 
beaja pembikinannja . sebesar 1 
miljard dinar atau lebih kurang 
50 djuta rupiah. Mula2 pemerin- 
tah ada djuga memberikan sub- 

“Isiai kepada organisasi2 keolahra- 

| Djakarta, maupun di Surabaja, tapi 
shooting kurang diperhatikan. Djuga 
kes. Indonesia harus bisa melakukan 
hardfighting. Dengan perkataan 
hardfighting tidak dimaksudkan oleh 

gaan di Yugoslavia, tapi kemu- Dr. Mihajlo bahwa semangat pe- 

  

“Tjotjokkah Nomor 
Yuan ? 

Rp. 125.000.— 
83686 (Djakarta) 

Rp. 75.000.— . 
154133 (Surabaja) 

Rp. 50.000.— 
125637  (Surabaja) 

Rp. 25.000.— 
305276 236497 280798 

Rp. 10.000.— 
232462 77405 
218441 “297795 
125225 207899 

.. Rp: 5.000.— 
218978. 114679 
222493. “47639 
249253 25842 
”95559 280977 

. Rp. 1.000.— 
174129 163641 
209706 123674 
117918 271261 
102295 102678 
140095 252708 
293 488 222312 
139008 35754 
137301 118842 
292132 167852 
185212 191443 
129720 305827 
272425 164112 
189009 294901 
267399 75532 
57123 308613 

103303 20752 
264570 171376 
125376 283446 
264236 67383 

258895 
119927 
24840 

182782 
22512 

115614 

98153 
70811 

225479 

271906 
25295 
78880 
26365 

71853 139036 
250730 139949 

206497 
273452 
109385 
272265 
106010 
234279 
259863 
125498 
281277 
247662 
39139 

291378 
181403 
172495 
41621 

308997 
75152 

238485 
119939 

89228 

37220 
141522 
282254 
309204 

  

Sakkhalin kepunjaan Rusia oleh Dje 
pang, kini sedang menunggu depor- 

'tasi. Kapten kapal Philip Krekov ha 
ri Senin dituduh memasuki wilajah 
Djepang dengan tiada izin. Pemerik- 
saan perkara mereka adalah jang 

pertama kalinja dilakukan oleh penga 
dilan Djepang atas warga negara Ru 
sia sesudah achir perang. 

Perantjang — kapal perang 
Djepang dizaman perang jang terke- 
muka bekas laksamana Keiji Fuku- 
da akan segera diangkat oleh pasu- 
kan keamanan pantai Djepang (ting 
kat pertumbuhan pertama angkatan 
laut Djepang) untuk membuat lima 
bwah kapal dari type fregat, demikian 
harian Sangyo Keizai. Diantara ka- 
pal2 jang dibuat oleh Fukuda diza- 
man perang untuk angkatan laut 
Djepang ialah kapal perang Yamato 
(64.000 ton) jang tenggelam dalam 
pertempuran laut dekat Okinawa. 
— Panitya tenaga atom A.S. hari 

Senin mengumumkan bahwa Rusia 
pada tgl. 23 Agustus j.l. telah menga   udjung utara Hokkaido dengan pulau dakan pertjobaan ledakan bom atom,    

176563 
217676 
234999 
152426 
124639 
220280 
293337 
309834 
147183 
291393 
40991 

210338 
256694 
87993 

268846 
97936 
113316 
302652 
ISA 

194343 
296558 
62892 

200496 
130733 
192711 
65517 

234414 
300641 
66752 
174180 
226738 

130625 
26367 
21789 

217910 
150753 
975471 

305411 
71145 

302436 
241850 
28020 
104554 
190235 
251455 
29754 
108205 
157926 
293102 
36285 
77016 

215467 
25412 
156114 
196345 
121732 
161002 
218757 
257146 
127219 
103882 
122673 
30242 

163212 
61798 
21924 
89921 

141430 
150846   222490 24633 

173160 
187082 
180137 
45111 
79153 

233814 
104535 
143020 
194091 
156445 
294558 
205581 
66662 

199941 
111498 
148756 
224502 
209395 
161891 
131620 
225013 
97673 

206964 
65973 

291984 
120470 
167147 
258094 
244426 
109021 
238731 
170278 
117908 
201395 
278088 
102861 
191028 
222779 
49741 
50878 
111070 
143625 
47074 

157432 
24132 

147975 
66937 

226561 
136936 
85270 

133832 
226995 
85706 
10079 
64457 

138573 
167454 
17107 
72976 
10187 

280051 
203880 
215188 
262985 
135841 
41488 

139542 
163376 
117096 
271683 
81780 

292379 
100775 
235200 
243531 
109215 
112585 
233022 
175855 
100330 
105973 
56346 
164904 
109196 
178330 
132093 
295151 
127436 
244361 
239012 
299521 
84680 

157871 
188614 
297430 
192943 
307987 
29123 

221526 
145207 
191567 
269455 

128754 
289242 
16908 

309197 
275363 
148002 
22186 

197346 
136215 
108387 
93174 

308650 
181742 
221481 
16091 

124239 
40278 

280589 
89178 
59633 

179210 
40019 
70052 

288636 
157504 
135846 
104398 
97082 

204877 
227058 
27 tu 
212622 
213696 
36148 
94779 
82071 

145280 
91653 

299152 
111999 

175389 
259495 
144865 
214494 
26026 
35370 
70143 

229621 
199152 
92603 

219068 
41416 

258163 
206589 
280413 
252565 
21615 
52126 

210137 
163798 
21862 

294708 
81628 

307000 
282548 
82922 

216944 
84859 
34615 

309875 

41449 
17999 
88682 

262148 
177617 
132875 
199085 
97349 

130032 
89470 
43318 

142804 
188409 
98329 
70002 

101398 
87811 
87332 

166344. 
68841 

239653 
26911 
23553 
105011 
97046 
88155 

247508 
226068 
26626 | 
47457 

157982 
27736 

103129 
46625 
80183 

303993 
111850 
249019 
199226 

ukup Unggul 
main2 di Indonesia kurang. Jang di- 
maksudkannja ialah hendaknja pe- 
main2 Indonesia sanggup bermain 
forsch. 

Kes, Yugoslavia jang terdiri 
dari tenaga2 muda. 

Atas pertanjaan apakah kes. 
Yugoslavia jang datang di Indo- 
nesia sekarang ini adalah team 
nasional jang paling kuat, didja- 
wab oleh Dr, Mihajlo, bahwa hal 
itu tidak demikian. Dikatakan 
oleh Dr Mihajlo, bahwa kes. Yu- 

goslavia jang 'kini sedang ber- 
kundjung ke Indonesia itu ter- 
diri dari pemain2 muda dari 
umur 19—24 tahun jang hen- 

Gak ditjoba “untuk  dimadjukan 
dalam pertandingan2 kedjuaraan 
Bropah bagi kes.2 jang pemain2- 

nja terdiri dari tenaga2. muda 
berumur 'antara 19 — 24 tahun, 
Kes:2 dari Inggeris, Italia, SWiss, 
Djerman Barat, Austria dan Yu- 

goslavia akan ambil bagian da- 
lam tornooi sepakbola ' kesebela- 
san2 muda itu nanti. 

Diterangkan selandjutnja oleh 
Dr. Mihajlo, bahwa 7 pemain dari 
kes. Yugoslavia sekarang ini 
pernah hermain dalam kesebela- 
san nasional. "Tapi sebagai satu 
kesebelasan belum. pernah mere- 
ka mengadakan pertandingan 
internasional. Dari pemain2 jang 
turut sekarang ke Indonesia itu 

akan dipilih diuga pemain2 jang 
nantimja dalam tahun 1954 me 
wakili Yugoslavia dalam pertan- 

Cingan2 “kedjuaraan "dunia di 
Swiss. : : 

Ramang, Witarsa, Sidhie, 
Saderan. v/d Vin dan 
Pasgua pemain2 berkali- 
ber internasional. 

Atas pertanjaan siapa diantara pe- 
main? Indonesia.jang dapat dianggap 
mempunjai deradjat pemain interna- 

sional, didjawab oleh Dr. Mihajlo. 
bahwa pertama2 penjerang tengah 
Ramang jang mempunjai technik per- 
mainan tinggi dapat dipandang tja- 
kap dan mempunjai deradjat pemain 
internasional. Disamping ita disebut2 
nama Witarsa, .Sidhie, Saderan dari 
Surabaja, kedua  pendjaga-gawang 
v/d Vin dan Pasgua, Menurut 
Dr. Mihajlo mungkin masih banjak 
lagi. Djuga wasit2 Indonesia sama 
dipudjinja, dan dikatakan mempunjai 
djuga deradjat internasional. 

Sama tinggi tehnik dan ke- 
kuatannja dg. kes, India, 

Mendjawab pertanjaan dite- 
rangkan oleh Dr. Mihajlo, bahwa 

kes Indonesia sama tehnik dan 
kekuatannja dengan kes. India. 
terhadap kes. Belanda, dikatakan 

oleh Dr. Mihajlo, bahwa bila di- - 
kesampingkan -pemain2 bajaran 

(prof) bangsa Belanda jang ber- 
main diluar negeri, maka kes. 
Indonesia bisa memberikan per- 

lawanan bahkan pula bisa me- 
hang dari kes. Amateur Belanda. 

Ditanjakan apakah Indonesia 
mempunjai harapan untuk men- 

datangkan pelatih dari Yugosla- 
via didjawab oleh Dr. Mihajlo, 
bahwa bila diminta, Yugoslavia 
bersedia membantu melaksana. 
kan maksud itu. Dalam hal bea- 
jania belum dapat ia menerang- 
kannja. 2 

Publik di Indonesia masih be- 
lam seberapa rewelnia seperti 
di Yugoslavia. Lapangan? ku- 
rang baik, Naa"   Mengenai kerewelan penonton se- 

perti apa jang disaksikannja dalam 
pertandingan “ Yugoslavia — PSSI, 
dikatakan okeh Dr, Mihajlo bahwa 
"bila dibardinakan dengan keadaan 
penonton, hal itu masih: dapat dika- 
takan lebih baik. Keributan penon 

ton2 di Yugoslavia boleh dikatakan 
10 kali daripada di Indonesia seperti 
baru2 ini, Ia katakan, bahwa kere: 
welan penonton baru? ini disebabkan 
ketiilnja stadion di Djakarta. Dan 
pada umumnja lapangan2 di Indone- 
sia tidak disepadan dengan kema- 
djuan permainan ' sepakbola sendiri," 
Dr. Mihajlo memudji pihak polisi 
dan tentera jang dalam keadaan se- 
perti baru2 ini distadion Ikada, ma- 
sih dapat mengatur pendjagaan, 

Sebegaimana diketahui, semalam 
rombongan Yugoslavia baru sadja 
kembati dari kundjungan ke Pulau 
Bali. (Antara). 

194938 
153696 

51672 
28097 

44997 
113240 

258372 
187993 

305204 
140254 
289569 
221146 
243800 
99496 
99687 
56526 
137384 
202324 
10203 

255398 
23064 

179256 
122469 
172198 
290556 
308088 
172981 
23346 

264862 
197505 
155704 
259312   137883 

208175 | 91666 

164813 
239190 
78174 
45066 

226779 
35690 

293471 
104572 
32182 

296730. 
100716 
63324 
115679 
34156 

105779 
284706 
280472 
178739 
123745 
149971 
236867 
55085 

301080 
78857 

273155 
30600 

  

21055 
139620 
33132 

169864 
213361 
33425 

282848 
179067 
185873 
38008: 
35720 
33025 

161347 
162445 
182797 
306013 
173834 
30488 
28344 

141388 
175974 
143762 
45813 

221887 
15150 

262710 

304855 
84481 

122376 
80045 

180620 
42648 
197243 
74414 
178362 
257201 
129440 
214251 
81797 

282340 
148917 
198001 
90187 

160125 
190506 
122966 
107900 
10744 

116508 
219283 
236006   
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000 MOOFDPARTIJ KE-L 
“Tan Gwat Tek 

Djuara Indonesia 10 rd. X 2 min. 

  

DIOPERKAN : : KT Keterangan pada : : 
SEBUAH PERUSAHAAN FOTO”). FI) RA 
Jang sedang berdjalan baik terletak di : 
centram jang yamaj -——.—————- — —m Kp. Mlaju 60 Semarang 

1 - 
RN AA AK "AN TA NN EK 
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Kesempatan jang Baik un 
.Pjangan Tuan/Njonja/Nona lewatkan sia -sia. 
Sekarang masih dapat membeli : 

SWEEPSTAKE JAYABODE - RIT 1953 
Rp. 5.— luar kota tambah Rp. 0:50 | 

langsung kepada - 
Yata Usaha ,,Suara Merdeka”, Purwodinatan Utara 11a Smg. 
  

  

ewean 

CHUSUS UTK. TJIREBON. KESEMPATAN JG. RAIK ! | Saudara2 jang budiman, bagi jang berkepentingan hendak | berlangganan Harian ,,SUARA MERDEKA” boleh datang 
| berhubungan dengan kita punja Agen 5 | TOKO ,ARFAN” — Djl. Djagabajan No. 225. 

| Minta ditjatet sebagai lengganan Harian ,,SUARA MERDE |. KA? dianterkah ketempat sudara dengan lantjar dan tjepat tiap hari. : AGEN PUSAT 
, .YOKO ,ARFAN” 

Dji. Djagabajan 225 - Tjirebon. 

  

   
Ric Padernal 

(ak Djuara Manilla 1953 
PARTIS- PARTIJ EXTRA : JANG TERDIRI DARI BOKSER2 JANG TERKENAL. 

tuk mendapatkan Untung. 
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N) Besar Internasiona 
Ten 'DJALAN STADION HOOFDPARTY KE-N 

y . SY 

Lim Kee Chan 
Djuara Fly-Bantam- 
weight Singapura 

Harga kaartjes: KLAS I Rp. 75.— 
"3 KLAS INI Rp. 25.— KLAS IV berdiri Rp. 

  

10 rd. X 2 min. 

KLAS HH Rp. 50.— 
7.50     

      

  

ak 

BM Lt 

Utjapan Terima Kasih 
Saja menghaturkan banjak te- 

rima kasih Alhamdulillah pende- 
ritaan saja setelah dapat pertolo 
ngan Sdr. DJOCO, OCCULTIST 
di Djl. Grogolan 21/SM Solo 
dari DJAUH penjakit saja: ber- 
debar2, pilek jang berbau tidak 
enak serta posing dg. kurnia 
Hlahi sekarang telah SEMBUH 
kembali. 
Kemudian sekali lagi kami utjap 
kan banjak terima kasih. 

  

Hormat saja, 

MAT SALEH 
prangko atau  wissel P/a: Parit besar 14 
Rp 3.— buat balasan. di Pontianak. 
SB 

“ AKAL GAIB 
Buku baru, isi Ilmu Pengetahuan dgn sedikit modal dapat 
keuntungan besar, misalnja: membuat GADJAH DGN SE- 
LIMUT - DARI KEDUA TANGAN MERUPAKAN DUA 
ORANG BERKELAI - MENDJADI RAKSASA - MEN- 
DJADI ORANG TJEBOL - BONEKA BIIJARA - Gil- 
RAFFE BERSARONG - diberikuti banjak gambar jg djelas 
utk. membuatnja. Buku ,,AKAL GAIB” ini berfaedah se 
kali utk. meramaikan pesta rumahan, Fancy Fair, membuka 
»Stands” di pasar malam, terbit Oktober jad. 
Ditjetak terbatas, pesan sekarang Rp 10.— sebuku: sesudah 

" terbit Rp 15.— 
Djangan dilewati kans baik ini, kirimlah poswesel selekasnja 

PERHATIAN !!! 
Harap surat2 disertai 

  

PADA TG. 5 SEPTEMBER 1953 
Djam 7,30 Malam di lapangan 

Ong A Kwien 
Satu petirdju jang ta' asing lagi 

kerna pukulan hebat i 

  

    

   

              

Pepsodent dengan Irium mendjadikan gigi istimewa putih. 

MEMPERKENALKAN MAX SCHMELINC 
KARTJIS MULAI INI HARI DAPAT BELI PADA : 
Toko Juwelier HOK SING 
Toko ,,T 1 O”, 
Toko 
A. 

| Ka salon AMERICAN” 

  

  

o 

NN eiriianakah tjaranja? Itu tidak sukar, kalau 
mulai sekarang djuga memakai Pepsodent 
untuk menggosok gigi. Karena hanjalah 

Pepsodent jang mengandung Irium, jaitu 
suatu bahan mudjarab jang dapat mentjegah 

rusaknja gigi. Akan terbukti bahwa semua selaput jang 

melekat pada gigi akan hilang lenjap seperti embun kena sinar 
matahari. Sesungguhnja, gigi akan tampak lebih putih 

dalam waktu 7 hari! 

   

   

  

Mengapakah Pepsodent begitu hemat? 

Pepsodent tidak mendjadi kering dan ... 

satu cm. sudah tjukup untuk sekali pakai. 

DUNIA 

Bodjong 64. 
Bodjong 58. 

LAREES Bodjong 21. 
GAOS Pasar Djohar. 

Pekodjan 83. 

DJUARA TINDJU 

  
   
  

MN RL AT SM YR Ta. ATI MAA AA TALI LA Sa LM LE TA TR 

PEP 51 »1- 108-4 

Gigi mendjadi lebih putih 

    201 7. 
2002111 10 pat” 

4 2002 ng 
Kon jan Maa a32 2 5 
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  pada: WAYANG PUBLISHER, Preg. Bunder 18 — Surabaia.     
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TAS TERISI UANG Rp. 20.000 | 
LENJAP. 

Kabar jang disampaikan kepada 
kami mengatakan, bahwa pada harit, 
Selasa pagi jbl., tasnja seorang bang- 
sa Arab telah lenjap di atas wagon 
Kereta Api di Setasiun Tawang, ke- 
tika tidak lama ditinggalkan. Menu- 
rut keterangan, kedjadian tadi kira2 
pukul 6 pagi dan orang itu hendak 
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MENU Jr 
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EE.EEE..MAU 
KEMANA TIK 2 
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3 —MINJUM 
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Baru terima : 

PURWOD 

SPONS RUBBER buat dudukan 
speda-motor 350 cc dan 250 cc 

Matjam2 radio terkenal seperti: 
TELEFUNKEN, ZENITH, G. E. 
AWA, PYE PORTABLE, d. L |. 

RADIO SALON matjam2 compleet 
dengan pick-up, speaker 12” 

Harga Rp. 7.500. — 
Untuk dealer dapat potongan. 

Alat? mobil. 

INATAN 36 — TILP. 1997 

SEMARANG 

Toko ,EXCELSIOR” N.V.   
      

“ngan wakil? OGEM dari Djakarta 

-dha sedunia, Hollywood akan mem 

Sport barang2 sebanjak 28 matjam 
antara lain besi tua jang seluruh- 
nja berdjumlah 4.270 ton sehar- 
ga lebih kurang Rp. 10.000.000,-. 
“Dari bea dan tjukai masuk-ke 

luarnja barang2 tersebut diatas, 
Pabean Semarang telah menerima 
uang sebanjak Rp. 17.300.000. 
Dalam bulan Djuni penerimaan 
itu sebesar Rp. 19.500.000... 

S.B.L.G.I. LAWAN O.G.E.M. 
Dari kalangan P4 Daerah didapat 

kabar,: bahwa pada nanti tgl. 10 
September j.a.d. 'P4D akan meng- 
adakan sidangnja di Semarang de- 

dan DP SBLGI di Jogja. Soalnia 
ialah mengenai tuntutannja SBLGI 
tentang buruh harian tetap jang su- 
dah bekerdja bertahun2 didjadikan 
buruh bulanan. Djumlah buruh tetap 
menurut taksiran I.k. 5000 orang. 

SEKOLAH POLISI KEHU- 
TANAN DI UNGARAN. 

Pada hari Rebo, tgl. 2.September 
1953, di Ungaran dilangsungkan pe- 
nutupan kursus Sekolah Polisi Ke- 
hutanan 1952/1953 jang dihadiri 
oleh Kepal#tKepala Djawatan Ke- 
hutanan Inspeksi H/IM Djawa Te- 
ngah, Bupati Sumardjito, Militer dan 
Polisi setempat, Ir. Soesilo, . Kepala 
Djwt. Kehutahanan Pusat. Dalam 
pidatonja Ir. Susilo a.l. dinjatakan 
penggemblengan semangat peladjar, 
agar pengetahuannja dapat mendo- 
rong djiwa luhur jang djudjur untuk 
dapat ikut serta membangun Djvt. 
Kehutanan pada umumnja dan ne- 
gara dan bangsa pada chususnja. 

Kursus tadi adalah jang ke-10 ka- 
linja sedjak berdiri pada tahun 1943 
dan diikuti 60 pegawai Djwt. Ke- 
hutanan dari seluruh Djawa dan Ma 
dura. Kursus' jg ke-11 akan dibuka 
pada nanti tgl. 1 Oktober 1953 dan 
diikuti djuga oleh 60 pegawai Djwt. 
Kehutanan. Kursus serupa itu telah 
dibuka jang pertama kali di Suma- 
tera, chusus untuk ilmu ukur dan| 
jang pertama kali di Makasar pada 
tahun jang lampau. Lebih djauh di- 
dapat kabar, bahwa Kepala Sekolah 
Polisi Kehutanan di Ungaran, Umar 
Basah dipindah ke Bogor. Siapa men 
djadi penggantinja belum diketahui. 

ja . & 

  

PENGHIDUPAN BUDDHA 
AKAN DIFILM. 

Dengan mendapat persetudjuan 
dari federasi penganut agama Bud- 

buat film mengenai penghidupan 
Buddha, demikian dikatakan oleh 
kalangan2 pengusaha film diyCo-|dian 685, 'idem pertengahan Sept. 
lombo hari Djum'at. Pernah diada-| 695. : 
kan usaha2 untuk membuat film| Harga tepung trigu dan tapioca 
nabi Sailan itu, jg mempunjai peng- 
anut2 lebih dari 10 djuta jg terse- 
bar diseluruh Asia Tenggara. Usa- 
ha2 tadi mendjadi kandas 
menemui tentangan dari kalangan2 
pemimpin2 agama Buddha. G.P. 
Malasokora, ketua federasi penga- 
nut2 agama Buddha mengatakan, |1 
bahwa film jg akan memakan biaja 
lebih dari 2 djuta dollar itu akan 
memadjukan agama Buddha di du- 
nia. Siapa2 jg akan memainkan pe- 
ranan dan memimpin pembikinan 

  

Masih menerima 4 anak2 Telaki. 

Keterangan : 

SEDIA BUKU2 peladjaran S.R. 

Mma 

42, No. 2 Rp. 41.60. Surabaja Rp. 
41.70. 
per baht weight 350 ticals. 

$ 5.9375/tt. 5.955. 
HK $ 15.92, emas lantakan per tail 
2611255 Ui 

masih tetap. j 

| betong nom. 1575, lada putih. Mun- 
ketikaltok fob. Pangkalpinang 1775 nom. 

Minjak sereh harga masih tetap. 

sheets 2 nom. 4.90, sheets 3 pembe- 

ready Priok pemb. 4.67542, 
sepi. 

Surabaja RSS 1 nom. 465, RSS 2 
kedjadian 4.55, 

  
PONDOKAN ? 

PONTJOL 133, SEMAPANG 

DARA AR 

V, VI. Untuk menempuh udjian   pengabisan. 

S.M.P. — S.G.B. — S.M.E.P. — 
S.T.P. — SK.P. 
1) Bhs. Indonesia, 2) Berhitung, 
3) Sedjarah, 4) Ilmu bumi. 

Pendjual: 
ACHMAD NOOR 

Dj!. Demak 48 — Semarang 

ERuane 
EKONOMI 
PASAR HASIL BUMI SEMG. 

Pasar hasil bumi di Semarang 
jang tertjatat Dunlop & Kolff 
pada tgl. 1 Sept. 1953 sbb.: Ka- 
pok C kedjadian 780 bln. Okt./ 
Nop. m.v.: Bidji kapok nom. 
62,50 bin. 'Okt./Nop. m.z., Kopi 
Rob. Kampong pendjual  630/ 
700: Kopi Rob. Ond. WIB/1 pen- 
djual 915 dan Excelsa WIB/1 
kedjadian 950: Kadele pmi Djem- 
ber pendjual 187,50 ready Seng, 
gendjah pendjual 210,  Gaplek 
pembeli 35 zz. Semg.: Tepung ga 
plek nom. 44,— Djagung putih 
pendjual 87,50: Katjang glondong 
terpilih nom. 175,— bln. Sept/ 
Okt. dari Djepara: katjang Osee 
tidak terpilih pembeli 210, pen-/ 
djual 215, Osee terpilih pendjual 
245, Widjen hitam pembeli 200: 
Beras tuton Weleri pembeli 160: 
beras kretek TC Tjeree pembeli | 
140, Bidji djarak nom. 130 Solo 
bin. Sept./Okt, Karung HC 
Green pendjal 4,10 tiap lembar: 
Tali goni pendjual 4,25 per kg. 

EMAS DAN UANG ASING. 
Djakarta 1 Sept. emas No. 1 Rp. 

Di Bangkok emas lantakan 

Di Hongkong US Dollar cash HK 
Poundsterling 

PASAR DJAKARTA. 

Kopi Rob. ready pendj. 695/kedja- 

Lada hitam Lampong f/c Telok 

Karet sheets 1 kedjadian 5.05, 

1 4.75, crepe 1 pemb: 4.75, sheet:1 
pasar | 

Di Amsterdam harga tetap. Di 

RSS 3 pembeli   film tadi tidak diumumkan, (UP). 14.474, crepe 1 nom, 4.75. 

  

  
  

  

Djangan Putus Pengharapan. 

A. WAHID 
Astroloog 

  

Njang sudah sepuluh tahun ber- 
praktek di Indonesia. . : 
Hal bisa menerangkan soal Peng- 
hidupan, Pertjintaan, Perkawinan, 
Kesehatan dsb. . 

Conmsut.. , Rp. 15.— | 
Plampitan 39 — Semarang. 

Pagi, djam 9 - 12. Sore djam 5-7 

1 lot Rp 18—: 15 Rp 11— V4 
Rp Ie 
Sakit gula, nier, eiwit? ? SUIRI- 
|NE PILL. tangg. lekas bikin baik 
Rp 20.— VITANOL: badan lem- 
bek, dingin Rp 20.-— 
KERAS Rp 60.— 
laki2 nikmat tahan lama. SORGA 
ISTRI PILL. 4 Rp 20.— RENA 
PILL. datang bulan tidak beres 
Rp. 58.— SANATORIN: 
tulung sakit bloeddruk Rp 20.— 
SAKIT  PRAM. 
CERENOL PILL. tanggun 
bikin baik luka-luka, bengkak di 
kemaluan, gatal, Rp 20— CE- 
RENOLZALF Rp 3.— HONO- 
RION: laki2 bongsiat Rp 20.— 
AAMBEIEN PILLEN Rp 30.—. 
ZALF Rp. 
PILL. 
Rp. 20.— 
Rp 5.— Porto Rp 3.— 

Trekkl. Porto VRIJ. 

EXTRA 
RIGASTA: 

lekas 

SYPHILIS ? 
bisa 

10.—  BUSTERIN 
untuk buah dada lembek 

BEDAK TELOR “4 

THIO GIOK GIEM 
Gang Tengah 22 - Semarang 

Berkenaan dengan HARI PERINGETAN ANGKATAN PERANG, pada tanggal 4 Oktober 1953 »PANITYA PERLOMBAAN SENI PHOTO TUGU MUDA” 
seni photo tentang berbagai- bagai opnamen dari TUGU 
Photo2 akan dipamerkan di G.R.L.S. besok pada tanggal 5-6-7 Oktober 1953, 2 

Untuk pemenang2 perlombaan tersebut akan disediakan FLA DIAH? 
Ke I medaille emas “dan pesawat pemotrek Rolleicord berharga Rp. 3850.— 

si N 2 perak 7 Ikonta-6 X 6 ,, ». 1800.— 
LI 5 brons 3x Perkeo II A 2». 1600.-— 

dan masih banjak hadiah2 lagi berupa barang2 jang berharga. 
Sjarat2 perlombaan dapat diminta pada foto-studio2 dalam Kota Semarang. 

PANITYA BEKERDJA PERLOMBAAN 

  

  

menudju ke Surabaja dengan Kereta | | 
Api jang pertama berangkat dari Se-| | BODJONG 6 B WUTJU 
marang. Tas tersebut terisi uang Lk. (SEBRANG HOTEL 5 Na AP - 
Rp. 20.000,—. Sementara itu pihak | | DU PAVILLON) 
Polisi dengan segera mengadakan SEMARANG GADIS 
pengusutan2 seperlunja dan - belum | RR 
diketahui, siapakah orangnja jang KEMBAL / 
melakukan kedjahatan tadi. M s R A H AT » # 

IMPORT DAN EKSPORT DI- 1. 5 . 
PELABUHAN SEMARANG - TABIB. 4 £ samaan IMA MEME LLLMEEMEEL—MMEMEMLMMNLLL Selama Djuli jang lalu barang2 Seteran 109 — Semarang. : 

import jang masuk pelabuhan Se| Tabib jang paling terkenal di 
ana Mapan Kena ta sehat | Indonesia dan dapat banjak pudji Myeneneeeann nana X5 : 5 $ 3 

Diumlah “ana Ma Ha an Sa an an Be ik 3 H3 Eu PT INI MALAM PREMIERE mlal ng seb : ien), ASTHMA, KEPUTIAN, i " 3, Pa An Aa Gak peran f3 Mora dn bata | PERLOMBAAN SENI PHOTO BESAR | 260001255 oa Apa 0 perang Ra Raga njakit, ” ZONDER OPERATIE. SA Pa ) # : FRED ALLEN- ANNE BAXTER buk untuk pertanian dan lebih ku| Jam ottjara ara 2 - . T 99 JEANNE CRAIN-: FARLEY rang 70 ee Pane. kelon- Men mma - : $ CRANGER  CHANLES LAUFTON tong dan perdagangan lainnja. Se | “same, mean 5 PMA meanantanan : lama -bulan itu telah pula diek- | “NNNNNSNNNNNNN NA 34 : OSCAR LEVANT: MARILYN 

akan menjelenggarakan perlombaan 
MUDA SEMARANG. 

sebagai berikut: 

  SENI PHOTO TUGU MUDA. 

NA ML EL MEJML ML LL AL AL AN AL TE EK 

NO WOMAN LOVES A WEAKLING 

T NefB 
"& PHARMA" TI
! 

  

Tak usah didjelaskan kesusahan hati dan kesedihan laki-laki itu 
jang sudah hilang atau kurang tenaga laki-laki (sjahwat)nja. Mere- 
ka tahu sendiri bahwa KEKUATAN SJAHWAT semakin hari mu- 
lai semakin kurang, tidak merasa puas. 
Kekuatan laki-laki itu bersangkutan pula dengan kesehatan otak 
(urat-urat sjaraf), buah pinggang, djantung dan perut, maka kele- 
mahan sjahwat atjapkali menimbulkan rupa2 penjakit lain dari 
zenuwen (neurasthenie) djantung berdebar-debar, pujeng, kaki-ta- 
ngan dingin, lekas tjapai dan djengkel, pusing dan lekas suka ma- 
rah. Semangat kerdja hilang, malas dan kusut pikiran. i 
PIL SEXANOL mandjur buat menambahkan tenaga laki-laki un- 

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

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

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

Rp. 15.— dan Rp. 25.— : 
Harus tambah 1576 ongkos kirim,,DC PHARMA” PRODUCTS 

BANDUNG 
Agen2: Semarang toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: Ma- 
gelang Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: 'R. Obat ,,KARU- 
HUN” Djokja dan Pekalongan: Toko Obat Tek An Tong Petji- 
nan 81, Djokja Toko Obat Eng Ho Tong Pasuketan: Tiong Bie 
Karanggetas dan Apotheek Selamat Tjirebon. 

  

  LISA NN NM HH EL LL AAN AA   
  

| THAT LOOKS LIKE A G9op | 
Y PLACE FOR A DRINK, TRIGGER! 
-HEY! HOLD IT, MISTER! WAIT/ 

MA i IK     

  

   

    

   

RATOFF- DALE ROBERTSON 
DAVIO WAYNE- RICHARD WIDMARK 
Utk pertama kalinja 12 bintang be- 
sar dan 5 Sutradara jg termasjhur 
menjitakan sebuah film jg luar biasa! 
  

912.0. M2 peseris 

RANTO, 
Fred MACMURRAY 

ORION” un GUSPILION 
» Ae pa 

seen 
pe 5 2 La 

(DILUAR SIAK -WASANEKA) Mena Pen eU KOATA | 

Ini malam 
d. m. H. 

    

   
      2 an 

(17 tahun) 

  

nREX” Ini & besok malam 

i 5-—71.—09-— (17 tb) 
JANE POWELL —  FERNANDO LAMAS 
Rich, Young and Pretty 
M.G-M's Musical Technicolor. 

INI MALAM PREMIERE 
.TAGA LAN” 79. 7 th.) 

SIK FEI — PU CHIH 
sMI YIAH". (BULAN MADU) 
FILM TIONGKOK PALING BARU 

Tw TT  M-M' Song-and-dance spectaciet 
Sar to Jeroma Kerm's araatasi love songai     

ST —— (MANIS DIPANDANG MATAI 
nd 

AA ana prim ama —— aa 

  

"LL AL EK 
  

Roy Rog 

  
  

ers 1 
  

TUBS OF FIRE! SOMEBODY 
TRAILED ME HERE! FI 
COULD ONLY FIND MY 

GLASSES! e : ) 

  

  

    

henti Tuan. Tunggulah. 

Roy Rogers dalam perdjalanan ke Oretown............. 
— Tempat itu kelihatannja baik untuk minum, Trigger. Hee, ber- 

HK 
HE'LL TORTURE ME TO 
TRY-AND MAKE ME TELL— 
BUT IVE GOT ONE 
CHANCE TO GET 

    

   

  

LooK OuTAN 
YOU'RE 
HEADEL & 

STRAIGHT 
FOR THE 
WATER! 

   
    

    

     
    

    

— Kurangadjar. Ada orang 
mengintip saja disini. Dimana 

katjamata saja tadi djatuh?" 
“ 

— Dia akan mentjoba 
maksa saja untuk bertjeritera — te- 
tapi satu kesempatan harus saja gu- 
nakan untuk lari pergi. 
— He, hati2lah. Engkau akan me- 

nudju terus ke air, 

dan me- 

  

    

    

2 CITY CONCERN CINEMAS ks 

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

"GRAND 
"445-645.-8.45 
£ 

ROYAL 
5.30- 7.30-9.30- 

INDRA 
— 51.09. —   

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

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

Dgn 9'agu2? Radio jang sangat populair | 

Menarik ! 

Akan datang: 
Eva de Villa 
Sally Ramas 
SATU TJERITA T 

Ini malam 
d.m.b. 

(u. 17 tahun) 

LUX 
4 45—7. — 9.15— 

SHAWBROS F 

— Heibat! — Menggembirakan ! 

Pbilipina film berbahasa Indonesia 

,TIMBU MATA? 
ERDJADI DIPULAU TIMBU MATA-— GEMPAR. 

P. Ramlee— Rokiah — Musalmah 

»Antara Senjum 
Dan Tangis” 

1LM MALAYA JANG MENARIK 
DAN GEMPAR! 

  

AKAN DATANG 2 JOSEPH COITEN —VALLI — 
ORSON WELLES — TREVOR HOWARD 

sIHE THIRD MAN” Alexander 
Korda and 

David O'Selznick production 
Satu Film luar biasa—Menggemparkan ! : 

ROXY 
1 —9-— 

(Naga Betina) 
Djago Prem- 
puan — Penuh 

Ini Malam Penghabisan (u. 17 tahun) : 

,Shuang Ch'iang 
Tuoh Lung" 

Silat dan Actie ! £ 

Besok Malam Premiere : FILM TERBESAR — PENUH SENSATIE ! 4 

Mighti f th 
STA WATHA” Ainteah Na 

IN ALI, 

dgn, Vincent Edwards — Yvette Dugay — Menggemparkan 

ITS NATURAL BEAUTY AND COLOR ! 

    

  

    

Pt tt tt tt 

    

   

  

HARI INI PREMIERE BESAR 

Productie Warner Bros terbesar dalam tahun ini 

sIhe Iron Mistress" 
Technicolor 

Alan Ladd - Virginia Mayo 

     
  

V 
THEATER 
SOLO 

(u. 13 th) 
FILM COLUMBIA 

TANGGAL: 1 SEPT. s/d 2 SEPT. 

— Perkelahian mati-matian 
— Tembak-menembak terus menerus 

dalam super WESTERN film : 

.LOADED PISTOLS" dengan 
GENE AUTRY — Barbara BRITTON 

  

    

       Typ Pertjetakan ,,Semarang” 

 


