
En 

   

S
a
i
n
 

NAN
 

A 
AN
A 

2 
P
M
 
D
o
a
 

Tatu 
R
A
N
 

TN 

      

"ah 

  

bara Kita 

  

  

Perhatikan: Nasil Sajem- 
Di Xalaman 2 

  

PL Tuan . 
Nadjib Langgar (Sen- 

diri Dekahanya " 

DNAN Mohammad 
k- Nadjib, orang kuat” 
Mesir, jang baru2 ini mengha 
puskan gelar2 jang kolot di 
Mesir. pada Kemis malam ke 
marin dulu dikenakan denda 
karena ia menggunakan kata 

kata Jang Mulia” ketika ber 
bitjara kepada bekas perdana 
menteri Aly Maher dalam pi 
datonja disebuah perdjamuan 
perhimpunan opsir2 di Kairo. 
Menurut dekrit jang dikeluar 
be oleh djenderal Nadjib, 
tiap orang jang menggunakan 

| gelar. demikian harus memba 
| jar denda. satu piaster (lk. 

25 sen Amerika). Ketika se 
| orang opsir minta kepada 
| djenderal Nadjib supaja ia 

membajar denda 1 piaster, 
Nadjib dengan tersenjum mem 
beri 2 piaster dan berkata: 

|» »Menurut pendapat saja se 
butan Jang Mulia adalah le 
bih buruk daripada sebutan2 
Pasha atau Bey.”   

Sendjata Ma- | 

  

    

   

    
    

      

Kepentingan Nusa Dan Bangsa 
Wedjangan Presiden Dimuka GPII t 

: Demi 

sembahjang Djunvat. Ternjata banjak para alim ulama terke- 

utk bersembahjang bersama dgn kepala negara. Imam pada sem 
bahjang kemaren itu ialah K. H. Mansur, kepala kantor Uru- 
san Agama Kota Besar Semarang, sedangkan chotib ialah 
sdr. Saifudin Zuhri, kepala Djawatan Agama Propinsi Djawa- 
Tengah. Begitu banjak umat Islam jg kemaren itu bersembah- 
jang bersama Presiden, hingga ruangan Mesdjid Besar jang 
dapat memuat 3000 orang itu masih belum tjukup: tidak se- 

      

   

BESAR Semarang kemaren siang kelihatan pe- Tn 

muka, baik dari dalam maiipundari luar kota jg clvusus datang ' 

Ida mesdjid. 

  

Lepas'..., 

jlah berhasil menangkap se-     

JOHN MATTHAI AKAN KUN 
DJUNGI INDONESIA. 

Bekas menteri keuangan In- 
dia, Jokn Majthai, dan njonja 
segera akan men j Dje 
pang. INDONESIA, Muang Thai 
engan dan Singapura Mere ad Aa 3 Tiangi 

Ceylon untuk kemudian terus 
pergi ke negara? tsb, Njonja 
Achamma Matihai banjak be- | 
berdja dalam lapangan sosial 
dan Serena “ Djepang mem 
peladjari serafdjiman tangan 
dan indust stri ketjil unjuk men- 
tjari projek2 ig dapat dilaksa- 
nakan di India, guna memberi | 

jpengepungan. Tapi oleh kare- j lum 
ina Dahromi tidak mau berhen j dulilah, Indonesia telah Merde 

BERANGKAT 5 Maka ja ditembak kakinja. ' 

perjolongan kepada k la- 
rtan dj India, PNS 

KE NEW YORE. 
-. M. Valerian Sorine jang akan 
menggantikan M, Jacob Malik ! 
sebagai pemimpin delegasi So- | 
vjet Uni pada Perserikatan 

bin jang akan menggantikan 

orang perampok terkenal, jang 

ra, di daerah kampung Pasir- 
(malang. bagian selatan dari ko 
.ta Bandung. Seorang teman pe 
rampok itu, jang bernama Basri 
djiga tertangkap. Dahromi ter- 
tangkap ketika ia berada di ru- 
.mah bininja jg kedua. Polisi se 
|gera memberogolnja. Tapi tat- 
kala digiring, maka Dahromi 
|dgn segala kekuatan jg ada pa 
danja berhasil djuga memutus- 
kan berogol dari badja itu dan 
melarikan diri. ! 

  
| A8 

' Polisi segera mengadakan 

Ia sekarang dirawat gaam ru 
mah sakit Rantjabadak, Ban- ! 
Cung. Menurut keterangan, | 
Dahromi ternjata ' mempuhjai 
djuga 'pisiol ig dapat dipin- 
djamnja dari seorang jg belum 
disebut kedudukannja. Perju 
Gitambahkan, bahwa Dahromi 

  

ap ea Ser gr nna 2 a An York pada malam Djum'at, bhw: Ing? sar Uni di Washington, | :: . gambil ti 2 “yag . pjum'at, bhw ingg Pn telah Na Pn itu baru keluar dari rumah | mengambil Kn Seperti Per” | delegasi India pada PBB akam- menindiau kembali  rentjona 
Rebo petan ui geng : “e|pendjara seluma 2 2 3 bulan. | Sjuangan Nabi Mohammad ' memadjukan kepada delegasi be: sendjataan kembali diri ma 
abuhan Cherbourg Ama Penangkapan itu dilakukan, ka Sa Na kita dngan Se- | Asia/Afrika pada hari Djum'af, sing? dan para ah pertahanan 
New York. Bersama-sama dgn (Tera sesudah ke'uar dari ru- | Orang dengan seorang pa seputjuk : : jang memuat J merika merasa chawatir, bhw 
York duta Hongaria untuk Ame | Mah pendjara, Dahromj melan |kan: Asaamu'alaikum w.w.” mintaan supaja s-disk adakannja penghematan2 le- 
mereka diuga berangkat ke New Gjutkan lagi prakteknia jg”ta- sedangkan jg.seorang mendja minasi dj Afrika Selatan. di h yandjut--dalam -pengelua- 
rika Serikat M. Emile Weil. ma itu. wab: wa'alaikum salaam” jg sukkan dalam agenda pembit k. ran2 jg dibutuhkan untuk per 

kia : berarti suatu salam 'persauda raan 2g Ta PBB jang sendjataan. kan sangat meru 
raan. Akan tetapi ternjata sa- akan datang Dalam surat 12. gikan rantjangan pertahanan 

Akan Dilarang ? 
Lembaga. Pemuda” 
nan Dibubarkan Oleh Pemerintah 

UNGKU ABDUL RAHMAN, ketua ,/United Malaya Na 
: “fional Organisation” (UMNO, Organisasi Kebangsaan 
Malaya), hari Djum'at .membajangkan bahwa pemerintah Fe- 
deral Malaya mungkin akan melarang lembaga pemuda jang 
merupakan bagian darj organisasi tadi. Lembaga pemuda ini 
beranggota ribuan pemuda Melayu dan merupakan salah satu 
bagian UMNO jang paling aktif. Dalam pidato 

  

   - . Sedia 
Menerima | 

Dr, Ehlers' Ttg Kedata- 
pgan Delegasi. Djer- 

man Timur 
BR. HERMANN EH- 
LERS, ketua ,,Bundes- 

tag” (madjelis rendah) - Djer- 
man Barat hari Kemis jbl me- 
nerangkan bersedia menerima ! 
kedatangan delegasi Djerman 
Timur jang terdiri dari 5 orang 

uka 300 utusan dan penirdjau ketika kongres lembaga 
uda tadi Abdul Rahman mengatakan bahwa semua bagian 

IO hendaknja ,,hidup dan mati bersama2”, 

ilatif Federal 

tt 

Malaya Kemungki- 

jang diutjapkan 

Seterusnja ja mengatakan, 
bahwa kabar2 jg tersiar, jg me 
ngatakan bahwa pemerentah 

dikit jg bersembahiang di halaman muka dan samping dari pa    

-yx ENGAH MALAM hari 
Kemis Polisi Negara te- 

. sempurna. 

Sebagai dikabarkan habis 

bersembahjang Djum'at, Presi- 

den berkenan mengadakan we 

djangan untuk umat Islam 

umumnja ultuk GPII chusus- 
nja. “Negara kita adalah Nega 

.ra jg beramal, dengan arti ba 
hwa kita umat Islam tidak ha 
nja beramaj untuk Achirat, te 
tapi djuga untuk Dunia” de- 
mikian Presiden mulai wedja- 
ngannja. Djika. bangsa Indone 
sia tidak beramal, nistjaja ne 
gara kita tidak akan djaja. Ki 
ta harus beramal, memperbai 
ki Negara kita jg dalam bebe 
rapa hal masih belum sempur 
na. Ekonomi masih korat-karit. 
Perdjuangan kit, untuk menje 
lamatkan Negara belum lagi 
selesai terutama karena seba- 
gian dari Indonesia ini masih 
dalam tangan bangsa asing. 
Irian masih belum masuk wila 
jah kita. Selama itu kita be-   

! “ Negara kita belum | 

   

  

  

    . Suatu snapshot dalam resepsi pendopo kabupaten Semarang 
tadi malam. Tampak Bung Karno sedang bertjakap2 dengan be 
berapa wartawan kita. Dari kiri kekanan: Seorang wartawani 
»Suara Merdeka”, seorang secretaresse Mr. Roem, Bung Karno, 
seorang wartawan ,,Suara Merdeka”, dan wartawan Ipphos Semg.. 

Sa (Ipphos) 

Konper 

    

  

       

nsi Dollar 
Akan Diadakan Guna Mengatasi Krisis ? 

PE amenma rikat hari Djum'at memuat berita? 
dari Washington, bahwa kini sedang diambil persiapan 

utk mengadakan konperensi lagi dim tahun depan utk mombi- 
tjarakan krisis dollar. Menurut berita? tadi, perdana menteri 
Inggris — Winston “Churchill akan terbang ke Washington 

  
Serikat! tentang pendapat? Inggris supaja ,dilakukan aksi ba- 
ru gura memperkuat keuangan negara2 Barat”. Ditambahkan 
selandjutnja, bahwa dewasa ini belum ditetapkan setjara defi- 
nitif tentang tanggal bilamana konperensi idu akan diadakan, 
akan tetapi diterangkan, bahwa para ahli keuangan dan perda- 

gangan Inggris serta Amerika 'kini sedang sibuk mempeladja- 
ri sesuatu di belakang lajar”. : 

"| Tindakan2 dibelakang lajar 
“M1 jg dewasa ini.sedang dila- 

- kukan pada. instansi2 pemeren   lum bisa mengutjap: "Alham- 

ka!” 

Marilah kita beramal! 

Oleh sebab itu seperti djuga 
ditekankan - dalam pidatonja 
siang hari di Stadion, Presiden 
menjerukan, supaj, bangsa ki 
ta bersatu, sekali jagi bersatu, 

Pemerintah : Afrika Sit 

I ” $ 33 

ndia S3 (tah Amerika jg bersangkutan, 
Sa “agaknja telah timbul karena 

1 Tudu h | kejakinan .jg semakin. jama 
5 4 F: . bertambah, bahwa negara? jg 

bersahabat ,. dengan Amerika 
mungkin terpaksa akan meng 

“hentikan renijana persendjata- 
an kembali d'ri masing2, apa- 
Apa untuk perekonomian nega 

UMBER jang mengeta- 122 tsb ig sedang gontjang itu 
Sui mengatakan di New f'dak diperoleh bantuan lagi. 

is dan Perantjis kini telah 

Gunakan: Tjara2 Jang 
Tak: Pantas 

  

  
lam tadi tidak meresap dalam 
kalbu, terbukti han'a salam di 

'uar sadja. Salam tadi tidak 

mestinja: ternjata masih ba- 
njak perbuctan2 djahat satu 
terhadap lainn'a jg terwudjud 

dalam 'pengatjayan, perampo 
kan, pembakaran dll lagi. Dan 
siapa jg berbua' demikian itu, 
adalah bangsa kita sendiri. 
“Inilah ig harus saudara2 in- 
saf" serib, ka'i diinsafi” de- | 
mikian Presiden. Sbg. penutup 
diserukan oleh beliau: "Mari 
lah kita ber-Amal demi untuk 
kepentingan Nusa dan Bang- 
sa,” Setelah se'esaj berpidato, 
Presiden menudju keluar, di 
mana beliau “diserbu” oleh     mungkin akon bubarkan lemba 

ga tadi, “bukanlah kabar2 

angin belaka”. Dinjatakannja, 
bahwa Lembaga Pemuda-lah 
jg memperdjoangkan kemerde- | 
|kaan dan pembentukan peme 
rentah sementara di Malaya 
dalam tempo 3 tahun. Abdul 
Rahman, jg mendjadi anggota 
tidak resmi dari Dewan Legis- 

itu, mengutjap- 
kan pidatonja tadi di Butter- 

| A. Pauker 
untuk mengadakan pembitjara- Hata ba Malaya Mr 
an mengenai masalah memper- , 
safakan Djerman kembali. De 
legasi tadi diutus oleh dewan | PENGIRIMAN? UANG SETJA 

  

  
perwakilan rakjat Djerman Ti BA TIDAK SAH KE 
mur. Seorang djurubitara  me- 
nerangkan, bahwa dr. Ehlers 
telah mengirim kawat kepada 
pemimpin Derman Timur, Dick- 

menerima kedatangan delegasi 
Djerman Tiar untuk menerima 
surat jang dialamatkan kepada 
nja oleh pemimpin Djerman Ti 
mur tadi, 

Djurubitjara tadi menegaskan, bah 
wa hal ini tidak berarti, bahwa dr. 
Ehlers akan membitjarakan masalah 
mempersatukan Djerman. kembali de 
ngan anggota2 delegasi itu. Sebe- | 
lum surat-kawat itu, demikian ditam 
bahkan djurubitjara tadi, dr. Ehlers 
lebih dulu telah mengadakan pembi ' 
tjaraan mengenai masalah itu. dgn 
pemimpin2 politik jang mempunjai 
wakil dalam dewan. perwakilan rak 
jat Djerman Barat. Seorang djurubi 
tjara partai sosial demokrat Djer 
man Barat hari Kemis-menerangkan, 

. bahwa partai tadi akan menolak un 
tuk turut berunding dengan delega 
si Djerman Timur, karena. utusan2 
dari wilajah Djerman Timur tidak 
dipilih setjara demokratis dan pula 
tidak berhak untuk mewakili pendu ' 
duk Djerman dalam daerah jang di 
duduki oleh Sovjet Rusia. 

PENGAN SEPEDA KUMBANG 
MENGGLILINGI BALI. 

Dua orang wartawan di Njem- 

  

ber .achir bulan September ini ,5 Demikian dikabarkan di London gram itu telah menarik kesimpulan, 
akan mengelilingi pulau Bali se- 

lama seminggu dengan mempetr- /apangan akan dikurangi. Selandjut| adalah berkurang, tetapi perlu 
gunakan sepeda kumbang ,,Rex nja dikabarkan, bahwa program itw siap2 terhadap sesuatu serangan ig suatu bagian jang mendjalankan 

thesis datangnja dengan tiba2. Dalam pada | peranan jang primair, adalah meru 
radja Inggris untuk pertemuan para menj itu perlu memperlindungi dunia Ba pakan hal jang penting, untuk dapat 

teri dari negara2 jang tergabung da rat terhadap bahaja jg lebih kurang bergerak dengan “tjepat dengan per 

Viking”. Dimana mereka antara 
lain akan mengundjungi 
Karangasem. 

TIONGKOK? 

Hari Rebo pihak kepolisian 
Surabaja telah mengadakan pen 
sitaan terhadap buku kepunjaan 
toko Tionghoa di Kembang Dje 
pun dan Bongkaran, Polisi ka- 
barnja mempunjai dugaan ke- 
ras, bahwa toko2 bersangkutan 
ita telah melakukan pengiri- 
man? uang sefjara tidak sah 
keluar negeri terutama ke Ti- 
ongkok/Hongkong. Pihak polisi 
belum suka memberikan pendje 
lasan2. 

PERSELISIHAN PAHAM DI- 
KALANGAN PEMBESAR2 
MILITER N.A.T.O? 

Suatu sumber militer di Paris 
pada malam Djun'at menjang- 
kal berita2 jang menjajakan, 
bhw diantara pembesar? tinggi 

beratus-ratus orang, hingga de 
ngan susah achirnja Presiden 
dapat meninggalkan mesdiid. 

Nasib 
Segera Akan Diadili 

ENGAN resmi diumum- 
kan di Bukarest, bahwa 

Anna Pauker, bekas menteri 
luar negeri Rumania, sekarang 
djuga sudah diberhentikan dari 
kedudukannj a sebagai wakil 

presiden Dewan Menteri (— 
wakil perdana menteri). Berita 
dari London seterusnja menga- 
takan, bahwa pemetjatan Anna 
Pauker dari djabatannja jang 
terachir tadi dilakukan ketika 
hari Djum'at. 

  

akan ditundjukkan, bahwa 
kap pemerintah Afrika Selatan 
mengenai soal tsb, adalah ber- 

dipergunakan sebagai mana se Sx dengan Piagam PBB 

belum tanggal 15 September 

      

   
     

  

        

  

        

Tahun Ke VII — No. 173 

utk mengadakan pembitjaraan dgn presiden jg baru dari Am. ' 

bantuan iang lebih besar. 
he aa gx Bra Sea ek at 

  

te 
selama 

djika pemerintah Djepang ada 
Ditegaskan  selandjutnja, 
rika untuk Djepang dapat 

dan mungkin 

— Amerika dalam pada itu te 
lah mempertimbangkan masuk 
nja Djepang jang bersendjatd 
kan tjukup sebagai anggauta 

: dalam persekutuan Pasifik, gu 
  

I-na menentang ekspans: komu 
nis. Kepada Djepang telah dibe 

,rikan sedjumlah perlengkapan 
mi:iter, untuk pasukan polisi 
nasionalnja serta pasukan pen 
djaga pantai, jang pembentuk 
annja oleh . pembesar2 pendu- 
dukan jp lampau tlh disetudjui 
dan setelah izu diperluas. Selan 
djutnja dikabarkan, bhw Kon 
gres pada permulaan tahium 

, Mi telah memberikan kekuasa 
|an Untuk mengoperkan kepa 
da Djepang 60 buah kapaj pe 

'ngawas pantai. 

»Pindjama»” sank2, 

Kapal2 ini kini sedang diper 
baiki dan akan dik'rim ke Dje 
pang. Dalam pada itu pasukan2 
Amerika di Timur Djanh te'ah 
memirdjamkan kepada  Dje- 

pang tank2 serta lain2 perleng- 

kapan militer unuk pasukan2 
polisinjj guna mendjamin kster 

tjanakan hendak memberikan 
Djepang bantuan militer, djika 
negara ini mau ikut serta dim 

rentjana umum Pentagon, utk ! 
memperluas bantuan sendjata 
Amerika kepada negara2 Ti- 
mur Djauh guna menentang 

komunisme. Hingga kini Indo 
chin, tlh menerima sedjum ah 
besar bantuan militer Amerika 
tetapj para pembesar Amerika 
menjatakan djik, rentjana un 
tuk Djepang mulai berwudjud, 
maka Djepang akan menerima 

Pindjaman alat2 sendja 
ta dari tentara Amerika   negara2 Barat itu, demikian be 

rita2 tadi. : 
Para pembesar dj Washing- 

ton menduga bahwa perdana 
menteri Churchill mungkin 
akan membitjarakon sendiri 
masalah ini dengan presiden 
Amerika jg baru. 

Apabia Churchill sendiri ti- 
dak akan datang, maka pasti 
sebagai wakilnja akan diutus 
menteri. luar neseri Inggris, 
Anfhony Eden dan menteri ke 
uangan R.A. Butler untuk me 
ngadakan perundingan2 dgn 
para menteri keuangan dan 
luar negeri jg baru dari Ame- 
rika Serikat. 

Presiden “Truman jg dalam 

pa 

Dalam pada itu kalangan jg 
mengetahui itu mengatakan 
pula, bahwa delegasi India se- 
dang merantjangkan sebuah 
memorandum menuduh peme- 
rintah 'Afr'ka Selatan memper 

gulakan “jara2 jang tak pan- 
tas terhadap bangsa2 iang ber 
warna jang mendjg ankan kam 
panje menentang setjara pas- 
sif. Kalangan2 jang dekat pa- 
da delegasi Asia mengatakan, 
bahwa sebagian besar dari de- 
delegasi2 Asia/Afrika itu akan | komperensi mingguan pada ha- 
menjokeng permintaan Inda |ri Kemis ditanjakan tentang 
tersebut. : ,imasalah ini, menerangkan, ba- 

: , Ihwa apabila perundingan2 se 
Masalah Palestina ke aan itu diadakan, ini perlu 

2 | Isekali dilangsungkan dengan 
sidang umum PBB. pemerentah Amerika Serikat 

Sementara itu dalam sidangnja pa | jg baru, sehingga oleh karena 
da malam Djum'at panitia politik” nja tx “idak dapat mengetahui 
Lembaga Arab telah memutuskan! apa2. 
untuk mengadjukan lagi masalah Pa SEKITAR KUNDJUNGAN 

2 5 a YA lestina kepada Sidang Umum PBB: ” 
jad. Berkenaan dengan itu -negara2! CHOU EN LAI DI SOVJET UNI. 

Radio Moskow dalam siaran- Arab akan mengirimkan 3 et 
kepada wakil2nja di PBB supaja senja pada hari Djum'at menga- 

2 jad. Ibarkan, bahwa perdana menteri 

mengusahakan tertjantumnja. masa | Merahgkap menteri luar negeri 
lah tsb dim agenda Sidang Umum R.R.T,, Chou En Lai, dan rani- 

jad. Suatu panitia ketjil jang terdi | bongannja pada hari Rebo j.l. te- 
ri dari wakil berbagai-bagai segi | lah mengundjungi makam pahla- 
dari masalah Palestina itu. Pun bejwan perang dunia-JI. Dikatakan, 
rita2 dari PBB menjatakan, bahwa | bahwa pada hari Kemisnja romv 

instruksi2 

Sementara itu Keikichi Masu- 
hara, kepala urusan pertahanan 
nasonial Djepang menerangkan 
pada hari Djum'at, bahwa pasu 
kan2 polisi nasional Djepang js 
dipimpinnja tidak lama lag 
akan menerima seljumlah mor 
tir 40 buah tank ringan dan 
120 buah pesawat terbang ri- 
ngan dari tentara Amerika ber 
dasarkan perdjandjian pindjam- 
sewa. Dikatakannja pula, bah- 
wa inStruktor2 Amerika telah 
mulai melatih anggota2 pasu- 
kan2 polisi Djepang dalam mem 
pergunakan alat2 sendjata, itu. 
Menurut Masuhara sebagian bs 
sar dari alat2 sendiata baru itu. 
termasuk 30 buah tank akan di 
tempatkan di Rokaindo ja'ni 
nos pertahanan ie paling dekat 

dengan daerah Rusia. Sementa- 
ra itu menteri keuangan Dje- 
pang, Hayato Ikeda, menjata 
kan, bahwa dalam perdjalanan 

nja kekonperensi Dana Keua- 
ngan Internas'onal dan Bank 
Dunia di Mexico City baru2 in! 

ia telah membitjarakan usaha2 
untuk memperkuat pertahanan 

Djenang dengan pembesar2 ke- 
mentterian pertahanan dam state 

departemsnt Amerika Serikat. 

Ia menjatakan bahwa de'am pa 

  

Disekitar ,,medja makan” da 

lam kapal ,.Tjiwangi” waktu 

  

' 
| tentangsapa jang dimaksud dengan 

Lakan tetapi beberapa kalangan 
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,Pindjaman" Tank | jan gat?! 
(Diberikan Amerika 3 
Djepang Hendak Dimasukkan Dlm. 

Pasifik. 
UMBER? JANG BERWADJIB menjatakan pada hari 
Kamis. bahwa pembesar? militer Amerika kini sedang 

merentjanakan program banjuan alat? sendjata untuk Djepang | 
tahun padjak jang akan mulai bulan Djuli tahun jad, ' 

Kepada Djepang 
Pertahanan 

dlm, keadaan dapat menerimanja, 
bahwa pengiriman sendjata2 Ame 

uk pat diterima baik oleh Kongres dan da 
pat dikirim ke Timur Djauh hanja djika Djepang memutuskan, 

gg mendjalankan rentjana pembentukan pasukan? bersendja | 
a, Djepang aa age emban nama pasukan? darat | 

juga pasukan? laut serta udara jang tjukup ' 
rtahankan negaranja. PE Sen 

da itu ia tidak dapat memberi- 
kan keterangan2 lebih landjut 
mengenai soal tsb selain menge 
nai masalah pertahanan 'tu ter 
dapat persamaan pandangan 
antara pembesar2 Amerika itu 
dan dia (UP) 

Amerika akan memban 

tu Djepang. 

Dalam .pada 'itu menteri keua 
ngan Djepang, Hayato Ikeda, menja 
takan sekembalinja di Tokyo dari 
konperensi Bank Dunia dan Dana 
Keuangan Internasional pada ma | 
lam #Djum'at, bahwa Amerika Seri 
kat mungkin akan membantu  Dje 
pang dalam usaha memperkembang 

sumber2 “kekajaan slam di Asia 
(Tenggara. Pada hari Djum'at kema : 
tin memberikan laporannja  mengg | 
nai hasil2 konperensi Bank  Dufia 
dan Dana Keuangan 

| kepada perdana menteri Shigeru Yo | 
( Shida. Ia selandjutnja mengemuka j 
'kan, bahwa 2 orang ahli keuangan 

dalam bulan Oktober jad. akan me 
Ingundjungi Djepang untuk mempe 
ladjari kemungkinan? Djepang men 

' dapat kredit lebih banjak dari Da | 
! na Keuangan“ Internasional. Pun j 
| president Bank: Dunia, ' Eugene 

tibap daM:m receri Kini diren : Black, akan mengundjungi Djepang 
sa Lag aan (pula dim bulan Nopember jad. Iko 

| da dalm pada itu tidak mau mem 
berikan keterangan lebih  landjut ' 

usaha memperkembang sumber2 ke 
kajaan “alam di Asia Tenggara, | 

pe 
nindjau menghubungkan soal ini | 
dengan kenjataan. bahwa Djepang 
makin lama makin tidak dapat me 
mungkiri perlunja mengadakan per 
hubungan dagang dengan RRT. 

  

2 

DOKTER GIGI JG DITJULIK 
SUDAH KEMBALI. 

| Fada hari Rebo dokier gigi 
TAI. jang baru? 
bersama mobilnja dari rumah- 
nja di Surabaja, telah kembali 
lagi pada keluarganja di Ma- 
lang. Dokter tersebu! tidak ber 
sedia memberikan keterangan 
kepada polisi, apakah ia telah 
membajar uang jebusan jang di 
minta oleh pihak pentjulik sebe 
sar Rp 500.000, 

Merdeka Press”, 

Purwodinatan Barat DI — 20 Semarang, 

   perdjalanan keluar segeri) 

Smg. Rumah 1798 Smg. 
Ekspedisi 2087 Semarang. 
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Pend jagaan Perbata- 
san Iodia-Pakistan 

“Diperkuat 

| FP mengabarkan dari 
New Delhi, bahwa menu-s-- 

rut berita? jang diterima dari 
Calcutta didaerah perbatasan 
timur India Pakistan bagian Pa 

“kistan telah terliha: adanja ge- 
|rakan? pasukan? jang agak be 
sar. Dikatakan, bahwa sedjum- 
lah gedung2 sekolah dan ge- 
dung2 lainnja didekat perbata- 
san itu telah diminta oleh pihak 
militer untuk keperluan gera- 
'kan2 tsb, Sementara itu pers 
India mengabarkan, bahwa se- 
mua orang jang melewati perba 
tasan tsb dengan berdjalan. ka 
ki diperiksa dan digeledah dan 
bahwa meskipun demikian ratu 
San orang pengungsi setiap hari 
mengalir kedaerah Benggala Ba 
rat dari Pakistan. 

Dikatakan pula, bahwa pem   
| gah 
' penduduk setjara besar-besar- 
'an dengan mengadakan pera- 

Internasional ' 

ini “ditjulik 

besar2 Pakistan kini mentje- 
terdjadinj, perpindahan 

turan baru iang mewadjibkan 

tiap2 orang jang melewati per 
batasan memilik: surat izin 
djaian. Oleh pihak Pakistan 
sementara itu diumumkan, ba- 

hwa pengawasan didaerah per 
batasan telah diperkuat untuk 
mentjegah penielundupan jute 
dari Pakistan ke India, (An- 
'tara-AFP), 

  

KONP, PENJAKIT KELAMIN. 

Dari pihak jg bersangkutan 
didapat kabar, bahwa konpe- 
rensi fentarg soal perjakit ke- 
lamin dan hendak diselenggara- 

kan dibawah supervisi WEO. 
akan diadakan dim tahun '54 
di kota Surabaja. Konperensi 
itu akan dikundjungi oleh wakil 
pegara? Gi Asia Tenggara, 

Didapat pula keterangan, bah 
wa dim tahun 1953 antara bu- 4 
lan April dan Mei akan datang 
ke Indonesia 12 sampai 14 gu- 
ru-gusa besar dim lapaagan ke- 

sehatan dari luar negeri. 

  

  KERIBUTAN2 DI IBAN, 

Sekurang2nj 

tewas dan 

  

    
20. arang “telah 
jumlah banjak- 

lagi luka2 sewaktu terdjadi 
pertika'an antara 2 sukubang- 

Sa didaerah Chiraz pad, hari 
Rebo. Demikian: dikabarkan di 
Teheran Sebataljon “angkatan 
darat telah dikirim kedaerah 
isb. Detai!2 selandjutnja tak da 

pat diketahui. 

S 

  

  

njak Atas Dasar 

kat akan datang ke Perantjis, 

Sebelum berkundjung kepa- 
da perdan, menteri Mossadeg 
pd. hari itu Middleton terlebih 
dahuly telah berunding dengan 
dutabesar Amerik, dj Teheran 

Usul Iran Goal? 
Kemungkinan Penjelesalan Soal Mi- 

EORANG DJURUBITJARA kedutaan besar Iran di Pa- : 
k Yis pada hari Kemis menerangkan, bahwa Hussein Mak- 

ki, tangan kanan perdana menteri Mossadeg dalam waktu sing 

beberapa kari sebelum meneruskan perdjalanarnnja ke Amerika 
Serikat. Di Amerika ia akan mengadakan beberapa pembitja- 
raan, Dari Teheran Reuter Jebih landjut mewartakan, bahwa 
harapan penjelesaian jang terachir dalam pertikaian minjak 
antara Inggris Iran kini semakin bertambah berhubung dengan 
adanja pengumuman, bahwa kuasa usaha Inggris George Midiilo 
ton pada hari Kemis petang mengadakan pembitjaraan baru 
dengan perdana menteri dr, Mossadeg. 

Usu! Mossadegh 
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Djisana ia akan berdiam untuk 
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,9ang kabinet Inggris. Kepada 
| anggota2 kabinet ia mengadju 

jaan laporan mengenai 'perkem- 
| bangan2 di Iran, Dalam ming- 1 
|gu depan Eden akan berang- 

Pa 
1   

Loy Henderson. Tjara inj ada | kat ke Strasbourgh, Belgrado 
lah sesuai dengan tjara2 jang idan Wina. Dalam sidang kabi 
dilakukan sampai sekarang da | net ini Eden bertindak: selaku 
lam usaha untuk menjelesai- | wakij perdana menteri, karena.   diadakan pesta ulang tahun 

ke-50 KJCPL kemaren dulu 

dipelabuhan Semarang. Tam 

pak diantara tetamu Gupernur 

Budiono (pakai pitji) sedang   setelah mengadakan rapat selama 7 : bongan tamu agung dari RRT ini 
diam dikantor delegasai Syria di | berlajar diterusan Volga-Don. 
PBB, delegasi2 negara2 Arab me: 

bertjakap2 dengan komandan 

kapal. 
  

mutuskan untuk mempersoalkan kem ' 
bali masalah Palestina dan soal in 
ternasionalisasi. Jerusalem dalam Si 
dang Umum PBB jad. (AFP):   Ketika permulacm musim pa 

nas jl. ini, ia mula2 dikeluar- ' 
kan dari Politburo Partai Ko- 
munis Rumania dan sebagai 
menteri luar negeri. Maklumat | 
resmi Rumania tadi tidak mem ' 
'berikan sesuatu keterangan se 
landjutnja. Seperti dahulu di 
kabarkan, ia dituduh menjim- 
pang dari adjaran2 Komunis. 

Menurut berit, dari Wina, se-   militer NATO terdapat perseli- 
sihan paham mengena: pertaha 
nan Eropa Tengah 2 

Berita? itu tersiar dikalangan 
pers Amerika, Perantjis dan 
Djerman. 

orang jg menamakan dirinja 
“Yahli soal2 Komunis” ketika 
har: Djum'at meramalkan ba- 
hwa Anng Pauker tidak lama 
lagi akan diadili, 

PANITIA PBB URUSAN DAF- 
BAH2 JG. TAK BERPEMERIN- 
TAHAN SENDIRI AKAN 
BERSIDANG. , 

Mohammad Asad dari Pakis- 
tan pada hari Kemis telah dipilih 
mendjadi ketua panitia Sidang 

Umum PBB jg. mengurus kete- 
rangan2 dan bahan2 dari daerah2 
jang belum mempunjai pemerin- 
tahan sendiri. Panitia tersebut 
pada hari Djum'at j.a.d. akan 
mulai membitjarakan keadaanz 
ekonomi dan sosial di lebih dari 
60 daerah di Arika, Caribia, Asia 
dan Pasifik. : 

  

  

  
  

Pp li Inggris jg baru akan ' dida 
sarkan pada perkembangan angkatan, wa pera penasehat militer 
udara, terutama pada transport ud 

pada bhari Kemis. Usaha2 dilain 

akan merupakan dasar dari 

ROGRAM persendjataan kemba lam NATO, ig akan diadakan pada tetapi jang lebih mungkin ' terdjadi 
bulan September ini. Diduga, bah 

Inggris 
jang diberi tugas merentjanakan pro 

bahwa kemungkinan akan 
|- Karenanja nara ahli tsb telah .me 

perang | mutuskan, bahwa disamping 
ber | 

lengkapan mereka didekat pusat2 
operasi. Para akli itu berpendapat, 
bahwa dalam konflik dikemudian ha 
ri, penerbangan sipil akan melaku 
kan peranan ig sama seperti angka 

tan laut untuk perdagangan diwak 
tu jang lampau. Selain itu, perkem 

bangan transnort militer diudara 
akan lebih menguntungkan bagi per 
ekonomian Inggeris, mengingat ke 
madjuan2 jang tertjapai oleh 

akan kehantjuran dalam negeri dibe 
berapa negara2 Barat, sebagai akibat 
daripada perang dingin. . 

pasu 
kan2 darat barus tetap merupakan 

men wopamaaman an mm 

  

Lembaga Kebudajaan Indonesia | 

.Kon. Batavassch Genoot hap 

van Kunstenen Wetenschanpen | 
mk ment nira asene 

    

    Layanan me 

Angk. Udara — Dasar Persendjataan Inggris 
geris dilapangan  pembyata4 
wat2 djet. Konsep oari Inogeris 
tentang persendjataan kembali di 
Waktu damai ini diduga akan mem 
bantu Inggeris untuk mengatasi ke 
sulitan2nja dilapangan balins pemba 
jarannja, sedangkan  persendjataan 
kembali jang semata2 didasarkan 
atas keperluan militer akan merupa 
kan beban bagi perekonamian Ing 

pesa 

Ing geris. (AFP), 

kan pertikaian minjak. Perda- perdana menteri Churchill de- 
na menteri Iran pada hari Ke- 
mis Selandjutnja telah mengi- 
rim Surat kepada madjelis ting ' 
gi Iran dalam mang ia memin 
tta supaj, sidang jang sedianja 

lakan diadakan hari Sabtu di- 
' tunda untuk sementara. Rapat2 
dalam modjelis telah ditunda 
'sedjak seminggy jang lalu, Ka 
|langan2 jang lajak mengetahui 
(menganggap penundaan2 si- 
| dang2 itu sebagai suatu isja- 
jrat dari Mossadeg jang dimak 
|isudkan untuk memberi waktu 
“kepada fihak Inggris untuk me 
i mikirkan tuntutan2 perbaikan 
| usul2nja. Dari lain sumber dida 
pat kabar lebih landjut, bahwa 
'perdana menteri Mosgadeg pa 
da hari Minggu agaknja me- 
ngatakan kepad Middleton, 
bahwa apabila tidak diadakan 
perobahan2 jang lebih baik pa 
da usul2 jang diadjukan Tru- 
man dan Churchill itu maka ia 
akan mengandjurkan kepada 
madjelis rendah dan tinggi un 
tuk -menolap usul2 itu seluruh 
nja, 

Pembitjaraan Schacht 
Dr, Schacht ahli keuangan 

Djerman pada hari Kemis me- 
ngadakan pembitjaraa, dengan 
Sjah Iran dan kemudian me- 
landjutkan 'pembitjaraan dgn 
beberapa ahli keuangan peme 
rintah, Dan sementara itu, men 

teri luar negeri Inggris Antho- 
ny Eden pada hari Kemis ber 

' tindak selaku ketua dalam si- 

,wasa ini sedang berlibur di Pe 
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“rantjis Selatan. 
Kalangan2 jang lajak menge 

tahui berpendapat. bahwa men «d 
teri Eden telah memberitahukan a 
kepada anggota2 kabinet, bah st 

  

wa ia telah memberi nasehat su 
paja dlm usul Inggris — Ame- 
rika itu diadakan perobahan 
agar pertikaian minyak denres 
Iran i#1 dopat diselesaikan me 
nurut dasar jang ' diusulkan 
Mossadeg pada achir minggu 
jang lampau. 

Pada minggu jang lalu per- 
dana menterj Mossadeg berpe 
san kepada Anglo Iranian Oil 

Company, bahwa, tuntutan pem 
bajaran ganti kerugian adalah 
salah satu sjarar untik meng 
adjukan masalah itu kehada- 

pan Mahkamah Internusional, 
Mossadeg sendiri mengadjukan 

empaj uSuj balasan jang menu 
rut katanja akan dikemukakan 
kepada AIOC, Keterangan Mos 
sadeg tentang hal itu menini- 
bulkan anggapan di London se 
bagai suatu permintaan kepada 
pemerintah Inggris guna ine 
robah pokok2 usul Inggris A.- 
merika. 

Kalangan2 jang lajak menge 
tahui di London berpendapat, 
bahwa langkah2 perdana meri 
teri Mossadeg selama minggv2 
belakangan ini dengan seksama 
dipeladjari dj London dan bsk 
Wa, pada umumnja grang ber- 
anggapan tidak memuaskan, 
(Reuter), 
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oke Pn Penit sa- 
Laga persiapan gan aturan2 

| an waktu sedikitnja 

  

    

      

  

pomo d/a. PUDT   Ae ig “disinggahi. “Tidak mungkin 
uatu ketjamatan, kawedanan atau "| 
rpedato dan sehabis peidato dengan : 

neneruskan perdjalanannja. 
” artinja. permintaan2 Gemikian itu? Bahwa 

    

   
   
     
       

        
       

    
   

  

        

       

  

     

   
    

  

     
   

tetap ada pert 
“Dimata rakjat, Sukarno bukan hanja seorang Presiden, me- 

lainkan pemimpin besar sedjak zaman pendjadjahan. Pemim- 
pin besar jang dalam sedjarah hidupnja, sebagai pemimpin 
telah banjak harus mengorbankan segala jang perlu. Djuga, 
dan terutama korban ' perasa'an. 
— —— 5 Ada aliran jang hendak Jmenuankan” Bung 
Karno. Dengan sengad ja ada golongan jang menjebut Bung 

- Karno: ,tuan Sukarno”. Sebutan Bung, Karno jang sudah 
mendarah d daging ditubuh Bung Karno, dan ditubuh rakjat 
Indonesia, hendak diganti dengan sebutan asing, 
ngandung maksud? djahat. : 

Dengan menjebut tuan Sukarno” golongan jg 
diinaksud, jang alchamdulilah merupakan golongan jang sa- 
ingat ketjil, bermaksud hendak memisahkan rakjat banjak 
dari Presiden dan “pemimpin besarnja jang GCitjintai. Sebutan 
stuan” kepada Bung Karno. mengandung ratjun, jang 'hake- 
katnja tidak mengakui Bung Karno sebagai Presiden. Tapi, g0- 
longan pengatjau demikian, tidak berani berterus terang. 
aa dia insaf, bahwa rakjat Indonesia ada Gibelakang Bung 

arno. 
— —— — — Beleh sadja golongan tadi tidak mengakui 
Bung Karno sebagai pensimpinnja, sebab mereka merasa mem- 
punjai pemimpin besar Sendiri jang ...... ada diluar Indonesia, 
jang sendirinjapun bukan seorang bangsa Indonesia, Can 
bukan pula warganegara Indonesia. Tapi mereka tidak bisa 
dan tidak mungkin tidak mengakui Bung Karno sebagai 
Presiden. Indonesia. 3 

Sebagai manusia biasa, Bung Karno pun ber- 
sifat da'if. — Artinja mempunjai kekurangan Gan “kelemahan. 
Tapi kekurangan dan kelemahan jang “biasa ada pada tiap2 
manusia itu, jang ada pada Bung Karno, tidaklah - mengura- 

ngi djasa dan baktinja kepada Nusa dan “Bangsa. Kebiasaan 
jang ada pada tiap manusia itu tidak merobah pribadi dan 
watak Bung Karno. jakni bahwa Bung Karno $: ekarang, tetap . 
Bung Karno kita jang dulu, tetap tidak berobah. 

Bung Karno tetap berdjuang untuk mentjapai 
vasdgita2 kita bersama, Indonesia jang adil, makmur san seng 

tera, Indonesia jang raja dan sempurna. 
Karenanja, rakjat di Djawa Tenga 

«. berdujun-dujun akan menerima wedjangan Presi 
sicimpin Besarnja itu, hendaklah ' menerima .wed jangan? “itu 
untuk ditanam dalam hati, dan selandjutnja berusaha mendja- 

lankan wedjangan2 itu, agar kupajungan Presiden kita didae- 
rah ini sungguh2 membawa guna. 

Kita dengar wedjangan Presiden, untuk kita 
terima, kita pikirkan, kita taati dan kita dijalankan sebagai 
pedoman dan obor dalam kita meneruskan perdjuangan men- 
tjapai Indonesia jang sosialistis dan demokratis dalam tjorak 
nasional, dibawah lindungan Ketuhanan jang maha Esa,... 

Resepsi: Di 
Kabupaten 

Pendopo Kabupaten Sema- 
'Irang kemaren :petang tampak 
telah siap, dihias indah dgn 

““daun2an dan. 'karangan bunga. 
(Kursi berc djadjar dipinggir, se- 

| dangkan d'podjok muka terse- 
'dia tempat untuk barisan mu 
sik. Persiapan #u semua dada 

kan untuk menerima Presiden 

| Soekarno” daam suatu resepsi 
berdiri, pertemuan dengan ber 
bagai kalangan " di Semarang. 
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m perlukan tanja Sama 
Karno Iga gel, 29 

talian batin -antara rakjat dan Bung Karno. ' 

jang me- | 

bermotor atau bromfieis. Teta 

“tempuh jaitu Ik, 200 km. dan 

Ba
 

No. 14 Semarang. 

1.
7 

nang per 

dangkan kepada para 
sil merebut hadiah Ie kali ini 

kita jang pasti masih akan 
menang! 

a. 1 (satu) Lontjeng d 
— “Pj. Pontjol. No. 1 
1 (satu) koper kuli 

Hadiah ketiga: 1 (satu) vulpen Waterman 
Sdr. Soekarno Va. BE. Dezentje 

Selamet Ri 
Hadiah keempat: 1 (satu) lembar ikain. “batik Solo ' 

ia. “Kalafik San. Dil. Dargo. No. 3 Semarang. 
Selandjutnja 5 hadiah penghibur berupa baku? - penge- | 

Yahuan berguna djatuh kepada: . 
1.Sdr. Soekandar Wignjosoebroto. —— Dl. Babad No. 16 

Surabaja. 
2. Sdr. Tan Djie Liang. — Dj. Sekolahan. No. 4 Blora. 

Ik 3.Sdr. R. M. Soekarno Soeriokoesoemo. — Djl, Wungkal, 

aa Lie Ping An. ae Hip Mataram No. 358 Sema- 

: Te Sar. 'Soodjimat, — Kama Tengah yr 601 Semarang, 

Halilah2 int alan disimpsikan kepada para peme- 
et. Achirnja kepada 

jang beruntung kita utjapkan selamat berbahagia. Se- | 
langganan kita jang belum berha 

sepaja 
hati. Siapa tahu, mungkin dalam penebakan sajembara ' 

Seksi. SA RN jo. 

Dil. Oversik 
di. — 320 — Solo. fl 

  

    

“tulis. halus ( 

para pemenang 

kita serukan sabar 

Pe en saudara jang akan ' 
san 

  

. Penerbit. 
          
Ar: 

tut peladjara. 
'akan tetapi dikandung maksud 

kepada murid? sekolah? lainnja, . 

Merta 
Utk Mobil, Spedamotor 

Dan Bromfiets 

    

Atas usaha dari Persatuan 
Olahraga Motor dikota ini pa 
da nan'i tgl. 12 Oktober jad. 
akan diadakan betrouwbaar- 
heidsrit js meliputi tiga ma- 
tjam kendaraan, jaitu untuk 

mobil, spedamotor dan speda 

pi hal ini kabarnja masih me 

nunggu persetudjuan lebih gja 

uh dari pihak jg berwadjib. 

Route atau 'perdjalanan js 
Citudju masih beuym diletap- 

kan, tapi telah d'kandung nia 
tan bahwa untuk mobil dan 
spedamotor diarak jg akan di 

akan me'alui Semarang sam-   “Mendjel 1g djam 21.09 tam 
Ian pendopo mulai penuh gen , 

ong masih ingin tamu2. Untung hudian jg sebe | 

rtanja lagi: .,Apa : Iumnja turun dengan lebatnja | 

“dimaksud Bung reda presis “pada waktunja, | 

rti apa 'saran Bung hingga tak menghalang keda- 

alah bunga hidjau tangan tamu? tadi. Bapak Re- 
a, supaja Bung Karno siden dengan nionja dan bapak 

$ ter-kengng2? “Bupati dengan njonja berlaku 
“Terus Bung Karno gembira sebagai. tuan dan njonja ru- 

-mendjawab: Memang itu!!!” mah, siap menanti dimuka. Pe 

““ Sir-Pong tanja lagi. »Terke-/ matidangan simpang siur kain 

| .nang siapa? batik, kepaja sutera aneka aad 

|. Bung Karno dasar diplomaat |na “diseing smok'ng dll. sung- 

| ilung, mesem lagi sambil men- | | guh sedap dipandang mata. Ma 

“dijawab. ,Jni rahasisi lagi Ihooo,! sjarakat Semarang sipil dan 

djadi tetap: No Comment”. Fe “ militer siap, tinggal menunggu 

| Maka dengan ini terpaksa Sir: Ma Presiden sadja. 
Hi Pong beri ketegasan pada penas | 'ampak mula diantaranja Mgr. 

2 -T sdr. S. “di Pendrikan, "ar: 'ugijopranoto. 

: Nana hidjau. “No Gemuk inai 21.60 masuklah mobil 

SP. jaan 2INGUA Presite on di halaman kabupaten, 
- Idisertai menteri D.N. Mr. Moh, 

Rum. “Tampak mengiring i be 

“Hau Gubernur Budiono“ dgn 
njonja, Panglima Divisi Over- 

ste Bahrun, kepala DPR Propin 
si Diawa Tengah an. lagi. Presi 
'den masuk dgn sikap jg terke- 

nat simpatik itu. 
Segera dimulai dgn perkena- 
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DayaRA T ERILOMBA. 
| “Untuk menjongsong Hari 
“Radio, pada Sabtu, Minggu dan | 
/Senen -jbl. di Solo diadakan tri 
Ilomba antara SB2 RRI Sema-: 
.yahg, Solo dan Jogja.  Pertan- 
Gingan2 meliputi sepakbola, 
“bulutangkis dan “kesudahamnja 
.jaitu .kedjuaraan umum. diper- 
oleh RRI Pan nomor 2 

' a 1: 
13 Tag Pe area Nana pangkal tengah. Perkenalan ini 

| Jah sbb: sepakbola: 1 Jogja, 2 berlangsung kira2 1 diam. Ke- 

“ Bemarang dan 3 Solo, pingpong mudian menjusul ramah-tamah. 

1 So'o, 2 Jogja dan 3 Sema rang Dengan bekasnja Presiden an 

Bulutangkis: 1 Solo, ? Semajdjuga Menteri Rum bergerak 
rang dan 3 Jogia. Idiantara tamu2, bertjakap dgn 

RAMAH-TAMAH "hadlirin. Suasana meriah. Dim 

Pada malam “Senen, tgl. 4 meng 'pada itu hidangan diedarkan, : ketan 15 September.jad., mulai djam Lk, djam 22.45 resepsi berdiri 

219.00 Persatuan Wartawan Indone ja p 

“ia kting Semarang akan. mengada “ditutup dgn lagu kebangsaan 
2 Indonesia Raja. 

“ka temuan ramah tamah dengan | : 

Manar Ta Jogja, Solo,  Dja-. 'Hari ini Presiden dgn ronubow 

karta dil.-nja, ig Rr Oa Pe ngan mengadakan penirid jauan 

Janan Pr Ike daerah2 Pati dan Rembang. 

nja telah diatur merupakan sa 

tu deretang tuan dan njonja- 

nja madju kemuka Seorang de 

mi seorang berdjabat tangan 

dgn presiden dan djuga mente- 

| DN Moh. Rum jg berdiri di 
     

  

  

   

es n, 

  

lan. Para hadiirin jg sebelum- | Sengemudi (tidak perduli dari | 

pai 2 kali, sedang untuk brom 
| fietsen djaraknja akan dite'ap 
kan 100 km. liwat di djaan 

(lapang (tidak naik turun). Se 

Danasiswa Indon 
. Memberi Bantuan Bagi Peladjar2 

: Jang Kurang Mampu 
INISIATIF R.S.K.di Surabaja telah didikan 

Siswa Indonesia. Dana ini bertudjuan memberikan : 
sempatan kepada siswa jang kurang mampu untuk menuntut 
peladjaran dengan tjuma2 Semula mereka jang dapat menun-: 

n tjuma? ini hanja para kursis Pendidikan Umu 

| dah ada kesanggupan akan Shan pula bantuan kenangan 

“hingga 500. Dari 

  lama dalam perdjalanan itu pa 
ra pengemudinja akan diudji 
-benar2 ketjakapan mengenda- 
raj kendaraon2 itu, dan udji- 
an2 itu sengadja tidak dilaku 
kan pada 'achir perdjalanan, 
tapi se'ama 'galam perdjalanan. 
Mengenai hal ini akan diberi- 
tahukan lebih djauh. 

Diantara ' para pengikut itu 
-akan dibagi pula dalam 3 klas, 
jaitu tergantung pada besar: ke ! 
tjilnjg motor jg dikendarakan 
(eylinder-inhoud). Djum!ah pe 
ngikut “akan “dibatasi masing2 
&roep 100 orang, mendjadi 
Ltal hanjx “ada 300 
Bukan anggauta VM 
Iehkan djuga 'ikut ambit ed 
(an ,sal sebelumnja itu mereka 
mendaftarkan nama sebagai 
anggauta. Untuk tiap2 groep 

akan disediakan 3 hadiah, ke 
1, ke2 dan ke 3, sedang pihak 

     

        

Ia sebuah piala beralih untuk 

  

keridaraan ,  Spedamotor 
atau .bromfiets) jg mentjapai 
'angka L 
jig “alba bagus). 

   

  

Pendaftaran untuk turut am 
bil bagian pada betrouwbaar- 
heidsrit itu dimulai tgl. 22 
Sept, dan ditutup tgl. 30 Sept. 
djam 12 siang, pendaftaran un 
tuk mobil pada toko Oei Du- 
wet, untuk spedamotor pada 
Alg. Handel My. Purwodina- 
tan tengah 4 dan untuk. brom- 
fietsen pada in. Iskandar dari 
Perdass Purwodinatan tengah. 
Untuk mobij uang pendaftaran   Rp 20,— "untuk  spedamotor 
'Rp 10,— dan untuk bromfiets . 

IRp 250. 2 bk Ma 

nja POM akan menjed akan pu 

baik (prestatie' 

  

bahwa djika dana tersebut si 

. 

1 Dinakenakan untuk men 
rikan bantuan keuangan 'k 
CA 

djamlah ini akan diperluas. 
pelbagai pi- 

hak telah ditundjukkan perha, 
tian terhadap dana siswa ini: 

| terutama dari pihak perusaha 
an2 dan diharapkan, bahwa bi 
terutama perusahaan2 ig ber- 
kepentingan mempunjai tena- 
ga jg berseko! ah akan mengi- 
kuti tjontoh ini. Sementara itu 

telah Sidirikan sebuah panitya 
untuk dana siswa isb. Panitya 
ini diketuai oleh walikota Mus 

tadjab. (Pia): 

RUMAH OBAT. | 
Minggu tgl 14 Sept. dibuka 

rumah obat Koo Hwie djam 
8-12, Sabtu tg. 20 dibuka Rati- 
kamp dan van Gorkom djam 
8-12. Dari tg 15.Sampai 19 dibu 
ka djam 8-19 Kco Hwie dan Sik 
Iang. djam 8-17 Numa, Raih- 
kamw dan van Gorkom. 
KONGRES DESENTRALISA.- 
SE DJAWA TENGAH. 

Dipero-eh kabar bahwa dalam 
bulan Oktober iad. di Semarang 
akan dilangsungkan Kongres 
Deseritralisasi Djawa Tengah un 
tuk membitizrakan pelbagai 
masalah pemwerntahan misalnja | 
keuangan daerah otonomi, lapa 
ngan kewadjiban DPRD dan 
DPD, kewadjiba kepala daerah 
dalam hubungannja dengan 
DPRD dan DPD, dil. Kongres 
itu akan dihadliri oleh kepa'a2 
daerah. ketua2 DPRD dan DPD 
propinsi Djawa Tengah. 

Belum diperoleh kepastian be 
rapa.lama kongres itu. 
IJAJASAN DJANDA KORBAN 
Penang org 
“Beberapa organisasi wanit2 

di Salatiga diantaranja Perwa- 
ri, Gerwis, Wanita “Katholiek 
dan Aisijah dlm pertemnannja 
kemarin telah membentuk ,.Ja- 
jasan Dianda Korban Perdjua- 
ngan” dgn njonja $. Judodipro- 
djo sebagai ketuanja. Didapat 

    

Kabar bahwa di Salatiga banjak: 
terdapat djanda? korban per- 
djuangan jg terlantar hidupnja 
dan “pendirian 'ajasan tsb. di- 
maksudkan utk memberi perto- 
longan kepada mereka. 

DJAGALAH KEBERSIHAN. 
Penjakit typhus masih sadja 

bertambah, dari sebab itu dja 
galah kebersihan terutam, me 
ngenai soal makanan. Sampai 
tgi. 6 Sept, menurut daftar pe 
njakit menular dari Djawatan 
Kesehatan Kota Semarang, 
djumlah pasien penjakit. ty- 
phus abdominalis ada 32, jaitu 
sisa 32 ketambahan baru 7 (1 
antaranjaasal dari Demak) jg 
sembuh baru 7. Paratyphus A 
s'sanja 18 tambah 1 sembuh 4, 
Paratyphus C. ada 1 pasien ba 

     

      

150 siswa dan kemudian 

Revolusi Kemerdekaan 
F3 . Jang 
(Oleh: Dr. M. van Blankenstein) 

  

Lalu 

   
dan Mkayoka seil Aan ba 

membaik- baikkannja, 
Ti berterima kasih d jika dikritik”, . 

| perdjuangan sendjata masih senantiasa terasa. 
hebar lagi oleh taktik ,,bumi hangus” jang tidak menguntung 
kan siapa sadja Irrigasi banjak jang rusak dimana-mana, dan 

    

     
   

  

   

          

    

       

(Di mengurangkan penghasilan, 
Jela menambah buruk keadaan, 
benda kaum tani, jang biasanja 
tetapi jang djuga memaksa me 

ta besar, 

"(Biarpun tidak wripui orang 
yorang ud'k banjak djuga jang. 

3 :daerah jang kekurangan 

rusnja, sebab. organisasi pe 
ngkutan dan alai2 pengang 

serba kekurangan, Sebab 
San dibeberapa daerah mi 

nus  meradjalela ' penjakit |' 
aparan. Keadaan ini tidak da 1' 
Gisembunjikan, dan keburu 

kan ini menambah keburukan 

n jang banjak djumlahnja”. 
Aksi militer kedua 
pokok kebinasaan . 

"Penghasilan jang dapat di 
keluarkan oleh |Djawa sangat 'p, 
mundur. Dulu paberik2 gula di 
'Djawa dengan exportnja men- 

" Pejadi sumber pendapatan nege- 
gang sebegar-besarnja bagi | 

K Hindia Be'anda, Kini untuk me 
'Imenuhi kebutuhan sendiri Bapak 

jukup..Pokok sebab dari k e- 
munduran ini adalah aksi mili 

kedua jang setelah Djokja “kan 

duduki, masih diteruskan. Ke 

sakan jang diimbulkannja le 
“besar dari aksi militer per 

terutama terhadap kepen 
a dan kedudukan    

   
   

  

    

          

k. dan hanijur”. 
'entjurian tebu me- 

h “radjalela: 
: “Dan dalam kekaftjauan eko 
nori skeusngan dan sosiaj ini, 

- 

siapakah jang mau menanam- 
kan kapitalnj, untuk membuka 

an gula itu serta mem 
a paberiknja? Tambah- 

an lagi tanah jang akan ditana- 
mi tebu. Sedikit lagi jang ting- 
gal. Rakjar biaasanja tidak 

mau menjewakan tanahnja. Ka 
rena Diawa bertambah padat 

penduduknjo, maka rakjat ke 
kurangan tanah, dan bagi Oon- 
derneming2 kesempitan tanah 
ini menjusahkan.” 

"Paberik2 iang kini masih 

berdiri, dan sanggup menggi- 

ling tebu, dan mempunjai ta- 

nah untuk ditanami tebu, tidak 

dapat lagi bekerdja seperti da 

huu, karena sebagian besar da 

ri tebunja ditiuri orang. Masa 

membakar tebu sudah lewat. 

Kini adalah masa orang meniju 

ri tebu,, jang dalam beberapa 

malam sadia kosong olehnja be 

“berapa hektare tebu, Kekuasa 

an pemerintah jang kuat untuk 

mentjegah dan menghukum 

pentjurj itu, tidak. ada. Orang 

tjuri dan mendjual tebu itu di 

ketahui, tetapi Gjarang atau ti 

dak pernah jang berwadjib me 

ngambil tindakan. Alat kekua 

saan jang dipertjaja .yupanja 

tdak ada lagi dan dibeberapa 

daerah masih ada raka jang hi 

dup Salam suasana. revolusi. 

Zaman ke-emasan gu- 

la to” akan kembali. 

tidak kuat atau 'tjukup berani 
untuk melindungi kepentingan 
bangsa asing dari penjerobotan 
rakjat. Pokok sebabnja adalah 
sikap bermusuh terhadap peru 
sahaan asing, jang lebih besar 
dari pada thd. orang asing. 
Stabilisasi kekuasaan perlu un 
tuk melenjapkan keburukan ini, 
terapi untuk ini alat2 pemerin- 

tah harus terdjadj dari anasir 
jang tjakap, dan setia kepada 
kewadjibannja. Betul kini 
orang ilh bekerdja kearah itu 
tetapi tugas jang berat ini la- 

ma sekali bari terpenuhi. Sja- 
rat jang pertama, ialah putjuk | 
pemerintahan harus kokoh dia 
tas kedudukannja. Djika peme 
rintah kuat dgn rakjat jg patuh. 
dia dapat melakukan sesuatu: 
keadjaiban. Zaman keemasan 

bagi gula tak akan kembali la 
gi, Kalangan pemerintahan jg | 

pendapat, bahwa paberik gula 

menuru: tjara Barat dulu tidak 

akan mungkin lagi. Orang mu | 
lai enggan meniewakan tanah-   ru tapi sudah sembuh. Dysen 

terie (bace.) sisa 1 tapi djuga   
(njakit lumpuh kanak2 (polie- | 
| nyelitis ant, acuta)  sisanja. 

ada 3 ketambahan 1 tapi sem- 
buh 3, 

sudah sembuh. Paling achir pe 

enggan mendjadi kuli sesudah 
tanahnja d'isewakannja. Orang 

dj Cuba. 

ikatan koperatif antara . pena- 

ga pengiriman beras keda- X 

Sedjak itu pa 

Banjak pegawai negeri jang 

bersangkutan  diDjakarta “ber | 

nja kepada onderneming. dan 

berpendapat, bahwa paberik gu 
la, hanja menggiling tebu2 jang 

' ditanam rakiat, seperti berlaku 
Dan lagi mesti ada 

  

       

     sDi Djawa akibat 
"Akibat ini diper- 

Ketidak-amanan jang meradja 
bukan sadja merusakkan harta- 
aman mengerdjakan tanahnja, 

reka mentjari keamanan dikota 

Penahanan. 
TAN 

1 SMF 107 
Dilakukan Karena Me- 
“laoggar Beberapa Pe- 
" aka Pendjelasan 

, Djapen ALRI : 

Dw LAN 
ALRI dalam pengu- 

    

tin berita Reuter Singapura jg.   Ju mengenai penahanan kapal 
penangkap ikan SMF 107 kepu- 
njaan seorang Tionghoa dari 
Singapura bernama Lim Meng |“ 
dea oleh kapal-RI ,,Baruna”, 
Pa bahwa penahanan 

ifa lakukan dipulau Karimata 
dalam keadaan berlabuh dida- 
lam perairan daerah Mariiem 
jang terlarang bagi pelajaran 
dengan tidak ada izin oleh pem- 
besar/sjahbandar jang bersang 
kutan. Kapal dsb menangkap 
ikan diluar izin jang dikeluar- 

ny of Singapore untuk mentjari 
ikan didaerah jang telah diten- 

bc Selain itu kapal! tsb. memba- 
wa uang luar negeri (dollar) 
Gengan tidak ada keterangan 
darj lembaga alat? pempajaran 

luar negeri, 

Kapal tsb, telah melanggar 

tentukan antara Pemerintah 
Republik Indonesia dgn peme- 
rintah di. Singapur. Tentang 
tindakan2 jang dilakukan se- 
landjutnja oleh kapaj R.I. ,,Ba 
runa”, diterangkan berupa pe-' 
njitaan surat2 kapal dan ba- 
rang jang diperlukan sebagai 
'bukti, diantaranja: 1). Inspec- 
tion Book dan Fishing Boat Li 
cence, 2) Sehelai 
cence, 3) Outword Manifest, 
4) Port Clearence, 5) 10 buah 
Indentification Card, 6) Uang 

Straits Dollar sebanjak $ 323,45 
dan 7) Peta route. Segala buk- 
fi2 jang diperlukan itu telah di 

serahkan kepada Djaksa Ting- 

gi di Pontianak. Pada mula- 

njax kapal SMF 107 diberi pe- 

rintah chusus menudjy Ponti- 
anak dengan diberi pindjaman. 

pet, dari R.I. ,,Baruna”, sesu- 

dah tidak ditarik lagi oleh RL 

sBaruna” karena keadaan teh- 

nis tidak mengizinkan. Tetapi 

kapal isb. tidak mentaati per'in 

tah dan melarikan diri. ke 

Singapur a. Demik'an Djawatan 

an 

  

nam tebu dengan tuan seberi 

' gula. Poberik berhak menentu 

kan djenis tebu, tjara an 

djakan janah dan memupuk- 

nja. Dengan begitu orang me 

njangka akan dapat meninggi- 

kan produksi dari kebun2 tebu. 

lain2 lapangan. 
Orang menghendaki keadaan NA, 

ti biasa dengan perkebunan tei 
kau di Djawa Timur, jang kini aa 
ai madju. Masa merusakkan temba- 
au rupanja sudah lewat. Tetapi 

ketenteraman didalam perusahaan di 
Djawa Timur belum kembali, walau 
pun pembunuhan tidak banjak 'ter- 
djadi lagi. Onderneming kopi dapat 
'berbitjara tentang ini. Sebagian be- 
sar dari kopinja hilang ditjuri. Seo 

Nederland, dengan harapan dapat 
“memperbaiki onderneming, kini. sa- 
ngat ketjewa dan mau pulang kene- 

ta: .Pentjurian 
| bingga sukar bagi saja 

sjaf, bahwa polisi tidak “akan dapat 
menolong, saja tjoba tjara lain. Saja 
berbitjara dengan pentjuri itu dari 
hati kehati. Saja pandai: berbitjara   ngerti, bahwa ia mentjuri. Jang dila 
kukannja itu bukan pentjurian. ,,Po- 
hon2 kopi itu sekarang kepunjaan 
rakjat", demikian ' beberapa orang 
menyatakan kepadanja. Dan kejaki- 
nan ini tetap didalam hatinja. 

Keadaan ini berbahaja, dan menun 
djukkan, bahwa hanja pemerintah jg 
berkekuasaan kuat jang dapat mefi- 

diharapkan. Dan laki2 jg harus mem 
bangun kekuasaan ini, insjaf benar, 

Penerangan ! 

La menjangkal kebena- | : 

tersiar beberapa wakiu jang la- : 

kan oleh Fisheries Officer Colo- |. 

batas perikanan jang telah dis”   
iHarmsen Ve:wey 

Eishing Li- Ff 

Pe etea plat ALRI, (Anta- 

Djuga penijurian di | 

rang planter, jg baru kembali “dari 

geri Belanda. Kepada saja.ia bertjeri 
itu begitu umum,| 

untuk mes 
'nangkap pentjurinja. Karena saja in-' 

dalam bahasanja. Ia tidak mau' mei! 

djaga ketertiban hukum. Inilah jang, 

  

Saru Da BERMOTOR DANG. AN SEGALA KEMI INGEKINAN! 

' MFoxincttew Li 

  

0 P
a
n
g
 8 

3 

/“tempat-benzine disatu padukan dengan frame, 

? perlengkapan veer schokbreker di vork depan jang dapet 

. Gistel (verstelhaar): 

t
a
 

9g
 

Bu versnelling & Ines kompi : 

Ha remtrommel pada roda depan, dan |... kekuatan me- 

nandjak jang mengagumkan ! 

Importir tunggal: 1 Denler: 

N.V. TJEMPAKA ASTRACO 

Djakarta : Semarang 

Djembatan Batu 17 Seteran 75 
Hanja Alamat satu2nja jang ber hak memutuskan permintaan 

Sub, Agents — Dealers seluruh. Daerah. Djawa- “Tengah: 

»sASTRACI 
Semarang. . Seteran 75. 

  

— 

  

memakai SE Paman Mean Ne HET DELNNENTMNNNE Nna mega mane 

Toko Sepatu Binta ng'Tiga 
Bodjong 169 — Semarang. 

Alamat terkenal untuk: 

SEPATU - SEPATU 
Yuan, Njonja dan Anak2 

Kwaliteit. tinggi, 
Harga paling murah! 

Djuga terima: 
REPARATIE., 
kia Pa 

  

ZONDER OPERANE 

  

   

  

   

Spesial AAN IBEIEN 
(Wasir) "dik korang 
koewat « | IPO ANT 
orang Peer sakit KE 

3 POBIIAN tida Fjotjok 
4 Darah. 
Tanggurg 

  

Segala wal asha kirim 

abat. 
JI. Obat Saki: Aambsi 

)2. Obat Keputian 0? 
tklak tiotjok bulan 

Obat Kuat orang 
Laki2 Rp 109.-— 

anu, 

Selalu ada sedia: 

Alat-alat mobil Tulen 

untuk: 
FORD — CHEVROLET 
DODGE — JEEP 

Harga bersaingan! 

N.V. INGTRACO 
Bodjong 27 — Teif. 264 

SEMARANG. 

| Naha Obat YAT, AN HOO, er menang 

2 La mana C 

panu 3 

Dunlop N. V. 
Djugs dapat .beli diantero 

Toko2 di INDONESIA 

  
  

LL AS AL aa Sai PE AL am 

  

JANG SUDAH TERKENAL 
Mis Telor Istimewa tjan . BELL 

Terbikin dari bahan jang ter- 
pilih. Banjak mengandung Vi- 
tamiene. Baek untuk kaseha- 
tan dan bisa di simpen lama 
tida gampang rusak. 
Di kluarkan oleh: 

Pers, “MIE. TAVANG” 
Lemak Gempal 150 8 

SEMARANG. 
Boleh dapet beli dimana Toko2 

ng
 

un
a 

  

Tr 2 dan Warung2. 

PE ESL Dg LP Da MPLS AA Lena PL LA AN AA EA PA AA an aa 

2g
 

  

Ini Anggur terhikin dari KOLEBSOM 

Pee 
| 

Maa 
Tg, 

| 
5 

CC LI AS
" 

AHLI: Kap Jeep, Pickup, Hoes, Dekkleed, 
Bekleding untuk Mobiel & Meubels. 

Alamat: Kp. Pengapon 359 — Semarang 
5 muka Bengkel P.K.A. 

  

    bahwa Indonesia tidak dapat hidup 
djika dengan pertaniannja”, (Het 
Parool). 1g | 

19 

  

CLicuB: LIJN, RASTER daa BTIKET BERWARNA, 

den Woman Lennwnmrovemsepananon Semanan 1 

Grang perempuan Rp 100.-— £ 

              

P
G
 

  

dan Rp:650.-— 

    

TB. Surat2 harap disertai » 
uang Rp 250 buat kalasam. 
Djam bitjara: Pagi 8—1 

Sore 4—8 
Minggututup. 

AMIRODIN 
Depan NP mojodan ?3/A 

Ia 
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| |Kasis Baru Inggtis-Iran Atau P 
hh 0 It sajian? 

  

    

( ajam 
: sbg. 
seljuara" dari suatu pertand? 

#ngan djago, tetapi jg terang 
.kelihatan ia..ber-,sungu" dise 
.belah kiri kanan kepalanj ja, 
masing2 'sepandjang 1l/5 inch. 
Ajam djantan jg terlahir dita 

      
   

  

E" kinan, bahwa 
dunia, 
, Nasehat? atik 

jadi akan 

  

nja. cantara 

barat mungkin akan te rgantung 
an 

rti dibawah ini: 1, Penjelesaian gim permangkel 

. mendekat di perdcpo, para te- 
: tamu sudah siap mau menghor- 

pai djam ?2 

M
l
 

a
a
n
 

3 
e
n
a
 

Sa
 

TT 
Aa
ng
 ae 

nah matador, Sepanjol, ini 
dalam pasar di Valencia telah 

  

: lisme ig fana dan kan .se 
kedar semangat nasionalisme       begitu ' menarik perhatian 

i : orang, hingga harga untuknja sadja ig mendjadi faktor up « tik jg penting di Iran pada pur" tak sedikit. 
  waktu ini Kedua, usuj Mossa- 

degh. jg-baru “untuk memulai 

|Iran.     

  

| Mossadegh Sebagai ..dasar pe- 
JAM 20.39 Eun -' rundingan itu tidaklah mempu 
depo Kabupaten Sonta. “njai fjorak jx menarik Inggris D 

rang sudah penuh dgn tetimu/ Wuk menganggap hahwa ada 
jg menghadiiri resepsi penjam- | bar 'apan akan tertjapai penje- 

butan Presider Sukarro, pada- | |lesaian jang In erna SE. 
hal menurut ai!jara, rombongan | Apa jang dituntut dalam sja | 
presiden baru pada Gjam 21.96 |rat2 Mossadegh itu ialah Ang- 
akan tiba di 3angan resepsi. ) |1o Iranian Oil Company jang ' 
Djam 20.45 pengafjara menje- | mendjadi milik pemerintah Ing : 
rukan melalui mwikrofeon, supa- SEriS itu barus melepaskan se- 
ja para tetamu menjiapkan di- | ' gala tuntutannja atas ganti ke 
ri. sebab rombongan: presiden ! yugian berhubung hilangnja | 
sudah hampir Wba, tetamu jg konsesinja di Iran, Sebagai | 
Gatangnja srimbitan dgn na membalas tindakan ini Inggze- | 
nja, supaja tetap srimbitan dgn Yis akan diberi kesempatan un 
Isterirja masing2, sedang jang tuk membeli dan mendjual se- 

datang sen diriar, 1 Supaja tidak bagian besar darj hasil minjak 
tjari ,3a Igan”.. Iran, jang merupakan seper- 
Dengar hati ben Pan debar Gan @Nam dari seluruh penghasilan 
sadah mulai tjapai berdiri, para minjak dunia. 
tetamu terus menjiapkan diri He 
hendak menjambul kedatangan ' 300 djuta dollar 
presiden. Djam 20.59 suara pe- juntutan AIOC. 
ngatjara njerukan: Mobil 
ola aa Su! Mossadegh telan memberita- 

paja bersiap-siap!” Dan betul hukan kepada pemerintah Ing- 

Gjuza, tampak lampu mobil me- geris bahwa ia bersedia me- 
njorot masuk halamar kabupa-| rundingkan tuntutan ganti ke- 
ten. Tapi, serenta mobil Jidah| ruzian jang dimadjukan oleh 

Ang'o-Iranian Oil Company dji 
ka sekiranja Inggeris berse- 

dia dula untuk mempertim- mat kedatang n Burg Karno, 
, 5. bangkan tuntutan2 balasan jang keluar dari m: obil bukan! 

. Bung Karno, tefapi............... Iran Anglo Iranian Oil Com- 
rombongan wartawan Gan tu- 'pany belum pernah mengumum 
kang potret! " 2 -kan “berapa besarnja “Gjunilah   ganti kerugian jang dituntut: 

DALAM resepsi tadi ma- nja itu, tapj Japoran2 “tertulis 
lam, para iedamu SE- menaksir besarnja “lebih ku- 

MUA Gipersilahkan berdjabatan rang $ 300.000.000. Pemimpin? 
tangan dgn presiden dan men- Iran menjatakan kepada ko- 
teri Ram. Tota! djerdral, Bung responden ini di Teheran da- 
Karno musti -“berdjabatan” fa-, . 
ngan dgn berratus-ratus orang, ranja Bing Karno Edak merasa 
Batasi: djam 21.10 malam sam- tjapai. Djawab major Sugan- 

2.69 tepat, Teniu sa- Ghi: ,,Kam kl: sudah termasuk 
dja hepajabat' an tangan “dgn. .Penggaotiar seorang presitien”. 
aga sebanjak itu, bukan sua Dan lagi, karena sudah sering 
tu ,,pekordjaan is en tema” Pia dan : biasanja f berdjabatan ta- 

ka kita bertanja kepada adju- ngan, kalap tidak beliau malah 
dan major Pa Lara ki METASA B2 

  

Bs Pn, 
  

    Gebikir Militernja esai "Feru- 
tama Ke Indo China 1 

Il Ne NARA kementerian perimbanan 
Washington pada hari Kemis menj: takan, bahwa 

diperiuasnja produksi alai2 sendjata king 
“rika lebih banjak lagi mengalit ke Timur 
ke Indo China Angka2 dari pengiriman ala 
lakukan dibawah program Bantuan Pertahanan Bersama itu 
utk. satu?nja negara dirahasiakan tetapi api jang g diketahui ialah 
bahwa pengiriman alai? sendjafta kedaerah Asia dan Pasifik 

di 
dgn,    

Djauh, terutama 

“sendjata jang di    
   

  

|. pada bulan Djuli jl. ini telah meningkat mendjadi 72.672 ton di 
bandingkan dengan 39.632 ton pada bulan Djuni Angka? ini 
tidak meliputi pengiriman alat? sendjata utk, pasukan2 Ame- 
Tika di Timur Djauh dan pasukan? Korea Selatan, 

(lagi perundingan dengan Ing- : 
 Sris guna mentjapai penjele- | 

Saian dalam sengketa minjak ' 

Sjarat2 ig dimadjukan oleh ' 

      

    

Ne ak 

5 $ 1 

Bas 

h. 
Dera Kenang 

  

angan di 
dari Teheran Niana DPR 

membawa salah satu dari 

lam musim panas jang aa 
pat, nanya (hutang 2 LO €. be 

  

Ja dalah, 
Ian Aden mau In emabajar 3 
AI.O.C. lebih dari $ 20.000. 000 | 
sebagai ganti kerugian jang di 
deritanja dari akibat nasiona- 
lisasi atas konsesinja jg. akan 
berachir dalam tahun 1963. 

kanan Bean Dr. Grady. 

Berfentangan dengan nase- 

itu, Dr. Henry F. Grady, pem 
besar2 kedutaan Inggeris men- 
Gesak supaja masaalah Iran,itu 

| didiamkan: sadia buat bebera- 
ipa bulan lamanja. Mereka me- 
|rama.kan @jika Inggeris berke 

|ras pada tuntutannja, maka 
Mossadegh. jakan djatuh sendi- 
iri dan semuanja akan berdja- 
| i lan beres. 

Pemerintah Mossadegh me- 
| mang djatuh, tapi hal itu ter- 

| djadi setahun kemudian. Dan 
| semuanj, tidak berdjalan lan- 

jang menggantikan kedudukan 
Mossadegh dan jang bersedia 
berdamai dengan Inggeris, ja- 
itu:Ahmeg @avam, hanja bisa 
memegang pemerintahan em- 
pat harj sadja. Selama waktu 
itu, para penjokong front nasio 
nalis-jang fanatik dibawah pim 
p'nan Mossadegh, dengan  di- 
bantu oleh anasir2 Komunis 
mendjalankan kekerasan jang 
mendjadikar djalan2 raja Te- 
heran api kekatjauan jang 
maha hebat. 5 

Untuk menjelamatkan sing- 
gasana serta rakjatnja dari ba- 
haja repolusi, Shah Iran jang 
masih muda itu, memanggil 
Mossadegh kembali memegang 
tampuk pemerintaham  Dika- 
barkan 'pula, bahwa Shah ma- 
lah telah memenuhi tuntutan 
Mossadegh supaja “adik kem- 
barnja Prirses Ashraf mening- 

galkan Iran jang mana dila- 
kukannja. 

Keketjewaan Inggris jg. 

tidak bersempati atas pergera- 

kan kaum nasionalis itu. Kem-   
militer Ame- 

  

tu 8 tahun 

Bantuan2. otewatik, dan sedjumblah be- 
sar mesiu randjan2 dan mor- 

Kebanjakan dari bantuan mi' tr? Menteri Perantjis untuk 
liter Amerika untuk Asia “itu 
mengalir ks Indo China dimana 
pasukan? ni Perantjis sudah 

7 tahun 'ini sedang bertempur 

melawan pasukan? Ho - Chi 
Minh. Pengiriman alat? sendja 
ta lainnja Galah untuk Taiwan, 
dimana missi militer Anverika 
jang terdiri dari 700 orang ja- 
itu missi militer Amerika jang | 

terbesar (ketjuali di Turki) 
sedang melatih “dan me-mos 
dermisir pasukan2 Yi Tiongkok: Na 
sionalis. Sedjumlah alat2 sen- 
djata dan per lengkapan Jainnja 
sementara.itu telah dikirim.pu 
la ke Philipina, terutansa jeep2. 
dan kendaraan2 lainnja guna 
memungkinkan pasukan? Phi: 

lipina bergerak lebih tjepat da 
lam. melawan pasukan2 'gerilja | 
Huk. 

Jang ditrima Peran- | 
tjis dan Vietnam. 

Selandjutnja djurubitara ke” 
menterian pertahanan Amerika 
he enjatakan, bahwa dalam wak 

sodjak “dimilainja 
Program “Bantuan Pertahanan 
Bersama untuk Indo China itu, 

pasukan2 Perantjis 
ham Bao Dai tela! 

lebih dari 809 buat truck 

jeep, 650 mobil 
termasuk tatk2, 200 buah pera | 
wat mata 200 huah kapal ke 
tjil. 3500 pesawat radio, Tb. 000 : 

menerima 

dan 

  

dan Vietu | kalangan orang2 jg berhubungan de 
ingat produksi sekarang sudah mulai 
| timbul suara2 reaksi. Menurut kete 

penggempur, | 

negara2 bagian Indo China. 
Jean | Letourneau,. ketika ia 
menuesak lebih banjak hantu- 

'an militer lagi dari Amerika pa 
da. hulan Djuni ji. Gi Washing- 
ten, menjatakan, bahwa pada 
waktu itu Vietnam, Bao Dai 
mempunai 4 divisi pasukan? 
darat, “dan djunlah pasukan2 
itu Ciharap akan mendjadi 6 
divisi pasa Bj tahun ini, dan 
mendjadi 8 divisi pada bulan 
Djuli 1954. Menurut Letour-   
.neau 8 divisi itu akan berarti 
lebih kurang - 200.000 serdadu 
jang sebagian besar akan diperf b: 
lengkapi dengan alat2 sendjata 
"Amerika. Letourneau. mengata- 
ikan pula, bahwa pasukan? Ho 
Chi Minh di Indo China meneri 
| ma alat? sendjata dan perleng- 
kapan2 dari RRT jang tiap ta- 
Hun melatih 4000 opsir paSu- 

(kan2 Hb Chi Minh. (Antara— 
UP) 

  

MP ERHADAP ANDJURAN pome' 
rintah untuk menanam rani di ! 

|rangan2 jang diperoleh Antara”, 
pemerintah telah mendjandjikan, akan 
memberi pindjaman wang sedjumlah 
Rp 20:000.— untuk tiap hektar pe 
nanaman rami. Para penanam rami 

balinja Mossadegh memegang 
kekuasaan menimbulkan keke- 
tjewgan besar kepada Inggeris. 

» Akan tetapi jang lebih lagi me 
' ngetjewakan kepadanja ialah 
' kenjataan, bahwa Mossadegh 
memberj kekuasaaan kembali 

| kepada musuh Inggeris jang 
| paling besar di Iran. Orang itu 
ialah Seyyid Kashani, pemim- 

pin agama jang paling “besar 
dan fanatik di Iran. Ia inilah 
pembentuk suatu golongan ge- 

rakan Is'am jang terkenal de- 
ngan hama Fidayan Islam, 
atau ,Sjahid untuk Islam”. 
Hashini membanggakan, bah- 

wa pengikut2njalah jang ber- 
tanggung djawab atas pembu- 
nuhan bekos perdan,” menteri 

Iran, Ali Razmara, serta pem- 
besar? Iran jginnja jang diang. 
gap terlampau pro-Inggeris. 

Ia adalah orang iang berdja- 
sa dalam MN Da hg | 
kan kekerasan 4 

meng yo el Dara ang 
dudukannja dalam waktu jang 
sangat singkat, Dalam satu in- 
zerpin dua djam lamanja, de- 
ngan koresponden ini di Tehe- 
ran dalam musim panas jang 
lampau . Kashani meramalkan, 
bahw,-barangsiapa jang men: 
tjoba menghalangi Mossadegh 
dalam melaksanakan program 
nasionalisasi atas perusahaan 
minjak Iran akan dibunuh. 

Sedia berperang. suji, 
Selandjutnjos ia mengantjam,. 
ahw, sekiranja Inggeris mem 

pergunakan sendjata di Iran, 
maka ia gkan menjalakan selu 
ruh Timur Tengah dengan api 

Perang Sutji, Mossadegh jang 
menurut dugaan chawatir dju- 
ga.kepada Kashani, telah mem 
balas djasanja dengan meng- 
angkatnja mendjadi ketua par,   

  

lemen Iran, 

Produksi Rami Guna 
sSion-stasion pertjobaan seperti di 
Lembang (Margahaju) jang diseleng 
garakan oleh Djawatan Pertanian. 

Usaha penariaman rami itu adalah 
suatu cultuur jg mengandung banjak 
risikonja, demikian keterangan tsb, 
Sebab, bukan sadja memakan  ba- 
njak ongkos untuk rabuk dan peme 
liharaan teliti dibutuhkan, tapi kalau 

| gagal ruginja pun luar biasa. Ketera 
pulpa senapan dan sendjata2 ' akan bisa mendapat bibit dari sta |ngan itu  menjatakan lebih djauh, 

hat jang diberikan “oleh duta |“ 
'besar Amerika di-Iran NY 

tjar. Orang ,,jang lebih lunak” 

  
   

# 

| 

    

    

        

  

  

Tinggalkan “Djepang 

  

   

    

   

  

. (Usul Mexico akan dipela- ' 

    

   
   

        

     
      

    

  

  

Tindakan'Baru 
Akan Diambil Guna Tembus “: 

Deadiock Panmunjom : 
ENTERI LUAR NEGERI I 
ri Kemis telah mengadakan randa 

PBB, Triygve Lie mengenai soal penjel 

     
   

  

£ an Sek. Djen 
esaian perang Korea, 

ja Eden dan Lie mentjapai kata sepakat utk mengam- 
tindakan baru guna menembus djalan buntu dalam rundi- 

ngan di Panmunjony sekarang 
adakan ' 

ini. Pembitjaraan informil. tadi 
"berhubung dengan usul jang diadjukan Mexico utk, 

menjelesaikan soal Korea 

. . j djari dengan seksama. | 
Djurubitjarc kementerian lu ! 

jar negeri Inggris dalam pada | 

Jitu mengatakan, bahwa rentja   Ia TO OMBONGAN Da ai | 

    

   

9 

pang menudju ke Hongkong da 
lam perjalanan mereka kem- 
bali ke Sovjet Pa Ikias 

    ganini jang 
terdiri €L. rosa Ga akan 
kembali ke Moskow melalui Pe- 
king sebagai halnja den 
bae elegasi Sovjet 2 po 
Gjendetal 0 jang 
dulu telah kembali pada bulan 
Djuni jl. : : 

Beng diketahuj delegasi ' 
Peak itu tidak mempunjai 
tatus d'plomatik lagi 

Dewi Serikat dengan sendiri- 
nja dihapuskan ketika Dj   memperoleh kembali kemerc le-   
-bongan kedua ini : 

terbesar. 

Prinses. ini serta .keluarga' 
bangsawan: lainnj, dianggap 

kaannja pada tanggal 28 A 
jl. Dengan berangkatnja    

  

kurang 60 c 
“anggota delegasj bag 
tinggal di Tokio, akan ' 
kini belum dapa: di 
apakah keberangkatan Naba 
ngan itw mungkin merupakan 
tingkat kedua dari penarikan 
kembali seluruh delegasi So- 
ya. dari Djepang dikemudian 

ari, 

Politik mengun- 

durkan diri. 
as penindjan di Tokio da-' 

lam pad, itu berpendapat bah- 
Wa keberangkatan  diplomat2 
Sovjet ke Moskow itu menan- 
dakan adanja suatu politik 
mengundurkan dirj dari pihak 
Sovjet terhadap Djepang. 
Kalangon2 kementerian luar 

negeri Djepang sementara 

nan mengenai maksud kebe- 
rangkatan diplomat2 Sovjet ta 

dipanggilnja kembali 
mat2 Sevjet dari Djepang itu 
tidak mem'punjai hubungan de 

mana katanja telah dibitjara- 

tuan militer antara RRT dan 
Soviet jg ditudjukan terhadap 
Dienan, (Antara-AFP), 

Djadi sudah 
suaty persetudjuan jang akan 
bis, mendapat ratifikasi dari 
parlemen Iran djika tidak de- 
ngan persetudjuan pemuka aga 
.ma jang - tik ini, jang ajah 
nja “was dalam melakukan 
perang sutji” terhadap Ingge 
.ris. Kesulitan jang dihadapi 
oleh pemerintah Inggeris pada 
waktu ini, ialah sekiranja ia ti- 
dak bisa mendapat persesuaian 
dengan Mossadegh maka ma- 

isjarakat Iran jang sangat mis 
kin itu mungkin 'akan menjak 
sikan kekatjauan ckonomi dan 
politik jang mungkin akan me- 
nolong partai Tudeh jang ber- 
halauan komunis merebut ke- 
kuasaan, 

Sekiranja  Inggeris melepas- 
kan tuntutan ganti kerugian- 

F ketahui. 

Upi ngan 2 a PouLine untuk menemui 

itu 
tidak menundjukkan kehera- 

Gi. Menurut pendapat mereka | 
diplo- - 

ngan konperensi RRT-Soviet | Amerika 
di Moskow, dalam konperersi' 

kan soal memperkuat perseku- 

.pasti tak ada. 

ha Mexico fadi akan dipeladja 
ri dengan seksama. Seperti te 
lah dikabarkan, Mexico mengu 

sulkan supaja tawanan perang 

jg tidak mau kembali ke nege 
ri asalnja dibolehkan berdiam | 
dj negara2 netral. Menurut dju 
rubitjara tadi, rentjang Mexi- 
co..itu diserahkan kepada ke- 
menterian luar negeri Inggris 
pada hari Rebo jo lalu.   

Trygve Lie tiba di London 

dari-New York hari Kemis jl. 

Kundjungan Lie pada London 

dan Paris berkenaan “dengan 
sidang umum PRB jg akan di 
adakan di-New York dalam bu 
lan Oktober. Bila I'e akan ber 
tol2k.ke Paris masih belam di 

  

r di London dan 
Baris berkenaan dengan s'dang 
umum PBB ig akan diadakan 
di New York itu. Menurut tan 

922, Inggris dan Amerika.gkan 

Harga 
Emas 

Tidak Berobah Se- 

s Rentj 
rentjana Inggeris uik, melaksayakan 

Kundjungan Lie. | 

penjelesaian di Korea. 

mendesak supaja soal Korea “ii 
perdebatkan dalam sidang u- 
mum PBB itu, demikian Reu- 

| ter jg djuga memberikan ten- 
tang diadakannja pertemuan (ke 
antara Eden dan Lie. 

(Antar a—UP) - 

Badjak 
Laut “ed 

Mengganggu Perai- 
ran Tiongkok 

  

DMEBUAH harian di Hong 
kong pada hari Kemis mem Ss 

demikian Reuter selandjutnja beritakan bhw anak-buah suatu 
memberitakan. Setelah London, Sampan bermotor telah dapat 
Lie akan menudiu ke Paris. Menangkap eram orang badjak 

badjak laut sesudah beriang- 
sung ,pertempuran” sengit di-, 
laut antara pulau Hongkong ' 
dan Makao, Sampan bermotor 
tersebut jang merurat kabar 
membawa muatan dengan har, 
ga Ik. 100.000 dolar Hongkong | 
pada suata waktu mendapat ' 
tembakan? dari sebuah kapal 
badjak laut, akan tetapi penza 
wal2 bersendjata jang berada 
diatas sampan berhasil menga | 
yahkan tembakar2 balasan me 
reka atas tank bensin dari ka 
pal tersebut, sehingga mengaki 

batkan kapal tersebut terbakar): 
dan anak-buahnja melompat 
kedalam lauji. 
:Sebuah harian lainnja jg ter 

bit di Hongkong mewartakan 
lagi, bahwa sebuah kapal pe- 
ngangkut is memuat berbagai 
bagai barang sebanjak 400 ton 

telah hilang gengan tak me- 

ada dalam pelajarannja dari   djak Th. 1935? 
ENAIKAN harga emas 
dapat menjelesaikan soal 

dolarsterling, demikian dikata 
kan oleh Sir Douglas Copland 
dari National University hari Ke 
mis Ditegaskannja, bahwa har 

emas Tetap tidak berobah se- 
mendjak 1935 sedangkan harga 
kg, lainnja — bertambah 

pat, Menurut Copland, 
Amerika merasa kuatir bahwa 
kenaikan harga emas justru 
merupakan djalan terbaik utk. 
mengembalikan perhubungan 
dagang jang bebas antara Ame- 
Tika Serikat dam daerah2 ster- 
ling, demikian Copland. 

Tuntutan supaja kembali 
ke standard emas. 

Selandjutnja UP .memberita, 
kan dari Lake Oneario, salah 
seorang anggota paling berpe-' 
ngaruh dari dewan legislatif. 
di Oneario malam Kemis me- 

Makao menudju ke Hongko 
pada tgl. 10 September jg.    

| sfbuz BUNG KARNO begitu sadja, Apa jang kita saksikan di 

   

Lukisan2 dlm Istana — P..rgiwa-Pergiwati ditolong 
| Gatotkatja — Bung Karna penggemar — kebudajaan 
| — Djakarta kenal Tari Bondan Revolusioner “— 
Pakaian Bung Karno ditjutjikan ke Bogor dll. - 

PABILA kita masuk di Istana Merdeka, Istana Negart 
A dan Istana di Bogor, kita akan (dapat mengerti dji 

penghuninja. Presiden Republik Indonesia jang lebih senang 

sana? Di Istana Merdeka, tempat-Bung Karno. kamar?nja | 

    ohagoro waktu memimpin pemberontakan, 
| da, Kita lihat lagi Pergiwa Pergiwati waktu dike 
| 'tutkatja menjelorot dari angkasa datang menolong, Gambar: 
waktu perdjoangan, keindahan alam dan sebagainja, Apalag 

“dis "Negara. Disini nampak gambai 
pin? kita jang sudah almarhum, mulai 

. Pak Tom, Bung Thamrin, dll, Seterusnja eka kotak 
y jang kulit, wajang gedog lengkap dgn. gamelan?nja, Kemudian 

  

hai 

an lainnja dari seluruh pelosok Indonesia, Sebagian terbe- 

Ja dgn, lukisan2 jang terpilih, buah tangan para pelukis? 
fKita kenamaan Misalnja kita segera melihai gambar Pangeran 
#Di naik ku- 

dan Ga- 

djahmada — sampai 

dibeberapa kamar tersimpan dan diatur bagus didalam almari 
jg. istimewa dipesan hatsil2 keradjinan tangan dan | kebudaja- ' 

Sar jg. asalnja dari souvenir? Haag jang diberikan kepada 

nthony. Eden, ha-' 

Mexico tadi sesuai dengan 

uk dan benarnja, 

ninggalkan bekas2 .ketika ber-. 

Bung Karno. 

Ditengah2 tamanan ada se- 

buah koepel dan disinilah di 
Tapanunakgn setiap hari seko- 
lah kanak2, (Taman Putera. Me 
mang djumlah penghuni di da 
lam Istana? di Djakarta ini sa 

Gja sudah antar, 1000 orang, 
termasuk kanak2 jg banjak se 

kali, jaitu anak2nja para pega 
wai Jatana. Dan di Istana ini 

serir sebulan 
sekali, “selalu “diadakan pertun 
djukan2 kesenian pelbagai ma 
tjam. Malahan belakangan ini 
Te oem pan 

ekarang ada NI- 
(AT PENA DARI BUNG KAR- 
NO untuk menje'enggarakan 
PENTJAK DEMONSTRASI 

(DARI SELURUH INDONE- 
ISA. - 

Jang terachir ini baru dlm 
perundingan, tetapi .rasa2nja. 
akan terlaksana-djuga, karena ' 
Menteri-Penerangan sendiri su 
dah setudju Gan kini menung- 
gu persetudjuan Menteri PPK 
ig -tentunja segera accoord. 
Maka ' melihat itu semua, 

apakah kesan kita sekarang? 

Penggemar Kebudajaan.... 
Pertama bahwa Bung Karno 

itu gemar sekali pada kebuda 
jaan dan kini sedang mentja- 
ri2 KEBUDAJAAN INDONE- 
SIA. Bahan? kebudajaan dan 

' kesenian daerah 'mendjadi mo- 
dal ig mahal dan dapat diper 
gunakan oleh para sastrawan, 

seniman - pentjipta, untuk meng 

gubah ig baru. 
“Kedua sudah “terang .bahwa 

hanja dengan “dorongan Bung 
Karno ' “aksi Kebudajaan ini 

akan terlaksana, tidak hanja 
tilggal “gi pembitjaraan" dan 
teori2. Oleh karena segal, omo 
ngan dan teori betapapun mu- 

apabila ti- 
dak segera disusul dengan per 
'buatan tidak akan banjak man 
faatnja, Djadi kita tetap meli 
hat Bung Karno sebagai motor : 
jg dinamis untuk menggerak- , 
kan Kebudajaan itu'dalam ke- 
njataan, bukan lamunan. 

    
Tari Barw jg Revolusioner 

Di Djakarta kini memang 

giat diusahakan oleh kawan2 | 
mempeladjari taritarian dae- 

uslrah dan beladjar memukul ga |   Dichawatirkan, bahwa kapak 

djak laut. (Reuter). 

ID at Pidato Tria » 
akan tertjapai dana» deatan 
didalam Nae n Amerika 

Bia oleh dunia   nuntut  supaja kembali ke 
standard emas. WM Nickle da 
ri Kingston dal pidationja 
mengatakan, “bahwa tanpa 
"uang emas tidak akan terdapat 
alat penukaran jo sehat. 

CEYLON BERSEDIA MEN- 
DJUAL SEMUA HASIL 
KARETNJA KPD. RRT? 

Pembesar? . pemerintah Ame- 
rika Serikat pada hari Kemis 

menjatakan kekuwatiran mere   nja, dan mengakui nasionalisa 
Ss Iran atas sumber? minjak- 
nja, maka para diplomat Ame 
rika 'jakin Mossadegh akan 
man menjetudjui sSudtu penje- 
lesaian jang akan mendjamin 
Inggeris dan dunia Barat mem 
.peroleh minjak Iran “kembali 

1 dengan sjarat2 jong -baru.   
  

bahwa para penanam ..bukan merasa 
enggan untuk mendjalankan  peker 
djaan itu, tapi tenaga produksi di 
anggap lebih baik digunakan untuk 
menanam .bahan2 anan jang lebih 
dibutuhkan oleh kaum konsumen di 
Indonesia. 
Tentang . kegagalan penanaman 

rami itu diterangkan, bahwa zaman 
pendudukan Djepang tatkala orang 

kerdja . dengan bajonet dibelakang 

  

ka tentang berita? jang menja- 
takan bahwa Ceylon bermak- 
sud akan mendjual semua hasil 

saint 

Ketika ditanja apakah per- 
njataannja itu dapat diartikan 
sedemikian rupa hingga sean- 
dainja terpilih Eisenhowersdan 
kaum republikein dalam kong 
res akan petjah - perang, Tru- 
man gegera membantahnja. Ia 
menegaskan bahwa perobahan 
seperti jg dimaksud ' tidak se- 
mudah akan membawa perda- 
maian. Perdebatan tentang per 
damaian itu timbul akibat per 
tanjaan apakah Trumar mem 

pernjataannja, bahwa rakjat 
Amerika lebih tertarik. minat-   karetnja k a Republik Rak- 

jat Tiongkok, Dalam pada itu 
pembesar? itu menjatakan, bah 
wa ja tindakan jg ig 
pat merkka, aa dalam hal Ta 
ialah hanja membitjarakan soal 
tsb dengan pemerintah Ceylon, 

epentingan Perang? 
nja, sudah harus mendjadi  pengala 
man (betapa. besarnja kerugian jang 
akan dialami oleh sipenanam jang 
mengalami kegagalan. Selandjutnja 
didapat keterangan, bahwa walau- 
pun pemerintah akan mendjadi pem 
beli dari hasil penanaman. rami itu, 
tapi hingga sekarang belum 
jang ketetapan harga rami nanti. 
Menurut keterangan2 jang diperoleh 
sumber kita, konsumen rami jang ter 

da. perdamaian, 

terba- | dikan bahan perang. Sehingga diikal 
perang selesai, maka seluruh penana 
man tami itu akan sia-sia belaka. 

nja akan perobahan dalam pe 
merentahan, daripada dalam 

Truman mene- 
rangkan bahwa ia tidak sepen 
dapat dengan Eisenhower dan 
bahwa bangsa Amerika dan 

besar sekarang «ini ialah “Amerika 
Serikat .jg akan Be satuan harga 
pasar dunia. Orang tidak  pertjaja 
bahwa rami itu akan lebih murah 
untuk bahan tekstil djika dibanding 
kan dengan kapas. ' Sepandjang beri 
ta jang masuk, rami itu akan didjal. 

ini telah mendjadi korban ba- mengimbangi 

hanj 
Ka Na ear Sadja, seperti jang tih 

sa YorAmatn Dag serikat 

|bangsa2 didunia memilih da- | 

benarkan Hisenhower dalam 

melan dan sebagainja. “Untuk ! 

mudi pemuda isng hanja ber- 

Tak Ambil Pusing 
Truman Anggap Sepi Semua Kiltikan2 

Pers Tentang Dirlnja 
Dgn Perobahan2 Di Amerika Sadja Perdamaian 
Dunia Tak Akan Tertjapai — Katanja 

   Naa Penbaban" Ba Takda 

tersesatnja #PP- | 

dansa rumba. Sampai Gusti Nu 
rul dan njonjah Ir. Sugoto sen 

didepan umum 'bukan di Ista- 
na. Djuga dikalangan seni 

dju dan baru2 ini telah diper- 
tundjukkan tari baru jang re- 

ranian merombaknja) jang di- 
namakan TARI PANTJAWAR- 
"NA. Tari ini mengambil lima 
motief gerakan tari dari lima 
Gaerah kebudajaan jang  pen- 
ting di Indonesia ini, dengan 
gamelan orkes Sutedjo dan de 

mi bahwa jang di hargai ada- 
Jah keberariamnja mengadakan 
HKSPHRIMAN BARU, Ten- 
tang baik atau buruknja Bung 

Karno belum dapat menjata- 
kan tegas dan ini akan tergan- 
tung pada penerimaan masja- 
rakat banjak seterusnja. 
RRI sendiri selalu berusaha 

  
kebusajaan daerah, donge- 

hgan2 kuna dan bukug jang 
bernilai kebudajaan, hirega 
dengan bangga Matadi pernah 
mengatakan di Amerika, bah- 
Wa Stof siaran kita tidak akan 
kalah.dengan stof siaran Juar 
negeri dinegara manapun @ju- 
ga dan ini diakui oleh orang2 
radio di Amerika Serikat. 

Istana Bogor. 
Di Istana Bogor, jang dulu- 

nja hampir djatuh ditangan 
Belanda lagi seandainja Bung 
Karno tidak bertindak, kini . 

Cjuga sudah dibangun. Waktu 
menerima dari tangan Belanda 
Istana itu sudah rusak 
sekali, kosong sama sekali. Ke- 

set sadia dibawa malahan ubin 
ubinja banjak jang hilang. Pen 

p dek sebuah rumah jg bobrok, 
:Gjduh nian djika disebut Ista- 
'ha 

Meskipun dengan biaja jang 

amat besar, ternjata setelah di 
'bangun dengan petundjuk2 per 
seonljk “Bung Karno sendiri, 

£ungguh merupakan suatu ge 
idung kebanggaan nasional, pan 
:tas untuk menerima kepala? 
tnegara asing lan dGipertundjuk 
ikan kepada chnalajak ramai. 
Bukan sadja perhiasan2 din- 
Ini jg sama dengan Ista- 
ng di Djakarta jg penuh dgn 

Phateisan2 jang mahal2'lagi in- 
Cah2, malah disini djuga ada 
lukisan? dari Djcpang jang ba 

1s lah ada kita'Sa Sikan" se 
bumi sartja porselin .besar .sokn 

iii, jakni artjanja Kwan Yin, 
Budha wanita jang terkenal 

litu, jang harganja kini mendja 

lai sangat mahal sekali, “ kalau 
itidak djutaan. Sebagai diketa- 
| tahui dapur dan tempat .tjutji 

  

hari Ke- nja dengan stocm, berada diba' 
hwa didunia tidak wah Istana. malahan tjutjian 

dilakukannja perobahan2 besar dari Istana di Djakarta 

sendiri. 

mai diatas segala-galanja. Pe- 

merentah  demokrasinja, demi 
kian Truman, mendjadikan per, 

am, jaitu sedjak 7 tahun jg | 
lampau. Akan tetapi bangsa2 | 
tidak akan mendapat perdamai 
an, bil, dalam  pemerentahan ' 
terdjadi perobahan2 seperti jg 
digambarkan. oleh Eisenhower. | 

Truman tak perdulikan 

Dalam konperensi itu Tru-: 
man membatjakan sebuah per- 
njataan tertulis, dlnc mana di- 

katakan, bahwa ia tidak anbil 
pusing apa, jg tertulis dlm pers 
tentang dirinja dan apa jg Gi- 

katakan oleh orang2 | 
kein. Dalam hubungan ini ia 
menerangkan bahwa ketika pa- 
da tahun 1948 - diadakan kam- 
panjs pemilihan dgn hasil me- 
muaskan. sedikit sadja surat2 
kabar jg menjokongnja. Dan! 
kini-pun tidak akan banjak ber 
beda dgn dahulu, demikian pen- 
dapat Truman. 

Truman-achirnja  .meirhenar- 

kan pernjataan “Adlai “Stoven- 
son, tjalon 'utk djabatan presi- 
den-dari partai demokrat, bah- 
wa apa jg harus lebih ditakuti 

oleh Ami. Szrik satialah satu par 
tai dlm negara Gan bukan satu 
pers partai dlm negara jang 

  

  « YAntara) Seusetgage ab |'mempunjai dua partai, 

damaian sebagai pokok tudju- | 

kata press. | 

republi- 

(Untuk Presiden? Republik Indo 

ha2 Ji-Djakarta dan-Bogor' itu, 

(UP). 'tana2 itu. 

“itu ditjutjinja di Bogor pula. 
nhower, Truman mengatakan Dagaga harian leh oleh jenderal Ka Pisenbowert akan berakibat ' Lambang kebanggaan 

a eebd) aan suatu Pn kaum Sa jang mana tak | Nasional. 
membawa unia, seperti jang ! Bukan hanja interisurnja ig 

(diselaraskan -dengan djiwa dan 
kebudajaan Indonesia jang ber- 
Ojuang ini, akan tetapi djuga 
kenamaan dan halaman2nja su 
|dah dibangun. Luas halaman 
iIstana Bogor ini ada kira2 50 
ha, kalan ditanvbah dengan 
Kebun Rajanjs semua ada 

lax0 h.a. Jang mengurus Is- 
itana Bogor ini semyanja. -hanja 

50“ orang, terhitung: pemimpin- 
inja, Seorang Swis hernama 

urger jang sudah ikut kerdjo 
lang sedjak djanran Jogja,” can 
'selalu disamping Presidenan. 

Pendek Bogor ini kini hukan 
'lagi mendjadi lambang pendia- 
“djahan, tetapi disulap menjadi 

lambang kebanggaan nasional. 
Disini Bung Karno sendiri ber- 
kata kepada kami: Bogor ini 
saja bangun dgn susah pajah 
dan biaja besar, tidak untuk 

Presiden Sukarno, “akan tetapi 

hesia seterusnja jang abadi 
dan supaja mendjad: kebangga 
an kita. 
Maka kalau sir.2 sedang ber 

darmawisata ke Dakarta dan 
Bogor, djangan lupa .mentjari 
idin untuk menjaksikan Ista- 

jang dahulunja lambang kolo- 
nialisnve, “kini mendjadi lam- 
bang nasionalisme, mendjadi 
sumber kebudajaan dan penuh 
mendorong inspirasi bagi mere 
ka jang suka mentjipta. 

Kami hangg, mempunjai Is- 

dirj memberi: demonstrasi tari 

Sunda selalu diusahakan ma- 

ngan lagunja bahasa Indone- 
sia. Ini jang kami maksug re- " 
volusioner. Dalam hal ini Bung . 
Karno.menjatakan kepada ka- 

mengiimpulkan segala matjam - 

sama : 
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telah sampai 

    

dengan kapal 

Untuk pertama kali 
i The Unapproachable i 

(Rec? TRADE MARK ) 
Lan ea mama mam 

Type ES2, 500 cc., Satu u Cylinder, Model : 
£ 

s0. MATRA" 

H 

SEMARANG. 
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Kali ini hanja untuk para pemesan dan dapat diliat di kantor kami. 

Untuk levering Salam bulan NOVEMBER 1952, mulai sekarang dapat dipesan pula. 

fmporteur N. V. Alyemeene Handel Mii. 
Purwodinatan-Tengah No. 4 — Telf. No. 950 

     GANTI HAWA' 
1 bungkus mendjaganja " Disitulah 
Ganti hawa sering membi- . WARUNG MAKAN 

kin badan, jang keliatan sehat, 
tetapi lantaran bekerdja sedi- | 
kit berat atau malam kurang |: 
tidur, lantas: mendjadi lekas 
tjapei, masuk angin, kepala pu- 
sing, dingin dan sebagainja. 

DJAMU SARANG BURUNG | TJAPDJAE 
(21) selalu ada sedia, 

kesohor median badan lebih (Mirah tur mirasa. 
Isehat, kuat, hangat, dan benar? |... 
menjegarkan. Minumlah ha- j sm 

kan Bioscoop Royal 

    

Dimanakah ada masakan saat! 

Pak ' Amat 
BODJONG — SEMARANG 

BAKMI — KIMMLO dan 

Aga na 

  

i rang. 

  

ngat2 ini malam, dan liatlah| an 3 
bagimana djamu ini menjegar- | DJAMU SARIAWAN 
kan sekudjur badan. : 

1 bungkup Rp 0.15 (enjembuhkan dengan 

    

   

1 

panas. dsb. 

| MINJAK SARIAWAN 
ETERa ANE Pa 

NJONJA MENEER 
UR : 

INN NK 'dan luka2 dimulut. 

2 : Dapat beli di: 
Toko Pedamaran 90 tilp 900. ! 

Agen: Depok 36B, Mataram | 
414, 697, 210, 942, Lemahgem- | 
pal 52, Petekan 35, Darat 33, | 
Pontjol 88, Dj. Demak sn Ke) Bh 
buan 14, Dj. Mataram 68 4 

Tjilik 19, Dj. mega ae 

  

  
lekas 

it panas dalam, bibir pitjah2, 
i bengkak, badan berasa 

2 mengobati bibir pitjah2 

  

  Pemai 

  

LA DL aa Dn aa 

  

Kiriman pertama dari Djerman akan datang 

| dengan kapal ,,INDRAPURA” dalam tempo 

| sedikit hari lagi, lengan pesan mulai seka- 

SOLEX- 
Bromfietsen: 

Sudah datang lagi, persediaan sangat ter- 
batas. 

Pesawat Teipon 
Sedia lagi pesawat2 baru. Tukarlah pesawat 

jang tua dengan jang baru dengan idzin 

P.T.T. 
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KARANGTEMPEL 230/232 

TELPON 1257 

SEMARANG 

La atu Mma ng. 
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Dimana Tuan 

Vapat ditjapai an 
oleh setiap orang 

(9 
Aa IT 
..... 
NN 

PM MMO 0 
Fi 

membutuhkan susu manis 

IN-11   

pilihlah jang terbaik: 

SUSU IIA NONA 
Pilihan Indonesia! 

    

    

: KabarKota 

PERAJAAN 1 OKTOBER 

Pada hari ulang tahun RRT nanti 

tg. 1 Oktober j.a.d. di Semarang se 

lain perajaan, akan diadakan djuga |” 

pertandingan? basketball dan 

pong. Mengenai basketball 

Perajaan mengabarkan, bahwa jang 

dapat ikut ambil bagian adalah per 
kumpulan2 jang.tergabung dalam 
Basketballbond Semarang. Pendafta 
ran pada tn. Pek Kok Djwan Gg. 
Pinggir 87, dan akan ditutup tg. 
17 Sept. Sore harinja djam 19.30 
akan dilakukan undian bertempat di 

.. THHK Plampitan 35. Perkumpulan? 
| jang ikut ambil bagian diperboleh 

kan memadjukan banja 2 team, 
ojaitu 1 team laki2 dan 1 team wani- 
ta. 

ping 

Panitya 

Pertandingan pingpong akan 
langsungkan tg. 28 Sept. dimulai 
gn pagi bertempat digedung 

  

di   

TAHAN UDJI — AWET MUDA — TETAP DITJINTA!! 
Karena selalu minum: 

ARAK HAI KAU PIEN tjap ,,BOEAJAs 
Silahkan Tuan2 praktekan sendiri, 
jang njata dengan 100 pCt. kepuasan. 

Pusat pendjual: 

KONG DJIN TONG 
Pekodjan 105 — Telp, 1885 — Semarang. 

pasti akan dapat bukti2 

  

CHTCS dj. Mataram 427. Akan $ 
mainkan single laki2 dan wanita, 
double laki2 dan mixed double, ke 
semuanja menurut afvalsysteem. Pen 

daftaran kini sudah dapat diterima 
pada tn. Lie Hong Djioe, Kranggan 
Barat 134, atau pada sekretariat pa 
nitya Gg. Tengah 73. Undian pada 
tg.25 Sept. djam 19.30 di TS, 

TAWANAN JG. TAK BERSA- 

LAH SUPAJA SEGERA DI- 
BEBASKAN. 

Dalam sidangnja hari Senen, 

Selasa dan Rebo jang lalu DPR 

    

"Ds Kota Besar Surakarta antar: 

| lain telah mengambil keputusan, 
| mendesak kepada Komandan Di- 

“visi nan Diponegoro, supa-   

ja para tawanan jang tidak ber- 
salah segera dibebaskan, supaja | 

para tawanan jang tidak ada 
buktinja bahwa mereka bersalah, 
distadsarrest, dan supaja keluar- 
ga para tawanan jang menderita 
diberi djaminan oleh pemerintah. 
Dapat ditambahkan keterangan, 
bahwa hingga kini masih “ada 
seorang anggota DPD dan tiga 

orang anggota DPRDS Kota Be- 
sar Surakarta jg ditahan oleh jg 

Baru sadja ditrima dengan rupa2 warna jang menarik sekali 

MORRIS OXFORD Sedan 4 pintu 
MORRIS .MINOR 
MORRIS TOURER 

1-39 "A3 ” 

WOLSELEY Four-Fifty 4 » ”, 

Datenglah dan Saksiken 
DAH dan ENAK PEMAKAINJA daripada model2 
rapa perbaikan. 

N. V. Pacific 

  

MA La La 

  

Akan dibuka pd. tgl. 15 September 1952. 
Rumah Bungah ,Marygo'l ds 

Djl. Bodjong 152. Tip. 1931, Bemaang.: 

Tjabang: Djl. Mataram 345 Semarang. 
(Photo Service ,/Marygold”). 

Menerima pesanan Karangan2 bunga (bouguet/krans) 
harga reclame mulai dari Rp. 5,—. 
Silahkan bikin pertjobaan. 
Guntinglah advertensi ini sewaktu-waktu Tuan akan memper- 
lukannja. 

Tea - MODEL 1952 

MORRIS & WOLSELEY 
Prioriteit 

WOLSELEY Six-EBighty Sedan 4 Pintu 

sendiri, bahua MORRIS buatan jang terbaru 
pertama tahun 1952, karena ada bebe- 

  

€ v 

  

B2 
aa 

» C2 
i B I 

B2 
ini, djauh lebih n- 

” 

Djuga kita ada trima rupa? onderdee12 MORRIS jang serba tjukup. 

Motors Coy. 
BODIONG 67 — 69 — 71 SEMARANG PHONES: 2131 & 1615. 

Ltd. 

  

  

THE 

LIEM TAILOR 
dengan High class , for special woolen 

working 
37 Seteran (Duwet) 

SEMARANG. 

  

  

  

INI DIA BUN G!! 
KRAMER: KAMUS INGGR. IND/IND. -INGGR. 
Didjilid dalam satu linnen-band. 
Harga Rp. 9, — Luar kota tambah Rp. 1,— ,,SOURABAYA" 
BOOKSTORE Dj. Mataram 329 Semarang. 
  

MINTA BELI: 
DRAAI - BANK 2e HANDS 
jans masih baik. - 
Penawaran lekas pada: 

HONG HIEN KONSSIE 
Purwodinatan Utara 1I1/15 

Tilp. 1718 
SEMARANG. 

  

  

EMPLOYERS' LIASILITY ASS. CORP. LTD. LONDUN. 

NORT BRITISH & MERCANTILE INS. COY. LTD. LONDON 

Kendaraan bermotor 

Assuransie | Si. 
Penggantian kerugian jang tjepat dan menjenangkan. 

BLOM & VAN DER AA 
Semarang — Tel. Smg. 1988 — Purwodinatan 22. 
   

    

AHLI NUDJUM A. 

Dari hal apa sadja kirim 4 per- 

tanjain. Kasih keterangan jg. 

djelas B. Teliti. Obat rupa2 se- 

dia. Nama & umur lengkap 

Rp. 15,— posw.: NAMAN — 

posb. 232 — Bandung. 
LS LL La AL AL 

Berdagang Kupa-rupa: 

MEME LA AS AA Ld NT Bea AN Ne Saha an 

  

MA aa Smg 

'“Hlias Tailor & Schoenmaker. 
Djl. Demak 22 Tel. 601 Smg. 

Sedia matjam? sepatu, Topi 

ma 

  

      berwadjib, karena dituduh mem- 

punjai sangkut-paut dgn pembe- | merk "Terkenal Moonlight Gol- 

rontakan-ex-bat. 426. Ke-empat 
orang tsb. adalah Sumarto anggo- 
ta DPD Sabli, Marwan, Sunarin, 
ketiganja anggota DPRDS Kota 
Besar Surakarta. 
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GED. OPTICIEN: 
“AMERICAN 

OPTHOLMOTICAL 
Montir-montir Model Baru. 
Katja-katja complete. 
Harga Tanggung Melawan. 

Shanghai Optical Go. 
Pekodjan 82 — Telf. 1125 

SEMARANG. 
  

  

  

Hawa Sedjuk 
Tempat Bersih 
Harga Pantas 

Perlu di Tjoba 

di Rumah Makan ,0EMs 
Bodjong Gg. Guntingan 

Semarang. 
Menerima Pesenan dan 
Abonemen bulanan. 

M.S. RAHAT 
TABIB 

Seteran 109 — Semarang. 

    

|   
Tabib jang paling terkenal di: 
Indonesia dan dapat banjak pu-: 
djian. Specialist untuk Wasir 
(Aambeien) ASTHMA KEPU- 
TIAN, IMPOTENTIE dan lain2 
Penjakit. ZONDER OPERATIE 

  

(Pagi 9—12 
Dj. bitjara (Sore 5—T 

Kim Hwa & Co., 
DJALAN MATARAM 305, SEMARANG. 

Alat Mobiel 
Tjobalah Tuan-tuan bikin pertjobaan 

HARGA MEMUASKAN! 

  

  

' Politi, Pelajaran dan kemedja 
ana : Sea 

'den Crown. Bikin Kap Jeep, : INI MALAM D. M. B. 

Pickup, Hoes, Dekkleed. Lux . 

'Tjepat melawan. 3 sa ai 

SE berbareng 
INDRA 

  

He Nan 2 

CACTUS , WHATS ALL | 
TH MBOUT MAN A3 O- 
PeeTENPN' TO BE Ii 
AU. MAREHALE All 

  
  

-—- Cactus, apa arti ini semua? 

Mengapa saja harus pura2 djadi 

marshal? 
— Karena aku butuh perto- 

longanmu, Roy! 

  

        
      

    

?7 

| F 

A0 TH SHERIFFS K 
PIN ONIT1 7 

  

  

ai Seseorang nelskukar 

bang emas John Hope dankap orang itu, marshall. 

sheriff sendiridihargai dengan tembakan saluui. 

dalamsatu kali. 
— Hematkan bahanmu itu, kap 

saja kira, 

bermain sekongkel 
hal ini. 

| MAN PRISONER, 

  

   
    

  

      

    

Yoh DIP AFINE, “4 
AKIN 1 

Ea GUN! THIS 
ZNEKKIN! 

MARSHAL AINIT 
| LocKep ME 2 YET! 

   
MARSHAL! KATES 
A ONE-GUN 

  
— Karmiu telah melakukan pe- 

pentjurian besar2an ditam-kerdjaan bagus dengan menang- 
Patut 

-—- Kamu mentjari kesu-ten Gunn. Marshall ini tidak atau 
. litan, Cactus Kid. Tetapi belum akan menutup aku dalam 

aku tak akan meninggal- Pendjara!! 
kan kamu. 

    T' PUCK ONE, O! MY CANNON 
BALLS, ACCIPENTAL-LIKE, 
HE THROUGH YAILIN' 

FOLKS FOREVER! 

IE THAT MARSHAL au) 

     

  

       
5-14 

  5.15-7.15-9.15 

— Djika Marshal itu lu- 

pa berlindung terhadap 

peluru2 meriamku, seakan- 

akan satu kedjadian kebe- 

tulan ia kena, ia akan ter- 

bebas dari  kewadjiban 

mempendjarakan orang 
untuk selama-lamanja. 

      
jang dahsjat | “ 

  Druk, VII No, 58WIII/A/118 

Satu tilmn MALAYA jang luar biasa Compli: 
dengan segala2nja ! 

,ALADDIN 
5.15-1.15-9.15 dengan Mariam-Ali Rahman-Jaffar Shah d.l.I. 

dengan ratusan pembantu 
TARIAN2 NJANJIAN2 ROMANCE — AKSI — ADJAIB!! 

'Pemandangan2'jang indah dan menggumbirakan | 
Matinee Minggupagi INDRA 9.45 - LUX 10.- 

INI MALAM D. M.:B. Iu. 13 tabur) 
G: rand Lex BARKER 

4.45-6.45-8.45 
berbareng 39 Tar zen 

TROYAL fr TARZAN Newest adventures ! &: 
TARZAN Bertempur dengan pengatjau2 

untuk menulung Wanita2 jang ditjulik!!! GEMPAR) 
Matinee Minggupagi ROYAL 9.45 - GRAND 10.15 

Roxy 7.—9.— Ini Malam PREMIERE (u. 17 tahun) ' 
' Film paperangan Russiafjang terbaru ! | 

«4 »Stalingrad Battle” I | 
Diwairtu perang ang II, teataca Russia telah mempertahadi- ' 
kan kota STALINGRAD dari serbuanja Tentara Djerman | 

HEBAT — GEMPAR! 

CITY CONCERN CINEMAS Keasi 

fu 13ftahun) 

Puan 

“te Slave' Girl” 
ama 
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Atas nama dari Directie KONINKLIJKE JAVA CHINA 
PAKETVAART LIJNEN N.V. dan Kapten J. MOEN dari Ka- 
pal ,/Tjiliwangi” dengan ini kita membilang banjak trima kasi 

atas Tuan2 dan Njonjah2 ampunja perhatian dan kiriman ka- 
rangan2 bungah pada waktu dirajahkannja hari ulang tahun 

ka 50 dari K.J.C.P.L, N.V. 

bulan. 

N.V. Koninklijike Pa- 
ketvaart Mij 

Gi Semarang pada tanggal 11 ini 

  

    

Undangan 
Berhubung dengan kedatangannja Br. & Zs. Gering dari 

Amerika, maka di Ge .ung Geredja Pantekosta di Djalan. Mata- 
ram 844, diadakan Kebaktian? Pembangunan (Opwekkings- 
diensten ): 5 

Hari Saptu tgl. 13/9-52 Sore djam 4.30 
Hari Minggu tgl. 11/9-52 Pagi djam 9.39 

Sore djam 4.30 
Dengan djalan 'ini kami mengundang sekalian Sar.2 untuk 

mendengarkan chotbah2 jang berfaedah sekali untuk Keroha- 
nian kita semua. 

GEREDJA PANTEKOSTA DI INDONTSIA 

Mean SEMARANG 

Bendera jang paling ditakuti! 
Kapal jang paling berbabaja ! 

Kelasi jang paling garang'! 
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Dipimpin oleh seorang Badjak laut Wanita jang Tjantik. 
Tidak suatu kapal Terhindar dan Hantjurlah menel jang. 
membokong ini Badjak Laut Wanita, tetapi . . . Ia menjeek 

rah Kepada fjinta”jang:ber-Api. ".......Ji! 3 

2g 

Seven Seas... 
A Thousand 
Buccaneers... 
And a Pirate 
Oueen— 
Mistress of 
Them All! 

PEN 

Mulai Senen Malam? 15js: 521 PREMIERE, Ge: 
REK 5 Tm Oem | .Metropole” 15.15-7. 15-9. 

funtuk“17 tabun keatas) 

»ORION” Ini Malam D.M.D. 5.-7.-9. (17 tahun) 

Kerhryn Grayeon iKISSING Bandit (edMa, 
Matinee: Minggu pagi djam 10.00 23 

Akan datang : Joel Mc CREA aa Bob BURNS » 3 
»sSORION“ .WELLS FARGO" 

  

Sebuah Paramount Films gubahan FRANK LKOYDS : 

& Besok Malam - I sREX | pa pan | 5-7 (UT saung 

Bette DAVIS.— Shelly WINTERS — Gary MERRILL | 

Mba Keran Pune Call From A Stranger” Michael Rennie 

  

  

  

    

Miatinee: Minggu pagi djam 10.00 

“ i dan besok 1 2 »Metropole” | Ini dan besok malam | 5. 7.-9.. (1g ti) 
  

Errol FLYNN..- Humpbrey BUGART-— Rendalpb SCOTT. 
»Wirginia City" Matinee: Minggu 

pagi djam 10.00 
  

kepalan Besok Malam Premiere 7.— 9. 
an Ing Ing 

Liu Chteh””, WU Siang Kang' 
Huang He (Hongkong D ah Nan 
  

Ini Malam Pengabisan : 
Neng Yatimah | 
Lim 9m 17 tabup) 

Kasma Booty P. Ramlee . 

»Sedjoli” 
mapan : u 

SOLO Mulai tg. 10-s/d 13 Sept.- "52 

»stHE MO B" Bean 

peng 

    

Crawford 
Djam 4.30 -» 7, — 9.15 

Awas Muntjul di-U.P. THEATER 
Gerombolan Gangster 
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