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... Hussain Fatemi Tertangkap 

  

    

RinduTanah | 
Ambon 

Orang2 Ambon Di Ne- 
derland Ingin Pulang 

— kz mob: ingingkan”. 
Ke Abesinia 

Waktu Dibawa K 
: Oleh 

PEMERINTAH MILITER 

han Moss demikian hari Dengan penangkapan itu berachi 
ig dilak 

  

    

    

  

Fatemi ditangkap “ dalam rumah 
Ahmed Moheseni, seorang pembe- 
sar kotapradja, di Chemram jang 
"terletak 10 mil dari T. eheran, Pe- 
Inangkapan terdjadi hari Sabtu pagi. 

| Fatemi harus didengar keterangan- 
nja oleh gubernur militer Teheran, 

  

     

rangan2 : eh ra | terapi sebelum dibawa ke kantor gu angai “RAMS telah menjata- | bernur itu, Fatemi jang parasnja sa anggo Pa ia dengan sjarat2 ter|ngar purjar dan badannja gumetar tentu 'untuk kembali ketanah air. 
ni sebagai penduduk? preman jg 
setia. 

Dalam perundingan2 ini peme 
rintah Belanda sama sekali tidak 
diadjak. Diperoleh kabar selan- 
djutnja, bahwa djuga suku2 bang 
sa Ambon lainnja ingin mening 
alkan Nederland. Di perkema- 
an2 mereka di Nederland ter- 

siar desas-desus, bahwa mereka 
akan dipindahkan ke Abesinia 
atau Irian Barat, akan tetapi ke 
mungkinan dipindahkan ke Irian 
Barat itu mustahil, karena hal ini 
sama sekali tidak diperkenankan 
oleh pemerintah Belanda. : 

Dapat dikabarkan, bahwa djum 
lah penduduk suku bangsa Am- 
bon di Nederland. dewasa ini se 
baniak kira-kira“ 14.000 orang, 
diantarania senertisa  mendjadi 
anggota CRAMS. (Pia.) 

Kemungkinan2 emigrasi 
Irdo boleh dikata tidak 

ada. 

Sementara itu menurut Antara 
Amsterdam, Menter! Urusan Masja- 
rakat Belanda menerangkan dalam 
memorie djawabannja, bahwa ke- 
mungkinan2 emigrasi bagi Indo Be- 
landa ke Suriname, Antillen atau 

Irian boleh dkatakan tidak ada. Ke | 
Suriname. kemungkinannja sedikit 
sekali, dan terbatas pada orang? ta 
ni jang mengerti vaknja, lagi pula 
dalam djumlah jang- ketjil. 

Di Antillen terdapat banjak peng- 
anggur, maka pemerintah Curacao 
terpaksa- mengganti pekerdja2 bu- 
kan-orang-Antillen- dengan orang2 

“dari negeri itu sendiri. Sebab itu 

emigrasi Indo Belanda 'ke Antillen 
. tidak mungkin. Djuga emigrasi ke 

“Ikan termasuk hal jang terbatas “se 
kar, karena kemungkinannjapu, sa 

“nga ketjil (Antara). $ 

telah dihadapkan kepada orang2 
pers. Fatemi tidak bisa mendjawab 
pertanjaan2 jang diadjukan oleh pa- 

  

— Hussein Fatemi —   
ra wartawan. Sementara itu dibagi- 
am luar, orang banjak jang sangat 
murka telah menuntut supaja Fa- 
temi di-lynch (pengerojokan). 

5 

Djuga kemenakan Fate 
mi ditangkap. 

Djuga kemenakannja, Said Fa- 
temi, bekas pemimpin suatu hari 
an jang pro-Mossadegh, telah di 
tangkap. 2 

Menurut kalangan japan nge 
tahui di Teheran, Hussein Fatemi 
telah didaftarkan sebagai musuh 
umum nomor satu karena berusa 

Amerika Akan : Tjegah 
Perdamaian IndoChina? 

7 . & - Takut Nanti Indo China Seluruhnja 
Malah Djatuh Ketangan Vietminh 

... PALAM SEBUAH laporan jang disusun di Washington, 
kini menundjukkan, bahwa Ame rika akan berusaha keras untuk 
mentjegah Perantjis mengadakan perundingan anna perdamai- 
an jang belum pasti di Indotjina. Para diplomat AS berkejakinan, ahwa suatu perdamaian di Indo ijina melalui perudingan akan ber 

sudahan dengan dikuasainja da crah2 penting di Indotjina oleh 
ak Vietminh. Politik Amerika bertalian dengan soal Indotjina 

menurut United Press adalah sep erti berikut : 

..I Mentjegah perdamaia, jang di- 
tjapai melalui perundingan: 2. Peran 
tjis harus ada terus di Indotjina: 
3. Membantu pelaksanaan suatu 

“keadaan, dalam mana rakjat. dian- 
djurkan untuk menentang komunis- 
me. 4. Membantu pengumuman 'ta- 
waran Perantjis untuk memberikan 
kemerdekaan kepada penduduk In- 
dotjina. 8 f 2 an 

Para pembesar Amerika 'jang me- 
ngetahui tentang .situasi menerang- | 

an, bahwa rentjana Perantiis untuk 
memberikan latihan kepada pasu- 
kan2 nasional adalah suatu "permai 
nan kelakar”. Fihak Perantjis senan- 
tiasa menolak tawaran Amerika un 
tuk mengurus pemberian latihan ter 
sebut. Difihak Perantjis ada hasrat 
keras untuk mengachiri perang In- 

  

  

   

dotjina jang oleh rakjat Perantjis di- 
anggap membosankan sebagaimana 
djuga rakjat Amerika menganggap 
perang Korea. 

Pertempuran seru selama 
2 hari didaerah Sontay. 

Sementara itu dalam pertempuran 
seru selama 2 hari pasukan2 Uni 
Perantjis telah berhasil pada hari 
Kemis j.l. achirnja untuk memaksa 
pasukan? Ho Chi Minh mundur da- 
ri daerah Sontay, dimana pasukan2 
Ho itu sedjak lama mengambil ke- 
dudukan2 jang kuat, sehingga meng- 
antjam Hanoi dan seluruh daerah 
Tonking. Kalangan berwadjib di 
Hanoi menganggap pertempuran tsb. 
sebagai gerakan pasukan2 Uni Pe- 
rantjis, jang terpenting selama 3 bu- 
lan achir ini didaerah delta sungai 

ti Dan BNN Merah. Paling sedikit pihak Ho ke- 
Tn rugian 125 orang tewas dan 40 

'forang lainnja telah tertawan. Per- 
|Itempuran telah dimulai dengan pe- 
ngepungan beberapa desa didekat 
Cankiem oleh tank2 besar Perantjis. 
'Pasukan2 Ho jang memberikan per- 

€' Ilawanan terdiri atas kesatuan2 ter- 
f atur, jang datang dari daerah pegu- 

nungan Bavi, dengan diperkuat oles 
serdadu2 pihak Ho setempat, jang 

“telah menduduki dan membikin ben: 
teng2 didesa tsb. Setelah dihudjani 
peluru oleh artileri Perantiis ser- 
dadu2 Ho tsb. pada hari Kemis siang 
mengadakan serangan pemibalasan 
sehingga kemudian terdjadi pertem- 

'Ipuran seorang lawan seorang. Di- 
katakan selandjutnja bahwa pasu- 
kan2 Uni Perantjis tak hanja berha- 

'sil menundukkan dan men'jerai-be- 
(Iraikan pasukan2 Ho tsb. teiapi dju- 

ga dapat merebut sedjumlah besar 

  

  

Selama Ini Menghilang Kadang2 Berpak 
Seperti W 

ependjara Ditikam 
Djafari Tag 

ian 
anita 

Iran telah berhasil menangkap 
Hussein Fatemi, bekas menteri luar negeri Iran dalam pemerinta- 

| “di Teheran. | Sabtu diumumkan 
rlah pengedjaran terhadap Fatemi dilakukan semendjak 6 bulan jang lalu. Sewaktu Fatemi diba | rn wa ke pendjara Oleh polisi, sekonjong2 ia ditikam oleh Chaban 

PARA pe 1 CRAMS (Co| Djafari, pemimpin ,,Fedayan ih”. Djafari menikam S kali dgu i echtsp: ibonese Mi- | Sebuah pisau. Karena itu Fatemi menderita luka2 parah dan di 1 angkut ke rumah sakit militer, dimana keadaannja dianggap mengchawatirkan, SRI DAN 
ha' merobohkan monarchi dan 
'membentuk demokrasi rakjat di 
(Iran. : 

Tentang Dr. Hussein Fatemi, 
Reuter selandjutnja mendjelaskan, 
bahwa Fatemi bersembunji ketika 
djenderal Zahedi dalam bulan 
Agustus jang lalu telah meroboh 
kan pemerintahan Mossadegh. Pe 
merintah Iran dewasa ini telah 
mendjandjikan hadiah 100.000 
rial kepada mereka jg dapat me 
'nangkap Fatemi, 

Dalam pemilihan di Teheran di 
awal minggu jl., sedjumlah kaum 
demonstran telah mengandjurkan 
rakjat supaja memilih Hussein 
Fatemi. 

Fatemi diangkat mendjadi men 
teri luar negeri dalam pemerin- 
tahan  Mossadegh dalam bulan 
Oktober 1952. (Antara-UP) 

Pura2 djadi wanita. 
Mengenai hilangnja  Fatemi 

dari pergaulan umum di Teheran 
banjak terdengar tjerita2 jang me 
narik hati. Pernah dikabarkan, 
bahwa Fatemi pindah dari satu 
tempat kelain tempat dengan ber 
pakaian Kena wanita, jg hanja 
matanja sadja kelihatan. 

Seorang djurubitjara pemerin- 
tah pada bulan September ig lalu 
mengatakan, bahwa Fatemi hidup 
dengan mendjual sterling dipasar 
gelap. : 

Fatemi diketemukan pada hari 
Sabtu ditempat persembunjiannja 
dalam sebuah kebun. Ia diketemu 
kan sebagai ,,Mullah” pakai 'sor 
ban berdjanggut pandjang oleh 
polisi militer dalam kebun ketika 
la sedang memegang sebuah djam 
bangan bunga. Fatemi demikian 
terkedjutnja sehingga kakinja ge 
metar dan djatuh. Ia dilihat pada 
minggu jl. oleh seorang opsir ke 
engan kapten Habibillah Laje- 
yand. 

Partai Zahedi menang da 
lam pemilihan di Iran. 

Sementara itu partai djenderal 
Zahedi dapat mengalahkan partai 
Tudeh dalam pemilihan di Iran 
dewasa ini, derpikian kesimpulan 
para penindjau Barat di Teheran 
jang dinjatakan hari Sabtu. Dika 
takan, bahwa sekalipun 
resmi tentang pemilihan itu masih 
belum diumumkan, namun djelas 
bahwa partai djenderal ! 
telah memperoleh kemenangan. 

angka? 

Zahedi 
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Kopral Claude Batehelor (pakai Ditji), salah seorang diantara dua serdadu - Amerika bekus tawanan di Korea, jang semula ingin menetap di Korea Utara dan kemudian mercbah maksudnja ingin pulang ke Amerika, tam- 
pak disini sedang “di-interview Oleh para wartawan setibanja dilapangan 

terbang Travis di California dari Tokyo. 

32 Orang Terbakar Hi- 
dup” Dlm Pesawat BOAC 
Ketjelakaan Pesawat Terbang Jang 

Ngeri Di Singapura 
Diantara Jg Tewas Lergapat R. Bintang 

Sudibio Dari Djakarta 
... SEBUAH PESAWAT terbang Constellation kepunjaan BOAC jang mengangkut 31 orang penum pang, dan 9 anak-buah telah run- tuh dilapangan terbang Kalang di Sin apura, ketika pesawat ter bang itu hendak mendarat pada hari Sabtu pukul 15.00 siang (waktu Djakarta). Dari pihak pim piman BOAC di Djakarta ,,Anta ra” men apat keterangan, bahwa ke-31 orang penumpang itu ti- was semuanja, sedang dari 9 anak-buah pesawat terbang itu 1 orang mati dan 1 orang lagi men dapat Juka2 berat, jang 7 orang lainnja selamat. ena 

Adjakan 
PM Ali 

Utk Membentuk Blok 
Perdamaian Asia- 

Ea ana Kar “Afrika 

REDAKTUR dari surat kabar 
Salan ,,Ceylon Observers” hari 
Kemis malam menerangkan, bah- 
wa fidak lama lagi pemerintah In- 
donesia akan mengundang negara2 
Asia dan Timur Tengah untuk 

Pesawat terbang itu terbang 
dari Sydney menudju ke London. 
Dari Australia pesawat terbang 
itu membawa 23 oran penum 
pang dan dalam perdjalanan ke 
Singapura, Sabtu siang seperti 
biasa telah singgah di Djakarta 
untuk mengambil 8 orang penum 
pang. R. Bintang Soedibjo, direk- 
tur Bintang's Motor Company ter 
masuk diantara 8 2 perim- 
pang dari Djakarta. Penumpang? 
lainnja dari Djakarta ialah: AJ. 
Harte, Sie Yok Swie, M. Shatin, 
J. P. Sen Gupta, C. Chettyar, 
Njonja Lim Siang Hin dan G. 
Hoffman. J. P. Sen Gupta dan 
C. Chettyar adalah 2 orang ban- 

   
      

    

“djib supaja Letnan-Kolonel Warouw 

Kemis malam menjat: 
Paus Pjus ke-XII tidak mengan- 
dung niat untuk meletakkan dja 

kepada Paus menerangkan, bah a ag berita2 jang Na bah | menggabungkan diri dengan “anggo- 
wa Paus sedang mempertimba e , kan untuk meletakkan djabatan tjoba membuat lobang didalam ba- 
»tidaklah beralasan sama sekali”, Yan pesawa, terbang jang sedang ter 

bahwa Paus jang dinobatkan 15 Mereka mati terbakar' oleh api jang' 
tahun jang lampau itu akan mele berkobar-kobar 
takkan djabatan hari Djum'at di: 
sebabkan oleh geringnja 
46 hari, tersiar sedjak beberapa" 
pekan baik di Roma maupun di 
luar negeri. Setiap kali kalangan2 
jang berkuasa di Vatikan menjang 
kal berita2 serupa itu. 

loleo hari Djum'at memuat sebu 
ah karangan 
Paus sudah dua kali 
timbangkan untuk meletakkan dja 
batan”. Dikatakan, bahwa meski 
pun Paus tidak mengandung niat 
untuk meletakkan djabatan, akan 
tetapi dimasa depan hal ini bukan 

(AFP) | kier India terkemuka, jaitu Gupta 
direktur United Commercial Bank 
di Singapura dan Chettyar, ketua 
Indian Overseas Bank dan direk- 
tur Indian Bank dan United India 
Assurance Company di Madras:. 
Pesawat terbang itu terbakar ha- 
bis. Bagaimana terdjadinja ketje 
lakaan- itu-dan apa sebabnja, 
pihak BOAC di Djakarta , belum 
menerima laporan dari Singapura. 
Tentang ketjelakaan itu oleh pi- 
hak. BOAC telah diberitahukan 
ktsada sanak-keluarga para pe- 
numpang jg tinggal di Djakarta. 

  

WAROUW DIMINTAKAN Su- 
PAJA DI ANGKAT MEN- 

DJADI PANGLIMA 
T.T. VI. 

Menurut harian ,,Pikiran Rakjat” 
jang terbit di Menado, Partai Sosialis 
Indonesia disana dalam satu pernja 
taannja meminta kepada jang berwa 

selekas mungkin diangkat mendjadi 
Panglima T.T. VII. 

Permintaannja itu dialaskan pada 
hal, bahwa Letnan-Kolbnel Warouw 
sekarang Pd. Panglima T.T. VII te- 
lah lebih dari setahun memegang 
tanggung djawab atas pimpinan kom 
mando T.T. VII, dan telah lebih se 
tahun pula mendjalankan pekerdja- 
an sebagai pedjabat Panglima. 

aus Pius 
Tidak Akan Letakkan 

Djabatan 

KALANGAN? ti 

Terdjadinja ketjelakaan. 

Sementara itu UP dari Singapura 
mengabarkan, bahwa ketjelakaan itu 
terdjadi waktu pesawat itu hendak 
mendarat dalam tjuatja jang baik. 
Waktu meluntjur hendak mendarat, 
tiba2 pesawat terbang itu mendjadi 
oleng dan tidak dapat dikuasai lagi 
oleh pengemudi, kepalanja mendju- 

lang keatas dan ekornja dengan ke- 
ras sekali terbentur ' kepada tanah, 
sehingga oleh karenanja pintu pesa- 
wat terbang terkuntji mati. 

Pada ketika itu keluarlah api dan 
asap tebal dari dalam pesaway ter- 

bang. Bersamaan dengan itu anak2 
buah pesawat terbang dengan susah 
pajah meloloskan diri dari dalam ka 
marnja dihidung pesawat terbang. 
Delapan dari sembilan anak-buahnja 
berhasil keluar dengan selamat dan 

  

    

i Vatikan 
n, bahwa   batan. Kalangan2 jg berdekatan 

ta2 barisan pemadam api jang men 

bakar untuk menolong djiwa penum' 
Kabar2 angin jang mengatakan pang2 jang terdjebak  didalamnja. 

menelan  rerangka' 
pesawat terbang. 

Menurut pengumuman BOAC di 
Singapura, diantara anak buah pesa 
wa, terbang jang “hidup, termasuk 
djuru-terbangnja, radio-telegrafist, 
pengemudi, mecanicien dan steward- 

f Hak 

selama 

Menurut tjatatar statistik kantor 
urusan penduduk kotapradja, sampai 
achir bulan Djanuari 1954 d'kota 
Djakarta berdiam 130.141 orang 
asing terdiri dari 40.514 Warganegara 
Belanda, 1.806 warganegara Eropah 
Barat lainnja, 84.827 warganegara 

Madjalah mingguan italia Lieu 

jang berkepala: 
memper- 

berkonperensi jang maksudnja gu- 
na mengorganisir suatu ,,masjara- 
kat perdamaian Afrika-Asia”. Aba- 
haya G. P. Vittachi, demikian na 
ma redaktur tersebut, menjatakan 
lebih landjut, bahwa perdana men- 
teri Indonesia Ali Sastroamidjojo 
telah menerangkan kepadanja,, 
bahwa undangan akan segera di. 
berkan sesudah selesainja konpe- 
rensi perdana2 menteri Asia jang 
akan datang. 

Vittachi telah tiba di Manila hari 
Rebo petang dengan menumpang 
pesawat terbang dari Djakarta da- 
lam perdjalanannja diseluruh Asia 
Tenggara. Dalam perdjalanannja itu 
Vittachi bermaksud untuk mentjari 
sokongan bagi madjalah berita bu- 
lanan ,/Jana” (Rakjat) jang. menurut 
keterangannja kini sedang menegak- 
kan suatu tjita2 masjarakat Afrika- 
Asia. 

Pada achirnja Vittachi ' menjata- 
kan, bahwa para penindjau di Ti- 
mur Tengah menaruh kepertjajaan 
bawha Pilipma. dibawah pimpman 
presiden Magsaysay akan mulai le- 
bih memusatkan perhatiannya kearah 
urusan2 Asia daripada Barat. AFP) 

Perhimpu- 
“nan Asia 
Dibentuk Djepang 
Tanggal 1 April 

KALANGAN2 jang dapay menge 
tahui mengatakan di Tokyo  Djum- 

'at jl, bahwa ,,Perhimpunan Asia” 
(-Asian Association”), suatu pelebu- 
ran daripada 18 badan jang "akan 
'mendapat subsidi dari pemerintah 
Djepang, akan terbentuk pada tgl. 
1 April j.a.d., sesudah berbulan? Ia 
manja “dipersiapkan. Perhimpunan 
baru ini akan bertindak sebagai ,.ba 
dan sipil untuk menindjau keadaan 
"ekonomi Asia Tenggara, mengirim- 
kan ahli2 tehnik bangsa Djepang 
kenegeri2 Asia Tenggara serta men- 
djadi badan penasehat untuk mem- 
bantu perkembangan ekonomi di ne 
geri2 tadi”. 

Kedelapan belas organisasi jang   Tiongkok, 2.832 warganegara Timur 
lainnja dan 162 orang jang tidak ber   

  

sendjata dan perbekalan, (Antara) tidak mungkin. (UP)   warganegara. menggabungkan diri dalam perhim- 
punan baru tadi, tudjuan2nja sama 
pula. (AFP). Oa Tatan 

  Lagi orang berobah kelamin. Gam- 
bar diatas ialah Robert Marshall | 
Cowell, seorang penerbang dan pe- 
ngemudi mobil balap bangsa Ing- 
gris, umur 35 tahun dan ajah dari 
2 orang anak, baru2 ini tlh. berobah 
kelaminnja sesudah mengalami ope- 
rasi, Sampai tahun 1948 dia masih 
hidup normal sebagai orang laki2. 
Ia adalah salah seorang keluarga 
dari djenderal major Sir Ernest Co- 
well, seorang dokter pribadi jang 
pernah merawat. mendiang radja 
George VI dan.presiden Eisenhower 
Selama perang dunia jl. Robert 
Marshall Cowell ini pernah ditawan 

Djerman selama 6 bulan. 

Lagi Insid 
DJURU2 TERBANG dari kedua 

pesawat terbang Amerika jang di se 
|rang pada hari Djum'at oleh pesa- 
wat pemburu jet MIG Tjekoslowa- 
kia menerangkan kepada para pem- 
besar militer 
di Munich, bahwa mereka jakin ter 
bang diatas wilajah Djerman pada 

saat terdjadinja insiden tsb. Se-|t 
orang saksi Djerman membenarkan 
keterangan para djuruterbang tadi 

| melihat pesawat2 Amerika memba- 
las tembakan pesawat Tjekoslowa- 

kia tsb. Peluru2 dari 25 dan 35 mi-     
  ” 

  

meter 
Djerman, Hoell dan Grafenried. 

sawat2 terbang Amerika itu melin- 
Amerka hari Sabtu |tasi perbatasan antara Djerman dan 

Tjekoslowakia d'sebelah Selatan Do- 
maslice dan terbang dengan sangat | ri 

kia jang dikirim kepada 
ibesar Amerika di Praha, 

dan menerangkan, , bahwa mereka terbang Amerika itu dikedjar 
patroli udara Tjekoslowakia dan di 
perintahkan 
buah. pemburu Tjekoslowakia mele- 

en Udara Dibatas Djerman-Tjeko 
diketemukan didua kota |paskan tembakan ketika mereka ti- 

dak mengindahkan perintah tsb. Di 
katakan, bahwa pesawat2 Amerika 
membalas menembak dan segera 
kembali kewilajah Djerman, 

Menurut fihak Tjekoslowakia pe- 

Kalangan resmi Amerika pada ha 
Sabtu di London memberikan 

keterangan resmi mengenai insiden 
tsb sebagai berikut: Kedua pesawat 
terbang Amerika angkatan laut di' 
Laut Tengah jang sedang mengada 
kan latihan penerbangan diatas Aus 
tria dan Djerman, pada hari Djum-' 

jepatnja. Menurut nota Tjekoslowa 
kedutaan 
pesawat 

oleh 

untuk mendarat. Se- 

ru bentuk MIG. Salah sebuah pesa- 
wat Amerika mendapat kerusakan, 
tetapi tidak ada ketjelakaan. Kedua 
pesawat tsb kemudian mendarat di 
Necubibarg dekat Munich. Penjelidi- 
kan telah dimulai atas insiden tsb, 
Sementara itu markasbesar angka- 
tan laut Amerika di Eropa menjang 
sikan kebenaran berita2 jang disiar- 
kan oleh harian2 Inggris, bahwa se 
Orang opsr Amerika di Munich te 
lah menerangkan, bahwa kedua pe- 
sawat angkatan laut itu ,,tidak in- 
sjaf” melintasi wilajah Tjekoslowa-     'at ditembaki oleh pesawat2 pembu 

Pat an Kedbuda ana adah 

Van Arta ntah Loganaeg 

yaa Kinstan aa nb seba Kerta   

  

kia. (AFP). 

    

   

      

hari Sabtu. Demonstrasi itu 
Gamal Abdel Nasser dihentikan 

supaja hubungan antara Inggris 
djuga minta supaja Nasser dkk. 

Ketauan darurat jang Juarbiasa 
pagi oleh Menteri 

| Mesir. Sebagaimana diketahui 2 
- ma 2 min 
jang meng 

Didalam kota dan ditempat? jang 

penting patroli-patroli polisi-polsi 
mobil dan polisi “berkuda g'at 
melakukan tugasnja. Sebelum- 
nja dimulai kuliah-kuliah pagi maka 
terdjadilah demonstrasi2 ketjil. Lam 
bat laun para demonstran berkum- 
pul mendjadi 2.000 djumlahnja dan 
kemud'an bubar setjara damai sete- 
lah seorang pembesar mengatakan 
bahwa permintaan2nja telah disam- 
paikan kepada Nadjib. 

Tetapi kemudian para mahasiswa 

itu bertereak' dan “ber bu2 surat se- 
lebaran disebarkan dimana dinjata- 
kan bahwa Nasser adalah seorang 
diktator jang hendak menjingkirkan 
Nadjib supaja dengan dem kian da 
pat terlaksana  ambisi2nja jang bu- 
ruk: Para demonstran menuntut pu 
la supaja dilakukan . penjelidikan? 
mengenai perist wa 28 Pebruari di 
mana tentara telah menembak 3 ma 

hasiswa dan telah melukai 13 lain- 
nja. Sembojan2 lain jang didengung 
kan oleh para demonstran ialah me 
lawan segala bentuk imperialisme 
Amerika Serikat. Selandjutnjia para 
mahasiswa minta pula supaja diben 
tuk kabinet Mesir jang sipil, supaja 
Dewan Revolusioner diganti dan su 
paja semua tawanan2. politik dan 
m liter dibebaskan. 

Pada saat2 itu tidak terdjadi keru 
suhan2 dan polisi jang tidak meng- 
adakan  tjampurtangan berada di- 
luar universitet. (Antara-UP). 

10 pemimpin wanita Me 
sir mogok makan. 

Sementara itu 9 orang presiden 
dari, perhimpunan2 wanita Mesir ha 
ri Sabtu telah ikut serta mogok ma 
kan bersama2 Doria Chafik, se- 
orang pemimpin wanita Mesir jang 
kenamaan, age nurut persamaan hak 
bagi kaum wanita Mesir. Doria Cha 
fik mulai mogok makan hari Djum- 
'at di Balai Wartawan di Kairo ku- 
rena, seperti diterangkan oleh Do- 
ria Chafik sendiri, ia adalah seorang 
wartawan. Keadaan kesehatan 10 

pemimpin wanita Mesir itu kini sa- 
ngat diperhatikan. Dalam mogoknja 
itu mereka hanja meminum air dan 
sedikit air djeruk. 

»Menang atau mati.” 

Tentang mogok makan atau pua: 
sa jang dilakukan oleh pemimpin2 
wanita Mesir dan jang menuntut su 
paja kaum wanita diwakili djuga 
dalam dewan konstituante, selan- 
djutnja diberitakan bahwa kini djum   

  

lah mereka jang mogok makan itu 
sudah 15 orang dan menurut kete- 
rangan njonja Doria Chafik, lebih 
banjak pemimpin wanita Mesir 
akan ikut djuga dalam pemogokan 
Itu. 

sKami akan terus berpuasa se- 
hingga kami mentjapai kemenangan 
atau mati”, demikian njonja Chafik. 

  

Tionghoa Pon- 

tianak Tegan 
Insiden2 Antara Golo- 
agan Pro RRT Dan 

ro K uomintang 

DJUM'AT malam telah terdja 
di di Pontianak, seorang pemuda 
Tionghoa pro RRT jang kebetu 
lan dihotel Sin A dengan tiba2 
dipukul oleh seorang ' pemuda 
Kuomintang dari ,,Pemuda - Be 
bas” jang kemudian disusul de 
angan penggerajokan oleh lebih 
dari sepuluh orang Kuomintang 
lainnja. Sebagai akibat pukulan 
mendadak dan penggerojokan ini, 
pemuda simpatisan RRT jang ber 
nama Bong Tet Siong tadi mende 
rita luka2. Polisi hingga kini ma 
sih melakukan pengusutan. Dapat 
diterangkan, bhw. peristiwa terse 
but ada hubungannja dengan kete 
gangan antara golongan pro-RRT 
dan golongan Kuomintang di 
Ngabang (rontianalg, Ketega 
ngan ini telah meningkat mendja 
di perkelahian seru baru2 ini an 
tara dua golongan tersebut. 

Pokok pangkalnja pertengkaran 
itu ialah adanja selisih pendapat 
sekitar adat perkawinan baru 
dan lama dan tjara2 mengubur 
kan orang mati. Golongan- Kuo 
mintang tetap mempertahankan 
adat lama. 
Perkelahian seru jang telah 

terdjmdi itu mengakibatkan se 
orang pemuda Kuomintang masuk 
tumah sakit dan ditahannja 'pe 
muda RRT oleh polisi. . Perten 
fangan antara dua golongan jang 
semakin hebat dan mendjalar 
itu karena perselisihan — dimulai 
antara guru dan guru. Polisi ber 
tindak dan untuk menjelamatkan 
seorang guru pro RRT bernama 
Tji Kim Lin jang senantiasa di 

500 MAHASISWA mengadakan demonstrasi di Kairo 
minta suwaja Wakil Perdana Menteri 

daerah Terusan Suez dilawan. Para 

: Dalam-negeri sebelumnja demonstrasi diadakan jang bertalian dengan pembukaan 2 universitet 

u setelah terdjadi ke rusuhan2 pada tgl. 28 Februari 
ndaki supaja Nadjib 

  

  

    2 WKLEINN 

A
N
N
 
ya
n 
P
r
e
:
 

pada 

dan supaja pasukan? Inggris di 
demonstran djuga berterjak2 

dan Mesir diputuskan. Mereka 
dikeluarkan dari pemerintahan. 
telah diumumkan pada hari Sabtu 

6 , besar di-ibukota 
universitet itu telah ditutup sela 

Kembali lagi berkuasa. 

9 Orang wanita jang melakukan 
pemogokan itu di Balai Wartawan 
telah melewati malam diatas kursi 
malas atau lantai. 
Kami tidak perlu dengan tempat 

tdur, kata lagi njonja Chafik, bah 
kan kami kini sudah bersedia utk, 
mengadakan djuga mogok tidur di 

  

— Doria Sjafik — 

samping mogok makan. Tegasnja 
mereka berniat djuga tdak mau: ti- 
dur. (Antara—AFP). 

Mustapha el Nahas hen 
dak tjalonkan diri untuk 
djabatan presiden Mesir 

Sementara itu didapat kabar 
bahwa bekas perdana menteri 
Mustapha el Nahas niat mentia | 
lonkan diri untuk djabatan presi 
den republik Mesir, demikian hari 
Sabtu diberitakan oleh harian 
»Akhbar el Yom”. Menurut hari 
an tadi, satu2-nja sjarat jang di 
tuntut oleh Nahas adalah bahwa 

  

ag 
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BODJONG23 
SEMARANG 

sa 

  

   

  

  

  

EDISI POS. 

ser Cs. Diminta 3 
Undurkan Diri 
500 Mahasiswa Mengadakan Demon- 

strasi Dan Sebar Pamflet2 
Pemimpin2 Wanita Mesir Akan Mogok Makan 

»Sampai Mati" 

  

Dingin 
2 

| Perdamaian —Pendje- 
lasan Malenkov 

lenkov dari Sovjet Rusia pad 

ngin, karena merupakan persia: 
pan kearah perang dunia baru. 

hantjurnja peradaban dunia, de- 
mikian katanja. Malenkov jang 
berbitjara pada pertemuan per 
lihan di Moskow, menerangi 
bahwa pemerintah Rusia menja 
kong pengurangan ketepangan 
internasional dan perdamaian jg 
abadi. T: 

Pemerintah Rusia sangat tidak 
menjukai perang dingin jang me 

lihan dunia. Setiap orang jang 
berfikir harus bertanja kepada 

perdamaian, demikian Malenkov. 
Tidaklah benar, bahwa peri- 

kemanusiaan hanja dapat memi- 
lih antara penjembelihan ' dunia 
atau perang dingin. Sikap peme 

kian katanja. (UP) 

Bekas Opsir2 
. Djepang 

Akan Pimpin Lagi Ang- 
katan Perang Djepang 

Jang Baru 
WAKIL Perdana 

  

tan darat dan laut 
kini "lumpuh itu dalam 
pertahanan - Djepang jang akan di- 
perluas sesuai dengan  perdjandjian 
pertahanan bersama jang baru2 in 
ditandatangani antara Amerika Seri 
kat dan Djepang. 
  

Dalam pidatonja kepada Madjelis 
Rendah Djepang, Ogata mengata- 
kan: ,,Pengalaman2 dari bekas 
orang2 tentara harus dipakai akan 
tetapi harus ditekankan bahwa prin- 
sip sipil lebih. unggul 1   pemilihan presiden Mesir itu ha 

rus bebas. 
harus didjundjung tinggi oleh peme 
rintah”. (Antara—AFP). 

  

Oleh :   

.mulihkan kegmanan, adalah mem 

nung Slamet dimana gerombolan 
keamanan, selain diketemukan anggauta2 gerombolan jang selalu 

djuga penjitaan2 sendjata dapat dike- membawa bekal makanannja, 
tahui bahwa fihak gerombolan mendjalankan tipu muslihat dengan 
mempergunakan sendjata palsu. Antara lain dengan 
pan jang dibikin dari kaju. Maksud dari fihak 
pergunakan sendjata palsu itu, 

rang ini dapat diambil kesimpulan 
bolan sudah tidak sebanjak waktu 

Dalam hubungan ini, sementara 
fihak berpendapat bahwa diperguna- 
kannja sendjata palsu itu mungkin 
sekali merupakan ,itjara baru” bagi 
fihak gerombolan bersendjata. Ada 
djuga kemungkinannja sedjak Smith 
cs. dibersihkan, ..menjebabkan  per- 
sendjataaan fihak gerombolan ' tidak 
bisa ditambah. Sebab, djika mercka 
memang benar-benar mempunjai sen 

djata, buat apa membuang2 waktu 
dengan membikin sendjata palsu. 
Menurut keterangan jang didapat 

wartawan kita, apa jang dinamakan 
kader2 gerombolan, jakni jang ter- 

diri dari pemuda2 jang dipaksa ikut 
mereka, belakangan ini dibeberapa 
tempat jang oleh fihak gerombolan 
dianggap ,,aman” diadakan latihan2 
mempergunakan sendjata api. Lati- 
han2 mana antara lain ' mengenai 

penjergapan dan menghindari sera- 
ngan2. Sementara itu kita belum 
mendapat keterangan jang pasti, be- 
rapa djumlah kekuatan mereka. Jang 
terang, tenaga2 jang melatih itu ter- 

diri dari anak buah bekas bat. 426. 

Pasukan2 gerombolan. 
SIASAT gerombolan bersendja 

ta dalam penjergapan kepada 
alat2 negara jang ditugaskan me   pergunakan tjara2 gerilja. Jakni 
menjerang pasukan2 jang baru 
datang, sehingga pasukan ini be- 
lum mengenal terreinnja (daerah- 
nja): Itulah sebabnja, maka se- 
karang ini tiap2 penggantian pasu 
kan jang mendjaga keamanan ti- 
dak begitu 'sadja ada jang datang 
dan jang lama terus pergi, tetapi 
dengan lebih dulu bersama2 me- 
ngadakan patroli, 

Fihake gerombolan bersengjata 
jang berada dilereng gunung Sla- 
met itu, antara Tain terdapat anak 
buah dari apa jang dinamakan 
bataljon2 Sunan Geseng, Widja- 
jakusuma, Sribintara, Sunan Bo- 
nang dan Raden Patah. 

Tetapi, tidaklah berarti bahwa   antjam, ia kini diperlindungi di 
kantor polisi, 

Untuk mentjegah veristiwa2 de 
mikian, oleh polisi telah dikeluar 
kan pengumuman bahwa perte | 
muan2 baru dapat dilakukan apa | 
bila 24 djam. dimuka memberita 
hukan kepada polisi, (Antara) 

|tiap2 bataljon. Adapun resimen- 

duki jang dulu memimpin gerom. 

tiap2  bataljon itu mempunjai 
djumlah kekuatan jg lazim bagi 

komandannja (jakni dinamai re- 
simen Sultan Agung) adalah Mas 

Grombolan Gunakan ' 

  

   
      

  

Anti Perang : 

  

       

    

   
     

      

  

PERDANA MENTERI Ma- 

hari Sabtu menerangkan, bahwa 
pemerintah Rusia anti perang di- 

Hal demikian akan menjebabkan' 5 

  

       

    

    

    

    
     

  

   

     
         

  

rupakan pendahuluan penjembe- ' 

dirinja, bagaimana sekarang men“ 
tjari dasar untuk mengkonsolidir 

    

  

   

   

  

rintah- Rusia sudah djelas, demi H3 

Menteri Dje- 
pang, Taketora Ogata, “mengatakan “2 

pada hari Sabtu bahwa pemerintah 
Djepang akan mempergunakan be- 

kas opsir2 dan serdadu2 dari sangka 
keradjaan jang 

pasukan2 

     
   

dari militer 

Sendjata? Palsu 
Utk Mengabui Mata Tentara—Dilereng 
Gn. Slamet Grombolan Adakan Latihan? 
Dibawah Pimpinan Bekas Angg. Bn 426 

( Wartawan Kita) 
DALAM PEMBERSIHAN jang dilakukan didaerah2 lereng gu- 

ialah agar pengintai alat2 negara kita 
melaporkan kekuatan sendjata fihak gerombolan mengatakan dalam 
Gjumlah jang besar. Tetapi setelah beberapa kali diketahui bahwa ge. 
rombolan bersendjata itu mempergunakan sendjata palsu, maka seka- 

jang Jalu. 

  

   

  

   

          

   

  

   

   

    

    

  

     
   

  

bersendjata melakukan gangguan 

granat atgu sena- 
gerombolan mem- 

bahwa persendjatan fihak gerom- 

  

Utk Salurkan 
Keinginan? 

. WNI Tionghoa 
BERHUBUNG dengan niat 13 Pemerintah mengadakan R.U.U. | Kewarganegaraan Indonesia jang 

menimbulkan kebutuhan dalam Y golongan warganegara Indonesia 
turunan Tionghoa akan adanja 
suatu badan untuk menjalurkan ' keinginan2 dan memperdjoangkan Z kepentingan golongan tersebut, 4 maka pada tanggal 12 Maret u 
di Djakarta berkumpul puluhan 
Organisasi2 warganegara Indone- 
sia turunan Tionghoa dari seluruh & 
Indonesia serta djuga orang2 ter- f 
kemuka seperti anggota2  Parle- 
men. Selain I.k. 20 tjabang Partai 
Demokrat Tionghoa Indonesia ha 
dir pula utusan darj Perwitt Su- 
rabaja, Perwanitt Padang, Per- "3 wikt Kediri, Pertip Makassar, dan 
sebagainja. Neni 
Didalam masjarakat warganegara 

Indonesia turunan Tionghoa kini 
mulai dirasakan bahwa bentuk par- 
tai politik jang berdasarkan keturu- 
nan adalah kurang tepat dan tidak 
sesuai dengan U.U.D. Republik In- 
donesia jang tidak mengenal perbe- 
daan perlakuan jang berdasarkan ke- 
turunan — ahtara warganegaranja. 
Lain daripada itu ternjata “bahwa 
sudah banjak djuga warganegara In- 
donesia turunan Tionghoa jang men- 
djadi anggauta partai politik yseperti 
P.N.L., Masjumi, P.S.L, P.K.L, dan 
sebagainja. sesuai dengan faham po- 
litik masing2. Semua ini mendgrong 
perlu adanja suatu badan nOrspartai 
jang dapat" mengkoordinir usaha? 
untuk — mempertjepat pelaksanaan 
tjita2 nasional seperti dinjatakan da- 
lam Manifes Poliik 1 Napember 
1945, jaitu mendjadikan warganega- 
ta Indonesia turunan Tionghoa men- 
djadi demokrat dan patriot jang ses 
djati, 
Permusjawaratan  utusan2 dan 

orang2 terkemuka jang kini berapat 
dalam gedueg Sin Min Hui Djakarta 
menurut berita jang dsiampaikan pa- « 

Pa
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A
 

  

  bolan A.O.I. di Semelangu (Ke: 
bumen), 1 

da Antara, akan berlangsung vebs- 
rapa hari lamanja, (Antara). 
S 

   
u “ 

“



    
    
   bulan jang achir2 

ak kesibukan kapal2 

buhan Semarang dalam 

   impan” Rp. 5,40 sehari. 
— DESAKAN KEPADA PEM 

| RINTAH PUSAT, | 

    

   

  

   

  

   

  

| a.l. sbb: Mendesak kepada Pe- 

1 tindakan2 buat menolong tem 
kediaman dan memberikan gan 

untuk milik2nja kepada orang jg 
karena kerusakan tidak mungkin 
kembali lagi kedesanja, atau jang 

us diungsikan dari daerah? jang 
dipandang bahaja. Dan supaja di 
usahakan, supaja anak2 mereka jg 
sedang menuntut peladjaran dapat 
meneruskan peladjarannja.  Mende- 
sak kepada Pemerintah Pusat utk. 

mbentuk Badan Penolong Bentja | 
Alam jang permanen, Mengan- 
kan kepada daerah2 Swatantra 
ilajah Djawa Tengah supaja me 

ut derma dari pengundjung2 
ndjukan umum dalam waktu 
tertentu untuk menolong kor- 

Gn. Merapi. : 5 
Dalam pada itu sidang telah me- 

udjui keputusan jang telah di 

    

    
   
   
   

  

     

    
    

   
    

   

    
   

  

   

    

   

   

    

    

                

   

  

    

  

“mbah???22” 

. pat dia berdjiwa ,tingg?” alias kutu 
| busuk. Suka slundap-slundup menge- 

'Isampai habis. 

'intah Pusat untuk segera meng) 

Isampai mumet memikirkan 

| meritnah, jang suka korup. 

kel emas oleh pegawai tinggi ke- 
menterian luar negeri jang djadi 

anggota kedutaan kita di. In- 
dia. Sampai dia digandjar hukuman 
-Joleh hakim Djakarta. 

ka-| Pong, apa ini tidak memalukan. Pa: 
u|da hal pegawai tinggi itu kalau da- 

jawatan |lam bahasa Djawa-nja 

Jiongkan 

Ismokkel, memang terang tidak ber- 

   TINGGI. 
Tni 

. Bung Trisno dari Pekalongan 
nana sama Sir-pong. Begini: 

pong ini belum ada sepertiga abad 
lhooo tjutjunda Trisno), saia kan 

itu se- 
| mentara achlak pegawai? tinggi pe- 

Malah belakangan ada jang smok- 

Lhooo mbah 

lazim digo- 
ngkan ,,Prijagung” asal kata ,,Pria” 

dan ,,Agung”, lelaki jang luhur bu- 
dinja. Nah, itu pegawai tinggi jang 
gemar korup suka smokkel kan te- 
rang tidak agung sifatnja. - Gimana 

Djawab Sir-pong: Diawab Itu Pegawai 
Tinggi jang suka korup, pintar 

|djiwa agung alias lunur. Lebih te- 

njangkan .perutnja sendiri, mengisas 
darah setjara sembunji”. 

tnja gampang! Disikat “ sadja 

OH COWELL...... 
8 

Robert Marshall Cowell, seorang 
penerbang bangsa Inggris, ajah dari 
2 orang anak, baru? ini telah bero- 
bah mendjadi seorang wanita. 
Sir-pong dengar kedjadian itu, 

benar2 bingung merasakan nasib ke- 
dua anak Cowell tadi. Apakah ansk2? 
ini merasa sedih atau tambah gai 
bira. 

Sedih karena kehilangan ajahnja, 
tapi barangkali gembira tambah -a- 
watan karena... kini mem- 
punjai 2 orang ibu. 

Lain sih di Indonesia, anak jang 
ingin mempunjai 2 orang ibu udak 
usah “kehilangan ajahnja. Tjukup 
ajahnja tambah keluarga istimewa 
baru dan tundjangannja berdasar 
PP 19. 

Oh dunia, dunia!!!!!!      
    
   
   
    

     

   

   

      

   

   
   

      

   

  

   
   
   
     

   

     
    

    

    
   

    
    

    
    

   

| oleh DPD untuk mengeluar- 
uang Rp 10.000,— guna perto- 
n korban Merapi. Sidang dju- 

a menjatakan penghargaannja ke- 

ah, Instanyi2 dan lain2 golo-' 

nean € 
ban Merapi, dan 

gaannja djuga pada 
C jawatan2 di Djawa Tengah 

ikut aktief dalam usaha tsb. 

, Peringatan 3 tahun. 
Pada hari Saptu tadi dimulai 

-djam 9 pagi sidang telah mengada- 
| peringatan ulang tahun ke III 

DS Prop. Djawa Tengah. Had- 
lam sidang peringatan itu para 
esar dari Semarang dan Ketua 

2 Daerah Jogjakarta, sdr. Wi- 
. Upatjara peringatan berlang- 
setjara sederhana, dalam ma- 
ta2 sambutan diberikan oleh 

, ur Budiono.- Laporan tahun 
3 diutjapkan oleh Sekr. Prop. 

ng, sdr. Siswadi Djojosurono. 

SA 
Sedjak tg. 10 Maret untuk 2 hari 

rut2 di Semarang oleh overste 
Bustomi kepala seksi V S.u.a.d. 
ku ketua pan'tya ad hoc .,Pelak 

Ba pemilihan umum dalam Ang 
'katan Perang” dan Majoor Imam Su 

to dari bagian Penerangan umum 
'UAP itu telah diadakan pendjela- 
2 mengenai pemil han umum da 

  
seksi, djawatan, dinas dan' 

“san tsb. 

niveau sub terr. d'bentuk panitya ' 
  

rah Djawa-Tengah ini. 

  

2. dul 24, Chung Hua Kuo Hui akan 
—— mengadakan rapat umum anggauta. 

Diharap para-angg. suka memperlu- 
kan datang pada waktu jang tepat. 

3 Ya 

” PEMUTARAN FILM.” 
Oleh Sub. Panitya Penjelenggara 

  

di Djatingaleh, nanti pada tgl. 15 
— s/d 17-3-1954 akan diselenggara 
kan pemutaran fIm untuk Amal: 

.. bertempat di Balai Rakjat Djatinga- 
| leh dan dimulai pada djam 19.00. 

Pendapatan bersih disumbangkan 
pada Korban Gunung Merapi. Ke- 
pada segenap penduduk sek'tar Ke- 
tjamatan Semarang Selatan diseruk- 

sebaik ini, disamping menghibur ta 
luput pula turut beramal. 

B" PENGURUS ,IKORAPI”, 
8 Ikatan Olah Raga Pemuda Indo- 

1 

  

nesia (Ikorapi) dafam rapat anggau- 
|. tanja telah mengadakan reorganisa- 
| si dan membentuk pengurus baru 
.. sbb: Ketua I dan II: Atmo dan Su- 

  

— Penolong Korban Gunung Merapi | 

kan: Pergunakanlah kesempatan jg| 

Kepala Daerah Prop. Djawa! 

jang setjara tjepat telah meng tuk Ikatan Peladjar Sekolah Menc- 

indakan?2 untuk menolong ngah Masehi I Semarang dengan sn 
menjatakan- Sunan pengurus sbb: 

DPD ' sdr. Bambang Purnomo, sdr Suniote: 

NERANGAN PEM.LAHAN | mulai tgl. 13 s/d 16 Maret 

Tengah diberikan 

hubungannja dengan Angkatan Semarang menurut laporan polisi tgi. 
Perang. Semua komandan? resimen, , 10 Maret adalah sbb.: 

bagian niveau territor'um Djawa Te M. bin S. dan K. bin D. untuk se- 
ngah hadlir dalam rapat? pendjela- mentara ditahan di kepolisian, kare-/ 

Dikabarkan, berdasarkan keputusan batang rokok kretek bikinan sendiri 
Panglima Terr. Djawa-Tengah, maka tanpa banderoi 
di niveau terr. telah dibentuk sua- untuk umum. Rokok itu kemudian 
u panitya penerangan sedangkan di disita. 

gam penerangan dan diseluruh Per berhenti membongkar muatan batu 
wira Distrik Militer panitya sub te- merah didjalanan Tegalwareng jang 

| am2 penerangan. Bentukan tsb dimak djalannja agak naik, tiba2 truck ber- 
osudkan untuk didjadikan satu?nja sa djalan mundur sendiri. Dalam pada 
luran guna memberi penerangan ke itu sorang pekerdja bernama Salim 
pada para anggauta A.P. dalam dae asal dari Kendal jang sedang mem- 

1 bongkar 
RAPAT ANGGOTA C.H.K.Y.H. truck jang mundur itu. Salim men- 

B1 Minggu, tgl. 14 Maret 1954, djam dapat luka2 berat dan kemudian di- 
| 9 pagi, bertempat digedung Wotgan- angkut ke RSUP. 

| 

  jadi. Penulis: Amat Mars'di. Benda    
     
      

    

     

    

   

djiman. Pembantu: 
— Sukarlan. Ikorapi berusaha 

kumpulan tsb. 
Gang Kolmes Semarang. 

hara: Mardjono. Perlengkapan: Su-| han ribu orang, 
Kuswanto dan jang terdapat didaerah Bandjarnega- 

| : menga- ra dengan pengikutnja sebesar kira2 
| dakan sepakbola, badminton, bola 10.000 orang. K.W.N' dan Ilmu Se 

krandjang, volley dan pentjak. Per- djati jang terdapat didaerah 
berkedudukan di dengan pengikutnja sebanjak kira2) 

2 Sir-pong. 

BENTUKAN L.P.S.M. 

Pada tgl. 6 Maret jl. telah terben 

Ketua umum 

Pengawas pengurus sdr? Bambang 
Slamet Edy Sunarto, Murtin': penu 
lis sdr2: Abdul Rochim, Suwarno. 
G. Tutuarima: bendahara sdr2. A. 
Sudardi. Istikomah: Olahraga sdr2: 
Sakdun Soenarti/Nuran': kesenian 
sdr2 M. Tohir, Sri Utami, pengusaha 
sdr. Kasman dan sdr. Sri Agustini: 
bag penerangan sdr. B.Purnomo. sdr 
Moh Tohr dengan dibantu 12 orang 
lagi. 

HIBURAN UTK. TAWANAN 

Untuk menghibur “para tawanan 
S.O.B. jang kini berada di asrama 
#sDjiwa Baru” Mlaten, Semarang, 

oleh 
Prop. Djawa 

buku2  batjasn 
dan pindjaman radio. Disamping itu. 
pada tgl. 16 malam 17 j.a.d. mere- 
ka akan dihibur dengan pertundju- 
kan film. 

KRIMINALITEIT DALAM 
24 DJAM. 

Beberapa kedjadian dalam - kota 

Djawatan Penerangan 

— DUA orang masing2 bernama 

na membawa 17 pak berisi 1700 

dan akan didjual 

— TRUCK H-6376 jang sedang 

muatan, telah ketabrak 

— TELAH melaporkan seorang 
bernama T.L.S., bahwa ia merasa 
ditipu uangnja sedjumlah Rp. 1000.- 
oleh T.S.S.. dari Temanggung jang 
kini melarikan diri. . Penipuan. ter- 
djadi di Kauman Smg. pada tgl. 1 
Maret j.l. 
— SEORANG bernama M. dari 

Diatingaleh telah dituntut, sebab ia 
menganiaja dengan pukulan sepo- 
tong besi 2 kali dan pukulan de- 

ngan tangan 9 kali atas dirinja se- 
orang bernama L.N.H. Penganiaja- 
an terdjadi di djl. Purwodinatan dan 
korban mendapat luka2 jang perlu 
dirawat di RSUP. 

ALIRAN2 AGAMA DI 
.. DIAWA TENGAH, 

Berita jang diperoleh P.I. Aneta 
dari kantor urusa, agama. propinsi 

Djawa Tengah, dikatakan, bahwa de: 
wasa ini, ada terdapat lebih kurang, 
46 “aliran agama disampingnja aga! 
ma Islam, Kristen, Budha dan jain- 
nja lagi. Adapun aliran agama? ba- 
ru ini, ialah antaranja jang terbesar 
dengan mempunjai pengikutnja puiu- 

Imam Igama Hak 

Blora: 

21.000 ribu orang. 
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ALMANAK IBU 

banjak anak, tidak 
dan tidak melanggar. H 

“Tidak dilarang oleh 
gaja 
oleh 

     

Keterangan dal 
gampang dimengerti.   Harga istimewa murah 

k . . 7 

PENDAPATAN BARU ! Maa : 4 | 
PERTAMA KALI TERBIT DALAM 

BAHASA INDONESIA | 
: — (MOEDER KALENDER) - 

e Satu pemetjahan“soal untuk 
dengan obat2tan, 

m Negara maupun hukum Alam. 

golongan, disusun Karta 
Dr, INO/KNAUS, specialisten. i 

am bahasa Indonesia dan Belanda jang | 

Lekas pesan hari ini d juga, supaja tidak kehabisan ! 

|. Buat djual lagi dapat ra bat bagus ! 

“Toko Buka Ho Kim Yoe - Semarang 
(PURWODINATAN 1/22). 

— 

kaum Ibu jang ingin/ tidak 
tidak nrembahajakan 

adan dapat diterima oleh se- 
ILMU PENGETAHUAN 

7.80 porto Rp. 1.50.   

ah Pong (nootn tobat2, umur Sir- | 

414.15 The Melachrino strings, 17.05 

han Pendengar: 20.30 Imbauan Dwi 
| Suara: 20.45 Pak Beres 
harinja, 21.20 Puspa warna, 

| Gending2 Djawa: 07.15 Kostelanetz 

JOGJA 
Ltntnl 3 

UMUR 135 TAHUN. 

Pak Kemidjo jang sekarang umur- 

hingga merupakan tanda tanja (2). 
ba bag kuat makan maka 

man jang agak keras dan masih 
Yapat bekeraja members hkan ha- 
luman2 ramah dlinja. Hanja bi- 
Varanja sudah agax pelo. D'a ter- 
kenal orang kuno (dim bhs. Dja- 
wa), hingga tahu pula tentang sc- 
darah dari perkembangan desa 
tersebut. f 5 

SALATISA 
GEMBONG2 P.N.IL. KE 

N SALATIGA. 
Besok hari Minggu tg. 14 Maret 

bertemgat digedung  Gris-Theater 
mulai djam 9.00 pagi akan diadakan 
rapat umum P.N.I. dalam pertemo- 
an mana akan berbitjara gembong2 
P.N.L ja'ni Sdr. Sarino Mangunpra 
moto teniang  pendjelasan Dewan 

  

tentang 
sdr. Sidik Djojosoekarto tentang mar 
haen sme. Pada hari Saptu tg. 13 
Maret mulai djam 18.00 dirumah 
Djalan Tuntang 1 diadakan pertemu 
an ramah tamah untuk — keluarga 
P.N.L..dan sementara undangan, se 
dang mulai djam 19.00  digedung 
C.H.T.H. akan diadakan rapat dgn 
masjarakat Tiong Hwa dalam perte 
muan mana akan dikupas so'al ke- 
Warganegaraan. 

TEGAL 
HARI WANITA INTER- 

NASIONAL. 
Pada tanggal 8 Maret 1954 dgn 

mengambil tempat di Balai Kabupa 
ten Tegal, oieh Panit'a Hari Wanita 
Internasional Tegal jang diketuai 
oleh Sdr. Nj. Margono dari Gerwis 
Tjabang Tezal telah diadakan peri- 
ngatan Hari Wanita Internasional de 

ngan mengadakan pertemuan jang 
dihadiri kl. 200 kaum wanita dan da 
ri berbagai? undangan. Dalam perte 
muan tersebut telah dibentangkan de 
ngan pandjang lebar tentang sedja- 
rah pergerakan kaum wanita jang d 
pelopori oleh seorang wanita Djer- 
man bernama Clara Zetkin. 

Selandjutnja oleh Nj. Dr. Sarwo- 
no dibentangkan tentang sikap wani 
ta - untuk menghadapi pemilihan 
umum nanti. Diandjurkan kepada 
para wanita agar dalam pemilihan 
umum nanti dapat memilh orang? 
jang sungguh djudjur dan dapat mem 
perdjoangkan nasip wanita. 

SUMBANGAN UTK Mz.RAPI 
Oleh Tjong Tjing Kwee ketua per 

kumpulan Giok Hiong Hwee Mage 
Jang hari Selasa jl. telah diserahkan 
uang sumbangan untuk korban Me- 

rapi besarnja Rp. 3000.— kepada re 
siden Kedu Muritno sebagai hasi! 
usahanja mengedarkan lis-derma ke 
pada anggauta2nja. Selain itu dteri 
ma, pula dari pihak Panitya Perto- 
long Korban Merapi Muntilan bar. 
tuan uang Rp. 7.302,80 dan pakaian 

gung 30.000 entong. Djumlah Sum- 
bangan jg diterima oleh Jajasan Lem 
Tjing Pin daa Warjono. Bantuan jg 
diterima dari penduduk kawedanan 
Ambarawa adalah berupa beras 3 
kwintal, ketela rambat.1 ton dan dja 
gurg 30.000 ontong. Djumlah suba- 
agan jang d terima oleh Jajasan Lem 
baga Sosial daerah Kedu sampai ha 
ri ini Rp. 113.550,57, diantaranja 
dari K.M.K. Pontianak Rp. 1891.—, 
Persatuan Bekas Pegawai Negeri In 
donesia tjabang Makasar, dan P.B. 
P.N.I. tjabang Padang Sidempuan, 
masing? Rp. 100.—' dan Rp. 50.— 
dan dari Medjelis Geredja Keristen 
Pasundan Tjirebon Rp. 27.—. 

OLEH2 DARI AMERIKA. 
Djum'at malam bertempat di Ba- 

lai Wartawan Smg. rekan sdr. Mas-” 
hud Hardjokusumo telah mengura:- 

kan soal Pers dan Publicitert di 
Amerika. Uraian itu mendapat per- 
batian jang setjukupnja dari kawan2 
PWI Smg. Sebagaimana diketahui, 
rekan Mashud.baru2 ini telah kem- 
bali dari Amerika Serikat, setelah 
4 bulan mengadakan penindjauan di 
sana. : 

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. 
Semarang, 16 Mare, 1954: 
Djam 06.03 Orkes Marek Weber: 

06.45 Suara Ratna dan Nien: 07.15 
Orkes Krontjong: 07.45 Ouintet Hoi 
Club of France: 12.05 Anton Caras: 
12.15 Langendrijan: 13.15 Njanjian 
Peraritjis: 13.40 Orkes Progressip: 

  

    

Hiburan sore: 17.45 Hiburan sore: 
(landjutan), 18.00 Serba-serbi A.P.: 

18.15 Klenengan Sendja, 19.15 Pen- 
didikan Politik: 19.30 Sekuntum me. 
lati: 20.30 Mimbar Penerangan, 
21.15 Dari dan untuk Pendengar: 
22.20 Irama Padang Sahara: 23.00 
Tutup. 

Surakarta, 16 Maret 1954: 
Djam 06.03-96.45-07.15 Genderan 

pagi: 12.03 Disco varia: 12.45 Tiong' 
hoa modern: 13.00 Selecton: 13.15 
Hidangan The Bandits dll.: 13.45 
Rajuan siang: 17.05 Dunia kanak2: 
17.45 Varia Djawa Tengah: 17.55: 
Dua boila: 18.00 Tjeritera kanak2, 
18.15 Seni Karawitan, 19.15 Kon- 
tak dengan Pendengar: 19.30 Pili-| 

dengan isi: 
20 

Puspa warna (landjutan), 23.00 Tu- 
tup. : 
Jogjakarta, 16 Maret 1954: 
Djam 06.10 Merdu meraju: 06.30 

dalam Irama: 07.30 Dari lajar Pu- | 
tih: 12.05 Musik Paul Jones: 12.15: 
Njanjian Entj k Memo: 12.30 Volka 
lia Ringgn: 13.10 Dari Discotheek 
Timur, 13.40 Orkes Gesek: 14.00 
Klenengan Djawa: 17.00 Dongengan | 
Bu Rika: 17.15 14 djam rajuan dja- 
wa: 17.40 Njanjian Tionghoa: 18,30 
Mars Indonesia merdeka: 18.15 Sia 

Di Desa Kalmenur Kab. Wates | 
Uiokjakarta ada seorang bernama 

nja telah mentjapyai 135 tahun. | 
Badanuja sudah bungkuk sekali 

Propinsi: sdr. Winoto. Danoeasmoro | 
“perdjoangan . kemerdekaan: 

  

SEMAR DAN GATUTKOTIO 
MENJAMPAIKAN BAN- 
TUAN UTK KORBAN 

MERAPI, 

KEMIS j.l. Lurah Semar de- 
ngan diiring oleh Gatutkotjo dan 
beberapa orang Buto dari Sriwe- 

-. dari - telat mampir di Balai War- | 
tawan Solo dan menemui Ketua 
P.W.I. Kring Solo, untuk membe- 

AWajuse Oirase Sriwedari boru2 Ti Waj: , 'iwedari baru2 ini 
jang seh ja diperuntukkan ba 
g. para korban Merapi. 

. Mereka itu telah mengadakan 
j pertundiukan wajang “orang de- 

ngan lakon ,,B'smo Leno” jang 
pendapatan bersihnja sebanjak 
R. 2.609,20 termasuk pendapatan 
buffet R. 10— Djumlah tersebut 
septapaa hari ita /djuga telah 
diserahkan kepada Pan'tya Kor- 
ban Merapi Kofa Besar Surakar- 
ee : 

TJILATJAP 
TEMBAK MENEMBAK "DENGAN ,P.LL” 

|” Sedjak tgl. 1 Maret untuk se 
minggu lamanja serombongan jg 
terdiri dari fihak Pamong Pradja, 
Tentara, Djapen, Pendidikan Ma 
sjarakat, Pamong Desa dan OPR 
telah diadakan gerakan konsolida 
si dibeberapa tempat dalam dae- 
rah Karangputjung (Madjenang) 
jang berbatasan dengan daerah 
rebes. Dalam gerakan tersebut 

kepada rakjat telah diberikan ber 
bagai matjam hiburan seperti san 
diwara, dagelan dan lain2 pertun 
djukan jang mengandung penera 
ngan mengenai soal pemilihan 
umum. Selain itu kepada rakjat 
didaerah tsb. telah diserahkan 
pula 2 ton beras, 75 potong pa 
kaian, 50 botol obat2-an dan 
buku2 dari Pendidikan Masjara 
kat. 

Ketika rombongan tadi sedang 
melakukan perdjalanan antara 
desa Karangsari dan Kubang, me 
reka telah berdjumpa dengan ge 
rombolan bersendjata dari pasu- 
kan ,,Polisi Islam Indonesia”. 
Dalam tembak menembak jg ter 
djadi antara fihak tentara penga 
wal rombongan tsb. dengan fihak 
gerombolan, seorang pemimpin 
gerombolan telah mati tertembak, 
sedang lain2nja telah melarikan 
diri. Difihak tentara tidak djatuh 
korban. Ratusan rumah penduduk 
sementara itu telah dibakar oleh 
fihak gerombolan tsb. (Pia.) 

SENIN malam jang baru Jalu, 
di-udara diatas kota Blitar tampak 
suatu benda jang jur ke 
bawah. Benda itu bertjahaja biru, 
mirip seperti kembang-api jang 
indah sekali. Benda tsb. diduga 
adalah suatu meteoor.. 

JOHN ALEXANDER David- 
son adalah seorang pelaut peng- 
gemar dansa. Apabila ia sampai 
didaratan dari berlajar, maka ker 
djanja tiada lain hanja mengun 
djungi tempat2 dansa. Tetapi 
pada partner dansanja ia tidak 
pernah melupakan. Ketika ia su- 
dah berusia landjut dan tervaksa 
tinggal didaratan, di Bournemouth 
(Inggris) ia senantiasa tak melu 
pakan berkirim surat pada part- 
ner2 dansanja. Tapi untuk kawin 
'a tabu. Pada bulan Desember jg 
lalu matilah ia, dalam usia 78 
tahun. Surat wasiatnja jg pertama 
menjatakan bahwa ja meninggal 
kan wang sedjumlah Rp 700.000 
dan uang tsb. hendaknja dibagi- 
bagikan kepada bekas partner2- 
nja. Mereka jang akan memper 
oleh harta peninggalan itu ialah, 
Gwen Evans seorang guru jang 
berusia 45 tahun, dengan men 
dapatkan djumlah terbesar ialah 
Rp 120.000. Sedang bekas partner 
lainnja djuga memperoleh sebagi 
an dari harta pusaka tsb. Mereka 
itu ialah Nona Roseverre dari 
Plymouth, Zuster B. Fisher. Nona 
Phyl Worton, Nona 
Pughe dan Njonja Jessei 
say, dil.-nja. 

. Lind- 
weneth 

  

N 

| Bgji Buat Rebutan Andjing — Gara2 
| Perhubungan Gelap . 

PADA SAAT ditulsnja berita ini sedang hangat mendjadi 
buah bilir  masjarekat Tiilatjap 

sebelah kaki “dari seorang  baji 

Su menjebabkan R. mengandung. 

  ka” di Tjiletjap. 

' sekitarnja 
tang sangat mengerikan jang terdjadi di desa Gumilir Ketjama- 
tan Tjilatjap. - Se-ekor andjing pada hari Kemis jang baru lalu 
pada waktu pagi-pagi benar diketahui orang sedang menggondol 

Sungguh Mengerikan — 

mengenai peristiwa 

jang rupa-rupanja baru sadja 
dilahirkan. Adapun lergkapnja berita itu sebagai berikut: Seorang 
Pegawai Djapen Ketjamatan Tjilatjap nama M.K. mempunjai se- . 

orang pelajan wenita nama R. Antara M.K. dan R,v itu rupa2-n & 
Sudah terdjadi perhubungan gelap jang telah berdjalan lama hing-  ' 

Pada hari Rabu tengah malam R. 

anak baji itu ditanam dalam pekarangan rumahnja. 
Tetapi penanamannja tidak dalam, mungkin karena tergesa2- 

nja hingga dengan mudah andjing2 menggalinja dan berebut2an. 
Se-ekor andjing berhatsil menggondol sebelah kaki baji itu dan di 
bawania kian kemari hingga pagi hari jang menjebabkan terbong- 
karnja rahasia schandaal ini. Pada waktu ini M.K. ditahan oleh 
jang verwadjib “untuk diusut perkaranja lebih landjut, sedang R. 

taclahirkan anak, tetapi entah karena malunja, oleh R. dan M.K. | 

i 

dirawat di RSU Tijilatjap, demikian tulis pembantu ,,Suara Merde- | 

  

tuhkan Semarang dengan angka 

pantas melihat productiviteitnja 

menghadapi pemain2 Solo iang 

dangan dari dekat. Garis tengah 

Begitu pertandingan dimulai, So- 

lo merangsek setjara hebat. Sumedi 
jang mendapat bola berhasil membe 
ri umpan didepan gawang. Bola jang 
kena ditip oleh keeper Soegiono dja 
tuh dimukanja jg menjebabkan scrim 
mage. Darmadi jang ikut mendesak 

dapat membikin kedudukan bola de 
mikian rupa sampai meliwati garis 
keeper, hingga wasit Doeiman mem 
beri tanda 1 — 0 untuk Solo. Dapat 
hati ini Solo menjerang makin gen- 

tjar, tetapi serangan2 tadi achirnja 

dapat disingkirkan oleh Purwokerto 
jang berbalik menjerang. Ketika Ka 

ditin (kanan luar) mendapat umpan 
tadjam, ia berhasil lari kentjang kz 

djurusan gawang. Dengan suatu ten 

bola tidak dapat ditangkap oleh kee 
per Solo dan angka berobah 1 — 1. 
Makin ramai djalannja pertandingan. 
Angka serie ini tidak berdjalan :a- 
ma. Ketika Darmadi mendapat 
troughpass, ia berhasil menggiring 
bola, tetapi sampai didalam. gar's 
terlarang, ia didorong oleh seorang 
pemain Purwokerto jang main ber- 
nafsu, hingga wasit menundjuk hu 

kuman 12 pass: Marsan jang mendja 
di algodjo dapat merobah angka 
mendjadi 2 — I. Solo terus menje 
rang pula dan kembali Darmadi da 
pat merobah angka 3 — 1. Purwo- 
kerto sebaliknja tidak putus pengha 
rapan. Dengan giat pun dilakukan 
serangan2 hebat oleh wings. Permai 
nan bersama jang baik  diundjuk 
oleh Kiem Hong dan Slameto, dima 
na Kiem Hong achirnja dapat bikin 
tamat- serangan tadi dengan melepas 
kan suatu groundshot jang tjukup bi 
kin Bandi tangkap angin 3 — 2. Si 
lih berganti serangan jang tjepat ke 
mudian tertampak dari kedua belah 
pihak hingga pertandingar enak di 
lihatnja. Ket'ka Darmadi berhasil 
membawa bola, dari djauh ia kirim 

lobbal jang tjukup bikin pendja- 
ga gawang Purwokerto mengambil 
bola dari dalam djala 4 — 2, angka 
mana tidak berobah sampai turun 
minum. 
Dalam babak kedua Purwokerto 

untuk beberapa waktu lamanja me- 
rangsek benteng Solo, tetapi Ping 

' Tjiang cs. dapat menggagalkan sera 
ngan2 tadi. Beberapa cornerk'ck pun 
terdjadi dimuka gawang Solo jang 

ihasilnja nihil. Beberapa kali Solo ba 
'las menjerang dan kans2 bagus ter 
buang pertjuma oleh Darmadi jang 

(sering terdjebak offside. Satu solo- 
ren dari Darmadi achirnja mengge- 
tarkan gawang ISB, hingga angka be 
robah 5 —2. Solo menjerang pula. 
Kali ini Kok Bie memberi umpan 
pada Harto jang berhasil merobah 
angka mendjadi 6 — 2. Kekalahan 
Purwokerto ini dapat diketjilkan ke 
tika Tomo melakukan pelanggaran 
dalam garis terlarang dan mendapat 
hukuman 12 pass 6 — 3. Goal ke 7 
achirnja tertjetak oleh Darmadi lagi 
dengan suatu ren jang penuh tipu I: 
tjin, sekalipun 'keeper Purwokerto 
ikut menguber bola 7—3. Den. ang- 
ka ini pertandingan berachir. 
tk P:S.LS. — PERSIS 2—1. 
Dengan mendapat perhatian besar 

dari penduduk di Semarang, hari 

  
  

Orang2 Buta 
TAHUN INI PROGRAMA 

pat menghasilkan djumlah uang 

bantuan kepada Dana Buta. 

pembelian ' pesawat2 radio bagi 
orang2 buta di Inggris. Suatu djum- 
lah jang lebih kerjil diberikan kepa 
da Sekolah - St. ' Barnabas untuk 
kaum Buta di Cyprus. Selama em- 
pat tahun dimana radio Tentara me 

ngasoh siarannja, maka pengumpu- 

lan uang tahunan itu makin mening 
kat djumlahnja dari 135 pound ster- 
ling tahun 1950 sampai hampir 600 
pound st. tahun jl. 

Uang jang dikumpulkan itu  bu- 
kan hanja dihasilkan oleh donasi2 
perseorangan, tetapi djuga dari pen 
djualan senapan, lelang dan menja- 
nji. Salah satu usaha adalah jang di 
djalankan oleh seorang wanita jang 
.mendjual” tjium2nja untuk 1 pound 
sekali tjium. 

Disamping dapat mengumpulkan 
uang untuk amal, maka  program2 
tsb adulah sangat populer, karena 
menjediakan musik untuk  pesta2   

ran utk. A.P.3 19.15 Utk. Kesedjahte 
raan Keluarga kita: 19.45 Pantjaran ' 
Sastra, 20.30 Lagu2 Tak  dinjanji- 
kan 21.15 Obrolan pak Besut: 21.30 
Ketoprak. Mataram: 22.15 Ketoprak:   Mataram. (landjutan): 24,00 Tutup, 

Hari Natal jang begitu banjak di se 
lenggarakan di rumah2 dan klub2 
diseluruh pulau tsb. 

Bajar utk hapuskan atjara 
Untuk  menjumbang  sedjumlah 

uang dengan maksud  menghalang- 
halangi diputarnja sebuah piringan 

1 Pound 1 Tjiuman 
Tjara Mengumpulkan Dana Untuk 

Jang Istimewa 
RADIO untuk kaum-buta ja 

diselenggarakan oleh Cyprus Forces Broadcasting Service telah an 
jg terbesar, ialah k.I. 600 nd 

sterling. Pada tiap2 tahun, sepuluh hari penghabisan sebaluin 
achir tahun Radio tsb. merobah program biasanja setelah pukul 
8 malam untuk suatu program permintaan2 : 
para pendengarnja diminta untuk menilpon 
pilihan piring2-an hitam jang mereka suka mendengarkannja, dgn 
perdjandjian akan menj#mbangkan suatu djumlah uang s 

istimewa dimana 
atau mendaftarkan 

sebagai 

Sebagian besar dari uang tsb dibitam untuk jang meminta, diang- 
kirim ke Institut Buta Nasional utk gap tidak menjalahi peraturan2. 

Seorang pendengar boleh membe- 
rikan 5 shiling untuk suatu piringan 
hitam, sedangkan orang lain boleh 
memberikan djumlah uang jang ie- 
bih besar untuk membatalkan di pu 
tarnja piringan hitam tsb. Penawa- 
ran2 itu djuga diumumkan melalui 
siaran, hingga tidak djarang terdja- 

"di tawar menawar jang ramai, hing 
ga sampai kepada permintaan se- 
orang untuk memetjahkan piringan 
hitam tsb hingga tidak dapat dipu- 
tar untuk selama lamanja. Sudah ba 
rang tentu mereka jang menghenda 
kinja harus membajar djumlah jang 
tertinggi daripada  djumlah — tawa- 
ran2 lainnja. Dan achirnja semua 
pendengar, menganggap tindakan 
itu sebagai tindakan ,,fair play”. 

Kedjadian sematjam itu jang ham 
pir pada t'ap2 tahun berlaku, ada- 
lah merupakan peristiwa jang tak 
mudah dilupakan. 

Seorang pendengar jang kemudi- 
an kembali ke Inggris sebelum perio 
de terachir habis menulis kepada 
Cyprus Forces Broadcasting Service, 
betapa ia dan keluarganja merasa 
rindu untuk mengikuti siaran2 radio   nja, 

dangan bagus dari samping, ternjata ' 

PERSIS Kalahkan ISB 7—3 
Semarang Menebus Kekalahan Dgn Mendja: 

tuhkan PERSIS 2—1 
KALAU KES. L.S.B. Purwokerto hari pertama dapat mendja 

4—3, ternjata dalam menghadapi 

Kemenangan dari Solo memang 
bagian penjerangnja dengan trio 

Kok Bie, Darmadi, Harto dengan wings Sumedi dan Bagio. Bagian 
belakang Purwokerto kelihatan lemah, disebabkan seringkali mela- 
kukan serobotan2 dan kurang menggunakan taktiek, hingga dalam 

esit dengan shortpassingnia jang 
baik, sisteem tadi mudah dikatjau kan Keeper Soegiono berbuat se- | 
bisanja, sedangkan goal2 jang tertjetak sebagaian besar adalah ten 

tjukup memberi umpan baik. Te- 
tapi serangan Purwokerto seringkali kandas dibagian back Solo. 

Minggu sore dilangsungkan pertandi 
ngan antara Kes. PSIS dan PERSIS 

jang berkesudahan 2 — 1 untuk ke 
'menangan PSIS Semarang. Kalau ha 

,ITi pertama PSIS agak mengetjewa- 
kan para penonton di Semarang, ter 
njata sore itu rata2 pemainnja un- 
djuk activiteit jg. betul2 sebaliknja. 
Penuh spirit dan tidak mengenal tja- 
pai memang dipunjai pemain Sema- 
rang. Pun keeper Han Siong main 
bagus, hingga bahaja2 jang mengan 
tjam dapat dihindarkan setjara baik. 
Ikut serta mainnja Kong Lie (back) 

| dan Kahono (spl) sebagai gantinja 
iBeng Gwee, ini merupakan pengha 
'lang besar bagi pemain Solo jg. so- 
re itu madjukan- pasangan dengan 
Kok Bie tidak ikut. Kiong Hoo jang 
mengganti tempatnja pun :idak Yama 

pula meninggalkan lapangan karena 
sakit dan ditempatnja d'duduki Mar 
mo jang bergantian tempat dengan 
Harto. Darmadi sore itu didjaga ke 
ras hingga t'dak dapat berbuat ba- 
njak. Tempatnja Tarto diduduki Liong 
Hoo, hingga bagian belakang makin 
kuat. Djalannja pertandingan tjukup 
seru dan mas'ng2 fihak menundjuk 
kan permainan jang penuh fighting 
spirit. Dalam babak pertama Kian 
An jang mendjadi pendorong-dari ga 
ris penjerang dapat merobah sco- 
ringboard 1 — 0 dalam babak perta 
ma tapi kemudian berobah 1 — 1 

dalam babak kedua karena Kong Lie 
bunuh diri. Achirnja Kristiono jang 
mendapat umpan dari Julius berha 
sil leading pula — 2 — 1, angka ma 
na tidak berobah sampai wasit Ype 
ren memberi tanda berhenti. Dengan 
angka2 tadi, maka masing2 kesebela 
san mendapat nilai sama. Solo men 
duduki no. 1 Semg. 2 dan Purwoker 
to no. 3. 

  

KES. NASIONAL INDONESIA 
AKAN DILATIH SEBELUM 
MASUK TRAINING CENTRE. 

Sebagaimana d'ketahui, oleh KOI 
telah direntjanakan supaja semua 
atlit, pemain, officials dan anggo- 
ta2 lainnja dari rombongan Indone- 

sia ke Asian Games, mulai dari tg. 
1-19 April, dilatih di  training- 

centre di Djakarta, “untuk menda- 

patkan suatu teamgeest jang se- 
baik2nja diantara semua peserta. 

Bagi pemain2 sepakbola - masa 
latihan 19 hari di training-centre itu 

masih dirasakan kurang tjukup. Ka- 
rena itu Pengurus Besar PSSI me- 
mandang perlu untuk memberikan 
kesempatan kepada pelatih . PSSI, 
Toni Pegasnik untuk melatih ke- 
sebelasan Nasional Indonesia agar 
dapat ditjapai kekuatan jang leb'h 
besar. Demikian PB. PSSI mengam- 
bil keputusan untuk mendatangkan 
lagi tjalon2 pemain kes. Nasional 
ke Djakarta guna dilat'h selama 14 
hari, jaitu dari tg. 12-25 Maret jad. 

RENTJANA COACHING PE- 
LATIH PSSI TONI POGACNIK 

Sebagaimana diketahui, sedjak tg. 
17/2 jang lalu telah tiba di Djakar 
ta, bekas pelatih kes. nasional Yu- 
goslavia, Toni Pagacnik. 

Lebih djauh dapat - dikabarkan, 
bahwa Toni Pagacnik telah menanda 
tangani perdjandjian dengan PB. PS 
SI untuk mendjadi pelatih PSSI sela 
ma 5 tahun. Pada pokoknja rentjana 
rentjana coaching jang akan dilaku 
kan Toni di Indonesia ialah: 1. Me 
latih pemain2 sepakbola jang terga 
bung dalam lingkungan PSSI. baik 
dengan pendidikan praktek, maupun 
teorie.   2. Mendidik dan membantu tjalon 
tjalon pelatih Indonesia jang terga- 
bung dalam lingkungan PSSI. 

3. Melatih kesebelasan nasional In 
donesia atau kesebelasan2 lain jang 
ditetapkan oleh PSSI. 

4. Melatih pemain2 muda atau pe 

5. Melakukan pekerdjaan2 lain 'jg 
berhubungan dengan coaching jang 
akan ditetapkan oleh PSSI. 

Objek2 jang sementara telah dite 
tapkan ialah : 

1. Meninggikan mutu permainan 
sepakbola diseluruh Indonesia, dan 
mendidik kader pelatih Indonesia se 
banjak2nja. 

2. Mendidik beberapa kesebelasan 
nasional muda, agar setiap waktu 
dapat menggantikan kesebelasan na 
sional Indonesia, dengan t'dak me 
ngurangi kekuatannja. 

3, Menjiapkan diri untuk pertan- 
dingan kedjuaraan FIFA jang akan 
diadakan ditahun 1958, pertandingan 
Asian Games ke-Il di Tokio dalam 
tahun 1958, dan pertandingan Olym 
piade ke XVI di Melbourne dalam 
tahun 1956. 

4. Menjiapkan d'ri untuk pertandi 
ngan Asian Games II di Manila da 
lam bulan Mei tahun ini.   5. Menjiapkan diri untuk pertan- 
dingan2 internasional lainnja, 

. 
. 

|mindahkan penduduk 

MENTERI SOSIAL R. P. 
djawaban atas pertanjaan2 pers 
keuangan negara, transmigrasi, 

kan bahwa kabinet sekararg ini 
kan dikatakan sebaliknja bahwa 

paksa tidak dilaksanakan 

sinja sampai seminimum2nja. 
Harga rupiah dikatakannja sta 

biel dan anggapan bahwa Peme 
rintah kini mendjalankan devalua 
si baru tidak dibenarkan. -“Tinda 
kan Pemerintah dilapangan ke- 
uangan baru2 ini adalah untuk 
mengurangi. draainage kapital 
asing dan setelah ini dipahami, 
njata koers saham2 di bursa Am- 
sterdam menurut Menteri mulai 

.naik lagi. 
Kes. PERSIS Solo hari Sabtu jl. di Stadion Semarang, ia mesti | 
menjerah dengan angka 7—3. 

Atas pertanjaan apakah terha 
dap gubernur Bank Indonesia jg 
telah memberi keterangan kepada 
'pers jang bertentangan 1 
'pendapat Pemerintah itu akan di 

dengan 

ambil tindakan, Menteri tidak ber 
“sedia memberi djawaban. 

Prinsip transmigrasi. 
Menurut Suroso, prinsip daripada 

transmigrasi adalah untuk. mengu- 
rangi kepadatan penduduk dipulau 
Djawa. Karena 'itu adalah baik apa 
bila djumlah jang ditransmigrasikan 
itu melebihi angka kelahiran di Dja 
'wa dan lebih baik pula apabila di 
antara para transmigran itu terda- 
pat orang2 jang pandai dan bergu- 
na untuk pembangunan. Transmi- 
grasi adalah djawatan jang muda, 
kata Menteri. Dalam tahun 1950 
djawatan itu didirikan sebagai usa- 
ha persiapan, untuk mentjari' penga 
laman dalam lapangan pemindahan 

pegawai negeri, 
orang terlantar dan Rehabilitasi Sentrum di £ t 
ngenai keuangan ja membantah sementara anggapan jang Mmengata- 

  

Rp 36 Djuta Biaja Ho- 
“tel Pegawai? Negeri: 
Formasi Pegawai Negeri Sekarang 
benarnja Tidak #Berlebihan — Kabinet 

Tidak Berlaku Rojal 

Se. 

Suroso hari Kemis telah memberi 
di Surabaja, antara lain mengenai 

perumahan, orang 
Solo. Dalam soal me- 

rojal dalam pengeluarannja. Bah- 
kabinet sekarang ini sedang ber- 

i isi hingga beberapa objek bangunan ter- 

Naa ea ata An Put mana mestinja. Dikatakannja bah 

wa untuk tahun 1955 kabinet bah kan merentjanakan usaha untuk 

menghilangkan defisit itu sama sekali atau se-tidak2nja membata- 

perbaikan hanja dapat ditjapai 
dengan djalan. menambah djum- 

|lah rumah. Dalam hal perumah- 
an pegawai, pemerintah kini su- 
dah mengambil keputusan untuk 
membuat rumah bagi mereka ig 
kini tinggal dihotel2. Diseluruh 
Indonesia djumlah mereka ada 
3000 orang dan memerlukan bia- 
ja Rp. 36 djuta setahunnja. Kini 
sudah mulai diusahakan nembu- 
atan rumah2 untuk mereka itu 
|dan uang Rp. 36 djuta setahun 
itu akan digunakan untuk meng- 
angsur kapital jang digunakan utk 
Ss wejep ueyewngd undueguDul 

tahun sadja diharapkan anesuran 
itu sudah akan selesai, sehingga 
setelah itu tidak lagi pemerintah 
mengeluarkan biaja besar untuk 
pegawai jang berumah dihotel. 

Orang2 bergelandangan 
dan rehabilitasi. 

Soal orang2 jang bergelandangan 
banjak diserahkan kepada beleid 
daerah. Dalam hubungan ini Gu- 
bernur Djawa Timur Samadikun ig 
djuga hadir dalam kesempatan itu 
memberi pendjelasan bahwa kini jg 
tetap harus dibiajai adalah 2000 
orang dari kota  Surabaja. Tahun 
ini-untuk  perbelandjaannja. sudah 
didapat Rp 200.000,—. Ia menjata- 
kan, sanggup  menjelesaikan masa-   penduduk serta untuk mengumpul- 

kan alat2 .jang diperlukan. Dalam 
tahun 1953 telah ada Ik. 40.000 dji 

| wa jang ditransmigrasikan, sedang 
dalam tahun ini direntjanakan trans 
migrasi dari ik. 100.000 djiwa. Pem 

bukaan tanah kini sudah dilakukan 
dengan tjara wmekanisasi sehingga 

tiap transmigran jang datang ditem 
patnja segera dapat menerima ta- 

nah jang siap untuk. ditanami. 
Tentang pemberian tanah bagi 

transmigran2 ini dikemukakan bhw 
didaerah Lampung tiap keluarga 
mendapat 2 hektar sedang di Kali- 
mantan mereka masing2 mendapat 

V4 hektar tanah-halaman dan 5 hek 
tar tanah ladang. Djuga orang2 jg 
baru pulang dari Suriname akan di 
beri tanah 5-14 hektar sekeluarga 
di.Kalimantan. Kini sedang direntja- 

nakan rentjana 5 tahun untuk me- 

dari Djawa 
sedjumlah 2 djuta dengan biaja 4 
miljard rupiah atau 800.000 rup'ah 
tiap 'tahunnja. Tapi, kata Menteri, 
djika uang jang diperlukan itu tidak 
ada, maka rentjana tsb akan tetap 
tinggal rentjana “belaka. 

Tidak benar selalu banjak 
pegawai negeri. 

Tentang kenaikan gadji jang di- 
rentjanakan oleh Pemerintah dika- 

takan tidak banjak artinja bagi pe- 
gawai negeri itu sendiri dan Mente- 
ri mengandjurkan untuk lebih ..ber: 
usaha memperluas adanja koperasi 

pegawai. Djumlah pegawai negeri   jang ada menurut bezetting — seka- 
ragn berdjumlah 560.000 orang - se- 
dang menurut formasi jang diadju- 
kan oleh kementerian2 seharusnja 

ada. djumlah dk. satu djuta orang. 
Walaupun demikian pada waktu ini 

lah ini setjepat mungkin bila untuk 
kota Surabaja b'sa disediakan biaja 
Rp. 3,25 bagi tiap orang sehari utk. 
10.000 orang, dengan lain perkata- 

lan Rp 12 djuta kira2 setahunnja, 
“Jengkap untuk makan dan peruma- 

hannja. 
| Menteri menambahkan, bahwa ki 

ni banjak jang harus mendapat per 
tolongan -dengan segera, diantara- 

Inja orang2 terlantar, anak2 piatu, 
pengungsi2 dari tempat2 jang tidak 

jaman dsb., tetapi pokok segala soal 

berputar disekitar keuangan. 
R.C. Solo dianggap baik sekali 

keadaannja: pengawasan semula 
oleh 3 kementerian dianggap tidak 
effectief dan sekarang diserahkan 
kepada Kementerian Sosial sadja. 
Dr. Suharso (Kepala R.C.) kini men 
dapa, tugas untuk membuat rentja- 
na perluasan. R.C. Solo akan di 
buat pusat untuk seluruh Indonesia. 
Demikian sebeberapa soal dari kete- 
rangan Menteri Suroso di Balai 
Wartawan di Surabaja. (Antara). 

Kegiatan Me- 
- . 

rapi Memuntjak 
DINAS GUNUNG Berapi di 

Bandung hari Djum'at menerima 
laporan, bahwa pada beberapa 
hari ini oleh seismograaf jang di- 
pasang dipos2 pendjagaan Mera- 
pi telah ditangkap getaran mikro 
jang menundjukkan bertambah 
banjak tiap hari, jaitu jang ter- 
banjak sampai 400 getaran seha- 
ri. Sebelum laporan ini diterima, 
getaran2 mikro itu tertjatat anta- 
ra 100 sampai 200 kali sehari, 

  

  

  

main2 lain jang ditundjuk oleh PSSI. 

  

  

perluasan formasi ..itu dihentikan 3 5 
dan dasar jang dipakai ialah form: "NN Ba Me ban 
si achir Desember 1952. Pada hal tg. 18 Djanuari getaran2 mikro- 
dalam (hubungan usaha pembangu- | itu ditangkap antara 300 sampai 
nan diseluruh lapangan dan dalam : 499 kali sehari. : 
perbandingan dengan negara2 lain Menurut tjatatan Dinas Gunung 
tidaklah “dapat « dibenarkan angga- Berapi di Bandung, pada hari? keti- 
pan bahwa djumlah pegawai ..sudah | ka gunung Merapi tahun 1930 sam- 
terlalu banjak. pai kepuntjak bekerdjanja djuga te- 

Biajanja Rp 36.— djuta |lah dilaporkan adanja getaran2 mi- 
setahun. kro tiap hari rata-rata 400 kali. Di- 

Djika undang2 tentang pruma- | nas Gunung Berapi hari ini djuga 
han sudah  disetudjui parlemen | menerima laporan lengkap tentang 
(kini sudah dimadjukan), maka |keadaan Merapi dihari2 belakangan 
urusan perumahan bisa diserah- |jang dibawa oleh seorang pegawai- 
kan kepada daerah2, Tetapi ini (nja Diajawinangun dari pos pendja- 
belum berarti perbaikan, sebab |gaan Babadan. (Antara). 

. 

. . Dompet Merapi 
Djumlah derma tgl. 11-3-54 jang di- 

terima ,.Suara Merdeka” Rp 136.867,05 
Penerimaap baru: “.. 
AISJIJAH Tjab.: Kudus, Kudus Rp 136,50 
Kel. TAMAN-DEWASA Tjab.: Kudus ,, 129,50 
S.R. VI Temuireng  Petarukan Pe- 

PIA Ae La AN DR Aan an Para 45 ,— 
Eka Soegeng S.M.P. ,,Taman Budaja” 

Bora ep SAN eU Ne 30 
Koperasi  Gotong-Rojong Bulungan 

| BA ea en og sn bu 
Kepl. S.R. III Tepuswetan/Kutoardjo ,,  25,— 

! S.R. VI Tersono, Limpung Pekalongan ,, 24,15 
| S.R. VI No. 6 Tlagamuijo, Temang- 

Dian Sae REA Ga MENGAN K Annie ag » “Tg 
Kes. Olah Raga Peg. Ktr. Djawt. Su- 

koredjo (K.O.P.D.) Sukoredjo Kdl. ,, 22 — 
5.R. VI Negeri Sepakung Banjubiru ,,. 21,25 
Kepl. S.R. IV Sobondjo  Pringsurat 

TENIOA SORAA Sa an TA In Stan s"etr30 
Kepl. S.R. Pv. VI. th. Ne. 1 Gombong ,, 15,10 
Kepl.. S.R. IV. th. Blotongan Katj. 

Eun tang Salattpat Le Nana sin E030 
Kepl. S.R. Ncg. di Djetaksari, Kab: 

| 0 DOpAan Abe eren Aa Na Kn 
SR. 6 th. No. IV Gombong ex Aa TN ia 
Kepl. S.R. VI No. 5 Gombong ......... send 805: 
Kepl. S.R. VI No. 2 Peklintingan Pe- 
MATAN My PKn Bagan Mula 

Kepi. S.R. VI. Randengan Katj: Wa- 
agon ' Purwokerto men ai dana DN pan 

Kepl. S.R. VI. di Slo, Purwodadi Gro- 
DOBAn si ea Aan na m1175 

S.R. Tjingkrong, Purwodadi Grobogan ., 15,45 
S.R. VI. Pasuruhan Binagun Kroja ... ,, 15.75 
Kep! SR. FI. th. Lomanis Wil. P.S. 

KAN TEA AP en Pe OA TO on Pen Enpt 
Guru S.R. No. 28 di Padek Uludjami 
OA ala aa ae TER UP 

Kepl S.R. VI. Djambu Wil. P.S, Wa- 
tnigon, Djatilawahg kta anu an i530 

Kepl. S.R. VI Tritip/Tjandiroto/Te- 
manggung Kedubkaa a n hu SThTO 

Kopi. S.R, VI. Amb-'5,“Ambarawa 4: 13 
SR. VI Banaran/S.R. HI Kalibendo, 
Un araWa Lana START Fojaa 

S.K. VI. Djatinegara T Katj.: Sempod, 
Gombong | Se oa NA BI Ta 

Psia Angg. Pengadilan Tentara di Se- : 
TENAGA RA en dana RU AO peta na an TOTE 804,25 

5 Pe 1 
Djumlah : Rp. 137.671,30 

Semarang, 12 - 3 - 1954       
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DISELURUH DUNIA 
4 BANJAK MU. 

| ATAN DIANGKUT 
DENGAN BAN2 
GOODYEAR DARI 
PADA LAIN MERK 

    

     
   

Sebelumnja minum Anggur 

kolesom No. 1 tjap »GE- 

LAS MAS” badan lemah, 

kurang sehat, potongan ba- 

dan kurang tjantik. 
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Gang Warung No. 1 —— 
LA AA LM LK LN Ta 

... 

PEMBANGUNAN PT 
PENERBIT - PERUSAHAAN BUKU 

1.Persediaan lengkap: | 
Buku2 Indonesia 

» untuk Sekolah 
» untuk Univer- 

5 aa (Aek 
» untuk Kanak2 
» untuk Menam- 

pengetahuan dan 

Ma
, 
N
i
 

en
a 

bah 
ilmu. 

Agen penerbitan PBB. 
pesanan diterima. 

DJAKARTA GUNUNG SAHARI 84, 
Tip. Gbr. 1615. JOGJA TUGU KI- 
DUL 23, Tilp. 725. PESANAN MELA- 

j LUT POS DITAMBAH 57,, PALING 
4 SEDIKIT Rp. 150: PESANAN POS 
4 DIALAMATKAN KE DJAKARTA, 

  

    
Dimana sadja roda2 berdjalan, diatas djalan raya 
maupun didjalan ketjil ban2 Goodyear adalah 
pilihan pettama, sebab ban? 'itu ' memberikan 

djumlah km. jang terbanjak. Untuk roda2 helaan 
Hi-Milar All- Weather dengan telapak ta" bisa selip 
jang terkenal didunia, tidak ada taranja. Untuk 
roda2 berputar-bebas, tidak ada ban lain jang 
menandingi Hi-Miler Rib jang memberikan. djumlah 
km. jang pandjang dan bebas dari kesukaran, 
Kedua-duanja dibentuk ekstra kuat untuk tahan 
paling lama dan memberikan ongkos “paling 
rendah tiap km. 

GOOD AEAR 
Untuk Semarang: ee 

TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, 
TOKO SELECTA, TOKO KAUW 
TOKO SANGKURIANG, - 
dan semua IMPORTIR2 AU TOMOBIEL. 

Selandjutnja Agen2 diseluruh Indonesia. 

ML TE TE TR ALAN» 213 LL TI TT Sa 2 SL SL ST LL LPS EL Su RL AA TK 

Siapakah ingin hidup selalu sehat, Kuat dan Tetap Muda? 

MINUMLAH SELALU 

Anggur Obat Kolesom No. 1 
. Yjap Gelas Mas 

tni anggur telah dibikin dengan axur2 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 penjakit ,RHEUMATIC” dapat disembuhkan dengan ini ANGGUR KOLESOM tjap , GELAS MAS” 

jang ta” asing bagai rakjat seluruhnja di INDONESIA ! 

Untuk: LELAKI WANITA 
Setelah minum Anggur Ko- 

lesom tjap ,,GELAS MAS” 

badan mulai sehat dan 

kuat, tambah darah, poto- 

ngan badan tambah baek 

dan gagah. 

Bisa dapat beli di antero Toko2 dan Warang2, Pasar Djohar di SELURUH INDONESIA. 

SEBOTOL BESAR Rp. 12,50 
/ 

| : 
3 -P, G 

£ Toko Obat Emg Tay Ho 
3 Perusahaan Anggur Kolesom No. 1 tap .6GELAS MAS” 

4 Karangtempel No. 200 Telp. No. 1412 

) Kantor Pekodjan No. 101 Telp. No. 1881 
Semarang 

2 LS IL IL S2 SL SL AA IA TA SS II LA SL LA MILK mL LA LA TK 
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) Kundjungilah |aggge) Baodprilah | 

  

SEMARANG 1954 
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  | men PAN MAAN MEN LO MN ENAK 

Hugjan rintjik2...... 
k malam Minggu. da 

.|Nonah manis bisik2: ROBIN- 
SON brandy for you”, 

Badjumu di...tarik2...... 
- do you tidak mau ? 

Yes, yes, ik — ik mau 
S minum sama2 you: 

Na 

  

      

  

GUNA KORBAN 

    

  

  | BENTJANA ALAM | 
Mulai tg. 5 APRIL s/d 5 MEI 1954 di lapangan 

STADION SEMARANG 
  

Atractie. 
SANA Le 

Ludrug Surabaja 
Rejog Ponorogo 

Bioscoop 
Sport dan Circus 

Expositie. 
aa 

Pertanian 
» Kesehatan 

Perindustrian 
Penerangan 
PPK: 

  

Tabib 
Seteran 109 — Semarang. 

Specialist untuk WASIR (Am- 

beien). ASTHMA, KEPUTIHAN 

dan lain-lain Penjakit. Obati WA- 
SIR dengan garantie sembuh 

didalam 12 hari sampe runtuh 

akar-akarnja. 

ZONDER OPERATIE   

  

SEBOTOL KETJIL Rp. 7,50 

Pagi 9—12 Diam bitjara: 
- F Sore 5—7 
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HAMIL dan BRANAK ! 
Selalu minum terus Anggur 

Kolesom No. 1 tjap .,GE- » 

LAS MAS” badan mendja- / 

di sehat dan kuat. Poto- ( 

ngan badan selalu tjantik 

dan gembira. 

Ta
 

Wajang Orang ..Sri Widjaja” 
Sandiwara ,,Dewi Toti” 
Krontjong Orkest ,,Sri Mulat” 

£. Tong Setan (Doden rit) 

Dan lain2 pertundjukan jang menarik. 

Kepolisian Lalu Lintas 
MENONTON SAMBIL BERAMAL 
Jang berkepentingan tentang persewaan Stand, harap berhubungan dgn 

panitya bg. Stand di lapangan Pasar Malem mulai tg. 23/3-"54 djam 

10 pagi hingga 2 siang tiap2 hari. 

Kundjungilab MSEE| Bandurilah 

M. S. RAHAT 
i 
i 
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PENDAPATAN BARU 

    Minum, minumlah dgn. gembira, 
Sehat, kuat, ketawalah: ha, ha, ha! 

Dapat dibeli di toko2-obat Tiong- 
hoa dan P. & D. i 

Batjalah : | 

Suara Merdeka   

  

  
  

  
  

  

Johnny ,,TARZAN” Weissmuller 

»SAVAGE MUTINY” 
THEATRE Jungle Jim bertempur melawan komplot 

BARU TERIMA: Kal “O 
PIRINGAN HITAM Kahar Kota 

PEG O' MY HEART 
SLIPPING AROUND 
SIDE BY SIDE 
OH — SAN 
ADIOS - DONT LET 

THE STARS. 

an Sem a Maak ANA ane 

IDZIN MENINDJAU KE RRT. 
Dari D.K.P.N. Surabaja diperoleh 

kabar, bahwa dari Kementerian Ke- 
hakiman telah diterima surat jang 

menerangkan, bahwa daya Tn 

3 apk th negara RRT (bagi orang2 Tipngt oa 
GREEN EYES 1 WANI jang Ne dirinja  warga-ne- 

ani - 8 MYMAMA gara Taiwan belum ada ketentuan) 

LISTEN TO MOCKING BIRD djika hendak pergi menindjau sanak 

HBEY, Mr, COT TON PICKER Saudaranja di R.R.Te diperbolehkan 
CRY ING IN THE CHAPEL untuk 6 bulan lamanja, terhitung 

BLUE CANARY berangkatnja dari Indonesia sampai 

HOW COME. YOU DO tiba kembalinja di Indonesia, de- 
ai ME LIKE YOU bo ngan sjarat2 sebagai berikut: 
TOO YOUNG TO TANGO a. Orang itu harus sudah berusia 
SOMEBODY TOLD An IR 3S tahun keatas dan sudah bertem- 

ID RATHER DIE YOUNG Pa di Indonesia “10 tahun 

1Y HEART BELONGS b Sudah membajar lunas padjak 
TO ONLY YOU penghasilan, disertai surat2  Sukti 

dari Kas Negeri, bahwa ia tak mem- 
punjai tunggakan padjak. 

c. Tidak ada perkara kriminil atau 
ts perkara jang belum dibereskan. 

SI d. Mempunjai surat"ongdji jang 
sah dan surat tanda kesungguhan (li- 

I BELIEVE 
VAYA CON .DIOsS 
FOGGY RIVER 
BLUE GARDENIA 
DLL. masi banjak sekali, 
landja tjukup Rp. 25.— diberi 

1 GRATIS Mana fitiematiekaart) jang sat: 
1 : “4 e. Djika sampai liwat 6 bulan la- 

Toko Piringan Hitam manja (seperti perhitungan diatas) 
GG. BARU No. 18 maka orang itu tak diperkenankan 

Cun LS kembali ke Indonesia. 
Peraturan itu mulai berlaku pada 

tanggal 1 Pebruari 1954. 
Akan tetapi meskipun demikian, 

D.P.K.N. belum dapat memberikan 

SEMARANG. 

       

  

2 

OwWOM s 
menja tar surat idzin untuk bepergian xe 

La R.R.T. itu, sebelum D.P.K.N. mene- 
untuk pela P rima pendjelasan dari pemerintah 

mat j pusat mengenai devisen bagi orang2 
tjakap . jang membutuhkan akan menindjau 

sanak-saudaranja di R.R.T. 

Dari kalangan warga-negara Ti- 
ongkok golongan R.R.T. berita itu 
diterima dengan gembira, dan di- 
artikan sebagai suatu perubahan be- 
sar. Seperti umum telah mengetahui, 
dahulu warga-negara R.R.T. atau 

Taiwan, djika hendak ke Tiongkok, 
meskipun diperbolehkan, akan teta- 
pi tak diperkenankan kembali ke In- 
donesia. 

ANGIN TAUFAN ME - 
NGAMUK. 

Berita sedikit terlambat menga 
takan, bahwa baru2 ini didesa 
Bandjarredjo Ketjamatan Guntur 
(Demak) diamuk angin taufan jg 
menjebabkan beberapa rumah ro. 

Beladja lah Nematak yaa 
jang ptaktis: 

BOEKKOUDING , KORESPONDENSI, 
STENO da.s.b. 

BAHASA 2. INGGERIS, BELAN- 

DA , DJERMAN, PERANTIJIS dsb. 
Buku Perospectus diberikan dg Cjumat 

BIRO KURSUS TERTULIS: 

TEE 
BANDUNG-SURABAJA: KOTAKPOS 111 

 
 
 

   

dalam 

an Spion,   
  

  

  

SOLO n. N menjabot pertjobaan Bom Atoom di hu- boh dan rusak. Kerugian jang di 
2 “Taj Pn ni en derita oleh penduduk 1. k. Rp. 

| | EXTR Pe EKA TERUS DENGAN SI BA- 370,—. Setjara gotong-rojong ke 
| JA ,HUGH HERBERT”. 4 #'mudian penduduk setjara gotong 

5 — (13 tah.) &  rojong mendirikan rumah. seba- 
Aa AR ema Ia gal pebtolongan. 

OBAT KUAI y 1 

ISTIMEWA | z | 

  

Bahan-bahan bangunan jang baik adalah perlu untuk 
membuat sebuah rumah. Begitu pula tubuh mendjadi 

“kuat, kalau darah sehat dan bersih. Zat-zat pentjegah 
jang disatukan dalam pil-pil Joodkali jang rupanja 
bulat-telur itu, mentjegah dan menjembuhkan penja- 
kit-penjakit, disebabkan darah kurang bersih, seperti 
urat-urat mendjadi beku, penjakit urat-saraf, pegal 
dan intjok, sakit kerongkongan dan asma. Spora-spora 
Jood adalah untuk tiap-tiap manusia penting 'sekali : 
1 tablet sehari ditjampur air segelas, menambah 
penggantian zat-zat dan membersihkan darah. 

   N. V.BANDOENGSCHE 
KININEFABRIEK 

JOODKALIPILLEN 
Agen?: JACOBSON VAN DEN BERG & Co.N.V.     
  

Pena Dalam '1 Djam Muda Kembali 
| (Black Hair Oil) 
| “Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin 

kuat rambutnja dalam 1 djam rambut Putih mendjadi Iterg 
bagus, tidak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting 
gampang pakai 10096 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. 
Bisa dapat beli pada : 

World Famous Tabib Fachrudin 
14 Sawah Besar Djakarta Phone 3804 Gambir. 

Bisa dapat beli pada Agent di Surabaja: B. PIAR Toko 

Singapore,   
    

          kain2 — Pasar Tundjungan Stand 81—82 Telp. S. 4207. 
  

  

Sehabis Njonja Bersalin 
Djangan lupa, minumlah: 

Anggur Beranak tjap ,,BOEKAJA” 
Agar supaja badan Njonja tetap sehat, darah dapat keluar dengan 
normaal, tidak mendjadikan sakit diperut, pun aer-tete mendjadi 
subur bagi si-baji dsb. : Pusat Pendjual: 

,#” KONG DJIN TONG 

  

. 
e
n
 
d
u
n
i
a
 

aa
 

m
a
 

    
    — Pekodjan 105 Telp. 1885 Semarang 

s 

    

Radja Dari Semua 
Obat Kuat jaitu: VIRANOL 

VIRANOL EXTRA STRONG tanggung sembuhkan segala matjam pe- 
njakit, seperti: Buah Pinggang, Djantung, Urat Sjaraf Otak (BRAIN), 
Lemah Badan, Lemah Sjahwat (IMPOTENTIE SEXUEL ZWAKTE) 
ini Pl menambah darah, sungsum dan manik. Baik buat orang jang be- 
kerdja di Kantor. Alasan aben badan lekas tjape, makanan tidak han: 
tjur, sering marah-marah, kepala pusing, entjok, linu-linu, muka putjet, 
kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran 
(zenuw), tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut-takut, sakit pinggang, 
djantung berdebar-debar, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 
10075 berhasil. Harga I Botol Rp. 20.—. 

Djuga ada sedia lain-lain Obat jang mandjur. 
Pil Gumbiwa Istimewa buat laki-laki #.0..cooococooooooooooooooooo Rp. 15.— 
Pil Viramin buat pererapuan jang dapat penjakit keputihan ...... 225, — 
Minjak Tangkur agar BAG KALA SARI ga SS dekan ama sa. LOL — 
Salep tjantik hilangkan hitaman dimuka, Panu, Kukul, djerawat 

dan Kekolotat Oa ea Rp. 20— & ,, 10.— 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 BEBAN Lansung » 10.-— 
Obat bikig Ilang rambu Pe AA AA 2» 10,— 
Mutjak Gatal Rp55 Gali Coeem MAA bh nbawaa ». 10.-— 
Minjak bikin rambut pandjang dan gEMUk wo... » 10.— 
Pil Rexona untuk hamil dan tjotjokan bulanan .........ooooo.. » 50.— 
Obat kenyang mann RR » 50.— 
Obat sakit Entjok dan Linu-linu ..... Se Aa aa 25 — 
Oral. Kenting nanah, darah AE atas 25.— 

Obat dikirim sesudah terima wang, tambah ongkos kirim 1049. 
TABIB MAWN Tamblong 40 Bandung. 

Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di 
:esuruh Indonesia. 
AGEN - AGEN : 
Univcrsal Stores, Bodjong 6B, Semarang Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe- 
kodjan 101, Semarang: Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- 
maraiig: Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang, Toko Happy, 
Aloon-aloon 15, Kudus, Toko Baldjun, Djl. 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- 
karta, Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek 
An Tong, Petjinan 81, Jogja Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, 
Jogia: Toko Obat Eng Njan Ho. Petjinan 75, Jogias Toko Obat Hok An, 
Djl. Raja 114, Magclang: Toko Obat Berlin, Djl. Pesuketan 77, Tjirebon, 
Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pesuketan 91, Tjirebon, Toko Obat 

  

Thian Tek Tong, Djl. Karanggetas 217, Tjirebon: Toko Obat Tay Tjoen |e 
Hoo, Djl. Keplekan Kidul 218. Pekalongan: Toko Ohat Thian Ho Tong   Dji. Pesuketan 60, Tjirebon: Toko Obat sEng Djien Hoo”, Pekodjan 85, 
Semarang. 

  

    "BE PHARMA" | 

Oba im bermanfaat juar biasa mengenaj tenaga Laki-Laki, 
Kelemahan2 Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berde- 
bar-deba:, Perut, Pujang, Kaki Tangan merasa dingin, Semut-se- 
mutan, Lekas Tjapai dan Djengkeil, Pusing suka Marah, Semangat 
Bekerdja Hilang, Malas dan Kusut Pikiran, Kekuatan Penghafal 
mendiadi Kurang d.l.I. 
Sekali tjobalah akan berbukti segera, akan merasa lain dari pada 
lain. Sebotol Rp. 20.—. 
POTENSOL untuk laki-laki jang kurang puas dan lekas habis 

tenaga, obat istimewa, (keterangan. lebih djelas dalam doos). 
Sebotol Rp. 25.— 

SIXALIN untuk wanita jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak 
tjotjok. Sebotol Rp. 20.— 
£ PREGNOL untuk (HAMIL) dapat turunan (Anak) Sebotol 

». 25— Me "DC CREAM untuk kekolotan tanda? hitam dimuka ” (TJAN: 
TEKAN dan BERTJAHAJA) Sebotol Rp. 15.— 
APHRODIN untuk kesenangan laki2 (OBAT LUAR). Sebotol 

Rp. 106.— 
"NO HAIR CREAM untuk hilangkar Sebotol 

Rp. 10.— 
ai TOM HAIR DYE untuk rambut putih djadi hitam (TIELOP). 

Sebotel Rp. 10.— dan Rp. 15.— 
HARUS TAMBAH 1537» ONGKOS KIRIM 

D. €C. PHARMA Djalan Riau/ Ternate — BANDUNG 

DAPAT BELI DISEMUA TOKO OBAT TIONGHOA 
AGEN-A GEN: 

Semarang : Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: Magelang : 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114, R. Obat ,,KARUHUN” 
Djokja dan Pekalongan: Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, 
Toko Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho 
Petjinan 75, Djogjas Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat 
Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek 
Selamat. Tiirebon. 

rambut. 

ANGE: 
DJIN SOM 

GP IKAN MAS. 

  

  

   

    

   
     
     

  

   

231 Istimewa buat pra. 
"4 puan berbadan lema, 
Si dateng bulan tidak . 

TNYKEUS tiotiok, pek tay, ping. 
KP SAN gang sakit kepala ma- 

duda On bok, kurang napsu 
DD, makan, tida bisa hamil 

d.LI. Sesudanja minum 

   

   
    

     
ini anggur lantes ba: 

  
, . “Pj dan djadi kuat, pram- 
Tata puan muda atau tua 

Mg jang sehat boleh mi- 
num buat tamba kuat 

NP £ -     
F 

N.V, Toko Obat TAY AN HOO 
edan Glodok”No, 10 Telp. 1520 Kota 
"» DJAKARTA-KOTA 

Distributors : 

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

“ 

Pa
n   

  

- 

. 

» 
« 

. 

. 

he 

. 

1 
5 

3 1 

8 

. a 

   



NN 
NA 

TA 
TT
 

AA 
SE 

SA 
E
S
 

Pn 
pi 
E
d
 

  

    

        

  

  

Dapgti ui 
dipesan dari 

. “ z » 

  
- to London, 

and Ports 

OJAKARTA - LONDON 
English £ 181 .-- single 
English £ 325.16 .- return   

      
      

  

»Minjak Obat Ban Leng” ,,Obat Ban 
Leng Lang" dan ,,Balsem Ban Leng” 

      

       

  

| Ca AKAN | 

| am | Bungkusan pa- 

Map TN WI kai tinta biru. 

  

  

  
  

Semua dapat diminum untuk me- 
njembuhkan Batuk Baru atau 
Lama, Sakit Tenggorokan, Dysen 
try, Sakit Perut dli. Bagi Bisul, 

    
Gata?, 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 

  
ban pegang San 

  

atau LUAR 
dengan diminum dan digosok dengan BAN LENG a'au BAN : 
LENG TJENG. 
Apabila merasa lelah atau salah urat dari sport atau djatuh dapat- 
lah BAN LENG, BAN LENG TJENG dan BAISEM 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 surat? 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 ter- 
sana eka, 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. 2 
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 
Leng. Nanti kami kirim dengan tertjatat pada tuan: ongkos kirim 
bebas. 

Dikeluarkan oleh: 

Rumah Obat TJEH SHE TONG 
Djl. Bawegn No. 22 — Telp. S. No. 2207 — Surabaja 

GARA AMIN 

MAERSK LINE 
JAPAN/INDONESIA/JAPAN SERVICE: 

Due Semarang: 

- 20 Mrt. 1954 
31 Mrt. 1954 

  

»  VIBEKE MAERSK 
AGNETE MAERSK 
HERTA MAERSK 20 Apr. 1954 
ELLEN MAERSK 29 Apr. 1954 

INDONESIA/USA ATLANTIC COAST SERVICE: 
: Loadready Semarang: 
“ ELSE MAERSK 16 Mei 1954 

OLUF MAERSK 16 Juni 1954 . 
Also accepting India and Persian Gulf -cargoes for tranship- 
ment at Colombo into Maersk-vessel. 

At liberty to proceed via other ports to load/ discharge car- 
go. Dates and rotation subject to change without notice. 
  

Agents:: 

N. V. HET SEMARANG VEEM 
Purwodinatan Barat INI/2 — Tel. Sm. 1790, 651, 1938, 1443 

: — SEMARANG 
  

  

  

“endih “TOMMENCING APBIL T05a 
ta | @ANTAS - B.O.A.C. ANNOUNCE 

— TOURIST 
AIR SERVICES 

. Weekly Tourist Services from Djakarta by Consteilation airlinars 

' Tourist fares : 

Approximately 2096 lower than first class. » 
Proportionate : reductions to KANGEROO-SERVITE ports of call. 

Regular first Ciass Services $ times weekly will continue 

OANTA So: B0-A:C 
Gantas Empire Airways Ltd., in parallel with B.O.A.C. 

Information from ali leading travel agents, and Oantas Empire Airways Led., 
Ojalan Segara Satu 34-35. Telephone : Gambir 6010, 6030, 6050, 6070. Djakarta 

. bikin baik luka2, bengkak di ke 
Rp 20—F 

    

to Sydney 
en Route 

OJAKARTA - SYONEY 
English £ 80 .-.- single 

English £ 144 .-- return 

  

1 lot Rp. 16—- 14 Rp. 9.-— 
Y4 Rp. 5.-— Trekkl. VRIJ, 
BADAN rasa lembek, dingin, ma 
las, tulang2 sakit (sexuele zwak- 
te) 3 ds. VIFANOL PILL. tang- 
gung dapat kembali tenaga muda, 
dak bukti uang kembali & 
Rp 20.— 3 ds. Rp 57.— EXTRA 
KERAS Rp 60.— BORALIN: 
obat sakit djantung Rp 30.— 
Sakit  kentjing darah, nanah 
Rp 20.— URUNOL PILL. tang- 
gung tulung. Sakit Pram. Syphilis? 
CERENOL PILL. tanggung bisa 

maluan, gatal, bisul 
RENA PILL. datang bulan tidak 
beres Rp 58.— Buah dada lem- 
bek??? BUSTERIN dapat bikin 
segar, kentjang dan montok 
Rn. 20.- EXTRA KERAS Rp 75. 
SCHOONHEIDSPOEDER ZALF 

A2 Rp. 10— OBAT KUKUL 
1 stel Rp. 25—  Prijse. gratis. 
Porto Rp 3.— 

THIO GIOK GIEM 

  

S
a
 

BARU TERIMA : 

    

    

    

ETERNA-MATIE 
Ona ball-bearing 

(For Him) The first self-winding 

watch with a ball-bearing and... (for 

Her) the smallest waterproof auto- 

matic in the world. 

Autornatic, shock-protected, antimagnetia 

    

  

  

  

  

Ini malam d.m.b. 
Orion 5.-7-9.- (43 th) 
Doris Day — Gordon MacRae . 

By the Light of The S.Ivery Moon 
Warner Bros' Technicolor. 4 

Ini malam d.m.b. 
Rex 4.45 7.00 9.00 (17 th.) 
Lana Turner — Kirk Douglas 
Walter Pidgeon — Dick Powell 

The BAD & The BEAUTIFUL" 

  

INI MALAM D.M.B. (13th) P4kan datang: FILM TIONGKOK 
: Tjerita kuno bahasa Hokkian ! 
AE 1 Na 9.15 Huang Ing — Jauw Phing 

RUSINT — SHARIFF MEDAN (SIN TAN SA NGO NIO” 
»BULUH PERINDU" 

10096 Gevacolour (Berwarna). 

  

Akan datang: TECHNICLOR ! 
Betty Hutton — Ralph Meeker 

,SOMEBODY LOVE ME" 

AKAN DATANG : Jeffrey Hunter 
Michael Rennie — Wendy Hilier 

  

Akan datang: TECHNICOLOR ! 
Dan Dailey — June Haver   Gang Tengah 22 — Semarang. 

  

  

  — .IHE GIRL NEXT DOOR” »SAILOR OF THE KING" 
  

  

   
   | Kesibukan kerdja 

  

Semangat baru Tuan peroleh 
dengan mandi memakai Lifebuoy. “' 

Lifebuoy:membuka pori-kulit. Dengan 
Leela demikian kulit Tuan dapat bernapas 
  

lagi dan. Tuan merasa segar untuk 
  

  

  melakukan peker- 
  

  

  

  
  djaan lainnja.   
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dikantor segera hilang! 

Lifebuoy, menghi- 

langkan ketjapaian. 
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(Ibidjual: 
DODGE TRUCK tahun 1948 
dalam keadaan baik dan ma- 
sih didjalankan. 

Keterangan 'pada: 

OEI TIANG HIE 
Dji. Mataram 408 - Semarang   
  

    

memberi peladjaran2: 

  

      

senantiasa riang gembira, ingatan 
egal linu di kaki tangan, atau lain-lain penjakit jang biasa meng 

ar ebar MDPan jang telah lojo akan merasa djadi muda kombali, 
sementara orang jang masih muda akan djadi semingkin baik 
kewarasannja. Rasanja anggur ini jang enak, manis dan 
tjotjok amat untuk tiap-tiap orang. - 

Mengandung Vitamin A. B. 

ANGGUR OBAT TJONG YANG 
Untuk Lelaki Tambah Tenaga 

| Tjap Lima Kuda 
Anggur ini dibikin dari berbagai b . jang 

memberi faedah menambah tenaga. Kasiatannja ini Anggur bisa 
dibuktikan dalam tempo tidak lama. Mereka jang telah kehila- 
ngan tenaga, akan merasa muda kombali setelah minum ini ang- 
gur. Tubuhnja djadi segar, tam pangnja bertjahaja, napsu makan 
bertambah, urat-urat kentjang lagi, kaki tangan djadi gesit, sedang 

Sakit Punggung, pegal linu, kesemu- 
tan, atau mata berkunang dan sebagainja akan hilang sama sekali 
semangat pun djadi terang. 

setelah minum ini anggur. 
Mengandung Vitamin A. B. C. dan D. 

: ANGGUR RHEUMATIEK 
Untuk Entjok dan Linu : 

4 Tiap Lima Kuda « 

Anggur ini mandjur sekali untuk sembuhkan penjakit entjok | 
(rheumatiek), dibikin menurut ratjikan dari satu achli penjakit jg 
sudah berpengalaman. Penjakit “entjok (rheumatiek), kebanjakan 

“kenakalan diwaktu orang masih berusia muda. Djika 
tidak lekas diberantas akibatnja akan bertambah heibat, tulang2 
akan lebih sakit, antaranja ada jang lantas djadi bengkak dan se- 
bagainja pula. Anggur ini dapat menindas itu rasa sakit dan bas- 
mi sehingga akarnja. Djuga orang jang sering kesemutan kaki 
tangannja, merasa lemas tubuhnja, dapat disembuhkan oleh ini 
anggur. Mereka jang pernah di hinggapi penjakit kotor, pula baik 

i ini anggur guna mentjegah lain penjakit. 
Mengandung Vitamin A. B. C. dan D. £ 

8 

berasal dari 

sekali minum 

Anggur Obat Kolesom Tjap 
ANGGUR KOLESOM UNI 

TJAP LIMA KUDA 1 - 
Anggur ini baik sekali untuk membikin kuat tubuh jg lemah, 

bikin segar badan, teguhkan semangat dan tambahkan u be 
santap. Dengan demikian sendirinja anggur ini djadi mendjamin 
kesehatan, muka 'jang putjat djadi merah, tenaga bertambah, hati 

    

LELAKI 

psu ber 

terang, tidak ada lagi merasa 

sedap, 

C. dan D. 1 sehtan 

bahan jang mahal dan 

sekali, gesit, muka 

sedap, tjotjok bagai wanita.   
“Harga per botol besar Rp 12,50 — botol ketjil Rp 7,50. 

Terbikin oleh : 

  

Lima Kuda 
ANGGUR KOLESOM UNTUK WANITA: 

EN Tjap Lima Kuda 
Anggur ini baik amat untuk kaum wanita jang biasa dihing- 

gapi berbagai penjakit, badan lemah, kurang tenaga, tidak napsu 
makan, semangat lesu, datang bulan tidak tjotjok, dan sebagainja, 
dalam tempo tidak lama itu semua gangguan akan hilang djika 
minum ini anggur. Tenaga akan kembali pula sebagai 
muka djadi bertjahaja dan terang, napsu makan bertambah, piki- 
ran senang, hati gembira, tidak ada kesukaran lagi. Terlebih pula 
rasanja ini anggur dibikin enak sekali dan manis, tjotjok untuk 
para wanita. Tua dan Muda tidak ada pantangan untuk meminum- 
nja. Baik sekali bila ditjampur dengan telur ajam diaduk sampai 

Mengandung Vitamin A. B. C. dan D. 

ANGGUR KOLESOM AN THAY 
Tjap Lima Kuda 

Untuk Wanita Hamil, 
Ini anggur dibikin istimewa untuk wanita hamil, terutama di 

perantikan agar supaja sang baji jang berada didalam kandungan 
djadi sehat, sedang ibunja senantiasa tinggal segar tubuhnjg. De- 

ngan minum ini anggur, wanita jang sedang hamil akan 
tidur senang setiap malam, bersantap enak, semangat djadi gem- 
bira, hingga didjauhkan dari segala gangguan penjakit. 
djadi terang, gerak geriknja gesit, tidak kenal pula pegal linu, lesu, 
kepala sering pusing dan sebagainja lagi. Rasanja ini anggur pun 
dibikin tjotjok untuk wanita, enak, manis dan sedap. 

Mengandung Vitamin A. B. C. dan D. 

ANGGUR BERANAK (SAFRAN) 
Tjap Lima Kuda 

Anggur ini dibikinnja istimewa untuk wanita sesudah bersalin, 
agar supaja dapatkan kembali dengan lekas: kekuatannja, membi- 
kin lebih deras keluarnja air-susu, hingga ibu itu dapatlah penuh 
kan kewadjibannja sebagai pengasuh dengan riang-gembira. De- 
ngan minum ini Joe ibu itu akan merasa kesehatannja baik 

rtjahaja, napsu makan bertambah, semangat 
terang, dapat tidur njenjak, hingga djauh dari gangguan 
penjakit. Lantaran dapat air susu tjukup sudah tentu anak itu pun 

manis dan akan segar montok. Rasanja anggur ini enak sekali, 

Mengandung Vitamin A. B. C. dan D. 

Toko Obat NGO HOK TONG 
GANG PINGGIR No.1 — SEMARANG — TELPON 1658. 
Dapat dibeli disegala Toko2 dan Warung2.. Teh 2 ai Saka 

  

SALATIGA AMBA RAWA 
Djl. Tuntang 46 Dj. Setasiun 23 

aan PN na Panen DJEPARA 

... Panggang Tengah 

“ Terima peladjar2 baru: KUR SUS ..MASSA” 
SEMARANG - PETERONGAN TENGAH 105 

MENGETIK — MODEVAK 
ADMINISTRASI ROMB ONGAN BARU APRIL. 

Buku2: PANDAI MENGETIK 3 djilid 4” 
PENUNTUN ADMINISTRASI 2 djilid A Rp. 5.— 

Tjabang2: utk. Mengetik/Administrasi tertulis 

Rp. 3,50 

DEMA 
Kijahi Palembang 

REMBANG 
Pasar Bedag no. 3 
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GRAND 5.00 7.00 9.00 
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Ini Malam d.m.b. 

INI MALAM D.M.B. 

THE LAST DAYS OF THE MIGHTY A 

starting GEORGE MONTGOMERY 0 COLUMBIA Puan 

ms Audrey Long “ Cari Benton Reid « Eugene Igiesias 
Penuh sensatie! Heibat dan Mengg 

(a. 17 tah. 

SCHE RATION! 

   

   
   

              

    

     

       

    
   

emparkanf!| 

  

(u. segala umur) 

LUX 
5.00 - 7.00 - 9.00 

ATRES TIAT GRONS 
AA ums.. 
And a story thats almost 

Uang tumbuh di po- 

hon istimewa ! jang 
membikin penghidu- 

pan satu keluarga 
mendjadi katjau ! 

segala 

   
  

      Tn Una Akh 

PEMBERIAN TAHU 
PEMBUKA'AN RESMI UNTUK UMUM: 

SENIN, tg. 15 MARET 1954 
# DAPAT DI PERTJAJA 
“. PELAJANAN MEMUASKAN 
« OBAT-OBATAN JANG SAMPURNA 

Pokok-pokok diatas adalah dasar jang kami pegang teguh da- 
lam organisasi kami. 

BIMA APOTHEKEN N.V, Sssgn2-7el.20tsng,,. 

    

      
tu - 

Verbandtrommel untuk pertulungan pertama 
“ Untuk motorfiets/Bromfiets dlm verbandblik jg indah Rp 18450 
“ Untuk truck/Pick-U) o (Menurut Na Lalu Lintas) Rp 30.— 
“ Untuk auto-persoon/ Taxi/Auto let Rp 35.—: Besar Rp 100.— 

     

“ Untuk Kantor/ Asrama/Sekola han/Rumah Tangga ... Rp 100.— 
Ada djuga VERBANDTROMMELS MODEL I, II, IIA DG AAN- 
VULLING A. MODEL III DSB. Menurut Veiligheidsdienst. 

“DROGISTERIJ: ,O N G” CHEMICALIEN HDL.   
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INDRA 
5.00 - 7.00 - 9.00 

SO AON 

ju eng 

  

  

  

CHILPREN" THAT AINIT 
0 GONNA DO NO 

"MEDITATIN'N 
FOR AA 

  
— Inilah salah satu anak2 Neptu 

ne jang untuk sementara waktu ti- 

Pdak usah bersemedi, 

Roy Rogers 42 

KERE'5 ONE O' "NEPTUNE 5 AS SOMASL GMP TN “41 PAcarwans... f 

    

  

TRIGGER, ACCORKPING 
TO THE MAP NAILS - 

GAVE ME, WE SHOULD B2 NEAK THE 
PLACE WHERE THEY BURIED THE BANK 

AM COD 

   

   

   Paman aa BANK MONEY, TIM SET FOR 
A CLEAN GETAWAY! 

  
              

—- Begitu tjepat saja meng- 

gali uang Bank, saja dapat lari 
dengan aman, 

Sementara itik aa boga 
— Trigger, menurut peta jang 

diberikan -Nails kepada saja kita 
semestinja sudah dekat di tempat, 
dimana hasil rampokan Bank itu 
dijanam. 

     

y 
— Ini semua ada disini: tiap2 “sDJALI 2 DJALI 

dollar — Hee. Itu ada suara ku- 
da, Dan mungkin sudah dekat, 

ITS ALL HEKE--EVERY “Xx 
DOLLAR -- HEY! THAT WAS 

  

Ini Malam d: m. b. ta. 17 th. 

    

    

    Penuh tari2-an dan njanjian2 jang menarik — Merdu! 

    

ROYAL INI MALAM D.M.B. (u. 13 tahu 

5.06 - 7.00 - 9.00 A. HAMID ARIF — SALMAH — M. MUKRI — 
S. KARNO—GRETYANI— FAMZA 

"EMPAT SEKAWAN« 
Dengan djago silat Wanita! Luar biasa! 

Penuh sensatie! Mengikat— Heibat- Gempar! 

  

ROXY 
Sy Tya Ga   

| Type Pertj. SEMARANG”. 

INI MALAM D.M.B. 

JOSE LANTAU — KARTIKI HAMZA — 
A. USMAN — R. SUNIATI 

Kotjak — Lutju! 
Menggembirakan ! 

Penuh lagu2 dan njanjian2 jang menarik ! 

(u. 13 tahu 

Idzin No. 1492/IN/A/172.    

ciut 

 


