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surat dari mahasis 

    
: land, jang menjatakan 

ee upnja dan beberapa di ja 
: uahan kini dalam keadaan eko-| 

nomi jang sudah lemah .sekati, 
Da sSurat2 itu antaranja dinja- 
baka Dajean telah ada golongan 

—5g. tertentu di Nederhand jarg men- 
0 Gekati beberapa mahasiswa itu 
(00 Gengan menawarkan ,,perto 

—. bersjarat” jang « | 
Sswa tersebut dianggap suapan 

| renania tawaran2 tersebut ditolak. 
| Maksud dari surat2 tersebut ter- 
“utama untuk meminta perhatian da- 

ri pihak Pemerintah di Indonesia 
kepada nasib mahasiswa? Indonesia 
jang sedang. di Nederland. Usaha2 
Jari pelbagai kalangan Indonesia di 
“Nederland untuk memberikan ban- 
tuan kepada mahasiswa2 kita itu, 

- Menurut surat2 tsb., 
mentjukupi. Antara lain' disebut 'na- 
ma Mr. Kusnun jang disamping be- 
kerdja selaku wakil dari Inaco  di- 
negeri Belanda,  djuga memusatkan 
perhatiannja pada kehidupan para 
mahasiswa kita. Demikian antara 
lainnja isi surat? dari para maha- 

siswa Indonesia di Nederland. (Aa- 
tara). 
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5 ORANG PEMBUAT UANG 
PALSU DITANGKAP. 

5 Orang. pembuat nang palsu 
25 sen jang bermarkas di Sungai 
Mesa daerah kotabesar Bandjar- 

— .masin telah ditangkap oleh pihak 
7 “berwadjib. pada hari Selasa jbl. 

Bersama kelima orang: tadi telah 
ibeslah pula segala alat? vemal- 

  

: Aa Se 
   

   

)| ment ingin selekas2-nja menentu 

    

masih .belum | 

    

Kpn 

.di Washirzton, 

  

   

  3 untuk menj mpuri al Fr 

Mean tang) (militer “sotiara Tangsung” kevada" “IL Kesulitan-kesulitan '( biarpun Iudia dan Israel meng 
00 DAHLAN RANUWIH: | diwartakan oleh koresponden A 

| bekas ketua P.P.M.L. .dan kinj| Venurut sumber2 Amerika jang 
1 an NN | dilakukar abitjaraan2 tak res 

Perserkatan Perlibu-kota2 negara? isb. tadi, an 

  

    :| USA Mau Obral 
N A1 2 

“Bantuan 
Saran Utk Bantuan Mi- 
liter Kepada India Sbg 
— Imbangan Bantuan 
Kepada Pakistan? 

H3 BIAN “INGGRIS ,.The 
Scotsman' jang terbit di Edin 
Durgh mengabarkan pada hari 
Djun'at bahwa Amerika Serikat 
kini sedang ' mempertimbangkan 
antuk menawarkan bantuan mili 
ler kepada India guna mwengim 
bangi pemberian bantuan militer 
Amerika kepada Pakistan. Kabar 
Tersebut menurut harian itu di 
““ a dari sumber diploma 

ik resmi di London. Dikatakan, 
bahwa bantuan sematjam jtu ke 
bada India dimaksudkan untuk 
meredakan kekuwatiran India, 
bahwa bantuan kepada Pakistan 
jakan dipergunakan untuk mela 
wan India. 

Akan tetapi pemerintah Ameri 
ka Serikat dalam pada 'itu tidak 
'akin, apakah bantuan "militer ke 
sada India itu sekiranja akan di 
'erima, karena India tidak hanja 
'akut kalau2 bantuan kepada Pa 
tistan itu akan memperkuat kedu 
Jukan Pakistan dalam menghada 
vi. India sadjia, melainkan djuga 

  

kalau2 “bantuan sematjam itu 
ikan merusak kenetralan anak- 
senua tsb. Demikian ,,The Scots- 
nan.” Oleh sebab itu, demikian 
Surat kabr tsb.. sebelum tewaran   su. uang dan sediumlah uang pal- 

su.jang sudah dibuat sebagai. buk 
“tis Apakah uang tersebut sudah 
| beredar masih. dalam penielidi- 

. kan pihak berwadjib. “ 
j3 

   

  

“ang konkrit diadiukan kepada 
India, lebih dulu pihak Amerika 
Serikat #kan memasang telinga- 
nja melalui saluran2 diplomatik. 

: - YAntara) 

  

  

“Tg. Priok     
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 Im Dan Luar” Dgn 

f IG pentjurian besar 
ih djauh dari 2131 

  

    
   

Digulung 
“Pentjurian2 Textiel Seharga Puluhan 
Ribu Rupiah— Dilakukan Oleh ,,Orang2 

Surat2 Faktur Pals 
textiel dari dalam gudang di Tg. 
Kepala Reserse Kriminil Kepo- 

u 

taya hari Dirmaat diperoleh keterangan, bahwa 
Hu dilakukan meh suatu komplotan teratur, ter- 

n. Sampai hari 
oleh porsi telah di- 

1 - ari .orang2- Juar dan dilam” pe 
“3 Dju berkat pengusutan dan kerdia keras, ol elah 

18 orang jang telah mergaku mendjalankan rol kedjaha- 

  

    

  

    

   
    

     
   
   
    

    

      

   

     
   
   

   

     

   
   

   
   
   
   
   

    

    

   

  

     

  

1 in', terdiri dari 5 orang prem 

ndjaga, seorang anggota po: 

ang textiel jang ditjuri  dite- 
kan, bahwa textiel jang ditjuri 

dan jang semuanja kini telah di- 
g kembali, berdjumlah 5000 
“atau. 54 rol. besar “seharga 
90.000.— (harga resmi) terdiri 

han2 -sutera halus, jang .di- 
dalam 4 buah peti besar, dan 

h milik perasahaan dagang In- 

4 Saja Anggauta 

haruddin Gunakan Su- 
rat Palsu — Tapi Gagal 

lah menangkap seorang ber- 
N, St. Baharudin karena di- 
telah melakukan pertjoba- 

nipuan setjara besar2an ter- 
Kantor Pusat Perbendaha- 

1 Bandung. Menurut ketera- 
pihak polisi, ia adalah se- 

g bekas anggota C.T.N. jang 
| dua bulan sadja keluar dari 

kuman pendjara karena suatu 
bug penipuan dengan su 
urat palsu djuga. Tentang per 

penipuan setjara besarZan 
telah d:lakukannja pada ha- 
terachir ini di Bandung di- 

“keterangan sbb.: 
tjara teratur ia telah men- 
at2 kuasa” jang mernakai 
menterian Dalam Negeri 
ndonesia, “Kepala Biro 

Rahasia Tinggi, Mr. I. Wa- 
“sendiri menamakan dirinja 

in (orang luar) — satu diantara- 
'orghoa, 1 Belanda, 5 pegowai gudang, 3 pegawai douane, 

si dan seorang anggota tentara, 
dalam mendialankan rol pentjurian besar itu mempunjai hu- 
n erat dan kerdjasama diantara satu sama Jain. 

.Memchand Kemchand” |: dia “merk 
didjalan Pintu Air, Djakarta. 'Pen- 
tjurian tsb. terdjadi pada tgl. 9-1 jl, 
dari dalam gudang 15 dipelabuhan 

pan, dan baru diketahui oleh pemi- 
liknja sewaktu barang? itu akar, di- 
angkut jang ternjata sudah tidak ada 
lagi. : 
“Bihak Reeserse Kriminil Kepolisi- 

an Djakarta Raya dengan dipimpin 
sendiri oleh Komisaris Sa'ud, sete- 
lah lapora, pentjurian itu diterima, 
segera melakukan pengusutan, dan 
pada tgl. 12-1 tengah malam, ber- 
hasil membongkar rahasia komplo- 

tan tsb. sesudah menangkap bebera- 
pa orang serta 
textiel tjuriap itu dari tempat 
njimpanannja didalam salah 

pe- 

satu 

rumah didjalan Pegangsaan Timur, 
Djakarta, 
Anggota tentara jang dituduh ter- 

sangkut dalam peristiwa ini telah di 
serahkan kepada CPM untuk  di- 
periksa lebih djauh. l ! 
Menurut Komisaris Sa'ud, jang di 

tuduh mendjadi biangkeladi dan me- 
mimpin pentjurian besar ini, adalah 
tiga orang preman, jakni S., M. dan 
B.: pegawai2 gudang jang tersangkut 
mempunjai kedudukan sebagai assis- 
ten ,,pakhuismeester dan pembantu- 
nja”, masing2 bernama Sw. dan S., 
pegawai2 douane ialah M., S., M., 
T., dan Dj., pendjaga (waker) ber- 
nama P., orang Tionghoa T.J.G., se- 
dangkan anggota2 polisi dan tentara 

' masing2 bernama J.S. dan S., kese- 
'muanja ditahan. : 

  

Kelusxrkan barang2 setja- 
: ra terang-terangan. B3 

Djumlah besar textiel jang ditjuri 

itu, menurut keterangan selandjut- 

nja, dikeluarkan dari dalam gudang   m kepala bagian keuangan 
sb. Ia telah 4 kali kirim 

'antor Pusat Perben- 
3andung jang menjata- 
mengambil uang se- 

Untuk ' ke- 
ja datang sendiri di 

ngan memperlihatkan 
'itu, tetapi ia tidak da- 

In sSurat2 keterangan 
natiebewijs) ketika ke- 
Pusat Perbendaharaan 
arena itu ia terpaksa 

Ari tangan kosong tetapi 
an akan “segera kembali 
membawa surat2 kete- 
diminta oleh Kantor 
aharan itu. Tetapi ke- 
lagi, karena gerak- 

h tampak mentjuriga- 
sudah apkan untuk 

kapnja. (Antara). 

   
   

    
        

     

     

  

   
    

   

   
    

   

       

     

1S di Tg. Priok dengan tjara terang2 

an, “diwaktu siang “hari, dengan 

menggunakan 'surat2 penghantar 

dan stempel resmi, diangkut dengan 

kendaraan truck, dimana orang2 jg. 

(tersangkut dalam peristiwa ini, ma- 

'sing2 telah mendjalankan »tugasnja”. 

| “Dikabarkan, bahwa pentjurian2 

sematiam inilah jang “ merupakan 

.pentjurian2 halus”, jang sangat Su- 

kar diketahui apabila tidak dilaku- 

kan pengusutan jang teliti. | 

| Pihak polisi dengan tegas menja- 

takan, bahwa tindakan2 keras terus 

'didjalankan terhadap siapa sadja jg. 

melakukan perbuatan2 kedjahatan 

dan memburukkan nama baik nega- 

ra dan bangsa, dengan tidak meman 

dang kedudukan “dan pangkat dari 

orang2 jang berbuat kedjahatan itu. 

(Antara). 

“II, SUATU SUMBER Amerika jang dapat mengetahuinja menga K3 akan ani. Sula ER Amerika jang dapat mengetahuinja menga 
jie 

         

   
Tg. Priok tempat barang2 itu disim- : 

1 

membeslag kembali | 

  

$ 

ikan Bantuan Militer 
la Negara? Arab? 

Akan Sempurnakan Rentjana 
(Militer Kpd Pakistan-Irag D 
Ik. Arabia—Israel Merasa Ch ki Er 

awatir 

bahwa Amerika Ser t 
Yangana guna memberi bantuan ' 
Pakistan, Irak dan Saudi Arabia, 
djukan keberatan2. Demikianlah 
P di Washington, Pierre Durel. 
berkuasa, pada waktu ini sedang 

mi antara Washington dengan 
Gedung Putih serta State Depart- 
kan sikapnja mengenai soal tadi. 

Ahli2 Amerika 
bahwa rentjana2 pemberian ban 
tuan militer ini merupakan seba 

uf dunia merdeka terhadap komu 
nisme,” dan bahwa kekawatiran 
India dan Israel itu ,,tidak ber 
alasan”. Dikemukakan, “inabila 
Amerika memberikan “bantuan 
ekonomi kepada sesuatu - negeri, 
maka setjara tidak langsung kedu ' 
dukan militer negara penerima ' 
tadi mendjadi lebih kuat pula, ka 
rena tak ada sesuatu hal “jang 
dapat menghalang-halangi negara 
penerima tadi untuk memperguna 
kan uang bantuan tadi guna .ke 
perluan pertahanan. 

sIzvestia” : Pakistan 
pembantu aktif Ameri- 
ka”, : 

ngutip siaran Radio Moskow me- 
ngatakan, bahwa harian Sovjet 
»Irvestia” menuduh, bahwa para pe 
mimpin Pakistan  mendjadi ,.pem- 

bantu2 Amerika jang aktif, dalam 
hal mempersiapkan suatu Blok 'agre- 
sif di Timur Tengah”. Karangan da 
lam harian tadi adalah sebuah “ko- 

mentar oleh B. Vronsky terhadap 
kundjungan keliling menteri luar ne 

geri Pakistan  Zafrullah - Khan ke 
negara2 Arab achir2 ini. Dikatakan 

seterusnja, bahwa organisator2 ren- 
tjana tadi mengalami perlawanan 
rakjat dinegara2' Arab, oleh sebab 
itu maka “mereka ',pura2' mengada- 

kan kundjungan kehormatan” untuk 
mengukur pendapay - negara2 Arab 

Bantuan | an Saudi| 

ikat bertekad | 

menandaskan, | | 

gian daripada ,,pertahanan kolek ja 

Berita UP dari London jang me-| 
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-D. Kovrigina, 
iba waktu tiba di lapangan ter 

pada deretan kedua tampak (kedua 
mah, pemimpin umum dari. jawata 

   

   

  

   
      
        

      
   

    

     

       

  

   
menteri kesehatan 

ang Palam di New Delhi. 
njonja Kovrigina ditengah (dengan karangan bunga ditangan). 
kiri ialah M.A. Menshikov, Duta Besar dari Sovjet Rusia di India. Dan 

    

dari  Sovjet Rusia 
Dalam gambar, 

Udjung 

dari kanan) Lt. Co. €-K. Laksha- 
n kesehatan dari India. 

  

  

Tokst Pe rs 

isll: Dapat 

  

— HARI SABTU 
leksi Jangka ap dari persetudjuan 

Asmaoen dan da a 
tsb. disertai lampiran da: 
di-eksport, 
lainnja, serta daftar barang2 
eksport, termasuk karet, 

Ditjantumkan dalam persetudjuan 
itu suatu ketentuan, bahwa dalam 
persetudjuan itu tidak suatu apapun 
djuga jang dapat dianggap tidak me 
mungkinkan perdagangan dalam ba 
rang2 dan bahan2 jang tidak di se 
but dalam daftar2 tsb: Kedua pihak 
setudju untuk mengadakan  pembi-   dan djika mungkin membudjuk me- 

reka satu-persatu. Inilah tugas Zaf- 
rullah Khan”, “kata, harian tadi. 

Irag akan adakan per- 
djandjian bantuan mili- 
ter dgn, Am. Serikat? | 

Dalam pada itu Perdana Men 
teri Irag Fadhil Jamali hari Sabtu 
jl. membantah berita2, jg menga 
takan bahwa Irag akan mengada 
kan sebuah perdjandjian dengan 
Amerika Serikat, dalam - mana 
Amerika akan memberi bantuan 
militer kepada Irag. Bantahan 
tadi dinjatakan Jamali dalam ma 
djelis rendah di Bardad, sebagai 
djawaban terhadap salah seorang 
anggota, Abdul Razzag Alhmud. 
Alhmud mengatakan: ,,Amerika 
memberikan bantuan militer ke 
pada negeri2 jang sanggup mem 
berikan pangkalan? militer kepa' 
da Amerika, hal ini berarti beban 
jang tak dapat dipikul oleh rakjat 
-kita.”-Jamali mengatakan bahwa 
hingga kini tak ada sesuatu pihak 
jang mengemukakan maksud2 se 
matjam itu kepada Irag. 

Al Djamhuriyah” :  Du- 
tabesar2 A. S. di Arab 

| giat. 5 
. Sementara itu diwartakan dari 
Kairo oleh harian Mesir ,,Al Djam- 
huriyah” (,Al Goumhouriya”) pada 
hari Sabtu, bahwa para  dutabesar 
Amerika Serikat dinegara2 Arab te 
lah menerima instruksi2 dari Wash- 
ington, supaja mereka mengadakan 
kontak lagi, dengan pemimpin2 
Arab, dengan maksud untuk mengi 
rim alat2 sendjata kepada negara2 
Arab. Harian tadi mengatakan, bah 
ya keterangan ini diperolehnja dari 

salah satu sumber jang dapat me- 
ngetahuinja, dikementerian luar ne- 
geri Amerika Serikat. Pembitjaraan2 
“mengenai bantuan militer kini se- 
.dang berlangsung, dan satu2nja sia- 
rat jang diadjukan oleh Amerika" 
ialah supaja alat2 sendjata tadi dja- 
ngan dipakai untuk melawan Israel. 
Demikian tulis ,,Al Djamhuriyah”. 

2 (Antara). 

Israel kewatir. 
Duta besar Israel di. Washington, 

Abba Eban, hari Djum'at menerang 
kan kepada menteri luar negeri Ame 
rika, John Foster Dulles, tentang 

Ikekuatiran pemerintahnja atas ren- 
tjana Amerika jang bermaksud 
memberikan bantuan militer kepa- 

,da negara2 Arab jang dipandang 
“bersikap bermusuhan terhadap Is- 
irael. Setelah mengadakan pembitja- 

  
i 

raan dengan Dulles, Abba Eban 
menerangkan kepada pers bahwa 
kepada Dulles ia menjatakan ada- 

ilah tidak benar Amerika memper- 
ikuat negara2 Arab. Dikatakan, bah 
|wa Israel merasa sangat kuatir dgn 
makin banjaknja bukti2 jang mem- 
perlihatkan  negara2 Arab tidak 
mau menghormati ketentuan? gen- 
tjatan sendjata. (Antara). 

Beberapa hari jang lalu, 7 orang 
asal dari Nagara, Hulu Sungai Sela- 

tjaraan2. lebih  landjut mengenai 
transaksi dan -tjara2 penjelenggara 
annja jang dikehendaki untuk melak 
sanakan dasar2 jang tertjantura “da- 
lam persetudjuan itu. Sad 
Kedua belah pihak setudjusbahwa: 

sesuatu keseimbangan per ingan 
harus dipakai. sebagai dasar perda- 

gangan “antara kedua negeri tsb, 
dan setudju bahwa penukaran ba- 
rang2 akan tunduk pada “dam ber- 
ada dalam lingkungan perat'#an2 
umum impor-ekspor » jang “berlaku 
pada waktu itu dinegeri masing2. 
Persetudjuan itu akan berlaku sete- 
lah diadakan penukaran surat2 no- 

ta "antara kedua. “pemerintah “dan 
akan tetap berlaku “hingga tgl. 31 
Desember 1954, tetapi dapat diper- 
pandjang waktunja atas persetudiu- 
an bersama sebelum waktu berlaku: 
nja berachir. 5 

Daftar barang. 
Daftar (A) jang menjebut ba- 

rang2 apa jang. dapat di-eksport 
oleh RRT dibagi dalam 15 kepala, 
jaitu: mesin2, bahan kimia untuk 
"perindustrian, kertas, tekstil, " ba- 
rang2 radjutan, pembikar, pelikan, 
tembakau, hasil2 hewan, hasil2 peri 
kanan laut, buah2an segar dan di- 
keringkan, bahan2 obat, obat2, rem 

pah2 dan minjak, -bidji2,. sajuran 
dan hasil2nja, lain2 barang. 

Daftar (B) jang menjebut barang? 
apa jang dapat di-eksport oleh In- 
donesia dibagi dalam 33 kepala, ja- 
itu balur, kulit kerang, tapioka, gu 

5 . etudjuan Dagang 
Irdonesia-RRT Diumumkan ' 
Indonesia Dapat Eksport Timah-Karet-Rauxiet 

Mengimport Mesin2 Kahan2 
Kimia-Tekstiel dsb 
jl. Kementerian Luar Negeri mengumumkan 

. di an dagang antara Republik Indonesia 
Rakjat Tiongkok ig ditanda-tangani pada tg. 30 No 
dari pihak pemerintah Indonesia oleh Mr. R. A. A. 

pemerintah RRT oleh Lei Jen-min. Tekst 
tar barang2 perdagangan RRT jg. dapat 

termasuk mesin2, bahan2 kimia, 
per dagangan Indonesia jang dapat di timah pu tih, 

pula. Pertukaran daftar telah dilakukan. 

ad pangan terbano Kemajoran, bah 

tekstil dan banjak 

bauksit dan banjak lainnja 

Ong Eag Die | 
Ti ba Kembali 
MENTERI KEUANGAN Dr. | 

Ong Eng Die, jang kembali dari 
kundjungannja ke Djerman Ba 
rat dan Nederland Sabtu petang, 
(menerangkan- kepada pers dil 

wa maksud 'kundjungannja kene 
gara2 tersebut ialah, untuk mem 

| bitjarakan soal2 jang  berhubu 
ngan dengan ekonom . 
uangan. “Dalam keterai 

Eng a kepergiamia ke 
Eropa at semula “dimaksud 
kan untuk mengundjungi nega 
ra2 Dierman Barat, Italia dan 
Swiss dan kemudian dalam per 
djalanan kembali akan singoah di 
Nederland. Tetapi karena sempit 
nja waktu ia achirnja tidak da 
pat singgah di Italia maupun di 
Swiss. 

Sebagai wakil Menteri Ong 
Eng Die untuk - mengundjungi 
Italia dengan Swiss telah kirim 
'pembantu2nja dalam penindjau 
an 'ini dengan maksud “tudjuan ! 
jang serupa. Di Djerman Barat ' 
Menteri Ong telah “dapat berte 
mu dengan mengadakan  nembi 
tjaraan dengan Menteri Pereko 
nomian Prof. Erhard dan djuga 

          

     
dapat kesempatan. bertemu de | 
ngan wakil Menteri Keuangan 
Prof. Scheffer.  Pembitjaraan2 
jang dilakukannja dengan mere 
ka itu djuga “sekitar soal2 ke 
uangan dan perdagangan. ' Oleh |   la, kopi, teh, pala, lada, tembakau, 

kopra, minjak kelapa, bungkil kela 
pa, bubuk kelapa kering, minjak ke 

nini, serat, kapuk, gom dan -arpus, 
pendjalin, timah putih, bauksit, ka- 
ju, batik,  barang2 tenupy dan ba- 
rang2 tekstil lainnja, topi bambu 
dan topi pandan, tikar dil., garam, 
kulit mangrove, barang2 kesenian, 
lain2. : 
Demikianlah pokok2 perdjandjian 

itu. 

Coty Dires nikan 
Sebagai Presiden 
HARI SABTU jl. di istana Ely- 

see di Paris telah dilakukan upa 
tjara timbang-terima djabatan Pre 
siden Peranftjis, dari Vincent 
Auriol kepada presiden baru, 
Rene Coty. Dalam pidato pe 
njerahan djabatannja, Auriol me 
ngatakan bahwa pekerdjaan pem 
bangunan kembali rasional dan 
internasional ,,masih djauh dari 
pada selesai”. 5 

Auriol mengatakan, bahwa lem 
baga2 nasional Perantjis membu- 
tuhkan perbaikan2 jang teliti, 
suatu hal jang merupakan sijarat 
mutlak bagi kelantjaran regime 
parlementer. Kekuasaan,  'kemer: 
dekaan dan effisiensi negara ter 
antjam, ekonomi Perantiis hanja 
sebagian sadja jang setingkat dgn 
pesaing2-nja di luar negeri.   tan jang tnggal dikampung Seberang 

Mesdjid, Bandjarmasin telah ditang- | 
kap oleh polisi, karna diketahui telah 
membuat uang palsu dari 25 sen, 10 
dan 5 sen. Beberapa banjak uang jg 
sudah diedarkannja masih belum di 
ketahui, tetapi alat2 pembikinan 
uang palsu tadi dan bukti2 jang la- 
innja telah dapat dista. 

“ Banjak Orang2 Indon. Mau Djadi Orang Pilipina 
SUBAGJO, KONSUL INDONE-!A, B dan C: Jang dimaksudkan de-| dan Pilipina 

“SIA di Davao (Pilipina), Sabtu pe-, 
tang dengan menumpang pesawat 
GIA tiba di Makassar, sesudah me 
resmikan berdirinja Konsulat Indo- 
nesia di Davao tgl. 17 Desember 
1953. Dalam  pertjakapan . dengan 
Antara” dikatakannja, bahwa 'mak- 
sud utama dari pembukaan konsu- 
lat itu ialah untuk mendaftarkan 
dan melindungi orang2 Indonesia 
jang terlantar disana. Menurut Su- 
bagjo, orang2 Indonesia jang diam 

Banjak keluarga Perantjis masih 

menunggu-nunggu sampai menda- 
pat perumahan dan dengan 'djalan 
bekerdja masih .menanti2kan -ke- 
mungkinan “untuk menikmatkan ke- 
hidupan jang lajak, dalam suatu 
masjarakat jang lebih adil dan ter- 

.susun lebih baik. 
Auriol ' mengatakan  seterusnja, 

ngan group A ialah mereka jang 
datang di Davao sebelum 1941. 
Group B mereka jang datang sesu- 
dah tahun 1941, sedang group C 
mereka jang baru sadja datang di 
wilajah Pilipina. Jang harus ditjari 

lapa sawit, minjak eteris, karet, ke-' 

Menteri Ong diterangkan, bah 
wa pembitjaraan mengenai usa 
ha untuk. "memperbesar perda 
gangan antara Djerman Barat 

.dan Indonesia telah diadakan 
djuga dengan Menteri2 “tersebut 

. diatas. Tentang  kesan2nia me 
Ingenai Djerman Barat  dinjata 
|kan oleh Dr. Ong bahwa usaha2 
“pembangunan dalam lapangan 
perekonomian dan perdatangan 
memang tampak giat seka'i. 

|. Dari Djerman Barat - Menteri 
Ong "terus ke Nederland dan 

| mengadakan pertemuan dengan 
| Perdana Menteri Dr. Drees dan 
| Menteri Keuangan. Dalam pem. 
bitjaraan dengan - Perdana Men 
teri dan Menteri Keuangan Ne: 
derland itu didapatlah  persetu 
diuan untuk menjelesaikan soal2. 
keuangan. jang dipersoalkan dida, 
lam Uniechof. Demikian “ketera 
ngan tertulis Dr. Ong Eng Die 
kepada pers setibanja dilanangan 
terbang Kemajoran. 

Dr. Ong Eng Die. untuk. se 
mentara belum bersedia membe 
ri keterangan lebih landjut ten 
tang pembitjaraan2nja di Neder 
land, sebelum ia.memberi lapo 
ran kepada kabinet. (Antara). 

  

bahwa Uni -Perantjis memberikan 
pengorbanan2 berat dalam perang 
di Indotjina.. ,,Dalam dunia jang ma 
sih lumpuh karena. sjak-wasangka 
dan ketakutan, Perantjis dengan su 
litnja melakukan tugasnja, ialah bu 
di dan perdamaian”. Setjara berang 
sur2, Perantjis telah ' memperoleh 
kembali . kekuatannja dan meletak- 
kan dasar2 “pertama daripada Uni 
Perantjis, kata Auriol. 

Coty mengatakan, bahwa Auriol 
adalah “Presiden Kebangunan -Kem 

bali Nasional Perantjis”. (Antara). 

    
ialah karena semua 

orang Indonesia jang ada disana 
akan dikeluarkan oleh Pemerintah | 

| Pilipina dengan tidak — mengadakan | 
ketjualian antara ketiga group tsb. | 
Karena itu kita harus berdiplomasi, | 
kata Subagjo. — Ditanja apakah 
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Nenen apn aantana, 

wa Atjeh Sudah Tak Ada” 
Pemberontakan Daud Beureuh Gagal 
Karena Rakjat Tidak Mau Ditipu— 
Keterangan Menteri Djody Sekem- 

balinja Dari Atjeh 
MENTERI KEHAKIMAN mr. Djody Gondokusumo pada hari Djunyat petang jl. telah kembali di Djakarta dari perdjalanan penindjauannja ke. i 1 Sumatra Utara selama satu minggu. M 

| hakiman telah mengundjungi Medan dan Kutaradja, & 
enteri Ke 
an telah 

mengadakan pembitjaraan2 dengan pembesar2 daerah, Dalam sua tu pertjakapan dengan PI-Aneta, “menteri Kehak'man 
kan, bahwa pemulihan keamanan di A 
konsepsi politik keamanan pemerintah. 
tah, maka jang barus didjalankan dalam 
nan itu, pertama2 jalah mematah kan 
rombolan2 pemberontak. Setelah 
usahakan dengan segiat-giatnja 

Menteri Djody Gondokusumo 
menjatakan, bahwa gerombolan? 
pemberontak pada waktu ini telah 
terpetjah-petjah mendjadi kelom- 
pok2 ketjil, sebagai akibat puku 
lan2 je diberikan oleh kesatuan? 
TNI dan -Mobrig. 'Ditambahkan 
nja, bahwa kelompok? gerombo- 
lan itu satu sama lain tidak lagi 
mempunjai hubungan. Oleh kare 
na itu kegiatan kaum gerombolan 
pada waktu ini dipusatkan pada 
terror, pembakaran? dan fitnah2. 

Menteri 'kehakiman ' menerang- 
kan njatalah bahwa fase pertam: 
dari usaha pemulihan keamanan 
itu kini telah berachir. Sekarang 
pemerintah menghadapi fase ke- 
dua. 'Disampingnja tindakan? te- 
gas terhadap kaum terror, maka 

“4-pemerintah harus bertindak setja 
ra ,,beleidvol” dalam menghadapi 
rakjat djangan sampai menjakiti 
hatinja, jaittu dengan melaksana 
kan rentjana2 pembangunan seba 
:gaimana jg telah ditetapkan. 

Kesimpulan. 

Menteri kehakiman menerangkan, 
bahwa “ia mendapat kesimpulan, 
bahwa “usaha jang dilakukan olek 
pemerintah “ sampai sekarang me- 
muaskan “dan meskipun pemetjahan 

masalah keamanan “di Atjeh it. 
masih akan memakan waktu pan- 
djang, tetapi “harapan besar akar 
penjelesaian keamanan di Atjeh itu. 
.Jang saja tekankan ialah memper- 
giat ' pendidikan dan  pengadjaran 
rakjar Atjeh “setjara luas, sehinggc 
mereka 'tidak .Jagi dapat “dipetjah- 

Tawanan-tawanan. 

Tawanan2 gerombolan pemberon- 
tak djumlahnja ada 3000 orang. Jx 

telah Gibebaskan berdjumlah 50k 
orang. Menteri  Djody menerang- 
kan, bahwa pemeriksaan dilakukan 
dengan giat. Ditambahkannja, bhw 
djaksa jang menentukan  pembeba- 
san daripada tawanan2 itu, setelah 

mendapat pertimbangan dari scree- 
ningscommissie”. 
Berhubung dengan keterangan 

anggota parlemen Amelz, bahwa tz 
wanan2 pemberontak itu mendapat 
perlakuan jang kurang baik, Djody 
menerangkan, bahwa ini mungkir 
karena salah faham. Menurut men- 
teri kehakiman, Amelz mungkin me 
lihat tong2 dalam ruangan tawa- 
nan2 itu, jang dipergunakan untuk 
buang air besar dan buang air ke- 
tjil. Menurut menteri ini hanjalah 
suatu service” bagi para tawanan 
diwaktu malam, sehingga mereka ti 
dak usah susah-pajah keluar. Pada 
siang hari, tong2 itu dikeluarkan. 
Menurut menteri - djuga tidaklah 

benar, bahwa isi dari pendjara jang 
dilihat oleh Amelz itu melebihi ka- 
pasitet. 

Menteri Kehakiman menerang 
kan, bahwa perlakuan pemerintah 
terhadap kaum tawanan adalah 
lain daripada terhadap hukuman2 
biasa. Terhadap kaum tawanan 
Itu pemerintah. bertindak lebih 
longgar, dengan pengertian, bah 
wa mereka mendapat kebebasan 
jang lebih luas untuk bergerak 
Gan mendapat makanan jg lebih 
baik pula. Dalam hubungan ini 
la menjatakan, bahwa tiap-tiap 
tawanan mendapat makanan se 
harinja jang tjukup djumlah kalo 
rinja beras seorang sehari diberi 
450 gram dengan sajuran, tempe 
dan lauk pauk lainnja. Seminggu 
sekali mereka mendapat telur. 

Pada achirnja menteri - Djody 
menerangkan, bahwa diantara ka 
um tawanan itu jang sakit djum 
lahnja sedikit sekali, hal mana 
membuktikan bahwa perawatan 
kesehatan tidaklah buruk. (Pia.) 

10 Tawanan Tg. Mora- 
wa dibebaskan. 

Menteri Kehakiman mr. Djody 
Gondokusumo menerangkan ke 
pada PI-Aneta selandjutnis, bah 
wa 10 orang dari 12 tahanan 

“peristiwa Tandjung Moraws telah 
dibebaskan. Dua orang tahanan 
jang tersangkut dalam perkara 
Bindjei telah terlandjur diserah- 
kan kepada hakim, sehingra pe 
merintah 'tidak lagi mempunjai 
kompetensi untuk turut tiampur 
tangan dalam perkara itu, demi-. 
kian menteri kehakiman mr. Djo 
dy Gondokusumo. (Pia) 

Lebih landjut dalam suatu pers 
konperensi di Medan, Dijody me 
njatakar: ,,Bshaja untuk negara 
di Atjeh sudah tidak ada, tetapi 
terhadap individu2 memars ada. 
Sebab sekarang ini kekuatan ge- 
rombolan sudah vatah dan seka 
rang 'perombolan berpetjah belah, 

2) 

'bangsa dan negaranja, tetapi karena 
undang2 Pemerintah Pilipina mela- 
tang selain warganegara Pilipina me 
miliki tanah, terpaksa “mereka iti 
mau mendjadi warganegara Pilipina. 
Dalam hubungan ini Subagjo me- 
nambahkan, bahwa ada diantara 

penjelesaiannja terutama mereka 'jg orang2 Indonesia itu sudah mendja orang2 Indonesia jang telah kawin 
termasuk group C. Soal mereka per. 
lu sekali diselesaikan dan ditjari da 
sar dan sebabnja orang2 Indonesia 

berpindah kesana. 
Seterusnja  Subagjo mengatakan, 

di warganegara  Pilipina, Subagjo 
mengatakan belum  mengetahuinja: | 

| Tetapi hal ini akan mendjadi per- 
soalan. Dan selandjutnja dikatakan- 
nja, bahwa orang2 Indonesia di sa- 

| didaerah Davao terbagi dalam group bahwa soal pokok antara Indonesia ' na sangat menaruh simpati kepada 

dengan wanita? Pilipina. 

Achirnja Konsul Indonesia itu me 
herangkan, bahwa pada pemilihan 
Presiden  Pilipina jang baru lalu, 
orang2 Indonesia tidak turut memi- 
lih. (Antara), 

  
  

menerang- 
jeh, berdjalan sesuai den 
Menurut konsepsi pemerin 
usaha pemulihan keama- 

potensi militer daripada 
itu sebagai ,,nabehandelins” di- 

pekerdjaan2 psmbangunan. 

hubungan antara satu dersan ig 
lain tidak ada lagi,” demikian di 
katakan oleh menteri kehakiman 
mr. Djody «“Gondokusumo, 

Menurut penjelidikan menteri, 
latar belakang gagalnja pemberon 
takan Daud Beureueh ini, karena 
rakjat tdak mau ditipu oleh pe 
m'mpin gerombolan jg sekarang 
'ni, karena rakjat sudah mengeta 
huinja sewaktu mereka j&1 me- 
nguasai pemerintah di Atjeh. 

(Aneta) 

Pemberontakan 
.. € - 

Ketiil2-a0 Mexico 
Empat orang tewas dan - ga 

orang mendapat luka2 ketika 
pemberontakan setjara  ketjil-ke- 
ijilan terdjadi Djum'at malam di 
Delicias, sebelah tenggara  Chi- 
hurhua di Mexico Utara. Kira2 
30 kaum pemberontak melaku- 
kan serangan terhadap tarosi pa 
sukan2 federal, dan “dapat berta 
han terhadap tembakan2 seru se 
lama sevuluh menit, kemudian 
mereka mengundurkan diri. 

Sedikit sekali diketahui tentang 
sebab-musabab dari pemberonta- 
kan itu, demikian pula tidak di 
ketahui dari partai manakah .me 
reka itu. . Meskipun demikian, di 
Mexico City masuk laporan2 ig 
menjatakan, bahwa kaum. pembe 
rontak itu adalah. anggauta2 ,,Fe 
derasi dari Partai2 Rakiat Mexi- 
co”, sebuah partai oposisi, jang 
dalam tahun 1952 mentjalonkan 
djenderal Miguel Henriguez Guz 

ge | 

  

Babaja thd Negara Dari Peristi- 
  

Rhee Ngo- 
| tot Lagi : 
Anggap Tg 26 April 
Tanggal “Utk ,,Bebas” 
Bertindak: Ia Tamu 

»Terdjual Sampai 
Babi aoi 

PRESIDEN Syngman Rhee da 
ri Korea Selatan hari Sabtu me 
netapkan tgl. 26 April jad. seba 
gai batas waktu baginja untuk 
apa jang dinamakannja ,,tinda 
Kan merdeka.” Dikatakan " lebih 
djauh : ,,Djika konperensi perda- 
majan tentang Korea 'tidak da 
pat memetjahkan masalah2 Ko 
rea, maka “peperangan 'akan “ber 
kobar lagi, 'Kita tidak mau me 
nunggu sampai kita 'terdjual ha 
bis.” Demikian /keterangan2 Syng 
man Rhee kepada:para wartawan 
asing dalam. sebuah “konyererisi 
pers. Dalam . keterangan2-nja le 
bih djauh ia mengatakan, bahwa 
ia hanja dapat memberikan wak 
tu tiga bulan -bagi sperundingan2 
pendahuluan. Dan sesudah /tu ia 
memberikan waktu mada “Konpe 
rensi Politiknja sendiri 90 -hari. 

Perundingan2 pendahuluan di mu 
lai sedjak bulan Oktober,» demikian 
Rhee. Tiga bulan “untuk Pu “berarti 
harus selesai pada tgl: 26 Djan. 
Ditambah dengan 90 -harinja "untuk 
Konperensi Politik “mendjadi “264. 
Tgl. 26 April 'inilah batas” waktu 
bagi Korea selatan untuk mengam- 
bil , tindakan merdeka.” Demikian 

Syngman “Rhee. “Sampai pada 'tang- 
gal itu kita akan menunggu, kata 

Rhee. Dan pada tanggal itu kita “be 
6as untuk menentukan langkah2 ki- 
ta sendiri, demikian “ia menambah- 
kan. 

Dalam pada itu 'ia tidak bersedia 
untuk menerangkan tindakan apakah 
jang “akan diambilnja “sesudah “tgl. 
26 April“itu. (Antara). 

  

  

man dalam pemilihan 
Wakil2 - partai tsb. 
berita2 demikian. 

DisDelicias diumumkan keada 
an dalam bahaja dan balabantuan 
didatangkan untuk mengembali- 
kan keamanan. (AFP) 

presiden. 
menjangkal 

Kkor-Pandjang ,Bermuda”? 
8enar Atau Tidak-kah Indonesia Dirundingkan 
Jidalamnja?—Sebuah Tulisan Dalam Rangkai 
,Anti-Indonesia" Di Harian Belanda »Telegraaf" 

DENGAN MEMAKAI kepala berita 6 kolom jangnja 
»Kesimpulan Tiga Negara Barat dari perundingan berkaman Indo 
nesia merah tidak boleh dibiarkan!” harian ,,de Telegraaf” hari 
Sabtu jl. memuat berita dari ,,ko responden diplomatiknja” di Lon 
don. Dalam berita itu dikatakan, bahwa 
dan Bidault di Bermuda telah mengambil kesimpulan, 

Churchill,  Eisenhower 
bahwa tiap 

perkitaran komunistis jang tidak diharapkan di Indonesia dan jang 
akan sedjalan dengan infiltrasi ig njata dalam aksi2 dari » i 
lain di Asia Tenggara, tidak dapat disabari, dan -dalam hal ini 'in- 
tervensi tidak dapat di-elakkan. 

Selandjutnja ahli2 negara berpen- 
dapat, bahwa sedikit kans Indonesia 
akan dilimburi (?) oleh pasang ko- 
munisme. Banjak kalangan politik 
dinegeri Belanda berpendapat, bhw 

berita didalam harian .,Telegraaf” 
ini hendaklah dilihat didalam rang- 
ka “aksi anti-Indonesia” dari bebe- 
rapa. golongan jang .,de Telegraaf” 
kerap-kali. mendjadi terompetnja. 

Djurubitjara Kementerian Luar 
Negeri Belanda menerangkan kepa- 
da ,,Antara” bahwa 
Luar Negeri Belanda tidak mengeta 
hui sama sekali adanja keputusan 
dari konperensi Bermuda, jang ter- 

maktub dalam 'kalimat serupa itu: 
dan dikatakannja bahwa kabar? 

angin dulu 'itu telah memantjing ke 
terangan resmi, bahwa Indonesia ti 
dak akan mendjadi pokok pembitja 
raan dalam -konperensi Bermuda. 

Bahwa akan menjimpang dari kete- 
rangan ini, belum diketahui oleh Pe 

merintah 'Belanda. Demikian ,,Anta 
ra” dari Amsterdam. 

Indonesia tidak dibitja- 
rakan di Bermuda? 

Pembesar2 diplomasi Amerika 
Serikat mengatakan di Washing- 
ton pada hari Sabtu, bahwa se 
djauh pengetahuan mereka dim 
konperensi 3-Besar dipulau Ber 
muda beberapa waktu 'jl., soal 
Indonesia tidak dibitjarakan. Me 
reka kemukakan, bahwa dalam 
konperensi tadi 3-Besar mengha- 
dapi ,,masalah2 jg demikian pen 
tingnja, hingga mereka tidak "mem 
punjai waktu untuk membitjara- 
kan seluruh dunia, negeri demi 
negeri, dan ambil keputusan me 
ngenai apa jang akan mereka 
lakukan apabila negara ini atau 
negara itu mendjadi Komunis.” 

(Antara) 

Singapura Marah 
Kepada D.E.I-P. 
KALANGAN pengusaha di 

Singapura Sabtu jl. ' menjatakan 
kemarahan mereka, setelah mem 
batja bahwa menurut ketua De- 
wan Ekonomi Indonesia di Dja 
karta, pedagang2 Singapura men 
tioba mendjual barang2 kwalitet | 
rendah dengan harga mahal kepa 
da Indonesia, i 

Kalangan pengusaha Sinvapura 
tadi menamakan .perniataan 
stidak bertanggung dijawab.” 

Mereka katakan, bahwa menu 
rut sistim import barang ke Indo 
nesia jang berlaka sekarang, ti 
dak akan mungkin utk memberi 
penilaian jang lebih tinggi kepa 
da sesuatu matjam barang. Me 
reka terangkan, bahwa ' baranp2 
dari Singapura itu mula2 ditak | 
sir oleh seksi dagang dari konsu | 
lat-djenderal Indonesia di Singa 
pura, dan setibanja dibelabuhan2') 
Indonesia barang2 tadi diperiksa P 
oleh pegawai2 bea-tjukai. 

(Antara), 

Kementerian 

isb..| 

kat pesanggrahan 

  

Sekarang Bi- 
natang Adjaib 
Jang Muntjul Dari Hutan 

Malaya 

KALAU BULAN jl. Rimbu 
Perak (Malaja) menelorkan ma- 
nusia2 monjet jang gandjil, kini 
memperlihatkan lagi ' ”binatang” 
lain jang membikin bingung ahli2 
Zcoiogi. Binatang itu digambarkan 
sebagai mempunjai mata 'jg buas 
seperti beruang, kaki pendek, 
tkornja tipis, tegang dan djarang 
bergerak sedang “kulitnja tebal 
dan keriut. Machluk tadi dikete- 
niukan dalam sebuah selokan de 

andjong Ma- 
im, tidak djauh dari rimba ne- 
geri Perak “jang diduga ' tempat 
unggal manusia2 monyet berbutu 
pandjang itu. , 7 / 

Harian Singapore Standard ha- 
ri Djum'at membuat sebuah foto 

| dari binatang gandjil itu'dan be- 
rta bahwa sedjak ditangkap ia t- 
dak mau makan apa2, dan tidak 
lain kerdjanja dari pada 'tidur. 

Seorang 'ahli chewan India me- 
n'atakan pendapat bahwa b'natang 
ih mungkin suatu .,monster”. Ba- 
gaimana djuga dari potret keliha- 
lan binatang itu sungguh gandj'l 
sekali (U.P). 

« 

Semua2-nja 
Utk .Senta” 
PARA PEMBESAR “Ber- 

lin. Barat dan Berlin Timur 
hari Djum'at sibuk berunding, 
dan 'achirnja barisan kepolisi 
an Berlin Barat: dikerahkan. 
Ada apa? Insiden tembak? 
Kebakaran? Bukan! Ada se- 
ekor andjing betina, ' Nama- 
nja Senta.  Tuannja tinggal 
di Berlin Timur. Hari Reho 
jl Senta djalan2 ke Berlin 
Barat. Entah tjari apa, tapi 
ia singgah disalalt! satu seta- 4 
sion kereta. listrik dibawah 
tanah, lalu beranak: semua- 
nja 9 ekor. Jang empunja 
achirnja mentjari dan mene- 
mukan . Senta, ia lapor, aki- 
batnja: — perundingan "antara 
Barat dan Timur, barisan pe- 
madam kebakaran Berlin Ba- 
rap diminta pertolongan men- 

djadi bidan dan memberitahu 
Tuannja, lalu '"memindahkan- 
nja ketangsi. Polisi menjerah- 
kahnja, kepada pemiliknja, di 
Timur. Gara2 1 ekor andjing   besar 4-9 kerjil!      
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PERSATUAN NABI IMAM. 
Oleh pihak jang berwadjib kini 

sedang dilakukan pengusutan atas 
dirinja seorang Arab, bernama Sa- 
jid Abdulkadir, tinggal didesa Tum- 
breb Blado (Bandar-Batang). Pengu- 
sutan ini dilakukan, “karena  Sajid 
Abdulkadir ini pada tgl. 7 Djanuari 
jang lalu telah keliling didesa Te- 
galpatjar kewedanan Bawang de- 
ngan naik tandu jang diikuti oleh 
18 orang anak buahnja, sedangkan 
ditandu itu terdapat tulisan jang 
maksudnja ,,Persatuan Nabi Imam. 
Maksudnja Sajid Abdulkadir ini ber 
keliling dengan tandu itu, ialah un- 
tuk memperpropagandakanalirannja, 
agar mendapat pengikut2. 

R4 

KURSUS P.B.H. UNTUK 
PAMONG DESA. 

Atas' instruksi Bupati ' Kendal, 
maka kini didaerah Kabupaten ter 
sebut telah dapat diadaka, kursus? 
P.B.H. chusus untuk para Pamong 
Desa jang belum dapat 
dan menulis huruf Latia. Kursus2 
ini diadakan ditiap pendopo Ketia- 
matan dalam daerah  Ketjamatan 
masing2, dengan maksud supaia se 
lalu dapat diawasi oleh tiamatnja 
jang bersangkutan. Bahkan dibebe- 
rapa Ketjamatan Tjamatnja sendiri 
lah jang mengadjar. 

Menurut rentjana bila sudah sam 
pai pada waktunja “untuk “ diudji, 
udjiannja akan disentralisir di Ka- 
wedanan2, 

TIGA REPOLPER MINTA 
, &. UANG. 
Dari kalangan jang mengetahui di 

dapat kabar, -bahwa pada Djum'at 
malam (kemaren) kira2 djam 8, di- 
rumah djl. Mataram no. 503 
kemasukan 3 pendjahat jang mem- 
bawa sendjata 3 repolper. Sebelum 
mereka masuk, ada datang 2 orang 
memakai djas hudjan mengendarai 
sebuah bromfiets dan sepeda. Tidak 

- antara lama datang pula seorang jg. 
kemudian setjara kesah kesuh lalu 
mengadakan perundingan dengan 2? 
orang tadi. Setelah terdjadi ini kem- 
bali ada datang seorang pula jang 

- memakai tjelana putih. Sesudah me- 
reka mengatur siasat, achirnja 3 
orang jang rupa?nja pakaiannja ter- 
atur lalu masuk kedalam rumah ter- 
sebut dan dengan mengluarkan 3 
sendjata, kemudian mereka. mengan- 
tjam orang jang berada didalam ru- 
mah. Untung jang tuan rumah pa- 
da waktu itu bepergian, sedang js. | 
menghadapi 3 repolper itu ialah se- 
orang tamu jang ketika diminta 
kuntji almari mendjawab tak ada. 
Sekalipun demikian 3 orang tadi 
dengan ada pendjaganja diluar me- 
reka dapat bekerdja leluasa dengan 
membuka latji2. Kabarnja didalam 
sebuah latji elah. diambil uang seba- 
njak Ik. Rp. 100.—. Rupa?nja djus- 

f tru mereka bekerdja tadi setjara ke- 
betulan diluaran ada beberapa 
orang jang hendak lewat. Orang? 
mi mungk diduga oleh pendja- 
ga diluar akan memberontak mere- 
ka. Dengan kekuatiran jang demiki- 
an tadi, si pendjaga dengan bersiul 
lalu memberi tanda kepada orang2 
jang berada didalam jang kemudian 
setjara tergesa-gesa lalu meninggal- 
kan rumah tersebut dan menghiiang 

-ke djurusan djl. Stadion. Penghuni 
rumah djalan Mataram 503 itu ada- 
lah pengusaha betjak. 

SIDANG PLENO DPRDS 
KAB. SEMARANG. 

Pada tgl. 24 Djanuari 1954, diam 
10 pagi, bertempat di pendopo Ka- 
bupaten Semarang akan diadakan 
sidang pleno DPRDS Kab. Sema- 
rang dengan atjara a.l. sbb.: 

.a Permintaan - berhenti 
Soehanto Hadiwijatmo 

karno sebagai gantinja. b. 
Saudara K. M. Hasjim 

gai gantinja. 

Moeljono  Sastromoeljono 

rang ke 
pember 1953. 

Kabupaten Semarang. 
daerah 

ges didalam Kabupaten Semarang. 
Peraturan-daerah tentang kendaraan 
bermotor milik Pemerintah Daerah 
Kabupaten Semarang jang dipergu- | 
nakan untuk perdjalanan dinas. Pei- 
aturan-daerah tentang pelimpahan 
hak kekuasaan, pertjampuran tangan 06.15 Indonesia gembira: 06.45 La 

gu2 Tionghoa modern: 07.15 Suara | dari segala tindakan2 dalam hal me- 
njimpan minjak-tanah dan 
tjair sematjarh itu. Permintaan un- 
tuk menguasai tanah Negeri bebas 
didesa Terbajan Lor (Ungaran). Idem 
didesa Kranggan (Ambarawa). Pe- 
nutup. 

ROMBONGAN KESENIAN 
MALUKU 

Pada tgl. 27 Djanuari “54 j.a.d. 
suatu rombongan kesenian Maluku 
jang terdiri dari 45 orang akan me 
ngadakan pertundjukan2 keseluruh 
pulau Djawa. Pertama-tama rombo- | 
ngan kesenian Maluku itu akan mel! 
ngadakan pertundjukan2 di Djakar- 
ta. Dari Djakarta mereka kemudian 
akan mengundjungi Bandung, Sema 
rang, Jogja, Solo dan Surabaja: di 
tiap-tiap tempat itu akan diadakan 
pertundjukan2 seperti jang akan di 
selenggarakan di Djakarta. Semen- 
tara itu di Jogja rombongan akan 
mempeladjari kesenian disana. 

KONPERENSI BAPERWAT. 
Mengenai berita konperensi BA- 

kol. Harga etjeran 60 sen p. lembar. 

membatja | 

telah | 

Saudara 
selaku ang- 

auta D.P.R.D.S. Kabupaten Sema-! 
ang dan penundjukan Saudara Soe- 

Idem 
dan penun- 

djukan Saudara Abdul Hamid seba- ' 
c. Idem Saudara Soe-! 

pratijo dan penundjukan Saudara R. ' 
sebagai 

gantinja. Pengesahan Notulen sidang 
plend D.P.R.D.S. Kabupaten Sema- 

pada tanggal 17 No- 
Perkebunan - Tlogo. 

Usul penghapusan uang jang hilang 
karena diyampok dari. Pasar Djim- 
baran. Peraturan,daerah tentang pem 
berian air dari saluran2 air minum 

Peraturan- 
tentang pemeriksaan kenda- 

raan tidak bermotor. Peraturan-dae- 
rah tentang Bank Pasar. Peraturan- 

| daerah tentang pemungutan uang le- 

bahan2 

IMO Vokalia: 
117.00 Taman Putra: 17.45 Bing Sla 

  

— KIRIMAN. Tg 
Pengurus kebon binatang Sriwe- 

dari trima surat anoniem dari se- 
orang wanita, katanja kalau masih 
butuh monjet, bakal dikirim 
ekor” lagi, ialah...... 

diri. : i « 
. Sirpong tidak tahu, apakah ini gu 
jon2 sadja, atau karena  marahnja 
sang isteri. ae 
'Djangan2 itu suami jang akan di 

djadikan ,,korban”, nanti pun akan 
| mengambil revance djuga, kirim su 

rung ,,b60”, nanti akan dikirim ,.se 
ekor” lagi, ialah isterinja sendiri jg 
suka tjerewet kaja burung b€o. 

Kalau sampai djadi dikirim, bisa 
repot pengurus kebon binatang Sri- 
wedari: maksud bikin kebon bina- 
tang, malah djadi ,,kebon-orang”...... 

  

  

2 MOBIEL SLEEP. 
Hari Djum'at sore, dikala hudjan 

turu, dengan derasnja, meluntjurlah 
dengan 'lintjahnja mobiel H 2712 
dari diurusan Selatan. Begitu sampai 
didjalan Ungaran jang dinaiki oleh 
dr v/d Pos sleep dan dibelakangnja 
terdapat mobiel H 2769 kepunjaan 
L.Dj.D. Rupa?nja takut menubruk 
dengan mendadak direm dan seketi- 
ika itu pula mobiel ini sleep sehing- 
ga terbalik ditepi djalan. 

Bais penumpang? mobil jang per- 
tama maupun kedua, semuanja men- 
derita Juka. 

PERTEMUAN SELAMAT 
DATANG. 

“Pada tgl. 15 Djanuari 1954, 
djam 19.30, bertempat di- aula 
Sin You She, djl Stadion akan di- 
adakan pertemuan selamat da- 
tang oleh anggauta2 Badan Pe- 
nindjau ke RRT Hoakiauw Dja 
wa Tengah dan masjarakat Tiong 
hoa jang bersangkutan untuk 
mendengarkan kesan2 penindjau- 
an tersebut, 

G.R.T. KELURAHAN SARI- 
& — RED42. 
Pada tgl. 9 Djanuari jbl. diada- 

kan rapat oleh GRT Kelurahan Sa- 
riredjo, bertempat di Ligu Lor jang 
dikundjungi oleh 7 RT2 wilajah Sa- 
riredjo. Kemudian diputuskan dalam 
rapat untuk mengadakar, reorgani- 
sasi jang hasilnja sbb.: Ketua I, II 
sdr. Sujatno, sdr. Sudarno: “penulis 
I. H-sdr. Karmani, sdr. 'Kamdun: 

SALA 136 P 
suaminja senj 

rat, kalau Sriwedari masih butuh bu | 

I Bodjong—Gara2 

Spionase contra spionas 
h, shari Djum'at j.b.. 

djong dengan lat: 
istimewa ini poli 

lir”. Dan berkat djasa 

esin 

Untuk memberi gambaran jang 
sedjelasnja mengenai kedjadian jang 
istimewa ini, baiklah saja kembali- 
kan kissah' ini dari awal  mulanja. 
Pada-hari Kemis siang, peladjar2 Se 
'Kkolah Menengah Pertama 1 Bodjong 
jang semuanja tergabung dalam or-. 
ganisasi ,,Persatuan  Peladjar SMP 
Y? mengadakan rapat penting. Sua- 
sana rapat tjukup panas, tidak ka- 
lah sengitnja daripada rapat suatu 
Dewan Partai politik. Pokok pem- 
bitjaraannja memang hangat, ialah 
persoalan mengenai keuangan dan 
beleid ketua organisasi. Achir2nja 
rapat memutuskan dengan suara bu 
lat, mengadjukan ,,mosi van wan-i 
trouwen” terhadap ketuanja jang se 
karang dan minta pertanggungan 

djawab. keuangan organisasi jang 
djuga dipegang oleh ketua, bukan 
seperti biasanja oleh bendahara. Dan 
sesuai sifat pemuda, pelaksanaan pu- 
tusan rapat ini tanpa ditunda2 lagi, 
terus disjahkan. Ketua diganti dgn. 
ketua baru dan diminta menjerahkan 
uang Organisasi jang berdjumlah le 
bih Rp 2000. Ketua jang di-tjopot 
ini, ialah peladjar Sdl., ketika di 
mintai pertanggungan djawab ke- 
uangan, djawabnja selalu berputar- 
putar: antaranja mengatakan, bhw 
uang dibawa ibunja, 
lain sebagainja lagi. 

membuktikan omongannja itu, ia 
masih berani tjari alasan Jainnja, 

an. 

ganisasi itu sampai pada hari 
Djum'at pagi j.b.l. . 

Demikianlah Sdl. jang baru 
mendudki kursi - ketua ,,PPSM” 

jasana 6 bulan (kebiasaan peng- 
gantian ketua ialah satu tahun 
sekali, ialah kalau si-ketua sudah 
naik di klas III) dan jang masih   Pen./pend. sdr. Sumarno, sdr. A: 

Sapari: bendahara I, HI sdr. Suradi 
Buang, Sos./Ekon. IL, HI sdr. 
Hartono, sdr: Slarhet: 
sdr. Dasuki dan sdr. Tjuk. Supeno: 
pembantu? terdiri masing2 dari RT. 
Selainnja itu diputuskan djuga  ke- 
tua panitia Balai Desa sdr. Sudarno 
dengan dibantu beberapa orang la- 

gi. 

IPINDO AKAN MENGADA- 
KAN PERKEMAHAN DI 

MALANG. 15 
Dari fihak Ikatan Pandu Indone- 

sia (IPINDO) diperoleh kabar, bah: 
wa dalam hari2 libur semester II jak 
ni pada tanggal 22,, 23 dan 24 Pe- 
bruari oleh IPINDO: akan diadakan 
perkemahan di Malang untuk semua 

dr. .K. 
bag. pemuda 

mimpin dari semua organisasi kepan 
duan diseluruh Indonesia. ,       
SIARAN R.I. TRITUNGGAL. 

Semarang 18 Djanuari 1954. 

Djam 06.10 Lagu2 gembira: 06.45 
Frankie Cario (piano): 07.15 The 
Loss Chords: 07.15 Aneka lagu2 Ke 
timuran: 12.05 Orkes Radio Suraba 
ja: 12.45 Felix Mendelsohn: - 13.15 
Hindustani: 13.40 Njanjian Rubiah 
dan Moh. Jatim: 14.00 Andre Kostela 
netz: 17.05 Taman Kanak2, 17.45 
Paduan Suara bersama: 18.00 San 
tapan Rochani: 18.15 Langgam dan 
krontjong: 18.30 Ork. Haw. Twil- 
light Serenaderss 19.30 Vocaal dan 
Instrumentalia 
20.30 Tri Irama: 20.50 Suara Tung 
gal: 21.15 Klenengan Manasuka oleh 
Kel Karawitan Studio: 22.20 Klene- 
ngan Manasuka (landj.): 23.30 Tu- 
tup. 

Surakarta 18 Djanuari 1954. 
Djam 06.30 Permainan accordeon 

'Eva Boswell: 07.45 Instrumentalia 
gembira 12.03 Klenengan dari Kra- 
ton: 12.45 Klenengan dari Kraton: 
13.45 Klenengan dari Kraton (landju 

'tan): 17.05 Gelanggang Kepanduan, 
| 17.45 Varia Djawa Tengah: 17.35 Or 
kes Peter Yorke: 18.05 Dunia olah 
raga, 18.15 Rajuan sore oleh O.K. 

|Ksatrija: 18.30 Irama Maluku oleh 
,Gema Saparua: 20.30 Wajang Orang 
“oleh Keluarga Studio Tjer: 
|GANDINI (Bag IV): 21.20 Wajang 
Orang: 22.15 Wajang Orang (landju 
tan) 24.00 Tutup. Xx 

Jogjakarta 18 Djanuari 1954. 
Djam 06.10 "Musik ringan: 06.40 

Sekitar Perekonomian 
Pengantar masuk bekerdja: 07.10 
The Mills Brothers dil.: 07.30 Hida- 
ngan pelbagai orkes mengiringi tari 
an barat: 12.05 Konsert Ringan, 12. 
30 Hidangan siang oleh Ork Studio 
Surabaja: 13.15 Njanjian Momo, 13. 

14.00 Musik Salon, 

met meraju: 18.00 Sedjenak dengan 

18.30 Buah 

tjalon penuntun, penuntun dan pe-: 

Bersama Tossema: : 

DUR- 

kita: 06.45 | 

'duduk dibangku klas II SMP I 
«menghadapi satu probleem “jang 
sulit. Ja benar2 ia dalam kebi- 

“ngungan, karena sebagian besar 
dari uang Rp:2000 itu sudah ia 
'habrskan “untuk kepentingannja 
sendiri, untuk melihat - bioskop, 
makan? di restoran, bahkan me. 
nurut keterangan beberapa anak |toko2 jang mendjual mesin tik. Ta 
sekolah sendiri, meskipun Sd. 

-itu masih berumur kurang lebih 
16 tahun, ia pun sudah dojan 
menghisap rokok dan minum 

bier. , : 5 
Mentjuri kuntji. 

Sjahdan, maka karena — terdesak 
keadaan jang serba sulit inilah, .ma- 
ka achirnja timbul niatnja jang lebih 
djaha, lagi daripada soal ..korupsi. 
uang organisasi” tadi. Ia lebih ne- 
kat lagi. “Tahu ia, bahwa dikantor 
SMP I Bodjong tersimpan uang dan 
mesin2 tik. Mesin tik jang bisa di- 

“djual, didjadikan uang: uang untuk 

' mengganti kas organisasi jang sudah. 

|di-korup-nja itu. Tapi bagaimana tja 
'ra masuk kantor tanpa ditjurigai 
orang? Achirnja ia dapat akal. Pada 

“hari Kemis sore, sebagaimana biasa 

dihalaman SMP I diadakan latihan2 
olahraga. Dengan alasan mau me- 

ngembalikan kuntji gudang alat- 
alat olahraga, kuntji mana digan- 

itungkan dekat kuntji kantor jang di 
| simpan dirumah tukang kebon seko 
'Jahan, tanpa setahu pak tukang ke 
'bon, ia berhasil mengambil kuntji 
ini dari gantungannja. Terus fa ba-| 
wa pulang. Pada malam hari, 
kira-kira djam 23.15, waktu ke- 

“adaan -sunji sepi, mendadak tu- 
kang kebon jang berumah dihala- 
man sekolahan tadi mendengar gong 
gong andjing. Tapi ia sama sekali 
tidak menjangka adanja pentjuri, te 
Tus ia tidur dibuai hudjan turun m 
r.ntik rintik. 

Pentjuri dimalam hari. 
Pada hal malam itu benar2 kan- 

tor SMP 1 Bodjong kemasukan pen 
thurl. Dengan menggunakan kuntji 
jang diambil sore harinja, Sdl berha 
sil masuk kantor. Almari di-forceer, 

Iditjari uangnja, tapi tak. terdapat. 
Brandkast pun dirusak gemboknja, 
tetapi malang baginja, dalam brand 

“kast tadibmasih ada petinja tempat 

  

HAMBURG AMERICA LINE. 
Perusahaan perkapalan Hamburg 

America Line di- Hamburg telah 

membuka dinas pengangkutan ba- 
rang dengan Indonesia. Kapal2nja 
djuga akan singgah di Semarang. 
Kapal2 pertama- jang akan dipakai 
dalam dinas ini jalah kapal barang 
turbin ,,Heidelberg”. Tempat2 jang 
akan disinggahi. jalah Hamburg, 
Bremen,- Rotterdam,  Antwerpen, 
Belawan, Djakarta, Tjirebon, Sema- 
rang, Surabaja, Makasar. 4 

Kapal tsb. ditunggu bulan Pebrua 
iri di Indonesia. 

MADJALLAH ”RIANG” | 
Dari namanja sadja pembatja 

sudah - dapat menebak, bahwa 
maksud utama dari madjallah ba- 
ru tengah bulan, jang terbit mu- 
lai Djanuari ini di Semarang, ia- 
lah untuk meriangkan pembatja- 
nja. Memang disamping adanja 
batjaan2 jang serba berat, perlu 
pula batjaan2 penghibur. Dan da 

   
   
Kissah Seorang Penjelidik Ke 
IBisa Menggagalkan 

(Reportase Chusus Wartawan Istimewa Kita) 

' SUATU KEDJADIAN jang mirip tjerita detektip atau kissah" 
ase jang lazimnja 

“benar2 Na na 
Semarang. Pusat bermula dan berachirnja digedung 

belakang seluruh “kota. Dalam K 
turut tjampur ta 

Dagangan "sang lebih2 orisinil aan Dag rab se tune 2 
ladj MP I sendiri jang bertindak s Ii ,detektip2 partike- 

aa Me As 2 sama, i dapat digagalkan 1 urun 
tik Pk Royal Lange-Wagen. an kini perkara pentjurian 

ini tinggal dalam tingkat: penjelesaiannja sadja. 

uang dan peti ini tak dapat ia buka. 

“djaga barang milik kantor tadi) teta 

ajahnja atau!,,P.P. SM IT”, jang mengatakan, bah 

| Suka bier dan bioskop. | bank, katanja h 1 
Bahkan waktu dia dgn diantar juang, guna" melunasi uang organi- 

oleh dua orang peladjar lainnja |sasi.jang djadi tanggungannja pada 
dibawa pulang kerumahnja di Gg. (hari itu djuga. Mulailah timbul ra- 

Dr. Liem dekat Purusara, untuk |baan2 jang menuduh Sdl. 

mengatakan bahwa kuntji almari , bekas .. Pl 
nja dibawa ajahnja ke pekerdja- (tergugah pikirannja, 

| Achirnja dia diberi waktu, (komisaris . any Anw 
untuk menjerahkan uang kas or-!ingin djadi detektip. Segera dekan 

  

     
    
tjil Jang 

Pentjurian bi SMP 
Anak Gemar Bier 

Dasa" Ga” kaga 
SMP 1 Bo- 

n, tetapi | ceregta Ta 
| ikutnja beberapa orang pe- 

inilah maka perbuatan 
kehilangan......... sebuah 

Kemudian perhatiannja tertarik me 
sin tik Royal Lange Wagen jang ma 
sih baru. Pikirnja,- mesin. tik ini pun 
bisa laku" lebih dari Rp. 2000.-—. 

Dan meskipun mesin tik ini sudah 
dirantai besi diikat pada. brandkast, 
(demikian hati2nja bapak guru men 

pi Sdl terdorong oleh pikiran nekat, 
kemudian berhasil djuga mematah- 
kan rantai besi tadi. Mesin digondol 
kabur. Babak kedua: kissah detektip 
ini selesai untuk kemenangan Sal, 
mesin tik dibawa pulang, disembunji 
kan dikolong tempat tidur. 

Babak ketiga dimulai pada hari 
Djum'at pagi j.b.l. - Waktu para 
guru masuk sekolah semua djadi 
terkedjux bukan kepalang, melihat 
pintu kantor terbuka Jebar sedang 
mesin tik jang paling .disajang, di 
djaga dan dirantai, sudah tidak ke- 
lihatan bekasnja lagi. Tjuma keliha 
tan sebatang pukul besi jang -rupa- 
nja ditinggalkan oleh si pentjuri se 

bagai souvenier disana. Selagi orang 
meraba-raba dalam kegelapan, sia- 
pa gerangan pentjuri ulung itu, da- 
tang peladjar E. jg. membawa surat 
titipan dari Sdl. untuk pengurus 

wa hari itu ia tidak dapa, masuk se 

kolah, karena perlu pergi ke......... 
untuk . menukarkan 

Johnny ,detektip ketjil”. 
Johnny, seorang peladjar klas IFI 

ketua ,,P.P.S.M.” rupanja 

mau meniru 
polisi Johnny Anwar, 

“izin kepada guru2nja, untuk "melaku 
kan penjelidikan. Dikatakan olehnja, 
bahwa pada pagi itu ia lihat Sdl. 
berdjadjan disebuah. rumah makan 
di.Karangtengah. Belum lagi ia ber 
'aksi, datang peladjar lain, memba- 
wa keterangan, bahwa ia ketemu 
Sdl. djalan di Depok. Maka berang 
'katlah Johnny memulai penjelidikan 
nja, “Sementara itu, beberapa  pela- 
djar lainnja sedjak pagi hari sudah 
pasang telinga dan mata”. didekat 
rumah Sdi. di “Gg. Dr. Liem. 

mbetektip, Man segera menu- 
idju. ke Depok: -tudjuannja jang per- 
tama-tama ialah hendak menemui 

pi pagi itu, kurang lebih djam “7.30 
semua toko masih tutup. Namun be 

Ii Kapal 
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Hadji 
PPTI Mau Membelinja 
Sendiri Beberapa Buah 

DARI KETUA departemen 
politik/ ekonomi P(artai) Tthari- 
kat) HKslam), Dt. Radja Melayu 
diperoleh kabar, bahwa salah sa- 

sud “ untuk membeli beberapa 
buah kapal hadji. Untuk menje- 
lenggarakan " maksud ini kongres 
telah membentuk sebuah panitya 
chusus «dari ranting2 sampai ke- 
pada tiap2 madjlis daerah PPTI 
diseluruh Indonesia. Diterangkan 
lebih landjut, bahwa guna mewu- 
djudkan. tjita2 ini tiap2 anggota 
PPTI jang tersebar diseluruh In- 
donesia dan dewasa ini berdjum- 
lah - 750.000. orang diharuskan 
paling sedikit membeli sebuah sa 
ham seharga Rp. 1.000.— 

' Menurut suara2 jang diterima da 
lam: kongres dari utusan2 tjabang2 
PPTI,,tiap2 anggota tadi bersedia 
untuk membeli saham kapal hadji 
jang ditjita-tjitakan itu. 

Lebih landjut Dt. Radjo Melayu 
menerangkan, bahwa mengenai pe- 
mungutan keuangan kapal hadji itu 
telah diputuskan pula bahwa hal ini 
akan dilakukan dengan menjetorkan 
uang hasil pendjualan “saham2- tsb 
kepada Bank Indonesia. : 

Atas pertanjaan bilamana pengum 
pulan uang saham2 itu akan di mu 
lai, Radjo Melayu menerangkan, 
bahwa terlebih dahulu PPTI akan 
mentjari tenaga2 ahli jang akan me 
lantjarkan usaha pembelian dan: pe 
meliharaan kapal hadji tsb, supaja 
dapat memberi manfaa, sebaik-baik 
nja. kepada ummat Islam umumnja 

dan para anggota PPTI chususnja 
jang turut membeli saham2 itu. 

(Pia). 

Dowsonelia. 
AN EU OL 

MUTASI SJAHBANDAR UDA- 
RA KEMAJORAN. 

Dapat dikabarkan, bahwa sjauban 

dar udara pelabuhan udara Kemajo 

ran, R. Alwi, terhitung mulai pada 
tg. 15 Djanuari 1954 telah dipindah 

kan kekantor Pusat Penerbangan Si 

pil dan sebagai penggantinja ditun- 

djuk J.P.L. Tobing, jang baru pulang 

dari luar negeri untuk mempeladjari 

hal2 jang -mengenai ke-sjahbanda- 

ran, pada pelabuhan2 'udara jang 

bermutu internasional. ' Pergeseran 
ini dimaksudkan untuk memperkuat 
tenaga2 jang ada di Kantor Pusat 

Penerbangan Sipil, berhubung  de- 
ngan rentjana perluasan penerbang- 
an Sipil di Indonesia. 

DJOGJA 
SOAL ENCLAVE BELUM 

    gitu, ibarat detektip Sherlok Holmes 
jang betah mengusut perkarat pan 
tang mundur sebelum ketemu. 
Johnny terus berusaha. Achirnja li- 
Ihat ia Sdl. didjalan Bodjong.  Te- 
rus ia ikuti, diam2 dari djauh. 

Masuk restoran dulu. 
Berhubung masih belum ada toko 

jang buka, maka rupanja Sdl. mau 
menunggu dulu: ia masuk lagi res- 

toran di Kr. Tengah dekat simpang 
lima Bodjong. ,,Penjelidik” Johnny 
jang mengikutinja dari belakang se- 
tjara diam2, tentu sadja tak mung- 
kin ikut enak2 nongkrong di resto- 
ran. Selain takut ketahuan maksud- 
nja, pun kantongnja kosong. Maka 
dia sabar menunggu sadja di pompa 
bensin dipersimpangan lima muka 
gedung BPM. Persis seperti aksi se- 
orang -penjelidik ulung. Kemudian 
terlihat oleh Johnny, setelah ia de- 
ngan perut krontjongan serta ham-! 
pir pusing kepala karena bau ben-' 
sin, Sdl. keluar dari rumah makan 
terus menudju ke toko buku ,,Ro- 

ya!” jang tak djauh letaknja dari 
situ. : 

Tak lama kemudian Sdl. keluar 
dan setjepat. kilak Johnny masuk di 
toko tadi tanpa setahu Sdl. Ketera- 
ngan jang diperolehnja dari pendjaj 
ga toko ialah, bahwa selain membe 

li sebatang potelot, Sdi.-pun mena-! 
warkan sebuah mesin tik. Tapi pe-! 
nawaran ditolak oleh pemilik toko, 
karena memang tidak butuh mesin. 
Pun dikatakan, bahwa jang di ta- 
.warkan ialah sebuah mesin tik Ro- 
yal Lange Wagen: 

Segera Johnny: kembali ke seko- 
lah dan melaporkan. hasil penjelidi 
kannja. Polisi jang sudah diberi ta- 
hu adanja pentjurian ini, setjepat 
kilat menudju kerumah orang tua 
Sdl. di Gg. Dr. Liem. Dugaan tidak 
meleset, mesin tik dapat diketemu- 
kan kembali dibawah kolong dalam 
dapur. Kini mesin tik sudah di ta- 
ngan polisi untuk barang bukti. ', 

»Penjelidik2” disebar. 
Meski barang bukti sudah dapat 

disita, tapi tentang diri Sdl. sendiri 
belum kelihatan batang hidungnja, 

zagal. Menghilang dia. Beberapa 
murid lainnja meniru djedjak ,,detek 
tip” Johnny. Terus menjebarkan diri 
ikut 'mentjari Sdl. - Pun: beberapa 

anak selalu ,,pasang “mata” didekat 
dil. Dr. Liem. : Djuga polisi ikut 
mentjari. Tetapi: sepandjang- hari 
Djum'at j.b.. Sdl. belum” dapat ' 
diketemukan. Penjelidikan fihak po- 
lisi seksi Kalisari jang diserahi meng: 
usut perkara ini lebih berhasil. Djam 
21.15 disinjalir Sdl. menginap diru- 
mah seorang kawannja - di Barusari 
Kidul. Maka malam itu diambil dju- 
iga dia dan terus dibawa ke Seksi | daerah Tjangkring-Demak, telah Ia- 
Kalisari. Dalam pemeriksaan Sdl. 
mula2 memungkir bermatjam alas- 
an, tetapi achir2nja mengaku djuga 
bahwa dialah jang. telah  mentjuri   

lam berusaha mengisi kekosongan mesin tik tadi. Kini ia masih di- 

“oleh keluarganja 

PERWAT jang akan diadakan pada 
tgl. 16 dan 17 Dianuari 1954 dgn, | 
bertempat di Hotel du Pavillon Se 
marang, lebih djauh dapat dikabar- 
kan, bahwa konperensi tadi dimulai 
.pada djam 20.00, sedangkan pada 

Gamawan Gamawati: 
Tjiptaan Greeg: 18.45 Ruangan Dja 
pen: 19.40 Gending terkenal dan di 
(gemari, 20.15 Gending2 terkenal 
dan di gemari (landjutan). 21.15 Dja 
waban Surat2: 21.30 Buah tjiptaan 

tgl. 17 Djanuari dimulai djam 4 pa-| Sutedjo di mainkan-oleh ORI: 22.15 
g'. Harap chalajak ramai jang ber-|Hiburan malam oleh O. K. Peni, 
kepentingan maklum adanja, 423.00 Tutup. 

  
“ 

ini, madjallah  ”Riang” tjukup (tahan di Seksi. Dan kissah berachir: 
memberi variasi. Antara isinja ter, dengan memuaskan: memuaskan ba- 
dapat rubriek2: Anti Duka, Film, (gi Johnny ..penjelidik ketjil” jang 
Olahraga, Skets masjarakat dls. | berdjasa, memuaskan bagi: SMP I 
Rubriek2 jang enteng menghibur jang urung kehilangan mesin tik Ro- | 
diwaktu nganggur. Pimpinan. re- yal Lange Wagen jang masih baru 
daksi ialah rekan Burhan. Kita Seri nomer KMG no. 19 R 4785533 
“mengutjap selamat atas lahirnja jang menurut harga pasar bisa laku 

'”Riang”, iRp. 8000.—, 
/ 

| SELESAI 
Dari kalangan pemerintah daerah! 

wa Jogjakarta didapat kabar, Dr isti 
bahwa persoalan mengenai daerah 
enclave Imogiri dan Kotagede hing 
ga kini belum ada penjelesaiannja. 
Pemerintah daerah dan DPRD Jog- 
jakarta telah memadjukan - persoa- 
lan tsb kepada Kementerian 

saiannja, tetapi hingga sekarang be 
lum ada kepastian dari pihak peme 
rintah pusat. Pemerintah daerah 
Jogjakarta menuntut supaja enclave 8 . 

Jogjakarta! begroting dari 
baik status administrasi maupun pe | Kongres tsb. 
tsb diserahkan kepada 

merintahannja. Hingga sekarang 
enclave tsb administratif. dibawah 
pemerintahan daerah istimewa Jog- 
jakarta. “4 

Pihak pemerintah daerah istime- 
wa Jogjakarta sementara itu me- 
nunggu. pendapat pihak pemerintah 
daerah Djawa Tengah jang selama 
ini! tarux aktif dalam persoalan en- 
clave tsb. Seperti diketahui pihak 
DPRDS. Propinsi. Djawa Tengah 
merghendaki pula agar enclave tsb 
diserahkan kepada Propinsi Djawa 
Tengah. . 2 Bk 

KUDUS 1 
'P.O.P- KUDUS DGN SUSU- 

NAN PENGURUSNJA 

tu keputusan jang diambil oleh | 
kongres PPTI baru2 ini di Me-| 
(dan ialah, bahwa PPTI bermak- 

Da-' 

lam Negeri untuk mendapat penjele 

ri rakjatnja. 
djuga diseluruh . 
mikian a.l. Dokter Aminoeddin, 

Kusta Djawa Tengah, jan 
dalam pertemuan dengan p 
ini diselenggarakan oleh Diwt. 
dan bertempat 

hari Djum'at. 
Andi Patoppai, 

““Dalam uraian  selandjutnja 

Dokter Aminoeddin  menerang 

Ikan, bahwa penjakit kusta dahu 
lunja dianggap sebagai penjakit 

keturunan, hukum alam dil, te 
tapi anggapan itu adalah tidak 

benar. Karena ternjata dalam ta 

hun 1874 adanja bibit (baccil) 
dari penjakit tsb. telah  dikete 
mukan oleh seorang Profesor 
dari Noorwegia, jang kemudian 
adanja bibit itu dibenarkan oleh 

para sardjana diseluruh dunia. 

(ee Tanda2 penjakit. 
Adapun tanda2nja orang dihing- 

gapi penjakit kusta itu jalah sbb : Se 

mula orang itu pada telapak tangan 

atau kaki terdapat bebberapa plek2 

(vlekken) putih — atau kemerah2an. 

Plek berwarna itu makin lama ma- 

kin meluas, dan kemudian djari2 ta- 

ngan atau kaki mendjadi bengkak2. 

'Djuga pada roman muka lalu mendja 

di bengkak2 dihidung atau kuping 

dll. Kalau keadaan sudah meningkay 

| maka bibit penjakit: terus merusak 

dan mngganggu djalannja urat sja- 

af. Tulang2 makin lama makin ku 

rus dan rusak. Dalam pada itu dja 

ri2 jang bengkak tadi dengan sendi- 

rinja lalu ,,mrotoli” (terlepas), sehing 

ga seluruh djari tangan atau kaki pu 

tus sama sekali. Orang jang terse- 

rang penjakit demikian ini sering me 

rasa ,,gringgingen” dan badannja sa 

ngat lemah. Ada 2 djenis penjakit 

kusta, jalah jang dinamakan kusta 

terbuka dan kusta tertutup. Kusta 

terbuka tanda2nja kelihatan dari lu 

ar, misalnja pada kulit, hidung atau 
luka2 lainnja. Dan kusta tertutup tan 

da2nja tidak kelihatan, tetapi tidak 

begitu membahajakan, hingga orang 

jang terserang ini dapat terus beker- 
dja asal selalu berobat. 

Penjakit kusta dapat menular, apa 
bila orang berhubungan sangar ra- 
par dengan ' sipenderita.  Misalnja 
orang memakai alat2 makan dan mi 
num. atau pakaian jang biasanja dipa 
kai oleh penderita kusta. Dengan per 
gaulan biasa penjakit itu tidak akan 
mudah dapat menular 

  
. MREKADIAUN TENGAH 

SOLO 
KONGRES KEBUDAJAAN 

NASIONAL. 

  

Suatu delegasi jang terdiri dari 
.  Murdowo, Sudjono dan 

Mohd. Hadi selekasnja akan di- 
.kirim oleh Panitya Kongres Ke- 
“budajaan Nasional di Solo ke 
Kementerian PP dan K serta Ba- 

“dan Musjawarat Kebudajaan Na- 
sional di Djakarta, untuk memin- 
ta pendjelasan2 lebih landjut me- 
ngenai Kongres Kebudajaan jang 
'akan dilangsungkan di Solo da- 
lam bulan April jad ini dan un- 
tuk menjampaikan pula rentjana 

penjelenggaraan 

Pengiriman delegasi itu ada- 
lah sesuai dengan salah suatu pu- 
tusan rapat pleno Panitya Kon- 
gres Kebudajaan Nasional Rebo 
malam jl. : 

Agar Panitya Kongres terse- 
but dapat benar2 didukung oleh 
seluruh organisasi2 kebudajaan/ 
kesenian jang ada di Surakarta, 
maka dalam rapat jad. akan di- 
undang semua Organisasi2 Kebu- 
dajaan/Kesenian di Surakarta 
untuk menjempurnakan Panitya 
jang ada, jang kini baru merupa- 
kan suatu kern-panitya sadja. 

SALATIGA 
Lita 

BERTJUTI.   “Persatuan Olah Raga Polisi 'Kabu 
paten Kudus,' dalam rapat plenonja 
baru2 ini telah memutuskan antara 
lain, membentuk pengurus baru jg 
terdiri dari: Penasehat: R. Muh 

Soenarto 4Kepala Polisi Kudus), Ke 
tua: Muh. Soehardi, Wakil Ketua 
A,.Sarkawi, 'Penulis: A.K. Alief, 
Bendahara: Machin, Pembantu ba- 
gian Badminton A. Mawengkang, 

:Bg. /Sepakbola .Soedarlan, Bg. Vol- 
1 YsiBall Roemadi, -Capiteiri: Soeto- 
po, . Balhouder 
tuum. Resodihardjo. 

| Anggauta2 POP tiap bulannja'. 
rupanja ia tahu, “bahwa ' Siasatnja memtbajar iutan. Rp 5,— lepas dari 

uang iuran jang Rp 0,25. 

MATI KARENA SUNTIKAN. 

Oleh karena dituduh telah  me- 
njuntik seorang - sehingga” menemui 
adjalnja, maka dewasa ini sedang di 
perbal oleh fihak polisi daerah De- 
mak, seorang djururawat pada ru- 
mah sakit umum di Kudus bernama 
K. 

Dalam pemeriksaan didapat kete- 
rangan, bahwa seorang tjarik dari 

ma menderita sakit pajah, maka 
dipanggilkan se- 

orang djururawat tsb. diatas untuk 
menjembuhkannja. Oleh K. sisakit 
disuntik dengan obat kamferolie, de- 
ngan maksud untuk memperkuat dja 
lannja djantung, mendadak habis di 
suntik, sisakit itu terus meninggal 
dunia. 5 

Perlu diketahui, bahwa Tjangkring 
adalah sebuah desa jang djauh letak 

nja baik dari - kota Kudus maupun 
kota Demak. (Pia). 

Salman . dan Cos- 

Didapat kabar bahwa terhitung 
. mulai tanggal 14 Djanuari 1954 
ini. Ketua Pengadilan Negeri di 
Salatiga dan Ambarawa sdr. M. 
Kresno, bertjuti (verlof) selama 

: tiga bulan. Wakilnja akan datang 
bergiliran dari Semarang. : 

MAGELANG 
| PERTANDINGAN BRIDGE 
H4 DRIVE UNTUK AMAL 

“Tg. 31-1 bertempat di gedung 
Dwi Warna” Magelang akan di 
lakukan pertandingan bebas Brid 
ge-Drive guna merebut piala ber 

' gilir pemberian dari overste Moh. 
Bachrun Panglima Divisi Dipone 
goro. Piala tsb. dalam tahun 1953 
dipegang oleh pasangan Sutarmo/ 
Sarodjo di Magelang. Dalam per 
tandingan ini para pengikut dike 
nakan uang-serta, jang hasilnja 
akan diserahkan kepada badan2 
amal. Pengikut pertandingan bu 
kan sadja dari daerah Kedu, teta 
pi djuga dapat di-ikuti oleh umum 
dari Jogja dan tempat lainnja se 
luruh propinsi Djawa Tengah. 

PERTEMUAN STAF 
KEAMANAN. , 

Tg. 12 Djan. bertempat di- 
ruangan kantor karesidenan Ke- 
du telah diadakan pertemuan staf 
«K” dibawah pimpinan residen 
Kedu R. Muritno. Dalam perte- 
muan tersebut nampak hadir dari 
pihak kepolisian, militer, bupati j 
Magelang, Temanggung dan wali- 
kota Magelang. 

Jang dibitjarakan sekitar me- 
ningkatnja kriminiliteit di Mage- 
lang pada waktu ini. 

jang menguraikan 
“pers dan lain2 undangan. Pertemuan 

Penerangan Prop. 
disalah satu ruangan Kantor Djawatan 

Tampak hadlir djuga Bupati d.p. Kares. Pati, Hadji 

jang kemudian berbitjara 

Penolong Penderita Penjakit Kusta Pati. 

Penjakit Kust 
Bukan Penjakit Turunan Dan Bisa Di- 
sembuhkan—Di Semarang Sadja Ada 

150 Penderita—Djanganlah Malu 
ate Ui  Rernbat : 

(Oleh: Djuruwarta Kita) 

SALAH SATU penjakit rakjat jang telah banjak memakan 
korban dan harus mendapat perhatian  sepenuhnja dari masjara- 
kat umum jalah penjakit Kusta (Lepra). Pemerintah akan sukar 
sekali melakukan usaha2 pemberantasan, kalau tanpa bantuan da- 

Penjakit ini tidak sadja terdapat di Indonesia, tetapi 
bagian dunia, teratama dibenua Asia (India). De- 

Kepala Djvt. 
sekitar 

Pemberantasan 
penjakit kusta, 

jawa Tengah, 
itu pada 

selaku Ketua Jajasan 

Usaha memberantasnja. 
Dalam menguraikan usaha2 

pemberantasan penjakit kusta, 
lebih dahulu Dokter Amingeddin 
menguraikan usaha2 jang telah 
diselenggarakan oleh badan2 sosi 
al jang bersifat Ke Tuhanan pa 
da djaman Belanda dahulu. Usa 
ha2 itu umumnja diadakan oleh 
Misi, Zending dan Leger des 
Heils, jang membikin tempat2 
penampungan bagi para penderi 
ta (leproseri), dengan mendapat 
subsidi dari Pemerintah Belanda. 
Dan sekarang pemerintah kita 
sendiri telah mengadakan suatu 
Djawatan jang chusus, ialah Dja 
watan Pemberantasan Kusta dan 
suatu Lembaga untuk penjelidi 
kan. 

Dapatlah dibanggakan, bahwa 
Djawa Tengah adalah satu2nja 
Propinsi jang telah “ mempunjai 
Djawatan itu sedjak 3 tahun il, 
dan tjara bekerdjanja mempunjai 
morel tersendiri, djustru ada tena 
ga jang mentjurahkan perhatian 
sepenuhnja pada soal penjakit 
kusta, demikian keterangan Dok 
ter Aminoeddin. Dasar usaha 
Djawatan ini ketjuali memberi 
obat2an dan nasehat2 kepada 
orang2 jan menderita kusta, 
djuga memberikan  penerangan2 
seperlunja kepada orang2 jang 
masih sehat. Obat2an itu berupa 
tablet dan suntikan, serta diberi 
kan setjara gratis. 

Dibeberapa tempat  diwilajah 
Djawa Tengah telah didirikan 
beberapa Balai Pengobatan un 
tuk penjakit kusta. Dan untuk 
memperbanyak lagi djumlah Ba 
lai Pengobatan dirasa sangat per 
lu, oleh karena pada dasarnia da 
lam pergi berobat, penderita ti 
dak boleh djalan terlalu  djauh. 
Kemudian setelah Dokter Ami 
noeddin mengemukakan kesuka 
ran2 jang dialami oleh Djawa 
tannja karena terbatasnja biaja 
jang dapat dikeluarkan, kemudi 
an dengan pandjang lebar diurai- 
kan tekanan2 djiwa jang dide- 
rita oleh para penderita kusta 
jang merasa dirinja terasing dari 
masjarakat ramai, karena umum 
telah memandang penderita itu 
dengan djidjik. Pandangan jang 
demikian ini, haruslah kita hi 
langkan, dan sebaliknja sudah 
seharusnja :kalau kita membantu 
(meringankan penderitaan mere 
ka. 

Djumlah penderita kusta. 
Menurut taksiran djumlah penderi 

ta kusta diseluruh Indonesia ada 75. 
000 orang. Diwilajah Djawa Tengah 
sendiri djumlahnja Ik. ada 15.000 
orang jang telah terdaftar baru 2000 
orang dari Kares Pati, Smg,. dan So 
lo. Diantaranja jang telah dikemuka 
kan dalam tjatatan jalah di Kota Se 
marang sendiri ada 150 orang, di Tu 
guredjo (sebelah Barat Semg) 21 
orang, di Kotabesar Surakarta 250 
orang, Plantungan 162 orang, Kudus 
164 orang, Blora 286 orang, di Nu 
sakambangan 70, Klaten 101, dan 
ditain2 tempat lagi. 

Atas pertanjaan, Dokter Aminoed 
din menerangkan, bahwa menurut 
apa jang diketahuinja,” diseluruh In- 
donesia baru ada 2 Dokter bangsa 
kita jang setjara fultimer mentjurah- 
kan tenaganja pada soal penjakit kus 

disebutkan, dan hanja dikatakan bah 
wa seorang di Djakarta dan seorang 
lagi di Djawa Tengah. Dalam men- 
djalankan tugas pada Djawatannja, 
Dokter Aminoeddin: selalu  menda- 
pat bantuan sepenuhnja dari Dokter 
Dokter dan para djururawat didae- 
rah2, dan di Djawatannja sendiri 

“mempunjai rekan seorang dokter 
bangsa Belanda jang djuga ahli ten 
tang penjakit kusta. 

Perlu ditolong, 
Kemudian Hadji Andi Patoppoi, 

“Bupati d.p. Kares Pati, jang dalam 
pertemuan itu berbitjara sebagai Ke 
tua Jajasan Penolong Penderita Pe- 
njakit Kusta Pati ' membentangkan 

'tudjuan dari Jajasan tsb jang didiri 
ikan di Pati pada tgl. 23 Sept 1953. 
Jajasan seperti itu telah didirikan 
djuga di Makasar ketika beliau ber 
ada disana, dan kini hasilnja sangat 
menggembirakan. 

Pembitjara merasa. sangat malu, 
bahwa pada umumnja badan2 sosi- 
al jang chusus mengurusi penderita 
kusta itu hanja dapat didirikan oleh 
Misi, Zending dan Leger des Heils. 

Setelah menggambarkan penderitaan 
penderitaan jang dialami oleh pen- 

“derita kusta dan para keluarganja, 
Hadji Andi selandjutnja mengemuka 
kan usaha2 jang akan dilakukan oleh 
Jajasan tsb, jang a.l. sbb: mengusaha 
kan penjelenggaraan untuk menjalur 

ikan bekas penderita kusta. kembali 
kemasjarakat ramai, jang biasanja 
selalu. mengalami kesukaran2. Meng 
usahakan ongkos2 perdjalanan bagi 
penderita jang datang berobat di Ba 
lai2 Pengobatan, dan djuga mengusa 
hakan pakaian mereka, karena 
umumnja penderita jang dari desa2 

kalau berobat hanja berpakaian sete 
ngah telandjang akibat kemiskinan- 
nja. Berusaha akan mendirikan Ba- 
lai Pengobatan di Pati jang biajanja 
ditaksir Ik. 40 ribu rupiah, dan lain2 
usaha lagi disamping memberi pene 
rangan2 setjara luas. Untuk keperlu 
an ini semua, achirnja Hadji Andi 
sangat mengharapkan bantuan2 dari 
masjarakat ramai, demi rasa prike- 
manusiaan, 

  
  

Menindjau Leproseri. 
Selandjutnja dapat  ditambah- 

kan, bahwa pada hari Sabtu pagi, 
rombongan jang hadlir dalam per 
temuan tsb. bersama para warta 
wan telah berangkat dari Sema- 
rang untuk menindjau  perkam- 
pungan penderita penjakit kusta 
(leproseri) didaerah Blora dan 
Kelet (Djepara). Dan kembali ke 
Semarang pada sore harinja. 

   
   

       

      
      

   

    

        

   

   

      

   

     

     

   

  

   
   

  

   

    

      

    
   

    

    

   

  

     

  

   

      

   

  

   

     

    

    
    

  

    
   
   

    
     

    

   

ALEXANDER KEDJAR 
BRONSTEIN 

Dalam pertandingan rinale tour 
nament tjatur internasional jang 
dilangsungkan di Hasting Alexan- 
der telah membalap dengan me 
ngalahkan Tolush,  sebagaiman 
dalam pertandingan jang lalu i 
berhasil mengalahkan Bronstein. 

| Keadaan kini adalah sebagai be 
rkut: 1. Bronstein (Sovjet) dan | 
Alexan'er (Inggris) masing2 men ' - 
dapat 652 bidji kemenangan: 3. 
O'Kellv de Galway (Belgia) men 
dapat 512 bidji: 4—7. Tolush (So 
vjet), Olafsson (Islandia), Matano 
vc (Zuid Slavie) dan  Teschner 
(D'erman) jang masing2 menda- “ 
patkan 412 bidji kemenangan: 8 
Tartakower (Frankrijk) 312 bidji: 
9. Wade (Zoelandia Baru) 3 bidji 
dan 10. Horne (Inggeris) 2 bidji 
kemenangan. 5 Th 

  

    

# 

  

SIAPA JG DAPAT DJULUKAN 
WORLD'S SPORTMAN 

Untuk menutup tahun 1953 World 
Sports Magazine telah  menjampai- 
kan angket dengan maksud mena- 
njakan siapa2 jang dapat dipandang 
sebagai World Sportman kepada 12 
orang: jang dianggap mengetahui se 
luk beluk sport dari Eropa dan Ame 
rika, antaranja Lord Aberdare (ang 
gota Komite Olympiade Internasio- 
nal dari Inggris), Mr. Victor Boin 

(Presiden dari Association Interna- 
tionale de la Presse Sportive), Mr. 
Leo Frederiksen (orang terkemuka 
dalam olahraga Finlandia), Mr. 
Tom Lord (Ketua Perhimpunan 
Athletik Canada), Mr. Karel Lotsy 
(Presiden KNVB, Nederland) dan 
lain2nja, jang berachir dengan pene 
tapan sebagai berikut: 

1. Ben Hogan (A.S.), 2. Gordon 
Pirie (Inggris), 3. Maureen Connol- 
ly (A.S.), 4. Fausto Coppi (Italia), 
5. Fortune Gordien (A.S.), 6. Len 
Hutton (Inggris), 7. Sverre Strandii 
(Norwegia), 8. Ray Lindwall (Aus- 
tralia), 9. Walter Davis (A.S), 10. 
F. Held (A.S.), 11. Norbert Sche- 
mansky (A.S.), 12 Florence Chad- 

  

wick ((A.S.), 13.“ Geoffrey Duke 

(Inggris), 14. Stanley  Matthews 
(Inggris), 15. Juri Litujev (USSR), 
16. Galina Zybina (USSR), 17. Oleg 

Gintjarenko (USSR), 18. Thomas 
Kono (A.S.), 19 John Landy (Aus- 
tralia), 20. Trevor Bailey (Inggris), 

21. Rocky Marciano (A.S.), 22. Al- 
berto- Ascari (Italia), 23. Perica 
Vlasec (Yugoslavia), 24. Doug 
Hepburn (Canada), 25. P. O' Brien 
(A.S.), 26. J.M. Fangio (Argentina). 

REKORD YONOSUKE HAYA- 
SHIDA AKAN DISELIDIKI 

BENAR-BENAR. 
Penuntutan pengesahan dari rekord 

baru jang ditjiptakan atlit Djepang, 
Yonosuke Hayashida, pada hari 
Djum'at dalam perlombaan didjalan 
raja djarak 10 mil dekat Kobe dgn 
waktu 48 menit 9 detik sedang diker 
djakan, demikian AFP.. Prestasi da 
ri Hayashida itu berarti pemetjahan 
rekord Zatopeck tahun 1951 dengan 
3 detik. Federasi Atleik Djepang 
mengumumkan dengan resmi, bahwa 
akan dilakukan penjelidikan dengan 
teliti tentang dalam keadaan bagai: 
mana prestasi Hayashida itu ditjipta 
kannja, sebelum mengadakan tuntu- 
tan 'jg. resmi kepada Federasi Athle-. 
tik Internasional. Mataku 
ATLIT2 SINGAPURA MULAI . 

DILATIH. SN 
Asian Games II di Manila kini ber. ' 

ada 325 bulan dimuka. Karena su- 
dah mendekatnja waktu ini, maka   

ta ini. Siapa kedua dokter itu nh 

oleh beberapa negara peserta telah 
mulai diadakan latihan2. : Menurut 
UP, 5 atlit' wanita dan 10 athlit Ja 
ki2 dari Singapura sudah mulai di 
latih dibawah pengawasan seorang 
coach dari Federasi Atletik Ametem 
Inggeris, Syd Coleman. Pelatih 
geris itu dipilih oleh Dewan Keo 
ragaan Olympiade Singapura un 

membikin atlit2 Singapura dim. kon 
disi jg. sebaik2nja guna menghada-' 
pi Asian Games Manila nanti. Lai 
han tersebut akan diachiri bulan ini, 
sehingga mereka sudah siap guna 
menghadapi pertandingan pertjoba- 
an jang direntjanakan akan diadakan 
dalam bulan Maret jad. Ka 

Djuga atlit2 Indonesia dalam bu 
an Pebruari jad. akan diselektir gu. 

na menetapkan rombongan atletik 
jg. akan dikirim ke Manila nanti 
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EXPORT 14.000 TON. GULA 
KE DJEPANG. 

Kementerian perekonomian meng 
umumkan, bahwa berhubung dengan 
tjukupnja persediaan2 gula untuk ex 4 
port, maka mulai hari Djum'at dibe 
rikan kesempatan kepada exporteur2 
nasional untuk mengexport 14.000 
ton gula ke Djepang. Exporteur2 
bersangkutan dipersilahkan berhubu 
ngan dengan kementerian perekono- 
mian atau N.LV.AS.S di Djakarta. ' 

EXPORT KARET MALAYA 
DLM. TAHUN 1953 JANG 
TERENDAH SEDJAK 

1947. , 
Menurut tjatatan ,,Hsi 

export karet Malaya dalam : 
hun 1953 adalah jang tere 
sedjak tahun 1947.  Dikatal 
bahwa -angka2 resmi jang di 
mumkan di Malaya menund 
kan, bahwa “dalam tahun 19 
djumlah export karet Malaya h 
nja sebesar 846.276 ton, jang. f 
arti turun 309.000 ton kaan dn 
bandingkan dengan export di: 
lam tahun 1951 dan turun 64. 
ton kalau dibandingkan den 
export tahun 1952. Te 

Bahkan kalau 
dengan tahun 1949 sekalipun 
itu 3 tahun sebelum peran 
rea petjah, pada waktu ma 
port karet Malaya | 
tingkat jang paling rend 
port dalam tahun 1953 itu 
dengan 52.000 ton. € 

  

ah 

NN
 

  

K. L. M. DIUNDANG 
MEMBITJARAKAN NASI 

LISASI GIA, 
Para pembesar KLM pada 

Kemis telah menerima kawa 
dangan dari pemerintah Ih 
sia untuk memulai kembali 
dingan tentang nasionalisasi ' 
Dari fihak KLM PI-Aneta 
danat kabar, bahwa KLM a@ 
menerima baik undangan ini. D 
lam permulaan bulan depan KL 
akan mengirimkan delegasinja 
Djakarta, Siapa2 jg akan duduk   dalam delegasi ini kini sedang di 
perbintjangkan,   



  

   

    

      

   
    

  

     

    

    

   
   

   
   
   
   

      

   
   

    

   

    

    

   

  

   

      

   
   
   

          

   

    

   
   

                    

   

  

   

  

    

  

       

kan R 

DJAWATAN KERETA AP 
am tahun 1953 kerugian 

3 alam al pe towaan 

(di setasiun2 jg sitatnja 

an 
AA. Sudji atas pertanjaan 

pai dimana benarnja 
“ini ' menerangkan, 

wa pengaduan2 sematjam it 
udah banjak jang masuk, dan 

— kini pihak pimpinan DKA sudah 
. minta kepada kepala2 setasiun 

pendjelasan dan laporan2 menge- 
| nai soal ini. Dalam pada itu be- 

  

: diperbuat 1 1 5 
« mengenai laporan 

dari DKA itu. 

|. Dalam 
“diterangkan, bahwa diseluruh Dja- 
wa dan Madura ada 176 buffet se- 
“tasiun jang oleh pihak DKA disewa 
kan tidak dengan djalan  aanbeste- 
ding tetapi dengan djalan rahasia 

oleh Djaksa Agu 
R. Rach 
Soal buffet2. 

  

  
budi (Penjelenggara Restorasi dan 
Buffet di Indonesia) dengan sewa | 
seluruhnja Rp 145.000— setahun j 
atau rata2 hanja Rp 69— satu buf- 

— fer tiap bulan. Dalam pada itu buf- 
1 jet2 ini oleh Perbudi disewakan la- 

i kepada orang2 luar dengan uang ' 
dewa rata2 Rp 500-— da Rp 600.— 

li. tiap buffet satu bulan, bahkan ada, 
Oa " jaitu buffer setasiun Tjikampek, jg | 
5 ewakan Rp 1.100.— sebulan, So-' 
F Rp 860-—, Jogja Rp 625,— Dia 
". Iibarang Rp 400.— dan Tjirebon 
PO Rp 700:—. 

Menurut perhitungan R. Rach- 
mat, djika buffet2 itu disewakan ra 
ta2 Rp 300.— sadja tiap bulannja, 
dari buffet2-ini DKA akan meneri- 
ma dalam satu tahun Rp 633.600.— 
atau Rp 488.600-—— lebih tinggi da- 
ri pada Rp 145.000—, jang diteri- 
ma dari Perbudi. Karena kontrak jg 
diberikan kepada Perbudi, jang ber 
laku mulai 1 April 1953, berlaku 
untuk 3 tahun, maka dengan ini, ke 
rugian dalam penjewaan buffet itu 
sadja jang diderita DKA dalam 3 
tahun adalah Rp 1.465.800-—. 

Apa sebab buffet2 itu tidak di 
sewakan dengan djalan aanbeste- 
ding dan apa hanja disewakan 
kepada satu N.V. sadja dengan 
sewa jang serendah itu, sehingga 

| menurut perhitungan R. Rachmat 
“—. DKA menderita rugi besar, be- 

lum terdapat keterangan. 
Dalam pada itu didielaskan da 

lam laporan R. Rachmat, karena 
sewa jang harus dibajar oleh pe- 
njewa kedua kepada Perbudi sa- 
ngat tinggi, maka terpaksa penje- 
wa2 buffet ini mendjual makaman' 

lan minumannja 
tinggi, dan dengan demikian rak 
jat banjak pula jang 

"
I
N
A
 

PA 
WA
NE
N 
PO

 
TP
 

AA 
Pa

 B
e 

Ac
 

AMA
N, 

  
  

korban. | aa 

an buffet (perabot2) dipikul sen- 
diri oleh penjewa kedua. 

Gi Soai restorasi2. 
Dalam hal penjewaan restorasi? 

dalam kereta-api2 terdapat djuga 
kegandjilan2. Restorasi2 ini oleh 
DKA djuga disewakan kepada 

        

   

  

Bandung 

Ban k as 

tu djumlah jg menurut R. Rach 
mat adalah sama dengan misalnja 

: betjak, sedang DKA sendiri 
   

  

- 

   

  

   

nja ii tjepat dgn 
rasi diseluruh Djawa ada 28 
djumlah sewa jang diterima 
setiap hari ada Rp 242,20. 

Menurut perhitungan R. Rach- 
Pu n dari pendjualan 

    

   

  

    

tiap2 kereta-api 
ada Rp 100, 

itu bisa 
  

.. 1 2 

dihitung berapa djum- 
£ gannja setahun, atau 

lebih tegas, berapa kerugian D. 
KA, dalam al ini sadia. 
. Djika diingat, bahwa dewasa 
ini penumpang2 kelas 3 dalam ke 

“ reta-api2 tjepat tidak duduk ka- 
rena kereta-api penuh, dan me- 
ngingat bahwa gerbong restorasi 
tiap harinja hanja disewakan 
oleh DKA seharga Rp. 8.65 itu, 
maka menurut pendapat R. Rach 
mat, untuk kepentingan DKA 
dan penumpang lebih baik djika 
gerbong restorasi itu digunakan 
sebagai gerbong penumpang bia- 
sa bisa muat Lk. 20 orano.: 

— R. Rachmat laporkan  djuga. 
bahwa gerbong restorasi ini sering 
pula digunakan untuk meng- 
angkut barang setjara klandes- 
tin dari satu setasiun kelain se- 

' tasiun, misalnja Perbudi pada tgl 
11 Agustus jl. mengangkut ba- 
rang2nja dengan kereta api. No. 

      

   

        

   

  

   

    

   

          

   

  

   
   
   

    

   

      

   

  

   

  

   

  

   

  

   

     

  

   

    

   

  

ri 25 Kg. dan 1 peti limun dan 
crush sebanjak 1.k,,30 botol dise- 

. tasiun Babat dengan alamat penje 
wa buffet disetasium itu. 

: 1 A/B Diensten. 

Dalam hal-ini oleh. R. Rachmat 
dikemukakan djuga beberapa kegan 
“djilan jang pada pokoknja merugi- 
kan DKA. Ga 4 : 

Ia terangkan, bahwa DKA mem- 
beri bantuan besar sekali kepada Ti 
ga Mas Uramba Kombinasi sebagai 
“pemborong A/B Diensten (Afhaal 
en Brengdiensten) dengan menjewa- 

kan kepadanja ber-puluh2 truk dgn. 
sewa tiap truk hanja Rp 500-— se-| 
bulan, sedang 'afschrijving2 untuk | 
reparasi, onderdeel, ban dsb.nja di 
pikul sendiri oleh DKA. Selain bah 

|... wa truk2 itu masing2 dapat disewa 
kan dengan harga Rp'3.000,— se- 

—.. bulannja, R. Rachmat tegaskan, bah 
“wa menurut peraturan,  mestinja 

truk2 itu hanja digunakan untuk ke 
pentingan DKA. x 5 
Angkutan barang? dengan kereta 

I tiap tahunnja menderita rugi, 
: : itu berdjumlah Rp 113,9 djuta. 
pada itu oleh R. Rachmat, jang sesudah pensiun kimi beker 

cembali pada DKA, telah disampaikan laporan kep: |: 
1g ng ,beleid” beberapa orang dari pihak pimpi 

( tiap tahunnja menderita kerugian 

memberikan 

sekali. 

Bagian Lalu Lintas D. | 

lum didapat keterangan apa jang P: 

laporan R. Rachmay itu 

kepada sebuah NV, jaitu NV Per- (hari: Lenggang Djakarta Rp. 37.000 

Isatu2nja tanda bagi 

tak terkuntji dan para tahanan mem- 
punjai kebebasan bergerak. Pendjara 
ini dipakai berdasarkan rentjana per- 

tut pula ditjatat, bahwa keperlu- "terpisah 

pengaruh jang djelek. 

Isi Bandung telah 
Sambas, 
Pontianak dan dengan pesawat 

17 dan menurunkan I.blok es da | 

Djak 

ja tidak perlu djika diadakan 
DKA semata. Tidak keberesan 

restorasi di kereta2-api dan buf- 
1 : monopoli kepada 
ini menurut keterangan R. Rach 

    

|. FILM ,,PUTRI SOLO” 
Film ,,PUTRI SOLO” jang baru2 

'ini dipertundjukkan digedung - bios- 
cope ,,SRIWEDARI” Solo telah da 
pat mentjapai record baru Rp. 76.| 
389.— selama 12 hari. 
Dengan demikian PUTRI SOLO 

telah dapat memetjahkan record2 jg 
pernah ditjapai oleh film2: 

Djuwita & Rp. 90.000 selama 21 
haris Darna Rp. 38.000.— selama 7 

selama 8 hari. 

MARILYN MONROE KAWIN. 
Bintang film Amerika jang ter- 

kenal Marilyn Monroe (terkenal 
dzri fim ,,Niagara” jang baru 
sadja diputar di Semarang) pada 
hari Djum'at telah menikah dgn 
Jos Dimaggio, salah seorang pe- 
m31n baseball jang terbesar d: 
Amerika. Marilyn jang menama | 
kan Jirinja ,,a one man woman” 
terutama terkenal karena ia mem- 
bawa ,sex” dalam gambar hidup 

(6, & la Niagara”), dan diwaktu jl. 
telrh membikin kaja seorang pe- 
perbit penarggalan, karena tang- 
g»'annja dihiasi oleh gambar Ma- 
PAN mal zonder pakaian. 

ni 

  

RUMAH PENDJARA pertama 
tanpa djeradjak besi pada hari Ke- 
mis telah mulai dipakai di Singa- 
pura. Pendjara baru ini terdiri atas 
3 rumah setiap rumah untuk 30 
orang tahanan jang dikelilingi selu- 
ruhnja oleh pagar kawat berduri, 

para tahanan 
bahwa mereka ada dalam pendjara. 

Pintu2 dalam pendjara itu terketjuali 
pintu di pagar kawat berduri semua 

dari orang2 jang berulang? 
jang . dapat memberikan 

Ulimer Ditan 9. 

kap Di Sambas 
Ada Hubungannja Dgn 

' Penangkapan2 Di 
5 Bandung | 
SEORANG warga-negara ketu- 

runan Belanda bernama M, J. J. 
Uimer, berdasarkan perintah po- 

1 h ditangkap di 

  

dari mana ia dibawa ke 

terbang serta dikawal kuat hari 
Djumaat terus diangkut ke Dia- 
karta dengan diantar oleh Inspek- 
tur Ngamino. Perlu dikabarkan, 
bahwa Ulimer adalah bekas ser- 
san telegrafis KNIL dan tinggal 
di Sambas baru 7 bulan. Ia per- 
1ah diinternir Djepang di Filipina 
dan Morotai. Ulimer tidak beker- 
dja. Pihak polisi tidak mau mem- 
berikan keterangan mengenai pe- 
.nangkapan tersebut (Antara)... | 

SERDADU2 SOVJET MEMA- 
SUKI LAGI ST. VALENTIN. 
Serdadu2 Sovjet telah memasu 

ki kembali kota ketjil St. Valen- 
fin jang terletak dekat perbatasan 
zone-A.S. di Austria, demikian 
didapat kabar pada hari Kemis 
di Wina. Pasukan2 Soviet bebera- 
pa bulan jl telah meninggalkan 
kota tersebut. Gedung komman- 

datura dan gedung Bank Rakiat 

Austria sekarang dipakai lagi 

oleh tentara Sovjet. 

  

dan O.K.S. Djakarta. Oleh sirkulir 

tarip DKA No. 700 tgl. 22/7 jl. di 

tetapkan, bahwa ongkos2  pengiri- 

man dengan kereta api bagi pembo 

'rong2 itu lebih rendah dari tarip 

untuk umum. 2 

Pokok laporan R. Rachmat me- 

ngenai ini menundjukkan, bahwa 

dengan ini oleh DKA sendiri telah 

Gitimbulkan konkuren, sehingga gu- 

dang2 DKA sendiri kosong dan me 

nimbulkan bahaja pengangguran. Se 

lain itu sama sekali tidak ada penga 

wasan terhadap pengiriman2 dengan 

kereta api jang dilakukan oleh pem 

borong2 angkutan tsb, karena sega- 

lanja mereka lakukan sendiri. 

R. Rachmat tidak dapat membe- 

narkan anggapan, bahwa barang2 

jang dikirimkan lewat perusahaan2 

'itu lebih selamat” (tidak ditjuri, 

dirusak dsbnja) - daripada djika le- 

wat: DKA sendiri.  Disajangkannja 

bahwa kereta2 barang jang di da- 

tangkan dari Juar negeri dengan 

beaja ber-djuta2 itu tidak diguna- 

kan sendiri oleh DKA, tetapi sebalik 

nja dengan tidak langsung di 

gunakan sedemikian rupa sehingga 

menguntungkan pihak perusahaan2 

tsb.” Dikemukakannja pertanjaan, 

'apakah negara jang serba lengkap 

alat2nja ini dalam organisasi kalah 

dengan usaha2 partikulir? 

Demikian antara lain laporan R. 

Rachmat kepada Djaksa Agung, jg 

s “ae , 
djadi para aa Tn 

Dalam hubungan Endiad reka dengan setjara demikian djuga 

| Gerbong Disewa- | 

R. Rachmat Melaporkan Sebab? Ke-| | 
| rugian DKA Kepada Djaksa Agung| 
|. Ada Tjara? Eksploitasi Jg Kurang Bidjaksana 

IKLAN tg. 7-1- 54: M. S. RAHA 

Ditjari     api kini diselenggarakan oleh peru- 
sahaan Noga Semarang, Tiga Mas 
Kombinasi Bandung dan Djakarta, 

   
   

menurut pihak Balai Besar DKA di 

| Bandung sedang diselidiki, 

  

Is Pemerintah Daerah Kabupaten Bojolali 

  

PENGUMUMAN 
No. 41/54/DPD/Up/14. 3. 

| Perihal : Mentjari seorang tenaga Stenographyst, « jang akan ' 

rah/DPD/ DPRD Kabupaten Bojolali (Gol. JIT/A/ 

b-III A/e). . 

SJARAT-SJARAT PENGANGKATAN : 
1. sekurang-kurangnja beridjazah S.M.P. atau . berpengeta- 

-huan jang dianggap sederadjad serta beridjazah - Steno, 

dengan ketjevatan paling sedikit 180 suku .kata. dalam 
1 menit. : 5 : PR 

Berbadan sehat jang dibuktikan dengan surat 
ngan Dokter Pengudji Kesehatan Pegawai. 

“ketera- 

3. Surat lamaran tidak bermeterai di sertai : 

. riwajat hidup (lengkap. 

turunan2 idjazah sekolah, vak, cursus. Haa 

Na surat2. keputusan djabatan jang pernah di- 

. pangkunja. Tn 5 Hn 
surat keterangan akan hal ichwal kelakuan dari Pa- 
mong-pradja, serendah-rendahnja Tjamat. . Ag 

e. misbaarhei Tekanan. 4 Ca 
Surat lamaran dikirim dan dialamatkan kepada Dewan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Bojolali, selambat-lam- 
batnja tg. 15-2-1954. 

Tidak, diadakan surat-menjurat. 

Bojolali, 11-1-1954. 
An. D.P.D.S. Kabupaten Boijolali. 

“Ketua / Kepala Daerah, 
M.S. HANDJOJO. 

  

  

  

BAGI PARA GURY MA DRASAH DAN SEK. RAKJAT 
Kami sedang menerbitkan satu seri Risalah Didaktik jang 
terdiri atas 22 djilid, dikarang oleh ahli-ahli pendidikan dan 
pengadjaran Cibawah pimpinan redaksi jang terbentuk dari 
Len bag pendidikan dan pengadjaran pula. Sudah terbit 2 

jilid : Ta 

1. DIDAKTIK UMUM sa. Rp. 12,— 
2. BERHITUNG PERMULAAN , 5,— 

Belilah pada toko buku ditempat Sdr. Boleh djuga langsung 
kepada kami. Ongkos kirim 1090 (sekurang-kurangnja 

Rp. 1.50). 

: Bulan ini akan terbit ,,PENGETAHUAN TENTANG KA- 
NAK-KANAK”, jang djuga sangat penting bagi para pendi- 
dik jang lain: ibu- bapa. Ba 
Akan disusul pula oleh djilid ,,KEWANITAAN” dan demi- 
kian seterusnja. 
Para pedagang buku mendapat potongan jang sangat me- 
muaskan. Mintalah keterangan kepada : 

Firma Penerbitan , SAPTADARMA" 
Djalan Semarang 33 — Djakarta.   
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»srAhli Metapsychica (Ilmu Gaib). 3 

| Bagian Test. 

  

  

Dibuka mulai tg. 18 Djanuari 1954 

Lembaga Psychologie Umum 

Semarang 
Bagian Pengobatan dan Penjelidikan: 

KALISARI 22 Telef. 428 

Dipimpin oleh: , Nan 

Dokter R. PARYANA SURYADIPURA 
Dibantu oleh: : 3 2 

R. M. H. DIPONEGORO 

Pengobatan dengan dijalan gaib, ilmu kebathinan (psychose- 3 

matiek dan psychagogie). 

Bagian Pendidikan dan Pertjobaan. 
TEGALWARENG 111/52. # 

Dipimpin oleh: 
R. MOHAMMAD HADI. 

Dibantu oleh: £ KASN 

R. TIMBULMASJONO.     
  

Pee 

  

  

“A. KASOEM | 
Perusahaan Katjamata jang paling modern dan terbesar un- 

tuk Priangan dan Djawa Tengah,lengkap “dengan mesin2 

dan Refracting Unitsnja. 

BANDUNG, Braga 21 DJOGIA, Tugu 62 -6 

SOLO, Dj. Baron 151. 

  

  

      

    
    

    
    

   

   Untuk menjembuhkan 
segala penjakit jang 

disebabkan 
masuk angin , 
minumlah 

& 
MD)             MAA 

  

Telah Terisih 
Atas perhatian para Pela- 
mar, terima kasih. 

N.V. PERDASS 

| Tabib 
Seo:ang | Seteran 109 — Semarang. 
Pemegang Buku, specialist untuk WASIR (Am- 

beien), ASTHMA, KEPUTIHAN 

SIR dengan garantie. sembuh 
didalam 12 hari 
akar-akarnja. 

ZONDER OPERATIE 

  

i tjara: i 9—12 
Purwodinatan Tengah 26A Ta Ia Haa Basa 

Telp. 224 — SEMARANG (xxx. 
Ana sean 
  

  

Dapat Ditjari : 
BIDAN 

  

' “diangkat mendjadi Stenographyst Pemerintah Dae- . | 

  

dan lain-lain Penjakit. Obati WA-: 
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sampe runtuh | 

Siapakah ingin hidup 

jang ta? asing bagai rakjat seluruhnja di INDONESIA ! 

Untuk: LELAKI 

p Sebelumnja minum Anggur 
kolesom No. 1 “tjap »GB- , N 

kurang sehat, potongan ba- 1     dan kurang, Yan PE dan gagah. 

SEBOTOL BESAR Rp. 12,50 

Gang Warung No. 1 

   
MERE LL LE LL LL LE REEL UK “Ata Me TM Le 2 Ta Ta Tana Te “ee Te Te Te Te d2 Ta ML Ma 

selalu sehat, Kuat dan 'Tetap Muda? 
MINUMLAH SELALU 

'Tjap Gelas Mas 
telah dibikin dengan akar2 dari Tiongkok KOLESOM No. 1 jang terpilih dan ditambah dengan VITAMIN2 jang » 

| berguna sekali untuk menambah darah. Terbukti kemandjuran dan kekuatannja untuk kaum Lelaki atau Prempuan jg. berbadan 
“lemah dan jang terserang Gohan »RHEUMATIC” dapat disembuhkan dengan ini ANGGUR KOLESOM tja# , GELAS MAS") 

WANITA 
Setelah minum Anggur Ko- 

| lesom tjap ,, GELAS MAS" 

badan mulai sehat dan 

| Nun. tambah: darah, poto- 

ngan badan tambah baek 

Bisa dapat beli di antero Toko2 dan Warung2, Pasar Djohar di SELURUH INDONESIA. 

“ Toko Obat Eng Tay Ho 
Perusahaan Anggur Kolesom No. 1 tjap 

Karangtempel No. 200 Telp. No. 1472 
Kantor Pekodjan No. 101 Telp. No. 1881 

ALL LL LE EL ALL LL LH LH AL 2 LA TA LL LA LL TE LL LL LE LL TE 
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Kolesom No- 1 
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HAMIL dan BRANAK 

Selalu minum terus Anggur 

Kolesom No. 1 tjap »GEX 

LAS MAS" badan mendja- 

di sehat dan kuat. Poto- 

ngan badan selalu tjantik 

  

dan gembira. 

SEBOTOL KETJIL Rp. 7,50 

»GELAS MAS?” 
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KEMENTERIAN PERTA HANAN R.I. 
STAF ANGKATAN UDARA. 

Aa 

e — No.1 1/1/Peng/Ks/54. : 

Bersama ini kami umumkan :. 

1. Mulai tanggal .1 Januari 1954 segenap Importeur2/ Leve- 
rancier2/Firma2 jang mempunjai urusan Dinas dengan 

A.U.R.I. diharap berhubungan langsung dengan Djwt. 

' Pembelian, Djalan Merdeka Barat No. 8 Djakarta. 

“Untuk keperluan itu Kantor Djwt. Pembelian terbuka 
tiap2 hari kerdja antara djam 10.00 hingga djam 13.00, 

- ketjuali pada: hari2 Saptu dan libur- 

' Penerimaan diluar waktu tersebut tidak diadakan lagi.   Djakarta##5 Januari 1954. 

Ookugu KEPALA STAF | 
ANGKATAN UDARA R. I. | 

27 Pn 2 

.Ppapecaaif    

Saja telah bertahun-tahun minum 

pelbagai genever akan tetapi 
PAPEGAAI genever adalah genever 

Do. PAPEGAAI adalah minuman jang lezat. 

«Yan Berckels zeer oude genever, Delft” 

Tau Klispoa Ca       

  

| Ban 

Leng Tjeng” dan ,, Balsem Ban Leng” 

Minjak Obat 

BAN LENG 

Bungkusan pa- 

kai tinta biru. 

  

  

Semua dapat diminum untuk me- 
njembuhkan Batuk Baru atau 
Lama, Sakit Tenggorokan, Dysen 
try, Sakit Perut dll. Bagi Bisul, 
Gatal”, Kena Api, - Digigit Nja- 
muk, Kutu Busuk, Kaki Seribu 

' (Klabang) dan lain2 binatang Ber 
bisa dapat lekas hilang dengan 

digosokkannja. : 

Djuga-dapat menjembuhkan AMBEIEN DALAM atau LUAR 
dengan diminum dan digosok dengan BAN LENG atau BAN 
LENG TJENG. . 2s 
Apabila merasa lelah atau salah urat dari sport atau djatuh dapat- 
lah BAN LENG, BAN LENG TJENG dan BALSEM BAN 
LENG digosokkan (dipidjet) dan diminum. . Semua penjakit itu 

lekas sembuh karena: BAN LENG telah dapat banjak sekali surat 
pudjian dari Tuan2 jang terkenal, seperti ' PADUKA RADIA2, 
REGENT2, PUTRA dari SULTAN, pegawai tinggi dll., jang su- 
dah disembuhkan oleh BAN LENG ini, dari matjam2 penjakit. 
Kalau Tuan suka batja tindasan dari surat2 pudjian tersebut di 
mana dapat diperiksa tanda tangannja SIPEMUDJI, silahkan ki- 
rim adres Tuan jang terang (blok letter) kami nanti kirim itu ke 
"pada Tuan, atau Tuan dapat membatja djuga surat2 pudjian ters 
ANN An tiap2 botol obat BAN LENG dan BAN LENG 

»Minjak Obat BAN LENG”, ,,Obat BAN LENG TJENG” 
dan ,,BALSEM BAN LENG” dapat dibeli di Toko-Toko Obat 
dan lain-lain. 
Kalau tidak, boleh kirim Rp 8,50 buat 1 botol Ban Leng Rp 13.— 
buat 1 botol Ban Leng Tjeng danRp 3-— buat 1 blek Balsem Ban 
Na Nanti kami kirim dengan tertjatat pada tuan, ongkos kirim 
edas. : 

  

  

  Bu SOEKARIJAH (Ni. Soemo-Heroe) , | 

PENGALAMAN PRAKTEK LAMA DAN BERIDJAZAH ' 

TAH. 1926. Menolong bersalin dan meriksa orang2 hamil 

dirumah. Bersedia dipanggil, — Tilp. 173 — Tjandi. 

Rumah: Djalan Oci Tiong BR o. 2 Tjandibaru. 

  

     
    

  

                 

Dikeluarkan oleh: 

Rumah Obat TJEH SHE TONG   Djl. Bawean No. 22 — Telp, S, No, 2207 — Surabaja. 
BERANI AUNAARNAAKRGNRNUNUNN 

  

Kendaraan Bermotor 

(Truck-Truck) 
SENEN tgl. 25 Djanuari 1954 djam 9,30 pagi: 

dihalaman Inspeksi Kehutanan Daerah III djalan Ma- 
taram (Bangkong) 864 Semarang, akan didjual lelang dide- | 
pan umum Truck2 jang tidak dipergunakan lagi. , 
1 buah Truck Merk Dodge type 1946 — 3 ton : 
4 buah Truck Merk Ford Thorton type 1946 — a 5 ton. 

di Gudang Inspeksi Kehutanan Daerah III Karangtem- 
pel 105 Semarang. 
3 buah Truck Merk Ford Thorton type 1946 — a 5 ton. 
Truck2 tersebut roda belakang memakai dobbelban. 

|. Semua truck dapat dilihat tiap2 hari Kerdja mulai djam 8 
| pagi sampai djam 2 siang, ketjuali hari Minggu dan hari Be- 

sar. Keterangan lebih diauh dapat diminta kepada sdr. 
R. Soetikno Kepala Gudang tsb. diatas. $ 

|. LANDS VENDU COMMISSIONAIR DJAWATENGAH 
| HARDJOPRAWIRO. 

Lelan 
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| PENDAPATAN BARU 
Dalam 1 Djan" Muda Kembali 

(Black Hair Oil) 
Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin 
kuat rambutnja dalam 1 djam rambut Putih mendjadi Item 
bagus, tidak Gatel tidak djatu lama-lama. mendjadi keriting 
gampang pakai 10076 Garansi tidak luntur harga 1 Botol 
Rp. 25.— 

HORMON Cream. Spesial Obat untuk Wanita, supaja 
Buah- Dada Keras-dan Kentjang,-harga Rp. 50.—.p..Doos.: 
MOONLIGHT Cream. Spesial buat hilangkan item2 
Djerawat, Kukul kekolotan panu2 dan Muka bikin Tjantik,, 
Laki2 Perempuan boleh pakai MOONLIGHT Cream harga 
Rp. 15.— 
RADIUM OIL. Obat Luar sanggup mengasih kesena- 
ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUEEL antara . 
Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20.— Per botol (Persediaan 
terbatas). Porto tambah Rp. 2,50. 
Manufactured by: 

PENWAR MEDICAL HALL. Singapore. 
: Bisa dapat beli pada : i 

World Famous Tabib Fachrudin 
5 14 Sawah Besar Djakarta Phone 3804 Gambir. 
/ Bisa dapat beli pada Agent di Surabaja: .B. PIAR' Toko 
« kain2 — Pasar Tundjungan Stand 81—82 Telp. S. 4207. 
( & 
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Kabar Girang pertama | 
Dalam Tahun 1954 " 

ANGGUR ,PAX” tjap BINTANG 7 teristimewa menguwatkan " 
badan, memperbesar sumangat bekerdja dan menambah darah 
bagi kaum lelaki jang habis diserang dari sesuatu pemjakit, seba- 
liknja untuk speciaal golongan wanita dengaw Anggur ,,NJAT 
NJAT FUNG?”, jang selainnja menambah darah djuga besar kegi 
naannja bagi kaum wanita jang merasa datang bulan tidak tjo- 
tjok, terutama mendjaga mendapet turunan jang sehat dan kuwat. . 
Untuk membuktikan kefaedahannja anggur2 tersebut kami sedia 
kan kutika jang pendek dengan aturan membeli 1 botol dapet 
persen 1 botol, jaitu sebagai berikut: 

a. Mulai tgl. 10 Januari e1954 sampai 10 Februari 1954 di selu- 
ruh Djawa Tengah. $ t 

Harga 1 botol (600 cc) Rp. 15.— (tidak sedia botol ketjil) Ha 
dapet persen 4 botol djuga sama besarnja. 

b. 

Perhatian: Anggur speciaal reclame ini diterangkan pada 
etiketnja jang ditjitak dengan kata2: ANGGUR SPECIAAL 
RECLAME. Jang tidak tertjetak perkataan ini tidak berlaku 
bagi persenan ini. , : 

d. Tempat2 dimana dapet membeli anggur ini: ., 

SEMARANG. DEMAK. ti 

Liem Tiauw Hoen, Petudungan 2.| Toko Tjing Pioe, Petjinan 47. 
Toko Obat Hway An Tong, 

PURWODADI. Gang Warung 3. 

DJEPARA. 
Toko Hwa, Djl. Raja. 

Oey Ho Liong, Djl. Raja. P 
Ocy Tjoo Gwan, Djl. Raja 6. 

DJUWANA. 
KUDUS. : La k . Raja. 
Toko Saerah, Djl. Pekodjan. Toto Nan, Dieja 
Aan LASEM. 

Tan Tjoen Hong, Djl. Stasion 27A Toko PERAN Dji. Pasar 120. 

REMBANG. 
WELERI. Toko $ 
Toko Saerah, Djl. Raja 185. oko Santouso, 

Djl. R. Diponegoro 28. 

KALIWUNGU. 
Toko Damai, Djl. Raja 76. 

PATI. 

Toko Ana, Muka Stasion 38. 

NU. BINTANG TORDJOE 
KREKOT No. II DJAKARTA 1 
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Sak KESEHATAN 
AKAN KE SOLO. 

  

bar, bahwa dalam pertengahan 
bulan ini Menteri Kesehatan P5 

mengundjungi 
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belum di Ma 
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MATC HLESS 
359 CC TAHUN 1954 

100pCt. baru masih dalam peti. 
LAUW  SING -THO 

“Tjitaram 50 — S.emarang. 
manennnNanaNeNNGPNNNNNANPNNNNANPNN 

  

   

Dari pihak resmi didapat ka-|, 

"Mohd. Ali (Lie Kiat Teng) ak sai 
ota Solo. Kep: 

al ke ran Tan" ' 

  

KALENDER. 

  

sendiri. 

  

Sepecial di TA ag matjam2 horlonan. untuk lelaki Min peretaanan mitsalnja merk : 
ELECTIC BRETLING PAKAI REMBU- 

LAN, TITUS TITOMATIC.  ASTIN PLASTIC R. M. TITUS tjap BINTANG: dari 
21 batu dan 17 batu, serta masih banjak matjam2 merk jang tak bisa disebut satu per 

Lag satu disini. — Lekas datang - idan saksikan 
: an una 10 Med Harga "panior: dan service memuaskan. 

ge -—angammsaman 

fi G HORLOGER 

Semua ' Horloges dapat tanggudg- “| 

  

na Telp, 646 - Paljinan 30 Telp. sj” 
“Toko Buka satu hari, dari : 1 dam 8 pagi sampai djam 7.30 malam. 

  

— MAERSK LINE 

Tn 

      

  

  

  

  

   

       
     
   Il viseKE marrsK. 

' BMILIB MAERSK " 
'GERTRUDE MAERSK 
KIRSTEN MAERSK 

  

         

| apAN » INDONESIA 7 JAPAN SERVICE BUKU: 

Due Semarang : 

If Yan, 1954 
1 Febr., 1954 

15 Febr. 1954 
2 March 1954 

  

    

LEXA MAERSK 
LEISE MAERSK- 

Also accepting India and. 
transhipment at Colombo 

    Jocjakarta 

     

“INDONESIA / USA ATLANTIC COAST SERVICE 

Yg 

Persian Gult cargoes for 
into Maersk- vessel. 

Loadready Semarang : 

14 Febr. 1954 
15 Mrt, 1954 

  

At liberty to proceed: “via 
cargo. Dates and d rotation    other ports to load/ discharge 

subject to change without notice. 
     
Agents : 

    

  

—
 

Seteran 52 
  

PERMUDA “3 
KEMBALI 

   

      

    

    

      

    

    

     
    

Seluruh tubuh berasa lebih ring- 
kas dan enteng, tjahaja muka 
kelihatan lebih muda dan gembi- 
ra, “kesehatan bertambah2, dan 
anak jang mungil itu  mendjadi 
montok dan sehat betul. “Semua 
ini Njonja -dapat membuktikan, 

“setelah Njonja minum: 
DJAMU HABIS BERSALIN 

Keluaran NJONJA MENEER 
£ Semarang. 

Be 

SEN ARP 33 

SL 3 
PX. Ann Ki 

“SEMARANG 
9     

Semarang. 
Agen: 

Surakarta: Tjojudan 141, Nga- | 
peman 15, Djl. Slamat Rijadi 
394, P. Nusukan 4, Pasar 
Kliwen 146, Widuran 67, Me- | 

  

SETELAH BERSALIN 40 HARI | | 

Toko pena 90, Telp. aa 

2 
T
e
 

ar 

    

      

Pe Pipi 
Semarang- -Bandung Pp. p. 

Keterangan2 pada : 
Perwakilan setempat 

Garuda Indonesian Airways 

— Tilps 410 —:1014. 

   

   
SEM A 

ARANG VEEM 
odin ata! Barat III/2 

Tel. Sm 1790, 651, 1938, 1443 

    

lengani, 
hojoding kaju, lono hi       

  

v4 
  

Nm ena 

ABC. HANSEN DIESEL MESIN (VERTIKAAL)" 

   

    

    
     
   

  

lan-ramalan Para Pudjangga 
tab jang lajak dimiliki oleh se 
ma-lamanja ! 2 Type jala: RPM. SATU BUKU tebal, 

6 1500 
oi 1 “ na 1400 Persediaan terbatas. 
Tn RA v 1 1200 ' KA US “9509 Badan Penerbit: 

3 Da Waka sa untuk bawa “pena 
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Telah Kadek $ 

| (IM. J, Tamsier Soenarjo 
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DAPAT BELI PADA: 

Toko Obati: ,,YUNON”, Timuran 

Toko Jong An Hoo, Petjinan      
8 

: TOKO OBAT 
bd.   

s 
& 5 

menyem 

Batjalah : Suara Merdebi 
5 

| HARGA LEBIH MURAH SERTA (KWALITEIT DITANGGUNG BAIK DAN TIDAK MERUSAKAN, 
1 BUNGKUS HARGA HANJA 75 SEN : 

| 14 Geperampat) bungkus dari Puder Pembersih tersebut ditjampur dg. 48r panas kira2 2 
| untuk membikin putih-bersih beberapa stel pakaian: 

YOKO2 dan TOKO OBAT di SEMARANG. 

Toko Djamu Djago, Pasar Legi 37 ) SOLO. 

. Toko Obat Tek An Tong, Petjinan ) Djokdja. 
sen 177, Gading Kidul 170, |/ Toko Obat ,HOK AN”, Petjinan, MAGELANG. 

. Dil. Gilingan 3 Kratonan || Toko Tan Teng Gie, Dj. Salatiga, UNGARAN: 
Wetan 19. 75”, Dj. Raya, KLATEN. 

Semarang 1 3 
———— 1 bjanuari "54. 
Ungaran £ 

£ 

|   
T 

| 

KL 
    ADA DJUGA DALEM POT PLASTIC 4 4 

rr 

3
 

BUFFET ALOON2 (muka bioscoop) KUDUS. . 
1OKO TAN HOK MO, Aloon2, KUDUS... 
Toko Diamu Njonjah Meneer, REMBANG. 
TAN AJOEN HONG, Dj. Tjepu 27 A, BLORA. 
Teko Djamu Djago, Dj. Kartini, REMBANG. 
RUFFET /SIASIUN, REMBANG. 
TJOA KHING TIAN,: Pj. “Besar H1, DJUANA. 
TOKO OBAT: AN Aa ta MUNTILAN. 

) SOLO. 

) Djokdja. 

  

TK Kana,      
   

        
    

   

“14 tertent : 
Aa Pusat Pein 

Fi K ONG DJ 
: £ekadjan 105 - 25 - Telp. 
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2 Satu Gendiapalba baru 
DJERMAN j 

ar Pama api blik ngan blik- 
Tn Se P 

Ge pia ago! ai ig le- 
Sa bi untuk radio Tuan: 

DISTRIBUTEUR : 

dari 
jang digemari oleh. 

   
“SEMA NG, 

SETERAN, DOWN 5 
LN Ta | 

   

   
    

ma tra 
YEN, MALAM D. M. B. (13 th.) 
“REX 5:00 - 7.00- -9.00 

|Tjari rokok jang enak ? 

persediaan | 

5 KIRMUKA GTANGGIMTANG 
Njonja2/Nona2 selalu minum: 

Anggur Djin Som tjap ,,B O E A J.A" 
Istimewa dibikin hanja untuk kaum wanita agar terhindar dari | njakit, se 
penjakit darah putih, datang bulan “bisa tjotjok pada saatnja jang | |emah Badan, Lemah Si t rp 

pangan rasa kesel dipinggang dsb - 

IN TONG : 
1885 — Nak 

AE IE IL 

Isaplah Rokok 

Tjap DJ AE” 
Gurih dan mangler 
puas. 

Tjari di Warung? dan Toko2 

SURJONO pa ILLIAS 
Dji. Demak 22 — Semarang 

"LA LT LL EA 

ita 

Dapat dipesan dari 

tanggung 

    

  

    

IVIRANOL Aoa STRONG tanggung sembuhkan segala matjam pe- 

| 

'maraug, Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang: Toko Happy, 

| SOLO 

Radja Dari Semua YIRANOL Obat Kuat jaitu: 

“Buah Pingga g, Urat Sjaraf Otak (BRAIN), 
OTENTIE SEXUEL ZWAKTE) 

Tini Pil menambah-darah, sungsum dan manik. Baik buat orang jang be- 
| kergja di Kantor. Alasan penjakit badan Jekas tjape, makanan tidak han- 
tjur, sering marah-marah, kepala pusing, entjok, linu-linu, muka putjet, 
kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penja it pikiran 
(zenuw), tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut-takut, sakit pinggang, 

     

   

    

djantung bar-debar, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 
1004 berhasil. Harga 1 Botol Rp. 20—. - 

2 Djuga ada sedia lain-lain Obat jang aa 3 
Pil Gumbira Istimewa buat laki-laki ...... SE PR AB RUN Rp. 15.— 
Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit Keputihan Sina » 25, — 
Minjak Tangkur. adjaab buat Taka Mo RN Nan 3». 10— 
Sa:ep tjantik hilangkan hitaman dimuka, Panu, Kuku, Bani 

dar Ke se SA Ti Nee Telan Rp PO 5, 10 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ..... .sano 1O-— 
Obat bikin: Idaman penata Te eh RA Man nata yh LOL 
Minjak Gatal Rp. 5—Zalf Cxzeem Lo... aa 3 LOH 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk ....oocoWo.oo » 10— 
Pil Rexona untuk hamil dan tjotjokan bulanan ...................i.. 21350— 
Opal Ieen An NABI Sa Pa ab Oa NN EN ega SEEIO.5 24 
(Obat sakit Entjok dan Linu- HN AAA RA ata AAA nj ND pa Pena 
Oral kentjing nanah, darah WA Sa SE SEA LA OS 25 

Obat dikirim sesudah terima wang, tambah Pe kirim 1025. 3 

  TABIB MAWN Tamblong 40 Bandung. 
Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di- 
seluruh Indonesia. 

AGEN - AGEN : 
Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang, Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe- 
'kodjan 101, Semarang: Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- 

se
e 

Aloon-aloon 15, Kudus, Toko Baldjun, Dji. Kepatihan no. 105, Peka- 
longan, Zindabad House, Nonongan No. 77, Solo: Toko Solo, Djl. So- 
srowidjajan No. 5, Jogjakarta: Toko Junior, Djl. Malioboro.93, Jogja- 
kartas Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek 
An Tong, Petjinan 81, Jogja, Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan '66, 
Jogja, Toko Obat Eng 'Njan Ho, Petjinan 75, Jogja, Toko Obat Hok An,” 
Djl. Raja 114, Magclang, Toko Obat Berlin, Djl. Pesuketan 77, Tjirebon, k 
Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pesuketan 91, Tjirebon Toko Obat 
Thian Tek Tong, Dji. Karanggetas 217, Tjirebon, Toko Obat Tay Tjoen 
Hoo, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan, Toko Obat Thian Ho Tong, 

Dil. Pesuketan 6 60, , Tjirebon. , 5 

  

5 THEATRE 

HUGO HAAS 

The Girl On The Bridge” 
Sebuah film drama jang menjedihkan productie 

17 th.kcatas 

N. V. INGTRACO 
-BODJONG 27 — TEL F. 264 — SEMARANG. 

R. Kartijah Soesilowati | 

|| gaes 
1 "3 8 

Hi      

   

  

   

      
      

nja al: 

" “ & PARA SA Ke KA 

k jap 1 
9..'- II Ag u 

Sudah Terbit!!! . Kini sep TN 
Sakti ! Gaib ! Adjaib! | 

SURJA 
Bahasa Indoresia. 

Inilah KITAB KEBATINAN 
“ Rasianja Kekuatan 

- “ Pedo 
Dihargai 
kua 
kok : 

agar supaja kesempurnaan tetap ada pada tempatnja.”: - « (Ramalan 
Djojobojos - “ Kawedaring Dzaman Tjatjad (Sinom Paridjata. » Ronggowarsito),. a.l: ,,Wekasan kukusing karso, kesit welut den ' 

jang terbesar, terutama .Ronggowarsito dan Djojobojo. Sebuah ki- 
tiap penduduk diseluruh Nusantara, jang tak akan basi untuk sela 

terdjilid mewah, hanja 
tambah ongkos 

1 orang 1 -buku. Siapa tjepat, dapat! 
(Luar kota 

matirto tum4tes potro lumbu lumembaking hangin, balendre, 
V lining tojo, hanteng kitiran kumitir, lomo-lomo lumuh halam ka han.” (Kesemuanja diterdjemahkan kedalam bah. Kromo Inggil, 

kdlm. bah. Indonesia dgn disertai tafsirannja djuga): - 
dan Hari Kawinnjas - " Me dirikan/Pindah Rumah, - “ Perhitungan $ 

RANG. Ja: endirikan, a erhi an Sunan Kalidjaga: - “ N. 

Ke enam Tahun/Djatingarang dll, - “ Pepali Kjai Ageng Selo: - # Doa, Mantra dan Rafalan2, Dota el dwipa:— “ Katurangganja Burung Perkutut: — “ KaturanggaKufjing: — “ Firas: ainja Orang 
5 Perempuan, — Dan banjak lain2nja pula. Pendek kata buku Surja Gesang benar? bermanfaat bagi mereka, jang menaruh minat dalam Ilmu Kebatiran, 

KWA GIOK.DjJinNG |» 

an Achlak: - “ Rasianja spj. 
#asjarakat Ramais - # Makanan 

Magnetism: - g 
RE), Tiga Ribu Tahun jg. sudah lampau dan Tiga Ribu 

Tahun jg. akan datang nanti, - “ 
a.l::-,,/Hulatana kongsi bisa kenangguh, geledahen 
tinen hawjo kliru, larasen sadjroning “hati, den tuman 
manggon — Iehtiarlah sehingga tertjapai, kupasl 
periksalah djangan sampai keliru, pikirlah sebelum berbuat, 

      

  

   

     

     

   

    

    

     

     

      
     

     
     

    

     

      

    

    

GESANG “4 
Oleh Sappbire 

  

jg mendjadi Idam2-an Masa! Isi- . Batin, - Ilmu Tjipta: - « Magetan 1 
Ditjintai, Dihormati 1" 

jg. Memperbesar Ke. “ Ilham dan Ramalan: Ramalan Tion 

Djokolodang (Ronggowarsito), 
kang sajekti, teli- 

ggap dimen 
ah dgn sungguh2, | 

   

mondar mandir, rahaju 
lumra- 

kemudian diterdjemahkan pula ' “ Perhitungan Mendjodokan Pengantin 

Ilmu Kedjawen/Ilmu Tua dan Rama. 

kirim   
  

  

  

   SPESIALIS - 

| Djantung, Djalan Darah dan Paru2 1 
Permulaan Practijk 

Djam bitjara: 4 — & sore, tiap hari bekerdja 

Hotel du Nanga — Kr.40 & 41 — Semarang 

JL 

  

“GENERAL MOTORS OVERSEAS CORPORATION 

DJAKARTA BRANCH 

Announces The Appointment of 

N.V. INGTRACO 
27, Bodjong 
SEMARANG 

As Iis Authorized Se. & Service Dealer 

eral Motors Diesel Engines And Generator Sets 
General Motors Delco Electric Motors 

Effective January 1, 1954. 
  

  

  20th, Century Fox |                     
  

  

  

  

  

“Bani mala 

    
0 jagalan Pemasangan. 
an Pe Yen — Anyang Safi 

THIAN CH'ANG TI CHIU" 
Pen jang paling baru. 

Ini malam pengab.: 7. 9.- (47 tah): 

“SAM PIK. ING TAY" 
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Caulks, tolong. 

3 1, ray. 
9 (KAN MAS. 
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POuna MEnY lagi 
bunting muda of tua 
ada perlu sekali mi- 
num anggur ini buat 
djaga kandungan dja- 
ngan sampe gugur 

— (keruron) menamba- 
ken kekuatan bagi 
ibunja dan djau dari 
Bayam kepala ma- 

“bok, sakit berak, ping- 
W gang sakit d.LI. minum ' 
aitini anggur 1 botol 
Ki bisa menangken obat 
5 antay S'tiap (bungkus) 
“Anggur obat ini musti 

4) diminum sampe tjukup 
:: bulannja. 

AN HOO 

520 Kota 

Ae BA) Ten Ka 
Si loka ta aa uh NP 

AN 
Nedan 

Distributors : 

Harmsen Verwey Dunlop N. V. 
Djuga dapat beli diantero Toko2 di INDONESIA :   

  

toy Rogers 16 

Toro, sori ce 
Nou! KEY, ONE 

  

    
—- Tahanlah, engkau berdua. H€ " Dalam pada itu Whitey jg 

telah" sedar, berhatsil merebut 

kampak jang dipegang 
Stumpy Cane dari belakang. 

2 
ANN me pan mau 

4   
"RUN, MARY, B7 CAULKG IS IN THE 

HACK WITA SNUFF Jog 
IN MIS Eyes! 

TCANT HANPLE HIM Ja 1 

2 SHURT! LET!S GET 
BEFORE 

    
  

oleh 

SAP PMI KG, : Dg 

Aa 

  
15 Lari Mary, sebe-, — Caulks ada dirumah ketjil itu 

lum Caulks keluar. Fate ngan isi sedotan di kedua mata- 
4 nja. Tangkaplah dia. 

— Saja. tidak dapat melawan dia 
ga $ dengan tangan. kiri saja jang luka. 
a " Mari pergi dari sini, 

  

  

DN, Ngantenan No. 2M- - KUDUS : 
. sn o0 9 0 

— mean anganenn— sanak & 
(KEY MAMANM EN NM TE NA EL L L41 Rp | 8. D TN NI AN - Ke t: ot Rp ea AR ps 1— 8 | D P. B . M. TN » Bar Md HA RP 2 Trekkt! Porto VPIP . 1 s 1 $ Dr. P-J.Bonamis, M.D. SOHOONHEIS 

S. PARTINI 

pada ag B/Dug -'54 di Pati. 
Kepada handai 

utjapkan banjak2 “terima kasih 
atas bantuannja moreel/ materieel. 
TA AA TS 2 

k jeng, montok Rp 20:— nu: 
RALAT | | TE EXTRA STERK Rp 7 

#3. “Sakit na nier, eiwit? 2? Sur Adpertensi, kemaren tentang RINE PILL. tangg. lekas bikin KURSH ENGAKUR BU- baik Rp. 20-— VITANOL: ba- 4 agan i Ne patin tel dan lembek, dingin Rp. 20— 
DIBUKA PADA TG. aa DIAN EXTRA KERAS Rp 60.- RENA NUARE IK "#Datengbulan tidak beres Rp 58.- 

Ps PUISJERIN-PILL.: Obat koekoel 
mea———meme— j1 Sel Rp 25.— Porto Rp 3.-— se: Prijsc. gratis. : 

Kursus Kleermaker 
Mulai tg. 1-2-1954 Bag. A. B. 

Pendaftaran tg. 28—1—'54 di 

» KURSUS MENGETIK” 
DJ, BELORAN SRAGEN 

      

   

  

      

   
   

     
     

         
    
   

    

     

   
    

    

PILLEN) Bikin badan sehat, sing 
set, perut kentjeng, tidak kendor, 
kulit 'muka halus tidak lekas 
keruten, tangg. memuaskan 1 stel 
Rp. 60— 4 stel” Rp. 35—- 
BUAH DADA LEMBEK ? Bus. 

. TERIN-PILL: bisa bikin seger, 

taulan “kami 

THIO GIOK GIEM 
Gang Tengah 22 - Semarang 

Bantulah PM. £ 
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| Kursus Radio. MAGNETRON' | 
Jaa tgl. 1 Februari 1954 Pak 7 malam. 

Teori dengan diktat stencil. 

Praktijk dengan praktijk box, tiap Kursist 1 Box. 

Pendaftaran di PANDA NARAN 25 — SEMARANG. 
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9 BULAN 

  

   
  

  

Lux 

   

He sold his soul for the love of a maiden! Menggemparkan! 

GRAND 
5.00 7.00 9.00 

BULAN PURNAMA” 
Tjerita fantasi antara Basilan dan Talisan (Philipina) dengan banjak 
1. 

engga — 

2. ma CITY CONCERN CINEMAS . 5. 

    

  

    

  

    

     
    

    

5.00 7.00 9.00 INI MALAM D.M.B. (a. 17 tah.) 

SOARING THROUGH GORGEOUS SPECTACLE AND 
GLORIOUS LOVE . . . THE IMMORTAL. GOUNOD 

   

AND BOITO MUSIC ! 

TAJO. 
ra Nelly CORRADI ma Gino MATTERA 

A COLumBiA PICTURE 
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INL MALAM PREMIERE 
(a: 17 tah.) 
berbareng 

SOFIA — Rd, Endang — SULASTRI d.I.I. 

ROXY 
715 — 9.15 

njanjian2 dan Tari2an modern. 

  

IN DRA INI MALAM D.M.B. (Uu. 17 tah.) 
3.00 7.00 9.09 YVONNE DE CARLO — HOWARD DUFF a: 

Calamity Jane and Sam Bass“ 
The untold untamed story of the frontier's notarious woman and 

: dangerous man! 

ROYAL 
5.00 7.00 9.000 

THE THING THAT CAME ALIVE!... 

  

Machluk itu akan datang untuk mengatjau dunia! 

     
     
    

    

   

Color: by Technicolor. Tg 
       

  

   Penuh sensatie — gempar! 
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     INL MALAM PREMIERE (u. 17 tah) 

RICHARD CARLSON — JEAN BYRON 

         

     

    

    
    

   

        

     
Hebat! — Serem! — Gempar! 

  

  

Akan datang: 

Film 41 iongkok 
aa maag ae und) 

Type Perti.: ,SEMARANG”, 

    
   

   
   

RO ob Yan Uhiauw”     

      
         Idzin No. ze9ayinyay17a      


