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- politik dari 

“tak akan mempunjai konsekwen- Lab abinlimssi Pa 

“pemerintah Mesir tetap tak bero- 

- djau politik mengatakan. 

  

   

Pa Har a Lengganan ( bi Ja 

It . Rp. 0.80 per mm, kol. 
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mna Ge “sik Washington, bahwa sikap ' resmi 
dari. pemerintah Amerika teritun 
berhentinja Presiden M     

  

    deral Mohammad Nadjib, 
bahwa peristiwa2 jang 
      

   

di Kairo itu merupakan alah politik « 
   

€ . 

Dalam keterangannja pada hari 
Kemis, seorang djurubitjara state 
departmeny mengatakan, bahwa me, 
nurut pendapat Kementeriannja, ke- 
djadian2 di Mesir itu tdak ada hu-f 
bungannja dengan politik luar nege 
ri Mesir. 
Ditambahkannja, bahwa menurut 

para export, penjelesaian masaalah 
Terusan Suez tidak terpengaruh oleh 
perkembangan2 tsb. 

Oleh kalangan2 resmi " Amerika 
Nadjib dipandang lebih ,,pro-Barat” 
daripada penggantinja, Letnan Kolo- 
nel Djamal Abdel Nassir, tetapi hal 
itu tidak akan mempunjai sesuatu 
pengaruh jang njata terhadap poli- 
tik Pemerintah Mesir. 4 
Dikatakan seterusnja, bahwa mung 

kin tidak akan ada suatu  pengera- 
san atau pengendoran dari politik 
non-kooperasi dengan negara? Ba- 
rat jang baru? ini telah diumumkan: | 
Politik netral itu tampaknja adalah 

Dewan Revolusioner 
dan hanja terdapat sedikit alasan 
untuk menduga, bahwa politk itu 
akan berobah. 

Mesir dengan resmi telah menja- 

Ye 

etami. SA 

muka Rp. 11.— dalam kota Smg. 
muanja sudah ternrasuk meterai). 

  

wartakan dari | 

   

  

tah, | 
terdjadi | 

  

   

  

TAN Langen 

Suara Merdeka”.     
      

   

  

Harga etjeran 60 sen p. lembar. 

“ 

    

Semuanja — Nadjib 

kan-pasukan I 

  

bil oleh Dewan Revol 
Sel: 1 

4 

Atas pertanjaan Saleh Salam me- 
nerangkan,. bahwa hal ini mungkin 
akan berlangsung paling lama satu 
atau dua bulan, Sebelum Nadjib m 
letakkan djabatannja semua  opsir 
dari Dewan Revolusioner memutus- 
kan dua hari sebelumnja, supaja 
memberikan kekuasaan kepada Na- | 
djib dap mereka kembali ke rumah 
masing2, tetapi menteri Bimbingan 

   » '   takan tak senang dengan penolakan 
Amerika untuk memberikan bantu-! 
an militer sampai sengketa Suez di|kan kepada Dewan Revolusioner. 
selesa'kan. Konflik Suez dan sikap 

— Amerika terhadap bantuan2 sendjata' Nasher jang kini memegang 'djaba- 
itu kabarnja telah menjebabkan De tan perdana menteri akan memang- 
wan Revolusioner Mesir mengambil 
sikap netral. 

Reaksi New Delhi. 
AFP wartakan dari New Del- 

hi, bahwa - kedjadian?2 di Kairo 

k dap-ikatan2. persaudara-/ 
an dan saling mengerti, jang te- 
lah mendjadi lebih erat  baru2 
ini antara kedua negeri itu. 

Sumber2 itu menegaskan, bah- 
wa terketjuali Nadjib, team” 

bah, dan berhentinja Nadjib itu 
adalah suatu insiden dalam ne- 

Tk 
Dari Madrid AEP seterusnja me-j 

wartakan, penggantian  Djenderal 
Mohammad Nadjib oleh Letnan Ko 
lonel Kamal Abdel Nassir selaku 
Perdana Menteri tidak akan mem- 
pengaruhi setjara drast$ hubungan2 
Spanjol-Mesir. Demikian para pen'n 

Dikatakan seterusnja, bahwa Spa- 

njol dibandingkan dengan lain2 ne- 
gara leb'h menaruh perhatian da- 
lam penjelenggaraan dalam negeri 

   
   

Mesir. Diperingatkannja, bahwa 
Objek2 politi r negeri Mesir ter 
-utama ditud pada Suez, dan 
mempunja' p aan jang era4 de- 
ngan politik -Spanjol- jang ditudju- 
kan kepada Dyjibraltar. 

Beberapa minggu jang lalu telah 
tersiar -berjta2 jang mengatakan, 
bahwa Nadjib akan” mengundjungi 
ibukota Spanjol pada saa, Ratu Fti- 
zabeth mengadakan kundjungan ke 
Djibraltar. 

Kantor berita ..Tass” 
Kemis mewartakan dengan singkat 
pengunduran diri Djenderal Moham |. 
mad Nadjib dalam ber'tanja jang 
berasal dari Kairo dengan pengumu 
man bahwa Djamal Abdel Nassir te 
lah diangka, mendjadi Perdana 
teri dan Presiden dari Dewan Revo 
lusioner. “& 

.Tass” mengumumkan pula isi da! 
ri komunike resmi jang menjatakan. 
bahwa Dewan Revolusioner akan 
memegang kekuasaan penuh, hingga 
tugas pertama dari revolusi telah 
terpenuhi, jakni mengusir" pendja- 
djah2 dari wilajah Mesir. $ 

Siaran Radio Moskow jang di tu- 
djukan kepada negara2 Arab pada 
hari Kemis memberikan ura'an sing | 
kat dari komunike resmi Dewan Re 

| volusioner tanpa komentar. 

Pernjataan delegasi Mesir 
di PBB. UU 

Dari New York AFP mewar- 

Nasional Saleh Salam menenta 

Dewan Revolusioner guna m4 

|...Selandjutnja-1 

pada hari: 

em 

kta 

dan minta supaja kekuasaan diserah- 

Gamal  Abbel Letnan Kolonel 

ku.djabatan sebagai kepala negara 
dan kalau perlu dengan dibantu eleh 

-mewakili 
negara, seperti permintaan surat2 ke 
pertjajaan para duta,besar asing, de- 
mikian major Saleh Salem.      
menjangkal berita2, bahwa di Mesir 
telah diumumkan undang? dalamf 
keadaan bahaja. Sesuatu penangka- 
pan belum ada demikian katanja. 
Pada achirnja ditegaskan, bahwa 
perhubungan dengan Sudan tidak di- 
pengaruhi oleh probahan2 jang ter- 
djadi di Mesir. (Ant). 

: Akibat2nja. 
Tapi seterusnja menurut U.P. pu- 

tusan Dewan Revolusioner tsb. di- 
terima dengan tenang oleh rakjat 
Mesir dan untuk menghadapi segala 
kemungkinan telah diumumkan mu- 
lai berlakunja keadaan darurat.) 
Djenderal Nadjib sedjak hari Kemis 
il. dikenakan: hukuman penahanan 
dirumah... Nadjib sedjak hari Sela- 
sa il. sudah tidak meninggalkan ru- 
mahnja, dan ia djuga tak mengha- 
dliri sidang Dewan Revolusioner ma- 

lam Kemis j.l. 
Sementara itu A.F.P. ' mengabur 

kan dari Loridon, bahwa menurut 
kalangan? diplomatik di Londen pa- 
da hari Kemis kemaren .,coup detat” 
baru di-Mesir jang telah membawa 
berhentinja djenderal Nadjib mung- 
kin dapat menggontjangkan stabili 
teit pemerintah Mesir dan banjak 
kemungkinannja akan  mempunjai 
akibat besar terhadap perhubungan2 
antara Inggeris dan Mesir serta ter 
hadap politik dan militer diseluruh 

| Timur Tengah. 
Kalangan2 Kementerian Luar Nc- 

gri Inggeris dalam pada itu berke- 
simpulan, bahwa menurut  tanda2 
lachir2 ini, bahwa kol. Abdel Nasser 
rupanja telah memperkuat pimpinan 
nja atas golongan2 opsir2 jang tu- 
rut memerintah negara dan keada- 
annja sekarang telah mentjapai ting- 

Ikat jg. menentukan. Kalangan Ke- 
'menterian luar negeri Inggeris tsb. 
menambahkan, bahwa perkembang- 
an2 itu  setidak-tidaknja untuk se- 
mentara ini hanja mempunjai aspek 
dalam negeri. 

  

|nja, bahwa perkembangan baru2 
ini di Kairo tak akan  banjak 

| mengobah. politik luar negeri 
Mesir, terutama dalam mengha- 
dapi masalah Palestina. | 

Diniatakan selandjutnja, bah-   takan, bahwa kalangan delegasi | 

Mesir di PBB pada malam 
'at telah mengeluarkan pen    

Matjam Pertaruhai 
dung — 1 Manggi 

SEKARANG di Bandung 
    

dipelbagai tempat 
stasion, di -standplaats autobus, 

ip 

wangi djalan Astana-anjar, di 

waktu satu hari satu malam. B 

dikan bahan tebakan. . Sampai   manggis” itu. 

“Baru Jang Populer Di Ban- 
Bisa Laku Rp 160.— 

manggis”. Peristiwa itu bukan sadja terdjadi disatu tempat, tapi 
dimana ada banjak orang seperti 

pompa bensin dipinggir hotel Homann, didepan Bioskop Silih- 

umum lainnja. ,,Tebakan isi manggis” itu berlangsung dari pagi 
sampai malam. Orang2' jang turut serta adalah dari pelbagai ma- 

tjam, ada supir, ada tukang mas, anak. sekolah, tukang betja, tu- 

kang dagang dan sebagainja, tua muda, dari pelbagai golongan 
bangsa seperti Indonesia, Tionghoa dan Arab. 

Dalam tebakan itu orang mempertarohkan 
ringgit sampai ratusan rupiah, 
jung telah menderita kekalahan 

hari tebakan itu (paling sedikitnja jang berisi 4 bidji 
jang paling  banjak isinja sampai 1 ng 
jang berisi 12 sbidji itu harganja sampai Rp 100-— untuk di djg- 

adanja tiridakan jang berwadjib 

wa berhentinja Nadjib- itu adalah 
bersifat intern. 
— 

Manggi se— 

£y 
5 

aa 

sedang ramai musim tebakan 

di depan 

'oplet dan taxi dialun2, didekat " 

Pasar Tegallega, dan ditempat2 

uang dari se- 

bahkan dikabarkan ada orang 

sampai Rp 6.000— dalam 

uah2 manggis jang didjadikan ba- 
sedangkan 

bidji Satu buah manggis 

djauh belum terdengar sebegitu 
permainan ' tebakan terhadap 

aa ON mna 

Salah satu gambar jang terbaru dari letnan kolonel Gamal Abdel Nasser 
(kiri) Jang kini memegang pimpinan pemerintahan Mesir. 
duduk djenderal Nadjib dan kanan ialah djenderal major Abdul Hakim 
Amer, panglima tertinggi angkatan perang Mesir, sedang menghadliri 

suatu parade kemiliteran di Cairo. 

Sementara Di Mesir 
Tanpa Presiden Baru 
Sebelum Pasukan2 Inggris Ditarik Mundur 

DI MESIR TIDAK akan ada presiden baru 
nggeris ditarik mun dur, demikian major Saleh Salam 

menteri Bimbingan Nasional Mesir 
pers asing di Kairo pada hari Kemis tg. 25 Pebruari. 
sir tidak akan mempunjai presiden dalam suatu masa peralihan, 
demikian katanja, dan ini akan berachir apabila pasukan-pasukan 
Inggeris ditarik mundur dari Mesir. Keputusan ini katanja diam- 

Jewan Revolusioner pa da hari Kemis tg. 25 Pebruari jl. 
andjutnja major Saleh Salam menerangkan, bahwa bekas vresi- 

den Mesir Nadjib tidak ditangka p. Kami hanja minta padanja su- 
paja untuk sementara waktu djangan meninggalkan rumah. 

leh Sanga Ma 2 Fuguran .sedjumlah | 
. an. 

& Abdel Amer 

   
    

   

   

Ditengah 

Ditahan Dirumah 

sebelum pasu- 

dalam pertjakapan dengan 
“Republik Me- 

Achirnja sumber2 Amerika di 
Washington jang kompeten semen- 
tara itu menjatakan, bahwa berhen- 
tinja Nadjib sebagai presiden dan 
perdana menteri setidak-tidaknja un- 
tuk sementara ini tidak akan mero- 
bah politik kenetralan Mesir antara 
Timur dan Barat. (Ant.). 

Merapi Sela- 
: -—.. 

ma Pebruari 
Paling Giat Ialah Pada 

Tel. 16 jbl. 
PENDJELASAN tentang ke- 

adaan Merapi selama bulan Pe- 
bruari adalah sbb: Guguran2 jg 

paling terbanjak ditjatat jalah jg 
adi pada tgl. 16. Pada tang- 

Ke jadian gempa bumi 
ig terbanjak jalah pada tgl. 16, 
22, dan tgl. 23 jang masing2 ter- 
djadi 8 kali. : 5 

Pada hari Djum'at - kemaren, 
tidak ada kedjadian2 jg luar bia- 
sa. Guguran2 berapi besar dan 
ketjil terus menerus kelihatan 
dari pos2 Selo, Krindjing dan 
Babadan. Tempo2 “tampak djuga 
adanja gloedwolk. Dari pos Pla- | 
wangan terlihat adania asap tebal 
dari sulfatara. Seismograf Baba- 
dan pada hari itu selainnja me- 
nerima getaran micro, djuga 

| SMG, SAPTU 27 PEBR., 1954 

(Gelaran Bagi Leto. | 
Nassir Jang Kini Pes 

Muka na Dt Mesir 
| Sudah Lebih Setengah 

         

   
    

TAHUN KE IX Ne. 15. 
3 

# ka. 

  

   
    

   

  

»: 

Ea | gulingan 
mendjadi - Mesir. berumur 
kan gerakan .,Opsir Muda” jang 
sa radja Farouk untuk meninggal 
kolonel Abdul Nassir berasal dari 
sa dalam gerakan militer Mesir 
pada waktu mana Abdul Nassir 

| Farouk untuk mengangkat Nahas 
Dalam bulan Djuni tahun jl. 

Abdul Nassir telah diangkat men- 
djadi wakil PM dan menteri da- 
lam negeri. Dalam bulan Agus- 
tus tahun 1953 ketika djenderal 
Nadjib naik hadji, ia diangkat 
mendjadi pendjabat presiden Me- 
sir. Dalam bulan Oktober ia se- 
laku menteri dalam negeri digan- 
ti oleh Mohiedin tetapi tetap 
mendjabat wakil PM. 

Mengenai soal Suez  Nassir 
pernjataannja lebih tegas daripa- 
da Nadjib, jang dalam hal ini 
ialah moderat. Berulang2 Nassir 
meminta penarikan mundur se- 
tjepat mungkin pasukan? Ingge- 
ris dari daerah Terusan Suez se- 

Kena Padjak 
Tinggal Di 
Nederland,: 

Perobahan21 Izin Mene- 
tap Bagi Peladjar2 Indo- 
nesia Dinegeri Belanda 
TENTANG KEADAAN pela- 

djar2 Indonesia di-negeri Belanda, 
Menteri P.P. & K. Mr. Moh. 
Yam'n menerangkan kepada ,,An- 
tara” bahwa Pemerintah Indone- 
sia senantiasa menaruh perhatian 
penuh terhadap peladjar2 Indone- 
sia jang sedang menuntut penge- 
tahuan diluar negeri, terutama pa- 
da keadaan peladjar2 dinegeri Be- 
landa. Pada waktu ini sedang di- 
pk'irkan dan ditjarikan djalan ba- 
gaimana pemuda2 Indonesia da- 
pat meng'kuti peladjaran2 diluar 
negeri sebaik2nja. Berita2 dari 
Amsterdam tentang idzin tinggal 
di Nederland bagi peladjar2 Indo- 
nes'a jang menimbulkan kegelisa- 
han dikalangan peladjar2 jang 
bersangkutan menarik sekali per- 
hatian Menteri Moh. Yamin. 

Selandjutnja mengenai berita peng 

ganti termijn izip tinggal “(verblijfs- 
vergunning) peladjiar: Indonesia di 
Nederland Djum'at ini ,,Antara” 
mendapat keterangan dari dinas uru- 
San bangsa asing di Den Haag, bah- 
wa perubahan itu semata2 berhubu- 
ngan dengan rentjana untuk diada- 
kannja penarikan  sematjam padjak 
untuk pemberian izin tinggal kepada 
seluruh orang2 asing jang tinggal di 
Nederland. Berhubung dengan per- 
aturan fiscaal administratief — baru2 
ini ditetapkan sebelum keluarnja pe- 
netapan kementerian tentang ,.pa-   mentjatat gempa bumi 2 kali, 

13.39, dan masing2 luasnja 1 mm 
|lamanja 1 menit. 

MENJAMBUNG BERITA 

isitu pada djam 12.30 dan djam 

- dari Amsterdam. 

 Eisenhower Tawarkan 

Bantuan Pada India 
Sanggup Memberi Bantuan Mi- 

liter Bila India Memer- 
lukannja 

kat kepada India, bahwa Amerika sanggup memberi bantuan mi- 
liter, seterusnja dapat diwartakan bahwa 

djak” itu, buat sementara waktu izin 

tinggal tjuma2 hanja diberikan tiap 
kali tiga bulan. Demikian ,,Antara” 

mengenai tawaran Amerika Seri- 

surat dari Presiden 

ri Faluga”. Abdul Nassir ialah jang dalam tahun 1942 mulai 
mengadakan komplotan untuk menggulingkan Partai Wafd jang 
Tan oleh Nahas Pasha. Inggeris ketika itu memaksa 

har 

'kan mengapa diambil keputusan 
untuk mengenjahkaan “Nadjib. 

Eisenhower tadi disampaikan kepada PM India Nehru ketika ha- 
ri Rebo j.l., oleh dutabesar George Allen. Eisenhower menjatakan 
dalam suratnja, apabila pemerintah India berpendapat, bahwa 
»keadaan memerlukan adanja bantuan militer, dari matjam jang 
termaktub dalam undang2 keamanan bersama Amerika Serikat”, 
maka Nehru dapat ,,memastikan, bahwa permintaannja akan men- 

»Bantuan A.S. kepada Pa- 
kistan bukan untuk agre- 
SE”, . 

Eisenhower menandaskan  da- 
lam suratnja tadi, bahwa bantu- 

Pakistan itu ,,sama sekali tidak 
ditudjukan terhadap India”. Apa- 
bila bantuan militer jang diberi- 
kan Amerika kepada salah satu 
negara, diantaranja Pakistan, di- 
pakai untuk melakukan agresi 
terhadap negara Jain, kata Eisen- 
hower, maka ia akan ,.melaku- 
kan tindakan jang setimpal, di- 
dalam dan diluar PBB, untuk 
menghantjurkan agresi itu”. 

Pakt Turki-Pakistan untuk 
kepentingan Dunia Merde- 
ka F 2 

Eisenhower mengatakan  sete- 
rusnja, bahwa pakt Turki-Pakis- 
tan jang kini sedang dirunding- 
kan itu, merupakan bukti kuat 
bahwa negara2 ini . membuntjai 
maksud untuk mempertahankan 
Oi 

Pikatakannia, bahwa setelah 
ia dengan teliti mempeladjari ke- 
adaan di Timur Tengah, maka 
ia menarik kesimpulan bahwa 

dapat simpati” Eisenhower untuk dipertimbangkan. 

an militer dari Amerika kepada: 

perundingan antara Turki dan 
Pakistan mengenai masalah2 ke- 
amanan itu bukan hanja akan 
melajani kepentingan kedua ne- 
gara ini sadja, tapi djuga kepen- 
.tingan seluruh dunia merdeka”. 

Amerika sudah beri & 
akan tetap beri bantuan. 

Eisenhower menjatakan,  bah- 
wa Amerika telah memberi ban- 
tuan ekonomi kepada India, dan 
bahwa ia telah . mengandjunkan 
kepada Kongres Amerika Serikat 
Hata bantuan kepada India ini 
terus diberikan. 

Kemudian dikatakannja, 
wa menurut pendapatnja, 
lah untuk kepentingan dunia 
merdeka, bahwa India” 'mempu- 
njai daja pertahanan militer iang 
kuat”. 

Sesudah memudji tjara jang 
effisien jang dipakai oleh peme- 
rintah India dalam usaha menju- 

bah- 
ada: 

sun angkatan perangnja,  Eisens 
hower lalu mengatakan, bahwa 
ia ,,imenjesal, bahwa mengenai 
soal bantuan militer telah timbul 

Col. Djamal Abdul 
egang Pimpinan 

Tahun Siapkan Peng- | 

Nadjib ? 
al Abdul Nassir, jang sekarang 
tahun dan ialah jang mendiri- 

  

Hukuman 

Mati 
Tidak Akan Didjatuh-' 

kan Pada Nadjib | 

jang 

  

REGIME militer Mesir 
baru mengumumkan pada hari 
Kemis, bahwa pemerintah telah 
menguasai sepenuhnja Anskatan 
Darat serta Polisi dan bahwa pe- 

au tahuw.1962 telah mpinak: |merintah tidak bermaksud men- 

kan Mesir. Seperti Nadjib, letnan 
keluarga kaum tani dan berdja- 

ke Palestina dalam tahun 1948 
mendapat sebutan ,,Matjan da- 

radja 
“Pasha mendjadi PM. 

bagai sjarat mutlak bagi perhu- 
bungan baik antara Inggeris dan 
Mesir di hari datang. Dalam sta- 
Mana pada tgl. 9 Oktober 
1953  Nassir “ mengemukakan, 
bahwa ,kaum imperialis Inggeris 

s mengerti, bahwa waktunja 
sudah lIampau bagi pemerintah- 
an2 boneka dan bahwa pemerin- 
tahan baru jang timbul dari ka- 
langan rakiat tak pernah meng- 
anggap tperundingan sebagai sa- 
tu2-nja djalan untuk  mentjapai 
tjita2 nasional”. (Antara-UP) 

Sudah 6 bulan lebih Abdul 
Nassir persiapkan pendja- 
tuhan Nadjib. 

Sementara itu wartawan AFP 
Edwin Forte tulis mengenai dja- 
tuhnja  Djenderal Muhammad 
Nadjib di Mesir, bahwa Kolonel 
Djamal Abdul Nassir jang meng- 
gantikannja sebagai perdana men- 
ter dan kepala Dewan . Revolu-. 
sioner itu, sudah 6 bulan lebih 

    

nja memasuk-masukkan te- 
mar 2nja kedalam ,,sleutel posi- 
ties”, kedudukan2 penting. 

Abdul Nassir telah angkat Ko- 
lonel Abdul Hakim Amir seba- 
gai panglima angkatan perang 
Mesir, kolonel Zakaria Muhyid- 
din sebagai menteri dalam nege- 
rr dan kepala dinas rahasia ten- 
tara: Kamal Hussein achir2 ini 
diangkat djadi komandan ,,natio- 
nal guard”, korps pembela tanah 

ngan erat dengan Letkal Abdul 
Nassir. 

Dalam keadaan sematjam ini, 
mudahlah bai AU Nassir un- 
tuk 'merebut pimpinan: ia sudah 
pasti disetudjui oleh 11 orang 
rekannja didalam Dewan  Revo- 
lusioner: ia berspekulasi menda- 
pat sokongan tentara dan polisi. 

5 hari jl. Kolonel Muh. 

kat. . 
Tetapi, kata Edwin Forte, ku- 

rang mudahlah untuk menerang- 

umnja, tar L 
djukZ bahwa akan datang move 
sematjam ini, ketjuali bahwa aide 
de camp Nadjib, Kolonel Muham- 
mad Riyad, jang memimpin pu- 
la pengawal  pribadinja, S hari 
il. melalui Paris, dalam perdja- 
lanannja ke Amerika Serikat. 

Kolonel Muh. Riyad  bermak- 
sud ,,mempeladjari tindakan? ke- 
amanan untuk melindungi presi- 
den Amerika Serikat”. 

Mungkin ini hanja kebetulan 
sadja. Mungkin coup d'etat ter- 
hadap Nadjib ini bisa  terdjadi 
djuga-setiap saat. 

Menurut kalangan2 jans sudah 
lama memperhatikan perkembang- 
an2 di Mesir, Abdul Nassir ada- 
lah tokoh jang membimbing po- 
litik Mesir hingga kini. Demiki- 
anlah tulis wartawan AFP tadi. 
DEWAN Revolusioner Mesir, jg 

memegang kekuasaan di Mesir sesu 
dah radja Farouk didjatuhkan, se- 
perti kita ketahui terdiri dari 12 
orang (terhitung Djenderal Muh. 
Nadjib pula). 3 

Djuli 1952 Djend. Muh. Nadjib 

menjatakan dirinja sebagai pangli- 
mabesar, monarchi Mesir runtuh. 
Segala partai politik dalam bulan 
Djanuari 1953. jl. dibubarkannja, 
dan sebagai penggantnja dibentuk 
Gerakan Pembebas Mesir. Sebagai 

gerakan ini diangkatnja 
Let. Kol. Djamal Abdul Nassir. Na- 
djb sendiri didjadikan preside, me 
rangkap perdana menteri ketika Dju 
ni 1953, setelah sebuah. sub-panitya 
konstitusionil-'mengandjurkan supa- 
ja Mesir mendjadi republik. 

Orang jang dipilih ' Muh. Nadjib 
sebagai tangan-kanannja  — menteri 
dalam negeri merangkap wakil per- 
dana menteri — ialah Let. Kol. Dja 
mal Abdul Nassir djuga. 1 
Anggota2 Dewan Revolusioner Me: 

s'r ialah: Djend. Muh.. Nadjib, Let. 
Kol. Abdul Nassir, Major ' Saleh 

Salim, wing-commander Djamal Sa- 
lim, Djend. Maj. Abdurrahim Asin, 
Let. Kol. Anwar as-Sadat, Let. Kol. 
Zakaria Muhyiddin, sguadron lea: 
der Hassan Ibrahim, Major Kama- 
luddin Hussein, Let. Kol. Hussein 
as-Samf'e, wing commander Abdul: 
latif Baghdadi dan Major Khalid 
Muhyiddin. 

Tetapi, menurut  kalangan2 jang 
memperbatikannja, Let. Kol. Djamal 
Abdul Nassir, jang digambarkan se 
bagai tjampuran demagoog dan rea- 
list itu, sudah lama diduga akan 
merebut kekuasaan”, (Reuter). 

Demonstrasi PRO Nadjib 
di Sudan. 

Sementara itu perdana menteri 
Sudan al Azfari Kamis mengata- 
kan, bahwa peladjar2 sekolah 
college agama Kopt di Khartoum 

pemimpin 

    demikian banjak spekulasi”. 
: . (Antara-UP). 

telah mengadakan demonstrasi 
ketji'”, dalam mana mereka ber- 

air. Dan ketiga-tiganja berhubu- | 

Riyad ke Amerika Seri- | 

'Latakia dan Deir ez Zor. 

Gjatuhi hukuman mati terhadap 
adjib bekas Perdana Menteri 

dan Presiden. Dalam pengumu- 
mannja Menteri Pembimbing na- 
sional Major Saleh Salim menga- 
takan, ,,Dahwa kita telah mengua- 
sai sepenuhnja Angkatan Darat 
dan Polisi. Kita dapat memper- 
unakan penjelesaian jang bersi- 
at rendah seperti membunuh 

| Djenderal Nadjib, tetapi kita tak 
|akan mempergunakan tjara2 se- 
|matjam itu, sekalipun menghada- 
pi musuk”. Nadjib kini ditahan 
dirumah. Dewan Revolusioner 
|jang beranggotakan 11 orang pa- 
da malam Djum'at telah meng- 
adakan sidangnja jang pertama 
kali idpimpin oleh Nassir. 1 

(Antara-UP). 

Siapa Untung ? 
Hasil2 undian uang besar Dja- 

karta menurut berita sementara 
'adalah sbb.: hadiah Rp. 25.000.— 
nomer 275.149 Djakarta. Rp. 
10.000,— nomer 207.014 Makas- 
sar, nomer 333.408 Palembang, 
nomer 294.928 Makassar: — Ant. 

  
.sekwensi jang harus kita perhatikan 
$ 

  

  

Bantulah : 

DOMPET MERAPI     

  

Sebagai Warganegara. | 

EDISI POS. 

  

Anggauta Angkatan Perang Boleh . 
Ikut Dalam Pemilihan Umum 
Tapi Tidak Sebagai Organisasi — Pesan 

Pd. KSAD 

DUA HARI BER-TURUT2 
bruari 1954 telah diadakan Kon perensi 

jaitu, pada tgl. 25 dan 26 Pe- 
Perwira2 Penerangan 

Angkatan Darat seluruh Territo rium, ketjuali Territorium 1 dan 
V jang tidak dapat hadir karena 
diadakan diruangan rapat MBAD 
rangan A.D. dan dihadiri diuga 
rakan dalam konperensi adalah mengenai 
lam lingkungan A.D. Pd. KSAD, 

berhalangan. Konperensi tsb. 
dibawah pimpinanKepala. Pene- 

oleh KSAD. Hal2 fang dibitja- 
pemilihan umum da- 

Kolonel Bambang Sugeng pada 
hari pembukaan konperensi itu telah mengutjapkan pidato sam- 
butan jang singkat, 

Oleh. Pd. KSAD dikatakan, bhw 
pemilihan umum jang akan datang 
akan merupakan pemilihan umum 
jang pertama didalam sedjarah ne- 
gara Indonesia. Untuk itu maka 
A.D. jang diperkenankan pula utk. 
turut serta didalam pemilihan 

wnum jang akan datang, harus 
mempersiapkan diri pula untuk tu- 
rut . menjelenggarakan agar 

pemilihan umum itu bisa didjalan- 

kan dengan tenteram, aman dan ter 
tib. Perlu kami ' sampaikan disini 
bahwa anggota2 Angkatan Perang 
diberi hak, malah “dapat dikatakan 
diwadjibkan, untuk “dapatnja turut 
serta memilih atau dipilih. Keten- 

tuan ini sudah barang tentu memba 
wa saran2 dan element2 serta kon- 

dengan dalam2 dap sungguh2. 

Angkatan Perang sebagai alat ne- 
gara jang mempunjai suatu tugas 

  

rang sedang diusahakan 

lihara berusaha mendjaga 

ga sekarang Ramu 
ging mentah dan atjapkali   

—Ramu Ditjarikan,,Ibu“— 
Hendak Dilihat Reaksinja Bila Bergaul 

Dengan Serigala2 
BEBERAPA HARI jang lalu ,,Suara , 

gambar Ramu. seorang anak jang dipelihara 

oleh dokter2 

(India Utara) agar dia pulih kembali sebagai manusia, lebih lan- 
diut didapat keterangan bahwa sekarang para ahli disana sedang 
berusaha mentjari serigala dan lain2 binatang buas untuk di kete- 
mukan dengan Ramu. Dengan pertemuan itu akan diketahui ba- 
gaimana ,,pergaulannja”. Sementara itu menurut ,,Utusan Mela- 
je, seorang ahli bangsa Inggris menjatakan, 

nar2 telah dipelihara oleh binatang2 buas. Selandjutnja dia. ber- 
pendapat badan Ramu telah mendjadi bongkok karena dia selalu 
berbaring didulam liang jang sempit dimana binatang jang meme- 

agar Ramu tidak 
agar tidak diganggu oleh lain2 binatang. 
tampak tanda2nja bahwa Ramu pernah berdiri. Bagaimana per- 
Ijobaan2 ahli itu menemukan Ramu dengan 
tang2 buas lainnja, umum menunggu hasilnja. Jang terang, hing- 

belum bisa bitjara, hanja suka 1 
meraung2. Bila ada orang mentjoba 

memegang, dia mentjoba menggigit. 

Merdeka” telah muat 

serigala dan seka- 
rumah. sakit di Lucknaw 

bahwa Ramu be- 

keluar dari liang, 
Telapak kakinja tidak 

serigala dan bina- 

makan da-     

  

Syria, dikota tersebut kini 
djendral Adib Shishakly. 

Berita2 lain menurut siaran Radio 

Aleppo menjatakan, bahwa coup mi- 

liter tadi disokong oleh - peladjar2 
dan semua lapisan rakjat Syria, jg. 
Kemis pagi telah terdjadi di Aleppo, 

Radio 

Aleppo selandjutnja mengumumkan, 
bahwa rakjat dan tentara di Homs 
'dan Hama kemudian ikut membe- 
rontak. Menurut siaran tadi kaum 

pemberontak di Aleppo dipimpin 
oleh Kapten Mustapa Hamdoun, se- 
dangkan mereka jang memberontak 
di Deir ez Zor dipelopori oleh Let- 
nan Kolonel Amin Idu Assaf, Pang- 
lima Distrik Militer bagian Timur 
Laut Syria jang berbatasan dengan 
Irak. Radio Aleppo mengumumkan, 
gerakan revolusi militer ini dibentuk 
dibawah pimpinan Kolonel Mustafa 
Hamdoun jang disokong oleh ko- 
mandan2 dibagian 
Laut dan Timur Laut Syria. Dalam 
siaran itu diserukan kepada semua 
kawan seperdjuangan bersendjata, 
supaja menggabungka, diri dalam 
'gerakan tersebut, guna memisahkan 
diri dari Damaskus 
jang berada dibawah pimpinan Djen- 
dral Adib Shishakly. 

tentara Barat 

Rado Aleppo dalam siarannja me- 
nuntut supaja Shishakly meningsal- 
kan wilajah Syria, sesudah mana ge- 
rakan tadi akan diachiri. Dan ser- 
dadu2 akan kembali ke kamp mere- 
ka. Dalam seruan jang ditudjukan 
kepada rakjat Syria, radio Aleppo 
mengadjak mereka supaja mengusir 
»budak dan agen imperialis”  Shis- 
hakly. Kaum pemberontak Syria mc- 
nuduh Shishakly mentjoba memak- 
sakan Pemerintahan fasis dan  ter- 
njata tidak didjalankan perobahan2 
di djadjahannja ketika tentara me- 
njokong perebutan2 kekuasaan oleh 
'Shishakly pada tahun 1952. Berita? 
jang tersiar di Beirut ' menjatakan, 
kaum pemberontak di Syria meng- 
angkat Hassim El Attasy sebagai 
Presiden Syria jang sah. El Attasy 
adalah Presiden Syria jang ketika 
Shishakly merebut kekuasaan pemc-   pekik: »Hidup Nadjib!”. rintahan tahun 1952. 

  

KEMENTERIAN LUAR negeri 
Israel pada” hari Kemis tidak ber- 
sedia memberi komentar tentang ber 
hentinja Nadjib dengan mengatakan 
bahwa peristiwa itu kini masih baru 
sadja untuk dapat diketahui effek- 
nja terhadap keadaan “Timur Te- 
ngah. umumnja. D'kemukakan bah- 
wa peristiwa2 di Mesir itu adalah 
semata2 soal dalam negeri Mesir. 
Kalangan2 politik Israel dalam     pada itu dengan terus terang me- 

s 

  

njatakan bahwa perkembangan di 
Mesir tadi harus merupakan ..pela- 

|djaran baru ,.bagi para diplomat Ba 
rat, ,,terutama bagi State  Depart- 
ment”, jang mendasarkan rentjana2 

| mereka untuk Timur Tengah pada 
Istabiliteit pemerintahan2 — negara? 
Arab.  Kalangan2 tsb selandjutnja 

| mengemukakan bahwa Israel seka- 
|ratig harus lebih waspada lagi, ka- 
br pengganti Nadjib, kolonel Dja- 
mal Abdul Nassir adalah terkenal 

8 

  

  

sebar 

    

sebagai seorang nasionalis ek- 
strim”, berlainan dengan Nadjib jg 
dikatakan  mempunjai pengaruh 
moderat”. ( 

Kalangan2 pemerintah Irag di 
Baghdad kini sedang mengikuti dgn 
seksama perkembangan2 terachir di 
Mesir, tetapi mereka pada - umum- 
nja berpendapat bahwa perletakan 
djabatan  Nadjib sebagai presiden 
dan perdana menteri 

2 

pak Swan 
£ y Map 

  

Mesir tidak 

Israel Harus Lebih Waspada 
seketika akan menjebabkan  adanja 
perobahan2 dalam hubungan2 anta- 
ta Irag dan Mesir. 
Kalangan? Irag ini djuga berpen- 

dapa bahwa perpetjahan antara Na 
diib dan anggota2 Dewan  Revolu- 
sioner Mesir lainnja itu ialah di se- 
babkan 'oleh sikap - moderat dari 
Nadjib, terutama jang mengenai 
"pendirian terhadap Inggris menge- 
hai masalah daerah Terusan Suez. 

(Antara—AFP). 

  

up Di £ 
Shishakly Diusir Dari Negerinja — Ge- 

rakan Militer Dibawah Pimpinan 

Kolonel Mustafa Hamdoun 
MENURUT KABAR? tidak resmi jang sampai di London pa 

da hari Kemis, kepala negara dan panglima tertinggi Syria, djende- 
ral Adib Shishakly telah diusir dari pemerintahan dalam suatu coup 
@etat. Berita2 lainnja jg belum ada bukti pembenarannja sementa- 
ra itu mewartakan, bahwa suatu pemberontakan baru2 ini tlh. tim 
bul di Syria Utara. Dim. pada itu dari Bairut AFP mewartakan, 
bahwa menurut siaran radio ,,gelap” dari Alepo, sebuah kota di 

telah terdjadi pemberontakan terhadap 

Syria Selatan ' 

  

da 
J 

Supaja j 

jang sebaik-baiknja sagar . suj eewaemam aa ga Kata 

4 
tertentu, jang diberi amanat oleh 
rakjatnja, didalam bentuk rupa se- 
napan harus menundjukkan  keta- 

atan dan  ketata-terttban jang se- 
besar2nja didalam pemilihan umum 

|ja.d. Harus didjaga bahwa amanat 
rakjat jang diberikan kepada kita, 
jaitu senapan, djangan sampai diper 
gunakan untuk 'mengatjaukan dja- 

'lannja pemilihan umum. Inilah ba- 
haja jang harus kita gambarkan dan 
harus kita tjegah djangan sampai 
terdjadi. Memang, anggota A.P. jg 
merupakan warganegara pula mem- 
punjai hak selaku warganegara utk. 

turut serta didalam « pemerintahan 
setjara demokrasi. Untuk itu maka 
nja A.P. diperbolehkan untuk turut 
serta didalam pemilihan umum, te- 
tapi harus di-ingat, bahwa turut 
sertanja A.P. didalam “pemilihan 
umum itu tidaklah berarti bahwa 
A.P. sebagai organisasi turut di da- 
lam pemilihan umum, akan tetapi 

anggota2nja jang turut didalam pe- 
milihan umum sebagai warganegara. 
Makanja haruslah didjaga bahwa 
hak daripada individu daripada war 
ganegara jang didalam A.P. itu ha- 
Yus didjamin agar supaja. anggota 
A.P. jang turut serta didalam pemi 
lihan umum selaku warganegara 

djuga bebas didalam pikirannja, be 
bas didalam menentukan siapa jang 
dianggap tjakap olehnja, pantas eleh 
nja untuk mewakili ia selaku warga 
negara didalam pemerintaha, demo 
krasi. 

Inilah jang saja minta perhati- 
an dari pada Perwira Penerangan, 
agar supaja djelas disini dipisah- 
kan, bahwa didalam Pemilihan 

lah Angkatan Perang selaku or- 
ganisasi jang turut serta, akan 
tetapiwanggauta Angkatan Perang 
selaku warganegara jang turut 
serta didalam Pemilihan Umum. 
Makanja kami harapkan agar 
supaja saudara? didalam membe- 
rikan penerangan nanti kepada 
anggauta2 Angkatan Perang hen- 
daknja bisa djelas memberi bim 

|bingan, tuntutan dan penerangai 

   ag 

Pemulihan Umum kelak akan bi- 
sa berdjalan dengan aman, ten- 
teram dan tertib. (Antara) 

RMS Dapat 

  

  
Shichakly minta berhenti 
pada parlemen, 

Seterusnja Radio Damaskus hari 
Kemis mengumumkan bahwa presi- 
den Syria, djenderal Adib Shichakly 
telah menjampaikan pernjataan per- 
letakan djabatannja kepada Parle- 

men. 
Isi dari pidatonja dalam  Parle- 

men itu, menurut jang “ disiarkan 
oleh radio Damaskus mengatakan 
dengan maksud untuk menghindar 
kan pertumpahan darah rakjat, demi 

ketjintaan saja terhadap tentara dan 
terhadap tanah air Arab, terhadap 
siapa saja benar2 'ingin mengabdi, 
maka. saja menjampaikan keinginan 

saja untuk meletakkan djahatan sa- 
ja sebagai presiden Republik kepa- 
da rakja, Syria. Dengan djalan de- 

mikian saja mengharap saja dapat 
mengabdi tanah air kita, djuga saja 
mengharap agar rakjatnja terhindar 

dari mala-petaka.” 
Lebih djauh diwartakan bahwa se 

malam Shichakly telah meninggal- 

kan Syria dengan menumpang pesa 

wap terbang. 

  

  

LENTJANA BENDERA 
K.M .M.T. 

Dalam-bulan Pebruari 1954 Ien 

tiana bendera Kuo Min Tang dibi- 

kin dari nikkel jang dibeli oleh gu- 

ru? sekolah dari Djakarta sangat 

banjak dipakai oleh murid2 sekolah 

Tionghoa dan Persatuan2 Pemuda 

jang pro Pemerintahan Taiwan 

(KMT) di Djambi. 

  

Menteri Pertahanan Perantjis, Rene 

Pleyven, beserta “pangerap Buu Loc, 

kepala pemerintahan Vietnam (sebe- 
lah kanan Pleven) memeriksa tenta- 
ra Perantjis dan Vietnam di Saigon. 

  

Sendjata ? 
Dan Bantuan Militer 

Dari Belanda 
MENURUT keterangan2 jang 

dapat dikumpulkan oleh warta- 
wan Sulindo keadaan2 dibebera- 

da waktu2 terachir ini ,,hangat” 
kembali, disebabkan aktivitet2 
kaki tangan ,,RMS” didaerah itu 
mulai dipergiat" lagi. Dalam hu- 
bungan ini, beberapa kalangan 
politik pemerintah sangat menje- 
salkan sikap pemerintah Neder- 
land jang membiarkan salah se- 
orang pentolan ,,RMS” di Neder- 
land mengadakan hasutan terus 
menerus dinegeri Belanda, aJ. 
dengan pidato2 jang anti Indone- 
sia dan menghidup-hidupkan ge- 
rakan ,,RMS” sebagaimana dita. 
kukan oleh Manusama. “ 

Aksi2 anti Republik Indonesia di 
Nederland jang dilakukan oleh Ma- 
nusama dan dibiarkan sadja oleh pe 
merintah Belanda sikap kurang baik 
dalam hubungan persahabatan Indo 
nes'a—Nederland jang sampai seka- 
rang masih terikat oleh suatu Unie- 
verband.  Seterusnja ditambahkan, 
bahwa bukanlah suatu hal jang mus 

tahil, bahwa aksi2 anti R.I. di Ne- 
derland itu ada hubungannja dgn. 
gerakan »RMS” didaerah Maluku 
itu. 

Lebih landjut. dari sumber2 jang 
mengetahui, — didapat keterangan, 
bahwa pemerintah Belanda tidak ha 
nja. menjiarkan Manusama mempro- 
pagandakan ,,RMS-nja” di Neder- 
land, tetapi pun ada tanda2 bahwa 
orang2 ,,RMS” itu akan diberi ban 
tuan2 militer (sendjata) oleh peme- 
rintah Belanda, $ 
Kalangan2 resmi atas peftanjaan 

harian itu berhubung dengan keada 
an2 diatas menerangkan, a.l. bahwa 
sudah tentu  kedjadian2 itu “akan 
menjebabkan pemerintah Indonesia 
mengambil tindakan sepantasnja 
baik melalui saluran2 diplomatik   

  

atau usaha djalan lainnja. 

  

Umum jang akan datang bukan- 

pa tempat didaerah Maluku pa- 

    

  

   
    

 



   

    

   
   

  

   
   

      

   

        

     

     
   

  

   

  

   

  

   

  

   

    

   

  

   

    

   

th soal dar 

ba 

menjatakan | 

ita 
“tadi, 2 : 

y menolak, . dengi i 

pada 

dida 

mendapat kew 

utjapkan dihadapan kalang: 
kewarganegaraan Naa 

      

  

      

      

      

    
   

vitspraak tadi, har 
'hananja jang tidak akan m 

benar benar, serta dilindungi din tara 

menda, t sendjata” jang tjukup 
han2 (kalau ada) di RRT, seolah 

jata bal 

Pi 

negaraan dobbel” jang sangat sulit 

| kewarganegaraan Indonesia. Atau 

|. En Lai, seperti jang k'ta sebutkan 
Sebab sekarang akan ternjata RRT 

  

Procedure 
n melalui formalitet2 jg se-sederhana-seder- 

KF jultkan jang berkepentingan. Hendaknja- 
| lah suatu uitspraak sadja sudah dianggap tjukup! Dengan 
mintakan djaminan2 jang semestinja bahwa pernjataan (uitspraak) tadi 

an kita kepada golongan Tionghoa di Indones'a 
spraak itu djugalah kiranja pemerintah RRT jang dalam soal ,,kewarga- 

nakan kewarganegaraannja berdasar ius sanguin's | 
P w- lam hal ini nanti kita di Indonesia b'sa mengembalikan andjuran Chou 

    

2 
. 

C2 , 

ngan Mononutu di Djakarta dikatakan akan 
, aa atjara perundingan tadi, adalah 

golongan keturunan Tionghoa | 
atjara jang terpenting. 

garaan 

kan. 

ah. Sendirinja semua 

  
ia jang isinja 
tadi, diuga berisi 

ganegaraan jang didjalankan oleh pe- 
1 keturunan Tionghoa. Dengan: sisteem 
golongan keturunan Tionghoa jang ti- 
sendirinja otomatis mendjadi warga- 

te Poreslak sekarang, bahwa ada bentrokan pendapat. 
varganegaraan orang2 Tionghoa di Indonesa ini antara 

erintah kita kiranja akan tetap kepad: | 
 passief jang memberi: kewarganega- 
ghoa jang menjatakan tidak meno- 
k memandang ,,pernjataan” menolak 

d'seberang tetap dianggap Warganega- 
an pendapat ini, dengan konsekwensi2nja jg 

saatnja akan bisa timbulkan bahaja2, 
tkan penjelesaian. 

ng bisa dengan tegas memberi penjelesaian 
Jah suatu 'uitspraak jang djelas dari gole- 

3 golongan keturunan Tionghoa itu sendiri. 
longan ini jang dengan menggunakan sisteem pas- 

arganegaraan Indones'a, apakah tidak 
n suatu mitspraak (pernjataan) jang djelas, jang. di 
kalangan jang berwadjib, bahwa ia tegas? memilih 

pernjataan dan memberikan 

tentunja di 

diantiam oleh kekuasaan hukum bil: 
hwa pernjataar tadi kemudian hari di-ingkari. 

— — — Kiranja Jengan uitspraak tadi, pemerintah kita akan 
untuk meniadakan kesan? atau tudu- 
olah kita memaksakan kewarganegarz 

ini. Dan dengan uit- 

itu djuga ingin mentjari penjelesaian 
tentulah akan mengakui bahwa sisteem ius sanguinis jang ia djalankan 
itu, tidak bisa dikenakan kepada golongan keturunan Tionghoa di In- 

' donesia jang sudah menjatakan dengan tegas tegas 2 bahwa ia memilih 
kalau RRT toh masih tetap menge- 

kepada mereka: da- 

diatas, kepada alamat RRT sendiri. 
sendirilah jang akan memaksa......... 

    

  

      

   
   
   
   
    

  

   
    

  

   

      

   

    

    

   

  

   
    

    

    

      

   

  

“ 

BAHWASANJA, KINI part 
dapi Pemilihan Umum jang tem 
epi “Jalu mengenai usaha2 da 

Bana makai djelata pada umum 

akan tampak dimata rakjat djela 
.4 matjam: jaitu blok Nasionalis, 
'mikian a.l. pendapat seorang pen 

2 p anda dari pelbag 
Um ura dalam pertjakapa 

Ditegaskan selandjutnja, bah- 
a blok2 tadi akan berlangsung 
erus, sekalipun Pemilihan Umum 

ha Pang mengenai lahir- 
2 tadi kini sudah. mulai 

pada waktu 
3 edjadian2 jang 

Nenen . mengenai djumblal 
artai2 jang ada di Indonesia di- 
Oa sbb.: 

Berdasarkan Ketuhanan: .Ma- 
i, PSII, PERTI, Parkindo, 

Partai Katholiek dan Partai Mus- 
naat. "3 

erdasarkan Kebz , So- 
—. sialisme atau Komunisme: PNI, 

- PIR, Parindra, PRI, Banteng 
'R.N.,. Partai Wakil Rak- 

PKI, P.K.R, SK.L, Ika- 
Nasional Indonesia, Partai 

Rakjat Djelata, Partai Tani Indo- 
nesia, Wanita Demokrat Indone- 

3, Parki, PSI, Murba, Partai Bu 
Abidin, Partai Buruh Sarojo. 

i, Acom Crm AL 
an lain2: PDTI, Par- 

asional. 

Ud 

tai Indo 
(000 Agar tidak begitu  menjulitkan 

|. rakjat djelata, maka pendjabar tadi 
mengemukakan suatu  pertanjaan: 
apakah tidak mungkin kini diada- 
an blok2 seperti tsb diatas untuk 

memudahkan rakja, dalam memilih 
wakilnja. nanti?” Usaha tsb tidak 

mbingungkan rakjat jang masih 
buta politik dan kini sudah merasa 
bingung dalam mendengarkan pelba 

Ii matjam andjuran dari kalangan2 
tais jang pada pokok pangkalnja 

|. semua itu hampir mempunjai tudju- 
:, Ta me an jang sama, jaitu ingin menegak- 

.. kan negaranja. Sementara itu dgn. 
: j melahirkan blok2 tadi, maka susu- 

R. 

   

    

    

    

    

      

    

    

   
    

     

   

nan partai2 jang ada di Indonesia 
akan dapat disederhanakan. 

“ diktator? 

Sudukan ekonomi wasa ini, kalan 

ngakui, bahwa dalam 
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ai ke- an“        
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Pemerintah 
ng jang 
3 

     

    

     

Iselum demonstrasi berangkat, 

1, |dapat bea siswa 1 
IPP & K untuk meneruskan peladja- 
Irannja dalam seni musik ke Eropa. 

        

ISchubert, F. Chopin dan lain2 achli 
Imuziek jang terkenal didunia. Tiga 
'Inona tadi dapat mainkan instrument2 

  

| succes. 

'tor Semarang pada nanti hari Saptu 

“bersifat Malam. Gergbira dan dimu 
— Nilai djam 20.00. 

g (Lurah Sastrogandol. Penduduk Kelu 
o(rahan Redjamuljo 

“Akan Timbul 4 Blok 
— Partai2 Mulai Aktief Men 

Pemilihan Umum 
ghadapi 

ai2 mulai actief dalam mengha- 
Donia makin mendesak. Ditindjau 
ri pada pelbagai partai dan kedu- 
nja, jang belum berpengalaman 
iukan pengetahuan, nistjaja kelak 
ta blok2 jang dapat disim»ulkan 
komunis, Sosialis dan Agama, de- 
djabat jang mengikuti djalannja 
ai partai dalam menghadapi Pe- 
n dengan wartawan ,,Suara Mer- 

dangan rakjat untuk tidak - me- 
nuntut. Achirnja ditegaskan pu- 
la, dinegara manapun jang baru 
merdeka, 
tidak mengambil 1 

-agah- diktator, semua jan akan 
dileksanakan 

  

DEMONSTRASI ANTI 
KOLONIALISME 

Pada nanti hari Minggu tgl. 
| Pebr. djam 8 pagi oleh sebuah pa- 
nitya akan diselenggarakan demons- 
trasi Anti Kolonialisme. Demonstrasi 

28 

itu adalah sebagai rangkaian atjara 
dari Panitya Peringatan 21 Pebruari 
K. B. Smg. Tempat berkumpul di 
lapangan Brumbungan Smg. dan se- 

oleh 
Panitya akan diadakan pidato sam- 
|butan. Demonstrasi akan menudju 
ke Balaikota, dalam mana akan di- 
sambut oleh Walikota, dan kemudi- 
an bubaran di Tugu Muda. Organi- 

|sasi massa jang akan mengikuti itu, 
dapat berhubungan dengan Panitya 
digedung G.R.I. Gendong 1144 Smg. 

CONCERT AMAL. 
Kemis malam jbl., bertempat . di 

gedung Sin Yu She Semarang diada- 
kan pertundjukan Concert Amal un- 
tuk Fonds Merapi jang diselenggara- 
kan oleh Chung Sheng Hui (Per- 
'himpunan murid2 Chung Hwa Hui) 
Semarang. Concert tadi jang menda- 
pat perhatian besar dilakukan olen 

tiga wanita warga negara keturunan 
Tionghoa, jaitu Nn. Han It Siauw. 
umur 13 th. jg. mainkan dua iastru- 
ment, jaitu piano dan biola, - Nn. 
Khouw Wie Lan, umur 22 th. (pia- 
no) dan Nn. Lie Giok Bwee (piano). 
Dua nona jang tersebut duluan tadi 

dari Kementerian 

Lagu2 jang dimainkan a.l. Noctur- 
no, Impromptu gubahan dari F. 

tersebut tjukup bagus, hingga tiap 
lagu dapat sambutan hangat dari 
para hadlirin jang mengikuti permai- 
nannja dengan penuh perhatian dari 
awal sampai achir. Chung Sheng: 
Hui dalam langkahnja ke sosial ini 
patut dapat penghargaan, karena tin 
dakan tersebut dapat dikatakan suatu 

  
ULANG TAHUN PPSS 

Persatuan Penggemar  Sepedamo- 

(malam akan mengadakan peringatan 

ulang tahun ke I bertempat digedung 
”Indo Tionghoa” Djl. Mataram Se: 
marang. Peringatan tersebut akar 

| PEMILKRIAN LURAH RE- 
DJOMULJO. : 

Dikabarkan bahwa pada nanti .tg! 
28 Pebr. jad. bertempat dihalaman 
Sekolah « SMP Kanisius, Kobong 
akan diadakan pemilihan Lurah Re 
'djomuljo, sebagai pengganti mathum 

“jang mendapat 
hak memilih berdjumlah 4486 orang, 
berumur 18 th keatas Tiga tjalon 
Lurah akan diadjukan, ja'ni sdr.2 Si- 

“golongan keturunan 
. 2.000.000 orang itu, akan 

lan akan membawa konsekwensi? sesama 
g bagi negara, bila tidak mulai sekarang 

ni, RRT dalam undang-undang dasar- 
warganegaraan rakjatnja memegang pendi- 

hoakiau disebe- 
ah Tionghoa dalam tubuhnja, oleh peme- 

warganegara Tiongkok. Jang demi- 
dinjatakan oleh Chou En Lai dlm. 

selainnja sekali lagi 
andjuran supaja 

gan memaksakan kewarganegaraan kepada go- 
nk ksud dengan memaksakan tadi ia- 

apabila Pemerintahnja | 
tindakan sete- 

ataupun ..tjita2kan, 
akan terhambat, karena exc n 

1g jang timbul. 
. (kan: 

Inja kok. 

8 

SEUMs PERDJOANGAN, 
Didapat kabar, bahwa Museum 

Perdjuangan jang sedjak beberapa Ia 
ma telah didirikan atas inisiatip war 
tawan I. Hutauruk dan Sri Pakualam, 
tidak lama lagi akan disjahkan oleh 
notaris sebagai suatu jajasan. 

Kini sedang dalam pertingbangan 
tentang didirikannja gedung museum 
tsb. jang menurut rentjana akan didi 
rikan dibekas istana Pangeran Dipo 

ri kota Jogja. 
Museum tsb telah mendapat: sum- 

bangan pelbagai matjam barang atau 
alat2 jang dipakai semasa revolusi 

kat dari seluruh Indonesia. 

menjetudjui berdirinja museum tsb. 
dan bersedia mendjadi pelindung. 

PORWODADI 
16 ORANG JG MENEMPATI/ 
MEMPERGUNAKAN TANAH 

TIDAK SAH DI HUTAN 
MONGGOT DIADILI. 

Grobogan menerangkan, bahwa pa 
da tg. 15/2 Pengadilan Negeri di 
Purwodadi telah memutuskan per- 
kara terhadap 46 terdakwa jang 
menempati dan mempergunakan ta 

hukuman denda dari Rp. 40,— 
sampai Rp. 90,— atau hukuman ku 
rungan dan 8 hari sampai 18 hari 
dengan diberi tempo 7 hari. Da- 
lam. perkara ' tsb dibela oleh Mr. 
Abdulmadjid. Menurut tjatatan 
Pengadilan sampai tg. 8/3 jang akan 
Jatang masih ada 254 terdakwa se 
matjam jang harus diselesaikan. 

Lebih djauh diterima berita, bah- 
wa menurut kawat Menteri Perta- 
nian tg. 17/2 jang diterima oleh 
Residen Semarang, antara lain ber- 
isi keterangan, bahwa Menteri Da 
lam Negeri dan Menteri Pertanian 
menjetudjui pengembalian tanah? 
hutan Monggot tsb kepada pihak 
Kehutanan. Dan dgn keputusan tsb, 
pihak jang berwadjib di Keresidenan 
Semarang akan memberikan tanah 
kepada mereka jg benar2 tidak mem 
pun'ai tanah untuk kampung hala- 
man dan pertanian antara mana di- 
sediakan didaerah Ngaringan seluas 
49 ha, atau ditransmigrasikan. Se- 
perti telah dikabarkan, didaerah hu 
tan Monggot tsb terdapat 2.100 ha 
hutar jg dibuka untuk pertanian se 

tjara tidak sah oleh Ik. 1000 orang. 
(Antara) 

  

  

SUARA. 
Seorang penggemar lagu2 kron- 

tjong jang ,.kedanan” banget sama 
siaran2 R.R.I. Semarang mengeluh, 
mengapa atjara?2 tape2-an R.R.I.- Se- 
imarang kadang2 kurang teratur me- 

ngurusnja. de tai, Oeree Sio sap el is 
' Misalnja waktu tanggal 35 Pebr, 
1954 menjiarkan lagu2 Sam Saimun 
pada djam 18.00: penjiar mengata- 

»Sekarang lagu »Krontjong 
Moritsku”. 

' Saja sudah siap2, mau mengemat- 
kan, djebul jang keluar lagu lain. 
|. Gimana Pong? Djuga waktu 
“menge-tape  ,,Dagelah Mataram” 
tanggal 21-2-1954 djam 21.30, suara- 

1. -Inejang-mejong” kaja ku- 
Ying sakit perut, Ihoooo itu apa alat 
pemantjarnja jang rusak? Apa tape- 
nja jang ruwet? Sebab terang radio 
saja masih baru, gres, “kinjis2, kaja 

: gadis habis ,,mangiran”............ : 
3. Komentar Sir-pong tjuma singkat: 
Vergissen is menselijk, kesalahan itu 
memang bisa diperbuat oleh tiap 
manusia, baik jang kinjis2 haju ba- 
ngetitt, maupun jang bopeng kaja 
Sir-pong. : 
Untung jang sdr. dengar itu masih 

djuga suara krontjong, meski lain 
dari jang diumumkan, Tjoba jang 
keluar tjuma suara Orang ,,teriak2” 
Obral pidato kosong, uah: tanggung 
perut saudara djuga bakal bisa ikut 
kerontjongan. 

  

TENTANG PENDIRIAN MU- | 

negoro didesa Tegalredjo, 5 Km da 

dari pelbagai instansi dan masjara- 

Kabarnja Presiden Sukarno sangat | 

suasana tertib dan remah-tamah., 

Berita terlambat dari Purwodadi 

nah2 didaerah hutan Monggot den | 

Itjak 1 hari satu (1) malam “ep, 95t, 

keluarganja berkumpul mendjadi sa 

  

NGATAN HARI ULANG 
TAHUN P.S.I. yi 

“Dengan disaksikan oleh banjak 
tamu undangan pada hari Ming- 
gu tg. 21 Pebruari Ih bertempat 
di Hotel Salatiga oleh P.S.I. tja- 
bang Salatiga telah diadakan pe- 
ingatan hari ulang tahun ke-IV. 

| Setelah pertemuan dibuka - oleh 
ketua tjabang sdr. Soedijono, ke- 
(mudian sdr. Soemardi menerang- 
kan sedjarah dan perkembangan 
P.S.I. Kemudian sdr. Soekarno/ 
mendjelaskan azas dan garis po- 

litiek partai, sedang ' pembitjara 
terachir sdr. Achmadi, koordina- 
tor untuk karesidenan Semarang, 
mengupas keadaan dan sikap po- 
litiek partai pada. dewasa. ini. 

| Pidato2 sambutan kemudian di- 
utjapkan oleh Bapak Wali-Kota, 
sdr. H. Ismail selaku wakil DPD" 
dan sdr. Subardi, wakil dari PKI. 

. Pertemuan: berlangsung dalam 

  

  

“PENGAMBILAN DARAH. 
Pada hari Selasa tanggal 23 Pe- 

bruari jl, bertempat di pendopo Ka 
bupaten Pekalongan atas usaha Pa- 
|lang Merah Indonesia Tjabang Peka 
|longan telah dilangsungkan pengam-, 
bilan darah (bloedtransfusi) kepada | 
10 orang donor  (penderma darah) 
terdiri dari'.9 orang lelaki dan se- 
lorang wanita. .Djumlah orang jang 
sudah mendaftarkan ada 16 orang. 
Pengambilan darah ini dilakukan , 

oleh dinas transfusie darah (D.T.D.) 
Palang Merah Indonesia tjabang Se 
marang dan pengambilan ini adalah 
jang ke Uu kali, 

TEGAL 
SUPAJA DIADAKAN PEM- 

BERHENTIAN BETJA. 
Biarpun hudjan sangat lebat, teta 

pi hal ini tidak mendjadi suatu rinta 
ngan bagi rapat umum jang diseleng 
garakan oleh Persatuan Betjak di 
Tegal. Pada tanggal 21-2 jl. bertem 
pat di aloon2. 

Setelah oleh pimpinan rapat diben 
tangkan dan mengupas persoalan se 
kitar nasib pengemudi: betjak, maka 
achirnja rapat umum tersebut dapat 
mengambil keputusan: mendesak ke 
pada Pemerintah, agar di Tegal da 
pat diadakan tempat pemberhentian 
betjak dan mendesak agar sewan: be 

GEROMBOLAN SENDJATA 
MASUK KOTA. 

Pada tgl. 23 malam 24-2 jl. anta 
ra djam 23.30, gerombolan sebanjak 
7 orang dengan bersendjata karabijn 
dan pistul dan berpakaian seragam, 
jang data ja tidak diketahui dari 
mana, telah masuk rumahnja Pak 
Ralian dukuh Medjabong desa Pang 
|gung: Mereka menodongkan sendja' 
tanja dan memerintahkan segenap 

dapat. dari kalangan Badan Pe- 

| den 

membeli hanja warga negara In- 

  

2
 

| BPP Mendjual Saham2 | 
| Kpd. Rakjat Utk Pem: | 

bangunan Perindus- | 
t trian   

Menurut keterangan jang kita 

xentjana. Perindustrian Jogjakarta 
| jang diketuai oleh - Sri Sultan, 
|dikatakan hingga kini masih be- 
lum ada kepastiannja - bilamana | 
B.P.P. akan memulai atau me- 
wudjudkan rentjananja itu, djadi 
masih tetap baru mentjapai ting- | 

| katan mengadakan pembitiaraan2 
:dengan. kalangan pengusal Be-| 
gitupun belum diketahui ama- 
.na saham2 jang “dapat: dibeli 
oleh rakjat akan muki dikeluar- 
kan, Kini masih ditjari suatu 
tjara ' bagaimana ajang terbaiki 
(untuk melakukan pendjualan sa- 
ham? itu. : 

. Selandjutnja diperoleh ketera- 
ngan, bahwa: jang diperbolehkan 

  

      

  

m 

m 

di 

donesia, dan semua saham atas 
nama, hingga mereka jang akan 
mendjual sahamnja harus: mem- 
beritahukan lebih dulu: kepada 
siapa saham itu hendak didjual- 
nja. Langkah pertama jang akan | 
diambil. oleh Pemerintah Daerah 
mungkin dengan membeli pabe- 
rik besi Perbedij dan kemudian 
kalau ini bisa berdjalan baik, 
akan dibeli pula paberik tjerutu 
»Taru Martani”. 3 
Kemudian melangkah kelain per- 

industerian. Mengenai pendirian pa- 
berik gula, d'njatakan bahwa besar 
kemungkinannja akan segera dilaksa 
nakan, Untuk pertama kalinja di 
daerah Jogjakarta mungkin hanja 
akan diberdirikan dua paberik gula 
sadja, supaja dengan demikian bisa 
mengimbangi keadaan tanah untuk 
penanaman padi, hingga keadaan ba 
han2 makanan didaerah Jogjakarta 
tidak akan terlalu menderita keku- 

pe   

  

ko2 bertingkat dua jang lIuasnja lebih dari 125 x 10 M2, dibangunkan de- 
ngan tenaga Iukung Indonesia sendiri dengan beaja ber-djuta2 rupiah. 
Bangunan itu sangat. menarik, karena bentuknja menurut gambar dan 
nasehat tehnik dari Pekerdjaan Umum daerah. Diseluruh Indonesia Ti- 

|sar dan terbaik kepunjaan bangsa Indonesia. Pun pedagang jang menem- 
pati toko2 itu berusaha menjesuaikan kedudukannja dengap keadaan, Kita 

rang S0 buah petak (toko). 

baik untuk kota itu adalah kepunja 
an bangsa Indonesia. Menurut ketera disiapkan. Begitupun untuk pemerin 
ngan Kepala Daerah Pare2, Mala- tah sipil sedang dikerdjakan kantor 
djong Dg. Liwang, begitu besar ke- daerah dan gedung DPRD jang ba- 
'madjuan pedagang bangsa kita, se- ru. Sementara itu sedang dalam ting 
hingga ia sendiri telah memeriksa bu kat selesai sebuah gedung SGB, Se 
ku mereka-dan 
perputaran keuangannja dalam sebu beaja ratusan ribu rupiah. Beberapa 
lan sampai Rp. 3 djuta rupiah. Pa-  djalan raja telah dan sedang diba- 
brik2 beras jang lebih 40 buah didae 
rah Pare2 terdapat tadinja 12 kepu 
njaan bangsa asing, sekarang sebagi 
an besar sudah dioper oleh koperasi? 
Indonesia dan tinggal sadja 3 buah 
dalam tangan bangsa asing. 

Sedjalan kemadjuan ekonomi dan 

mah2 penduduk jang bagus2. Djuga | 
usaha pembangunan kepunjaan pe- 

  

Kenalilah Indonesia Molek : 

“KotaJgPalingMadju (Pare Kota JgPalingMadju 
Kekuatan Ekonomi Perdagangan Sudah Ditangan Bangsa 

Indonesia —Gedung2 Baru Muntjul Dimana : 
DALAM SUASANA keamanan jang menjedihkan didaerah Sulawesi 

tumbuh dikota  Pare2 dilapangan 
| gembirakan, : 
mempertahankan kedudukannja s 
beberapa rentjana penting dari 
dari perkembangannja. 
buka lagi dengan semua daerah pedalaman lainnja. 
jang telah mengundjungi Pare2. Satu kenjataan jang 

  

pemerintah dikemudian hari akan 
Apalagi kalau keamanan lekas dipulihkan 

Dewasa ini sedang dalam tingkat perampungan sebuah rentetan to- 

ur bangunan toko itu dapat dikemukakan sebagai satu2nja jang terbe- 

elihat etalage2 jang mungil jang dikota Makassar sendiri hanja dapat 
lakukan oleh pedagang2 asing. Bangunan itu mempunjai lebih ku- 

Mobrig dibagian Timur kota terse- 
Hotel2 milik Indonesia but. Tiga buah gudang raksasa diko 

' ta tersebut jang beberapa bulan lalu 
Selain itu, hotel2 jang besar dan terbakar dari menimbulkan kerugi- 

an djutaan rupiah sekarang sedang 

terdapat ada jang kolah Rakjat, kesemuanja memakan 

.ngunkan. 

Rentjana2 besar lainnja. 

Rentjana2 besar lainnja, termasuk 
pengluasan pelabuhan dan persedia- 
an air minum untuk penduduk kota 

' dengan beaja Rp. 6 djuta rupiah. Se 
perti diketahui, pelabuhan Pare2 ada 
lah pelabuhan alam jang terbagus di 
Sulawesi, dimana kapal2 dapat san 

rdagangan itu, muntjul pula ru- 

pembangunan penduduk merupakan salah satu hiburan ig. 
Walaupun mengala mi kekatjauan pada tahun? jang lampau, kota tersebut telah dapat 

elaku kota dagang jang penting di Sulawesi. Dan dengan adanja 

demikian 

rangan. Djuga soal 
'diadakan perbaikan, 
menggunakan tractor2, agar dengan 

selainnja akan mendapat 
hasil2 padi lebih banjak djuga kwa- 
liteitnja akan lebih baik. Tjuma utk. 
keperluan tsb diperlukan banjak te- 

#naga dan di perlukan administratif 
jang luas untuk mengurusnja. 

pertanian akan : 
mitsalnja dgn. ! 

merintah jang paling njata didaerah 
Sulawesi Selatan, hanja dapat kita li 
hat di Pare2. Sekarang telah selesai 

bangunan2 jang akan mendjadi per 
kampungan dari Komando Tentara 
Resimen XXIII. Terdiri dari kantor2 
asrama2 dan sebagainja. Disamping 
itu oleh pihak kepolisian sedang di- 
rentjanakan membagunkan asrama 

    tu dan tidak boleh berbitjara mau- 
pun berteriak. . Kemudian mereka 
mengambil barang? perhiasan dan 
uang tunai jang berada dalam alma 
ri dan dibawah tempat tidur seb4? 
njak Rp. 3.800.—- ) 

kearah jang tidak “dapat diketahus. 4 

  a 

PERKARA PENTJURIAN BE- 
NANG DI DJANTRA. 

Pada kira2 bulan Djuli tahum 1953 
Pemintalan Djantra Semarang telah 
kehilangan sedjiumlah besar benang 
tenunan jang meliputi djumlah uang 
sebanjak ribuan rupiah. Dalam 
penjelidikan ternjata sedjumlah 37 
buruh wanita tersangkut dalam per. 
kara 'pentjurian ini. Perkara pen- 
Hurian ini telah dimadjukan dimaka: 
pengadilan negeri Semarang dan se 
mentara diantara 32 buruh wanita 
itu, 15 orang telah diperiksa perka- 
ranja dan telah didjatuhi hukuman 
pendjara antara 3 sampai 7 bulan. 

SUAMINJA SENDIRI AKAN 
DITEMBAK ? 

Penduduk - sekitar Gg. Hawa II: 
Smg. pada Rebo siang jblmkira2 djam 
14.30 telah dikedjutkan dengan sua- 
ra.letusan tembakan sendjata 
Letusan itu berasal dari dalam se- 
buah rumah dikampung tsb. Setelah 
diselidiki oleh fihak jang berwadjib, 
ternjata bahwa tembakan itu dilaku.   

  

SEMARANG KEHABISAN 
SU KALENG? 

Selama minggu ke-4 ini sementa- 
ra penduduk Semarang sudah me- 
rasa sukar untuk mendapatkan su- 
su kaleng seperti tiap ”nona”, "ben 
dera”, "empat sapi” dil. Toko Pro: 
visien & Dranken jang minggu jl. 
masih dapat melajani langgananannja 
dengan satu dua kaleng kini menja 
takan "sudah habis. ,sama 
Persediaan jang ada “kini tinggal 
”susu bubuk” terutama jang diper- 
lukan untuk anak2 seperti ,.glaxo”, 

| “nutrica”, ”camelpo”, dsbinja. Ti- 
dak diperoleh keterangan pasti apa | 
sebab2nja susu kental itu sekonjong2 
habis dalam peredaran jang terang, 
menurut tjatatan pada pabean Se- 
marang selama Djanuari jl. tertjatat 
masuk 47 top susu dan sebulan se 
belum itu 60 ton dari luar negeri. 
Patut djuga ditjatat sebagai akibat 
aksi buruh pelabuhan jang terga- 
bung dalam SBPP tempo hari ba- 
niak kapal2 pengangkut jang mesti 
nja membongkar muatannja di Se- 
marang terpaksa berlajar terus. 

REPRISE ,,KODRAT ALAM”. 
Seperti dikabarkan, pada tgl, 28 

SU- 
- minja. sendiri, - 

: sekali”: 

kan oleh seorang wanita dan ditu:!' 
djukan kepada suaminja. Tetapi un: 
tung tembakan :itu meleset dan ti 
dak mengenai sasarannja. , Sendjata 
api jang digunakan jalah milik sua- 

6 jaitu sendjata dinas: 
Adapun sebabnja jalah pada waktu 
itu suami isteri 'te sebut sedang ber- tjektjok. Untuk mendjaga hal2 jang tidak di inginkan lebih tandjut, ma- 
ka sendjata itu "kemudian disita oleh 
fihak jang berwadjib, 

Btn Kel Ma S3 

  

AT ATA 
LULUS /UDJIAN UNIVERSI- 
TAS AKADEMI NASIONAL. 
Universitas Akademi Nasional 

Djakarta mengumumkan telah 
menjerahkan 'idjazah2 Bachelor of 
Arts (B.A.) dan Bachelor of Scien- 
ce (B. Se) dengan sedikit uvatja- | 
ra Djum'at malam j.l. kepada be- 
berapa orang “mah 
telah lulus. Merek 
ma idjazah Bachelor of Arts (B.A.) 
talah:- Suwarto dari fakultet Sas- 
tra djurusan bahasa Inggeris, Tjan 
Oen Boe dan A. Boestami   Pebr. 1954, djam 7.30 malam dige- 

dung Kesenian Bodjong diadakan 
pertundjukan sandiwara  ,,Kodrat   Alam” oleh Ta Chung Sze jang ha- 
silnja bersih disokongkan kepada pa- 
ra korban G. Merapi. Saksikanlah 
pertundjukan tadi untuk amal. 

“ 
$2     

       
dik, Sudiran, Suradi, 
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en Sosial Ekonomi dan Po- 
itik. - 5 : se 
Mereka jang menerima idjazah | 

Bachelor of Science (B.Sc). ialah: | 
Erman Nataadidjaja, Tb. Moh. 
Dawoed dan Zachrifudin dari fa- : 
kultet Ilmu Pengetahuan Alam 
djurusan Ilmu Parti dan Alam.   

3, 

C    

Setelah menggondol barang? jan3"" 
dibutuhkan,' mereka #melariksn dir 

ma tentang 

niat Ta 
: $ 

Mungkin timbulnja katjau ada- ! 

sbb: Konerenat 

jang 

Mobamadijah Tak Setu- 
dju Konp. Alim Ulama 
Jg: Ditudjukan Utk?Menghadapi -Adanja 
Kekatjauan2: Keterangan A.R. St Man- 

sur — Ketua Umum Mohamadijah 
BERTALIAN dengan I 

Bogor. dalam bulan Maret, 
ri Presiden, Wakil Presiden, Per 

erombolan2 bersend 
Islam — baik di Djawa-Barat m 
mika A.R. St.Mansur ketua um 
Islam Muhammadijah Neon 

j “tsb. a 

ANgSU ngnja konperensi Alim-Ulama di 
kabarnja akan minta fatwah2 da- 
dana Menteri dan Menteri Aga- 
jata jang memakai nama Agama 
aupun di Sulawesi dan Atjeh, 
um pusat pimpinan Pergerakan 
menjatakan tidak menfetudjui 
pun sebab-sebabnja antara lain 

RADIO 

  

dar. 

Apalagi ia terletak dalam satu te- 
luk jang indah. Djuga karena kebu- 
tuhan jang semakin meningkat, pe- 
merintah memerlukan mengadakan 
dua pasar besar disebelah selatan dan 
utara kota. 

Ada djuga ,,tetapinja,, 

Tetapi dibalik kemadjuan? itu ko 
ta Pare2 termasuk salah satu kota di 
mana kebersihan tidak diperhatikan 
dan tjara menjusun pembangunan pe 
rumahan rakjat tidak disesuaikan de 
ngan kemungkinan2 pertumbuhan 
kota kemudian. Selokan? banjak jg 
sudah ,,mati” sehingga air mengge- 
nangi bagian? djalan. Djalan2 simpa 
ngan banjak jang belum dikerasi se- 
hingga dimusim hudjan berlumpur. 

Kota Pare? didjaman Belanda ha 
nja berpenduduk kira2 10.000 dii- 
wa. Sekarang telah berlipat-ganda 
djadi lebih kurang 40.000 djiwa, ja 
itu kota ketiga jang terbesar di Su- 
lawesi, sesudah Makassar dan Mena 
do. Berhubung dengan kepintjangan? ' 
jang diuraikan diatas, sekarang oleh 
kalangan DPRDS kabupaten sedang 
dipertimbangkan untuk meminta ke 
pada pemerintah pusat supaja kota 
tersebut didjadikan kotapradja ketjil. 
Demikian tulis Wartawan ,,Antara” 

lah karena sebab lain jang sebe- 
“Iumnja. Baik dari sebab politis, SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. 

Semarang, 28 Pebr. 1954: atau sosiologis, jtau psycholologis, 

dari Makassar sesudah mengadakan 
penindjaua, kedaerah itu. - 

» @ 

bad 

usaha2 jang 
meng 

Selatan, 

lebih banjak dapat diharapkas 
dan hubungan normal akan ter- 

Demikian tulis wartawan ,,Antara” Makassar 
luar biasa kita djumpai dikota itu, ialah bah- 

wa kekuatan  perdagangan/eko nomi jang dalam beberapa tahun 
asing, dewasa ini sudah dapat direbut kembali oleh 
buktikan oleh timbulnja usaha2 bangsa kita sendiri 
rik2 beras, tetapi djuga dalam hal bangunan2 penting, 

lalu berada ditangan bangsa 
pendudnk Indonesia. Ini bukan sadja dapat di- 
seperti perusahaan bus, toko2 ataupun pabe- 

    

ATJARA KOMPETISI P.S.L.S. 
Atjara kompetisi PSIS dalam pe- 

kan minggu ini sbb: Sabtu 27-2: Po 
rs I-— Union I, Stadion, Minggu, 
28-2 Latihan XI PSIS, Stadion, 

TONI POGACNIK-MULAI ME 
ILATIH PEMAIN2 SEPAKBO- 

LA INDONESIA. 
Sambil menunggu waktu dimulai- 

nja latihan bagi tjalon2 pemain kese 

belasan nasional Indonesia, oleh PB. 
PSSI telah diberi kesempatan kepa 

da Persidja untuk mengirim pemain? 
nja kestadion Ikada, mengikuti lati- 
han2 jang diberikan oleh pelatih To 
ni Pogacnik. 

Demikian Selasa sore untuk perta 
ma kali pelatih Toni Pogacnik mela 
tih pemain2 Indonesia. Sore itu tam 
pak Ik. 18 orang pemain muda jang 
berusia antara 16 — 22 tahun dari 
berbagai perkumpulan anggota Per- 
sidja mengikuti latihan jang berlang 
sung Ik. 1!46 djam lamanja. 
Dalam latihan itu Toni Pegacnik 

memberikan physical dan technical 
training antara lain heading, ball-dri- 
bling, body-charge, dan lain2. 

Turut menjaksikan Iatihan perta- 
ma itu beberapa orang anggota PB. 
PSSI, Persidja, anggota2 pengurus 
berbagai perkumpulan Persidja dan 
sedjumlah banjak penonton lainnja. 

Kemis sore latihan  dilandjutkan 
dengan pemain2 Persidja jang akan 
mengikuti seleksi kedua Asian Ga- 
mes. 1 
ROCKY MARCIANO AKAN 
BERTANDING MELAWAN 

EZZARD CHARLES 
Djuara tindju dunia kelas berat 

Rocky Marciano dan Ezzard Char- 

les (bekas djuara dunia) hari Selasa 
telah menanda' tangani persetudjuan 
untuk bertanding dan akan dilang- 
sungkan pada tanggal 17 Djuni jang 

akan datang di Yankee Stadium New 
York. 

Jim Norris mengatakan bahwa Roc 
ky Marciano akan menerima 4096 
dari hasil uang masuk seluruhnja, 
dan Charles menerima 2076. 

Pertandingan tersebut menurut UP 

adalah pertandingah untuk memper 

tahankan kedjuaraan jang ketiga ka 
linja bagi Rocky Marciano. 

REKORD DUNIA LOKOMO. 
TIF LISTRIK: 222 KM 

SEDJAM 
Djawatan kereta api Perantjis 

hari Djum'at . mengumumkan, 
bahwa salah satu lokomotif  lis- 
triknja telah berhasil mentjapai 
rekord dunia untuk ketjepatan, 
jaitu 222 km. sedjam. Ketjepa- 
tan ini tertjapai pada lin Dijon -   

   

karang, 

benar, 

asiswanja jang 13 
a jang meneri-|. 

dari | 

dan lain sebagainja. Jang terka- | 
dang tidaklah semua Ulama da- 
pai menjelaminja. Karena jang 
demikian itu adalah mendiadi tu- 
gasnja ahli2 politik dan negara. 

Lantaran berlainan tempat me- 
mandang timbulnja sebab, dje- 
taslah ket hatans bahwasanja si- 
kap para Alim-UI ama mengha- 
dapi soal tidaklah sama, sehing- 
ga pertemuan seperti 
dapat menambah perpetjahan di- 
kalangan mereka, jang saja ma- 
sih berpendapat, bahwa Pemerin- 
tahpun tidak 'menjukai hal jang 

demikian 

sedemikian, demikian St. Mansar. 
Maka pertemua, Alim-Ulama se- 

bagai .jang akan d'adakan di Bogor 
itu, akan menimbulkan pula tahmah 

lama kian 

|A.R. St. Ma 

  

“dengan 

Sebab dapat 
:Ikesan, seakan-akan 

api! (tuduhan) dalam kalangan 
Muslimin, seakan-akan 
telah mempergunakan pula tjara-tja- 
ra jang dipergunakan 
djah, ketika Pemerintah 
rasa berupaja lagi menghadapi kesu 
litan, kalau tidak den 
nakan Ulama. 
“Saja dan pergerakan jang saja 
pimpin didalam 'perdjuangan h'dup, 
menegakkan 

kaum 
Pemerintah 

oleh "pendja- 

tidak me-. 

gan mempergu 

Negara dan Agama, 

tjorak 

memuntjak. 
nsur, 

demikian St. Mansur tidaklah me: 
njetudjui segala 
baik jang telah berlaku ataupun jg 
mungk'n berlaku. Tetapi tjara jang | 
hendak dipakai oleh Pemerintah se 

' mengumpulkan 
:#Alim-Ulama dan meminta fatwanja 
untuk menghadapi 
pada pendapat saja tidaklah tjara jg 

men'mbulkan 
Pemerintah ti- 

dak merasa tjukup lagi kebidjaksa- 
maannja didalam menghadapi kesuli: 
fan jang memang 

kekatjauan, 

kekatjauan itu, 

nampaknja kian 
Demikian 

Karena Succes Besar 

  

107.30 Suara pagi: 09.15 Hidangan 

Djam 07.10 Marry Brown Sisters: 
07.30 Disco Varia: 09.15 Grand 
concertc: 09.30. Irama Minggu pagi: 
10.00 Dari fiim Hindustani: 10.15 
Wajang Orang, 12.30 Pekan Da- 
tang, 13.15 T'onghoa modern: 13.40 , 
Lima Serangkai: 14.00 Konsert da-. 
lam C terts ketjil: 17.05 Taman Ke! 
panduan: 17.45 Pusparagam Indone-' 
sia: 18.00 Tjahja Kemala: 18.15 Mu 
sik Kulintang, 18.30 Peladjaran Nja 
nji: 19.15 Filsafat Buddha: 19.30 
Orkes Studio Djakarta: 20.05 Po- 
djok.Stud'o, 20.25 Piano tunggal: 
20.45 Choir of the Strasbourg Ca- 
thedral, 21.30 Rajuan Malam: 22.15 
Pembatjaan Buku, 23.30 Tutup. 

Surakarta, 28 Pebr. 1954: 
Djam 07.15 Imbauan pagi: 07.45 

Suara bersama: 08.30 Taman In- 
drija: 09.00 Rempah2 Akad pagi: 
09.15 Irama  meraju-raju, 09.45 
Glenn Miller: 10.00 Rajuan Siang: 

  
  10.45 Musik salon, 11.00 - Wajang 

Orang: 13.45 Dari Wanita untuk 
Wanita: 17.05  Sendja. mendatang: 
17.45. Rajuan Puri: 18.15 Mimbar 
Kesehatan: 19.15 Klenengan: 20.05 
Si Muda dan Si Mudi: 20.15 Sete- 
ngah djam dengan Suara Astana, 
20.45 Santapan rochani: 21.20 Ma- 
lam Manasuka: 22.15 Malam Ma- 
nasuka (landjutan): 23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 28 Pebr. 1954: 
Djam 07.15 Kendang Pentjak 

Minggon:. 13.10 Minggu gembira: 
13.40 Aneka warna: 17.00 Taman 
kanak2 17.40 Hiburan dikala menga 
so: 18.30 Njanjian Perantjis: 18.40 
Rajuan Sendja: 19.15 Krontjong dan 
Stambul, 19.40 Krontjong dan Stam 
bul (landjutan): 20.05 Mengenal se- 
ni Suara Djawa: 22.15 Symphonie 
no. 4 Symphonie 'no. 4 tingkat F 
terts ketjil, 23.00 Tutup. 

r 

     
   
     KI. I Rp 

| 27 dan 28 Pebr. 1954, pukul 19.30 
di Gedung KESENIAN Bodjong | 

100 pCt. utk. Korban? Merapi 
:20-— 

Diselenggarakan o!eh 

TA CHUNG ZE. 

.    

  

KL II Rp. 10.— 
Kaartjis dapet dibeli di: 
edung T.C.S. Oji. Mataram 427 

Tn. Kwik Siauw Kwie, 
Djl. Mataram 471     

    
Pada tg. 24-2-1954 djam 2. 
dengan tenang, Suami, Papa, 
mi dalam usia 74 tahun 

KO MO 
'54, brangkat 

Hauwlam : 

Ke Siong Khing 
Ko Hok Liong 
Ko Siong Hok 
Ko Hok Sioe 
Ko Hok Lok 
Haumwlie : 

Ko Siong Siep 
Ko Siong Kwan 
Ko Siong Biauw 
Ko Hok Kian 

BERDUKA TJITA 

Hari kuburnja ditetapkan pada hari SELASA 
djam 8.3Opagi dari rumah Gang Besen 71, 

Semarang, ka tempat kuburan Karanggawang. 
JANG BERDUKA TJITA 

Nj. Ko Mo Siang (Liem Sien Hie) 

dengan sekalian tjutju-2 

Beaune. 
   

   
siang telah meninggal dunia 
Papa mertua, Papa besar ka- 

SIANG 

  

      

  

   tg. 2 Maret 

    

        

    
     

  

Sien Pu: 

Soh Mien Nio 
Goei Kwie Nio     

       
     

       

  

   
Kiasay : 
Tjan Swie Hian 
Siauw Thiam Hwa 
Hoo Dhian Sik 

  

         

             

    
  

| Sate Gule Kambing pakai 
nja Semarang adalah spec 
punja lidah. U 

ial 
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.     OAPAT DiBeli 

bumbu Bandung dengan man 

bisa dapat tiap hari sampai djauh malam di- 

Rumah Makan GURU TENNIS” 
djl. Bergota muka pasar Randusari. 

Sedia djuga rupa2 masakan Indonesia dan trima abonemen 
| bulanan dan pesenan untuk pesta2 

    

MENDERITA ENTJOK ? 
Letakkanlah sepotong kain jang dibubuhi! 
sedikit Sloan's dibagian2 jang sakit. (dja: 

sakan sakitnja ringanan, karena panas 
mudjarab dari Sloan's ini, menembus 
dalam sekali dibawah kulit dan men- 
dorong bagian2 peredaran darah, 
Sioan's bekerdjanja lebih tjepat! 
Sloan's bekerdjanja lebih lama! 

SLOAN'S “ 
LINIMENT 

Tea mmNan maan 

is- 
hidangan jang memuaskan U 

PL 

  picnic dan laen2, 

PERHATIKANLAH GAMBAR 

OARI DR. SLOAN 
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Tuan segera mera- 
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   sadia datang dari 
Sebagai reaksi atas 

duk dalam Panit'a 
(menjatakan persetudjuannja, 

  

“Tetapi saia sudah terima selem- 
bar surat jang menjatakan tidak 
suka tjampur tangan — katanja 
lebih landjut — tetapi bagaimana 
maksud daripada djawaban itu, , 
belum dapat diraba. -- 2 

Ketika ditanja siapa orangnja 
jang menjebabkan Sri Sunan tidak: 
bisa mengatur keadaan Kraton de- 
ngan baik, Pangeran Soerjokoesoe- 
mo tidak bersedia memberi djawa- 
ban. Hanja ditanjakan, siapa jang 
bertanggung djawab penuh terha- 
dap hal ichwal Kraton? 

Dengan demikian dapat diarti- 
kan, bahwa baginja jang mendiadi 
pokok persoalan adalah turunnja 
Sunan dari tachta. Karena hal ich- 
wal Kraton adalah mendjadi per- 
tanggungan djawab Sunan. ' 

Siapa jang ditjalonkan 
mendjadi Paku Buwo- 

V no ke XII - 
BERTALIAN dengan surat jang 

menghendaki Sunan turun tachta itu 
tidak disebut2 siapa jang diusulkan 
sebagai penggantinja, atas pertania- 
an ini Pangeran Soerjokoesoemo me- 

  

as suratnja itu jalah kundjungan Wa- 
Ir. Wongsonagoro dan Menteri Dalam Negeri Hazairin ke 

u2 ini. Ditanja, apakah Pangeran2 jang disebut2 namanja 

bahwa sedikitnja mereka itu menjetudjui. 

ratnja jang diadjukan itu ada sang- 
kut-pautnja dgn. kepertjajaan Orang 
jang menganggap, 
Kraton akan mendjadi baik djika 
sudah ada Sunan jang jke XIII, jak: 
ni jang disebut ,,Prawireng djurit” 
dan bagaimana konsepsinja djika Su- 
nan ke XII bersedia turun 
Pangeran Soerjokoesoemo menjata- 
kan tidak semata-mata atas 
ngan kepertiajaan orang itu 
melainkan berdasar pada kenjataan 
sekarang. Selandjutnja 
bahwa Pangeran Soerjokoesoemo su- 
dah mempunjai konsepsi mengingat 
|azas2 demokrasi dan atas dasar me- 
ngindahkan segala 
“berkepentingan. Tetapi apa jang di- 

achtanja 

Per- 

   d katakan bahwa Pangeran Soer- 
Bali. Sehingga pada hematnia jo 

FP seran Soerj men- 

pusat menanjakan kepadanja siapa 
jang diusulkan mendjadi Sunan ke- 
XII, maka nama itu akan diusul- 
kan. Sebaliknja,  djika pemerintah 
pusat tidak menanjakan soal ini, 
maka siapa jang akan didjadikan Su 
nan ke XIII itu kelak akan dibitja- 
rakan dalam lingkungan keluarga 
ca dasar kedaulatan keluarga Kra- 
on. 
Mengenai pertanjaan apakah su- 

bahwa keadaan 

tachta, 

doro- 
sadja, 

didjelaskan, 

keinginan jang 

  

     
       

   

  

    

    

    

    
     

     

    

  

    

  

   

      

   
     

Pangeran  Surjokusumo 

ratnja 

Djepang Akui Kuwadji- 
ban Bajar Kerugian 

Perundingan Akan Dimulai Lagi—Sam- 
butan Penanaman Modal Asing Sangat 

Memuaskan : 
MENURUT KETERANGAN dari kalangan jang: dipertjaja 

Diep ang me . 
sementara waktu terhen 

Ss. Mr. Asmaun kepala direktorat hubungan luar negeri 
Kementerian Perekonomian akan menggantikan Dr. Soedarsono da- ' 
lam menghadapi Eiji Wajima dalam perundingan ini. Pendjelasan | 
Djepang mengenai sikapnja tentang masalah pembajaran ganti ke- | 

perundingan Indonesia dgn. 
rugian perang jg. 
ngan lekas. 

rugan perang mempertjepat akan dibukanja kembali rundingan 
ganti kerugian perang. Lain daripada itu sekarang ini ada usahz- 
usaha untuk mengadakan kerdjasama ekonomi. 

1 (duduk ditengah) dengan wartawan2 kita Jung mengadakan interview chusus dengan beliau, mengenai maksud su- 
jang menghendaki turunnja Sri Sunan dari tachta kraton Solo. 
Lebih djauh harap membatja reportasenja disamping ini. 

  

maksudkan dengan njatakan, bahwa djikalau pemerintah konsepsi” itu, 
  

atas dilakukannja dalam Dewan 

n 

kannja hubungan2 persahabatan 

Seterusnja 

  

   
   

   

    

— ki-Di Bagdad Jamali, kabarnja, per 

  

      

  

   
    
   

    
    

    

keterangan2 dal. 

nja 

gunakan kesempatan 
perkuat 

dikalangan Tio 

tidak didjelaskan. 

Persetudjuan Akan adi wikibikadkan” 
Sunan ke XII ini turun tachta akan 

'Turki-Pakistan dapat menimbulkan perbaikan? se- 
— Terbuka Bang Negara perti jang dikehendaki? Demikian 

tanja kita jang olehnja didjawab: 
Negara in - ISaja jakin demi pertjaja pada Tu- 

(ENTERI Iu: negeri Turki, | han jang Maha Esa. 3 
Fuad Koprulu, pada hari Rabu Achirnja dikatakan, adalah telah 

. ahwa persetudjuan | mendjadi kejakinannja, bahwa per- 
djoangannja akan berhasil. Apakah 

semua negara lainnja jang berke- | hasil perdjoangannja itu lambat atau 
ntingan untuk menggabungkan kah tjepat tergantung dari keluarga 

Hei, kaga sada atau dalam tjara | Kraton sendiri. Dalam hal ini diar- 
bagaimana sadja. Utenan di- |tikan, apakah mereka (keluarga Kra- 

ton) sungguh2 dapat menjelesaikan 
Perwakilan Rakjat mengenai po- | soal2nja setjara intern ataukah ha- 

Itik luar negeri Turki. Ia lebih | rus ,,njadhong dhawuh” seperti pa- 
jauh mengatakan hwa negaraj| da waktu djaman kolonial. 

menginginkan diperkembang- & 
Dalam hal ini dapat ditambahkan, 

bahwa kundjungan Pangeran Soeirjo- 
koesoemo ke Semarang untuk ke- 
pentingan keluarga. Dalam pertjaka- 
pannja dengan wartawan kita itu 

ngan Afghanistan. Dengan In- 
dia dinjatakannja telah 2 ann 

tan2 persahabatan jang kuat. 
dinjatakannja bahwa 

India dapat melakukan peranan 

   dia inginkan” “perdamaian, 

rbedaan dengan India menurut 
Koprula hanja terletak pada tja- 
Sementara itu kalangan kementeri 
ian luar negeri Amerika hari Re- 

Ik mau memberi komentar. ter 
dap berita2 jang mengatakan bah 
“perdana menteri Irak, Fadel Ja- 

li, meng pkan bantuan militer 
it dan bersedia ikut serta 

perdjandjian Pakistan — Tur 

sandjuran”, 
"memperbaiki keadaan Kraton 
ngan djalan Sunan ke XII 
tachta. 3 : 

Bidault Masih 
Menawar Lagi 
Menganggap Hadlirnja 

Bag aWakil Ho Di Ujenewa 
menjatakan bahwa pemerintah: Tidak Perta | 

tidak menerima undangan supaja 5 
serta dalam perdjandjian Pakis- SUMBER2 ,.lobby” parlemen 

n — Turki dan bahwa djika un- | Perantjis mengatakan pada hari 
itu diterima maka pemerintah —. 2g sana memAn Ha 

k pertama-tama akan mempertimf an dengan Panitia Urusan Luar 
sangkan kepentingan — nasionalnja. | Negeri Madjelis Rendah, Menteri 

ngan jang berkuasa di Washing | Luar Negeri George Bidault te- 
alar ida itu menerangkan bah | lah menjatakan, bahwa berdasar- 

2 tentang perdjandji | Kan naskah persetudjuan jang te- 
kistan kini masih ber | lah diterima baik dalam konperen 

ng. Sekalipun kalangan resmi | si Berlin, hadirnja wakil dari pe- 
ngkam, pada umumnja para penin merintah Ho Ch Minh tidakiah 

djau di Washington berpendapat bah merupakan suatu keharusan. Di- 

(merika Serikat akan menjetu-| katakannja, bahwa dilihat dari 
rtanja Irak dalam perdjan sudut Perantjis, pemerintah Ho 

rki — Pakistan. (Antara —| Chi iMnh tak merupakan suatu 
z : ara. 

M Celandjotnja menurut sumber2 tsb 
Bidault telah mengatakan pula, bak 

wa ia tak akan memberi sesuatu kc 
mentar terhadap usul2 India supaja 
liadakan gentjatan di Indotjina se- 
belum konperensi Djenewa diada- 
kan pada tanggal 26 April. Dikata- 
kannja, bahwa tanggal 5 Maret ia 
baru dapat memberi keterangan, jak 
ni dalam sidang pleno Madjelis Ren 
dah. Mengenai Masjarakat Pertaha- 
nan Eropah (EDC), Bidault kabar- 

'kekalutan jg. nja telah mengatakan, bahwa 3-Be 
ndal dalam sar telah bersepakat bahwa Djerman 

3 harus dimasukkan dalam suatu Ero 
pah jang dipersatukan. Tentang pakt 
keamanan Eropah jang diusulkan 
oleh Sovjet, dikatakannja, bahwa sis 
teem itu hanja dapat berhasil djika 
tak mendjauhkan pakt2 pertahanan 
regional jang kini sudah ada atau 

himitsu | , Ke on gang diusulkan dalam rangka PBB. 

Fujita menerangkan, bahwa agen2 (Antara — AFP). 
| Inggeris setiap hari mengumpulkan | 

melaporkannja kepada pemerintahan 

ing va mer Beka s Angg. INI 
(Permintaan Masih Bisa engaruh industri perkapa- 

PE NA Men Diadjukan Sampai 31 
(00. Mei Nanti 

4 ADJUDAN DJENDRAL Mar 

.!Kas Besar Angkatan Darat telah 
mengeluarkan sebuah pengumu- 
man jang ditudjukan kepada se- 
mua bekas Anggauta T.N.I. (Ten 

“tara Nasional Indonesia) jang me 
njatakan: 1 .Bahwa waktu untuk 

jang penting adalih 

de-    

   

    

     

  

2 Ingg. 
m Kementerian 
cutan Djepang 

kedutaan Inggeris di 
| melakukan infiltrasi 
enteriar ngangku- 

  
   

  

.Inggeris sedang     

    

  

  

SE RAN “DEL AKI bangsa | mengadjukan permintaan uang 
Tionghoa di Hongkong berumur aa bagi bekas Anggauta 
24 tahun telah dihukum 2 bulan | Tentara Nasional Indonesia telah 
pendjara, karena ketahuan dia | tjukup lama. 

menjembelih seekor kutjing | 2. Bagi mereka jang belum me 
dan ketika digeledah Nadia (er Uogtrinskean permintaan uang pe- 
simpan rn Mekar AA tersebut | mulihan masih dapat dimadjukan 
dirumahnja. Dalam (pemeriksaan | selambat-lambatnja sampai tang- 
terdakwa menjatakan, mn 'a se- |gal 31 Mei 
babnja kutjing itu disembelih ka- 
rena sering mentjuri — makanan 

tuh! hukuman telah mengatakan 
Apakah kau tidak tahu, bahwa| 3, Permintaan 

ohoa ada keper- |suk sampai dengan tanggal 31 
tjajaan, bahwa kutiing  mempu- Mei 1954 akan diselesaikan seba- 
njai tudjuh njawa? (UM) ——— gaimana mestinja, g 

| Tentara Adjudan Djenderal M.B. 

   
telah tanggal tersebut.   

« 

Djepang sekarang mengakui, bah- 

wa pembajaran ganti kerugian pe-   
Apakah Pangeran pertjaja, djika (131 - 

,gai satu kewadjiban terhadap 

|jang ditimbulkannja di Indonesia se-| 

! 

| ! 

memberikan kesan, bahwa jang pen- | 
dalam masa- | -ing mengenai suratnja i cannj 3 2 an. uang | ratnja itu bukannja 

dan Turki, demikian terletak pada pendapat apakah .su- 
sangsi bahwa Tu- Pcatnja bersifat tuntutan” . ataukah. 

& | ditransfer keluar. 
turun |adanja ,.bedrijfszekerheid” 

rang kepada Indonesia adalah seba- 

apa 

masa perang Pacifik. Indonesia kini 

menunggu - kesediaan Djepang me- 

nambah djumlah ganti kerugian pe- 
rang hendak dibajar Djepang pada 
Indonesia. Seperti diketahui kabar2 

“pers luar negeri menjebut-njebut ang 
ka 125 djuta dollar sebagai djumlah 
ganti kerugian perang jang hendak 
cibajar Djepang kepada Indonesia. 
Djumlah ini terlampau djauh beda- 

nja dengan djumlah jang dirumus- 
kan Indonesia jang menurut kabar2 
pers itu kira-kira 18 miljard dollar. 
Sampai sekarang sikap Indonesia me 
ngenai “hubungan ekonomi normal 
dengan Djepang ialah hal itu harus 
didahului dengan diadakannja per- 
tijandjian perdamaian. (Ant.). 

Sementara itu sambutan atas per- 
tanjaan tentang sendi2 politik pena- 
namap modal asing adalah memuas- 
kan, . demikian Menteri Keuangan 

Ong. Eng.Die.menerangkan., kepada 
“Antara” -pada hari Kemis.- Dimak- 
sud seluruh laba akan diperbolewkan 

Akan diusahakan 
jang se- 

besar2nja buat perusahaan2 jang 
didirikan itu, djuga mengenai hubu- 
ngan dengan buruh. Mengenai 346 

obligasi Bank Industri Negara, Men- 
teri Ong Eng Die menerangkan, bah 
wa modal rurni (modal rupiah ke- 
punjaan bukan penduduk devisen) jg. 
lebih kurang seratus djuta rupiah itu 

gkini dapat kesempatan untuk diakti- 
vir lagi. Pemerintah mendjamin 
pembajaran djasa2 pindjaman (bu- 
nga dan pelunasan) dalam valuta 
asing bagi pemegang rurni jang ber- 
kedudukan diluar negeri. Pindjaman 
itu terutama hendak dipakai buat   pembikinan rumah bagi Pegawai2 
Negeri, dan tidak terutama bersang-   

UangPemulihan 

1954, kepada Biro 

Urusan Uang Pemulihan bekas 

jas |A.D. di Bandung, dan ditutup se 

kut paut dengan politik penanaman 
modal asing jang sekarang sedang di 
susun lebih landjut itu. Menteri Ke- 
uangan pertjaja, pemegang2  rurni 
akan mempergunakan kesempatan 
menggerakkan lagi modal mereka 
melalui obligasi Bank Industri Ne- 
gara ini. 

| Menteri menjatakan atas pertanja- 
an mengenai penanaman modal 
asing itu, ia sudah mendapat kesem- 
patan untuk mengukur besarnja per- 
hatian fihak luar negeri. Diterarg- 
kannja, bahwa panitya jang diketuai 
oleh tesaurir djendral Mr. Sutikno 

Slamet dalam waktu dua minggu da- 
pat menjusun sebuah landjutan jang 
prinsip2nja telah diumumkan tempo 
hari. Atas pertanjaan, Menteri men- 
djelaskan hal2 jang bersangkutan ie- 

ngan investasi jang nantinja akan 
diatur menurut Peraturan Pemerin- 
tah atau Undang2 dan terserah ma- 
na jang paling baik. 

Jang dimaksudkan kata Menteri, 
bahwa seluruh laba sesudah ditarik 
padjak akan dibolehkan mentransfer 

nja keluar negeri. Menteri belum 
lapat mengatakan apakah akan di- 
Seri pula aturan padjak ringan buat 
masa permulaan. Menteri Ong Eng 
Die menjatakan lebih menjukai in- 
vestasi modal asing dengan djalan 
pindjam dari suatu consultum jang 
terdiri dari sedjumlah negara, 
pada pindjam dari satu negara sa- 
dja. Baik djuga kalau beberapa ne- 
gara asing mengumpulkan modal 
untuk dipindjamkan kepada Indone- 
sia. Tapi semua itu “dapat ditindjau 
nanti sambil berdjalan, demikian an- 
tara lain keterangan Menteri Ong 
Eng Die. (Antara). 5 : 

batja istilah tjatur dalam buku: 

robah tjara  menulisnja. Memang 
tiap bangsa berhak - mempunjai ( 
bahasa sendiri. Kita tidak perlu ,.peradjurit” ... 

mentjari sedjauh itu. . KN Peti “al lah - m 
samaan akan datang dengan sen- s 
dirinja. Ini hak masjarakat tja- 
tur chususnja. Dan kita mempu- 
njai organisasi pusat 
dan dari Pertjasi-lah kita harap- 
kan keluarnja istilah2 “tjatur da- 
lam bahasa Indonesia jang diang- 
gap resmi. Semoga Pertjasi dapat | 

darif 

  
(Ol 

    

d k 

  

rintah dan menjetudjui anggaran be 
“landja. Badan ini dipilih tiap2 4 
tahun sekali. Kedua -bagian Soviet 

| Tertinggi tadi dinamakan Dewan 
Uni dan Dewan Golongan2 Bang- 
sa. 

Dalam bulap Maret j.a.d., akan 
dipilih 700 anggota Dewan Uni, 
jang mewakili negara Sovjet Uni se 
bagai keseluruhan, 631 orang akan 

- dipilih mendjadi anggota Dewan 
Golongan? Bangsa (di  Sovjet” Uni 
disebut ”Nationalities”) jang akan 
mewakili para pemilihnja menurut 
golongan bangsanja (Rus, Ukraina, 
Kazakh, Uzbek, dst). 

(Fofo: Suara Merdeka”) 
—. 

Apabila telah dipilih, Sovjet Ter 
tinggi biasanja bersidang sekali tiap2 
tahun, selama 4 atau S hari. 

Dalam sistim ini tidak ada "ma: 
djlis tinggi” atau ”madjlis rendah”: 
kedua dewan tsb tadi sama hak2nja 
dan. anggaran belandja Sovjet harus 
di setudjui dalam sidang bersama 
kedua dewan tsb: tadi. Setelah si- 
dang tahunan berachir, para anggota 
pulang ketempat tinggal. masing2. 

enai masalah ganti ke- 
dapat dimulai lagi de-   
  

TJATUR Pu 5 4 
NDONESIA Istilah” Da 

lam Tjatur 

  

      
£ 

A€HIR INI banjak diperbintjangkan mengenai istilah Indo- 
nesia dalam tjatur. Memang istilah Indonesia pada dewasa ini be- 
lum ada persamaan. Tapi ini tidak apa. Jang terpenting, kita ha- 

.rus menghapuskan segala istilah2 bahasa asing umpamanja Ko- 
ning, Dame, dsb. dari lembaran buku baru kita. Ini perlu, lepas 
dari pertimbangan politis maupun psychologis, kata2 tersebut jang 
masih terpakai dalam beberapa harian memang sudah tidak pada 
tempatnja lagi. Ada jang memberi saran, lebih baik untuk Indo- 
nesia memakai istilah Internasional? Kami belum mengenal baha- 
sa Internasional, kalau jang dimaksudkan itu bahasa Inggris de- 
ngan alasan bahwa bahasa itu ,,bahasa dunia” kami.. belum dapat 
menjetudjuinja. 

N N 

Sebab siapa jang pernah mem- 
gram lebih tjotjok untuk Mente- 
ri : 

K artinja Kuda. Tidak perlu 
keterangan. : ' 

6. pion. Lebih baik dari bidak 
jang sifatnj alu kuno. Djuga 

- 

Inggris, sungguh sangat ruwet 
tjara menulisnja. Namun demiki- 
an Inggris belum mau djuga me- 

   

-olah - me 1 
.satu pihak sadja. Simbolik: ,,tu- 
:lamng-punggung rakjat”. 

mp Sekianlah dan terserah kepada 
»Pertjasi” | masjarakat tjatur chususnja 

- Peraturan baru utk. per- 
tandingan kedjuaraan tja- 

. mi ! tur dunia. bur 
ertindak ' bidjaksana,  djangan  Seterusnja menurut Pragie Bulle- 

diliputi oleh angan2 jang mem- tin maka Federasi Tjatur Internasio 
beratkan kepada satu pihak sa-nal dalam kongresnja jang ke 23 te 
dja. Sebab anggapan orang seka- lah membentuk sebuah komisi jang 
rang, tjatur meliputi sifat2 dari ' berkewadjiban membuat peraturan 
seluruh lapisan masjarakat. Te-j baru untuk pertandingan kedjuara- 
gasnja, term atau  istilah2 itu Jan tjatur dunia. Laporan komisi tsb 
hendaknja bersifat umum. Seba- telah disampaikan pada Kongres 
gai perintis, kami dari Suara 
Merdeka” sudah lama” memper- 
gunakan istilah2 Indonesia dan 
untuk penambah bahan pertim- 
bangan baiklah disini kami te- 
rangkan lagi. 

1. R artinja Radja. Ini sifatnja 
umum. Tidak perlu memakai ka 
ta2 Presiden atau Professor dsb.- 
nja. 

2. P artinja Puteri. Istilah ini 
harus disesuaikan dengan no. 1. 

3. B artinja Benteng. Setjara 
simbolik dapat diartikan sebagai 
Benteng Negara. 

4. M artinja Menteri. Ini sifat- 
nja umum. Kata2 Gadjah terlalu 

Kawin” zonder .bitjara" (Oleh: U. Liboerkin) 

kini Kongres membentuk komisi is- 
timewa jang berkewadjiban menga- 
djukan peraturan baru tsb ke sidang 
Kongres jang ke 24. Ketua dari pa- 
da komisi istimewa itu diketuai oleh 
Presiden Fide sendiri Folke Regard. 

Apabila Kongres telah mengesjah- 
kan peraturan baru tsb, maka sege- 
ra akan diterdjemahkan dalam 5 
bahasa resmi dari FIDE ialah baha 

njol dan Russia. 
Olympiade 
akan berlangsung di Buenos Aires, 
akan mempergunakan peraturan? ba 
ru tsb. :   

4 P3 2. 20 2 2 
: yA: GA kan ,,Kawin” zonder bi- 

: Zi "3 221 tjara, gubahan U. Libur- 
   

    

  

tjiptanja. 

pat atau .,,kawin”. 

  Ral, Bh8 9. Bh2--, Bh2x 
| pat. 

  

Surat2 kepada/dari Redaksi : : 
Sdr. Tjie Eng Siang di Blora dan 

» 'Goenadhi di Magelang' di.I.-nja : : 
Diluar dugaan kami memang-probleem no. 36 mempunjai dua ma- 

3 kuntji-zet. #Djadi djawaban dengan dimulai 1. Bd4—e44 djuga 
etul. k ' Aa Ta 5 

Kami tjabut djawaban kami kepada.sdr. Tjie Eng Siang pada ming- 
gu ji. dan minta maaf. an 6 : 

Kami haturkan saluut. Dan perlu kami terangkan bahwa probleem   “jang baik jalah sebaiknja hanja mempunjai satu kuntji-zet. Terima kasih. 

al Voroshilov, ketika tgl. 11 Januari j.l. Seorang 
“ pemilihan umum di Sovjet Uni pada 
akan mendapat kursi dalam Sovjet tertinggi. Demikianlah halnja 
ketika pemilihan2 umum jang sudah2. Menurut undang2 pemilih- 
an, seorang tjalon boleh berkam panje melawan. 

| tapi dalam  prakteknja mereka tak pernah berbuat demikian. 

(4 Sovjet Tertinggi Sovjet Uni ada- 
lah sebuah madjlis bikameral, jang 

“'memperkukuh segala dekrit peme-| 

-merupaRan satu 

RSFSR) 

dimana hanja terdapat satu 
kie: Pun. neniak Indah Klik politik dan tak ada oposisinja itu ke 

konperensi 

lah satu 
orang tjalon tertentu, sedangkan pe- 
muda adjukan tjalon lain. Pembitja 
raan menghasilkan 
untuk mewakili 
milihan. 

kan hak2 konstitusionilnja 
ji mengangkat tjalonnja tadi dan me- 
Hawan tjalon paberik: tapi kans bhw 
pemuda akan menentang keinginan 
konperensi bersama ini kira2 1.000. 
000 lawan 1. 

dan telah disetudjui prinsip2nja dan 

jun2 kekotak suara. 
berhak memilih, 
dengan 
konperensi tadi, punja 2 alternatif: 
mentjoreng nama tjalon dan dengan 
demikian mengadjukan 

tif, atau memasukkan 
jang tidak termuat dalam. surat pe- 

milihan. Sedikit sekali kemungkinan 

  
sa Djerman, Inggris, Perantjis, Spa- 

Diduga ' bahwa | 
Tjatur jang ke XI jang: 

Dibawah ini kami sadji- 

kin. Sekali ini redaksi ti- 
dak memberi keterangan $ 6 
sesuai dengan maksud pen Jang telah dipilih dalam konperensi2 

1: Bal, Kes 2” Rds, 
Kxe4 3. bxa7, Bf8. 4. 
Rxe4 Ba8 5. Rf3, Bxa7 
GR, Bab: “Thi, 
Rg7 8. Bxa2, Bxa2 dan 

Atau : 

8 Ta sat Eh KR, 
Gea Bf8 5. Rc3x, Ba8 6. Rb2, 

Ba7x 7. Bhl, Ba6bx 8. 

  

   

  

   

"Tjara Pp emilihan | Di Sovjet Rusia 
(Hakekatnja Tiap Tjalon Pasti Menda. 

| pat Kursi—Prakteknja Para Pemilih 
— Tak Pernah Membuat Kampa- 

|. nje Melawan 'Tjalon2 
: Sidney Weiland — Wartawan Reuter di Moskow). 

120 DJUTA WARGANEGARA Soviet Uni jang 
milih, pada tgl. 14 Maret ja.d. akan memilih Presidium Soviet 

'ertinggi baru (,,parlemen” Sovjet Uni), sebagaimana 
mumkan oleh presiden Presidium Tertinggi Sovjet Uni,, Marse- 

berhak 

telah di- 

tjalon dalam 
hakekatnja sudah pasti 

tjalon2 lainnja, 

Sistim perwakilan 
Seorang anggota Dewan Uni di- 

pilih untuk tiap2 300.000 djiiwa (bu 
kan hanja jang berhak memilih sa 
dja) dan tiap2 360.000 orang tadi 

distrik pemilihan. 
2 atau 3 distrik pemilihan, atau le- 
bih, merupakan satu lingkungan jang 
lebih besar, utk mengirimkan se- 
orang utusan lagi kedalam Dewan 
Golongan2 Bangsa. 
Bersamaan dengan 

dipilih untuk Dewan Uni, diadju- 

kan djuga 25 orang utusan ke De- 
wan Golongan2 Bangsa dari tiap2 
Republik Bagian, 11 dari tiap2 Re- 
publik Otonom (deradjatnja lebih 

rendah dari republik bagian Sox 
vjet), 5 dari tiap2 Daerah Otonom 
dan 1 dari tiap2 Daerah Golongan 
Bangsa. 

Djadi dengan demikian Republik 
Bagian (SSR) Ukraina akan menga- 
djukan 143 utusan ke Dewan Uni. | 

Ukraina 143 distrik pemilihan di 
akan dimasukkan dalam 25 daerah 
lebih Juas, jang masing2 memilih 
1 utusan ke Dewap, Golongan? Bang 
sa, jang akan mewakili seluruh 
Ukraina. 

Kota Moskow (ibukota Soviet 
Uni dan ibukota Republik Bagian 

R) jang berpenduduk kira2 
5 djuta djiwa, akan pilih 1 utusan 
untuk tiap2 distrik pemilihan, jang 

| di Moskow seluruhnja ada 17 buah, 
untuk Dewan Uni: dan 1 utusan 
jang akan mewakili seluruh Moskow 
dalam Dewan Golongan? bangsa. 

Pada hari pemilihan, para pemilih 
sekali gus mengadjukan suara mere 

ika untuk kedua dewan tsb. 
Tjara pemilihan 

Ditiap2 distrik pemilihan, pada tgl 
14 Maret jad. para pemilih akan di 
beri surat2 pemilihan jang berbeda 
warnanja, jang satu untuk 
Uni, lainnja utk- Dewan Golongan? 
Bangsa. Apabila tak djadi perobahan 
mendadak dalam precedent, tiap? su 

rat pemilihan akan muat 1 nama tja 
lon. 

Dewan 

Walaupun pemilihan disuatu negara, 

partai 

lihatannja sangat sederhana, sistim 
pemilihan Sovjet itu sesungguhnja di 
dasarkan atas prosedur jang berbe- 
1it2. 

Mula2 buruh pabrik2, organisasi 
pemuda dan umum berapat dan meng 
angkat utusan-utusan kesuatu konpe 

“Irensi bersama, jang diadakan ditiap2 
distrik pemilihan. Kemudian konpe 
rensi ini pilih 1 tjalon untuk Dewan 
Uni dan 1 tjalon lagi untuk Dewan 
Golongan? Bangsa. 

Golongan2 jang diwakili dalam 
ini mungkin mengang- 

kat tjalon2 berlainan. Misalnja sa- 
paberik “mengadakan se- 

tjalon bersama, 
seluruh distrik pe- 

Mungkin pemuda akan mendesak- 
untuk 

Achirnja pemilih2 pergi berdu- 
Seorang jang 

jang tak setudju 
tjalon jang dipilih dalam 

suara nega- 
nama tjalon 

nja bahwa kedua tjara ini dapat 
mempengaruhi hasil pemilihan. 

Menurut suratkabar Partai Komu 
nis Sovjet Uni ,,Pravda”, tjara .pemi 

lihan di Sovjer Uni ini jang ,,paling 
demokratis diseluruh dunia”. 

Dalam pemilihan ketika 1950, 
djumlah orang jang berhak memilih 
jang mempergunakan  haknja 

sedangkan jang menjetudjui tjalon2 

bersama itu ada 110.000.000. 

PENANGKAPAN2 DAN PEM- 
BUNUHAN2 D1 JUGOSLAVIA 

Dalam tahun 1953, seluruhnja ada 
371 orang di Jugoslavia jang ditang 
kap karena “apa jang disebutnja 
”melakukan kegiatan2 Kominform”. 
Demikia, diumumkan oleh menteri 
negara untuk urusan dalam negeri, 

Shetlav Stevanovich di Belgrado pa 

da hari Selasa. 
Untuk tahun 1949 djumlah orang 

karena alasan serupa jang telah di- 
tangkap ialah 4.064 orang. 

Selandjutnja ditambahkan oleh 
Stevanovitch dari orang2 tersebut 
diatas dalam waktu antara bulan 
September 1948: sampai th. 1953 
jang terbunuh ada 337 orang, se- 
dangka, untuk tahun 1953 sendiri 
ada 113 orang. 

  

KB HSINHUA jang ditangkap di 
Paris Rebo malam mewartakan bah 
wa pada hari Rebo pagi telah da- 
tang di Antung (RRT) dua orang 
serdadu Belgia jang menjeberang ke 
Tentara Sukarela Rakjat Tiongkok 
dap Tentara Korea Utara 5 hari se 
sudah ditanda tanganinja persetudju 
an gentjatan sendjata.  Diwartakan 

gauta bataljon Belgia dibawah ko- 
mando PBB itu tidak mau direpa- 
triasikan.   jang telah ma- Inamanja Roger Devrindt, asalnja ta 

.ni dari daerah Vlaanderen a.l. me- 
ngatakan bahwa di Belgia djuga ba | 

lajak serdadu2 Amerika jang dalam perang Korea dari Amerika dan se 

  

Ada Serdadu Am 

lebih djauh bahwa kedua orang ang 

Salah satu dari dua orang itu, jg 

Serdadu' Nazi? 
beberapa hal bertindak lebih djahat 

dari pada serdadu2 Hitler. Karena 

inilah ia tidak mau kembali ke Bel- 
gia. Ia djuga mengatakan bahwa 
Amerika Serikat berusaha untuk 
membuat Belgia mendjadi djadjahan 
nja. Orang jang kedua, Louis Ver-, 
dijck, djuga asalnja tani,  menjata- 
kan bahwa import produksi2 perta 
nian dari Amerika telah mengaki- 
batkan harga2 susu dan telur di Bel 
gia sangat merosot. 

« Sementara itu 21 orang - tawanan 

orang lagi dari Inggris jang ti 

mau “ direpatriasikan 

menumpang kereta api 
song. Demikian diwartakan 

rang itu disambut: oleh Palang 

berbitjara atas nama   

   

telah tiba di 

Antung (RRT) pada hari Rebo dgn 

erika Sarikat Bertindak Seperti 
reka itu di RRT. Dinjatakannja pu 

la bahwa ia telah menemukan rak- 

»rakjat jang 

dak tjinta damai, suka bekerdja dan ber 

Selandjutnja ber- 
: Adams, se- 

dari Kae- orang Negro dari Amerika jang me 
« oleh ngatakan bahwa ia sebagai 

KB RRT Hsinhua. Para tawanan pe Negro untuk pertama kali telah me 
: Me- nemukan persamaan deradjad bang- 

rah Tiongkok, melalui siapa mere- sa2 ketika ia bertemu dengan Ten- 
ka sebelumnja meminta untuk diper tara Sukarela Rakjat “Tiongkok. Ia 
bolehkan datang di RRT. Bekas ta- pertjaja bahwa rakjat Negro di ta- 
wanan Inggris, Richard Cordon, jg nah airnja mengerti bahwa ia beser 
l | : rombongan ta rombongannja diperlakukan setja 
itu menjatakan terima kasihnja atas ra sederadjad oleh rakjat Tiongkok. 
sambutan jang hangat terhadap me- 

jat Tiongkok sebagai 

pendirian teguh.” 

bitjara pula Clarence 

(Antara—AFP). 

    

   
   

  
suara2 jang 

  

, 4 
j3 

Ms 

Dompet Merapi 
Djumlah derma tgl. 24-2-1954 jang diterima ,,Suara Merdeka” 

: Rp. 112062,61 
Penerimaan baru : 
Kepl. S.R. VI th. Dopiang, Randubla- 3 
PA an ni ena AA Mean Rp. 54,15 

Murid? S.R. VI Pangkah I Slawi (Te- 
KPA SEM Sa SG el PA KO ata D1 S9 

Murid? S.R. 6 No. I di Maos ...... 5 50,— 
Murid2 S.R. VI Pijono Ngombol, Pur- 

wodadi Purworedjo 4... PAMA 
Keluarga S.M.P. Negeri Wonogiri (Solo), 50,— 
S.R. VI th. Penusupan/Pangkah, Tegal ,,  50,— 
Murid2 S.R. VI No. 2 Pedjagoan Ke- 
bom ae NA 9 50,— . 

Perwari Katj. Ngrampal Kab. Sragen ,, 47,50 
Rajon S.R. VI Simbang Tulis Batang Sh 
Menang WA Kn Teu ana Ia . 

Guru2 & Murid? S.R. VI Batang No, 4 12m 
Kepl. S.R. VI No. 3 Adikarta Katj. 
Adimuljo Karanganjar ..........iiii.i.. SU 23m 

Kepl. S.R. VI Teluk, Purwokerto ...... a25, a 
Murid? SR. VI di Banjuasins Loano, 

Mur wared Re NS Nu 11 38,50 . 
Kepl. S.R. Vf Karangkaudri, Tjilatjap ',, 31,30 
S.R. VI No. L di Tjilatjap oo. 5 ISO 
Murid? S.R. VI No. 6 Ktoja Li... Bi tag 
»Arisan Wanita Kehutanan Kota Besar 

BE Aram ea NA ma ana SAN a30, — 
Murid2 S:R. VI No. 2 Margasari/Ba- 

laputang me an AR 20:80 
S.R. VI PDermasandi Pangkah Tegal 45" 3Ot- 
Murid2 S.R. 3 th. Petjabcan Pangkah 
Aneh nee wanna Du Pen AN Kn a25 — 

Kepl. S.R. Kalibagor (Sokaradja, Bms.) ., 47,55 
S.R. VI No. 1 Sokaradja Banjumas ... ,, 30,65 
S.R. Puteri VI Pungkuran | di Pema- 

lang” Me EA EN BN Unan Bd 
S.R. VI Gintungan Katj. Gebang Kab. 

Purworedo. aan Ae ant Pa Lan 20 
Murid2 S.R. Vf Djatiwetan Kudus ... ,, 35,50 
S.R. VI Karangtengah, Macs .......... 3630 
Murid2 & Guru? S.R. VI No. 3 Kroja ,, 35,40 
S.R. HI Gulangwetan Wil. Pen. S.R. . 

Tengpeles,: Kudis CE RUn  R s9 25,— 
Murid2 & Guru? S.R. No. 10 Dema- 

ngan: Kudus aa 2g Io AN 
Murid2 S.R. IV Loram Kulon Katj. 

Djatr, Kudus 0 sea ma pa Ai OPO 
Murid2 S.R. VI Kebotjoran Kedung- 

banteng Purwokerto Lo... 25, — 
Murid? S.R. VI Karangsalam Kedung- 

banteng: Purwokerto tea 25, — 
Kepl. S.R. VI Negeri No. 4 Purwokerto ',, 35,90 
Murid2 S.R. VI No. 10 Wonodadi Ban- 

djarnegara, Wonodadi .....iooooooo.. 45 — 
Murid? S.R. VI Pagebangan Katj. Ka- 

ranggajam, Kr Anjas LAN, » 41,50 
S.R. VI No. 8 Karanganjar Kebumen ,, 30,05 
Murid2 S.R. VI No. 7 (Sawangan I) 

di Purwokerto Senat ana 2 1 40— 
Kepl. S.R, VI Ploso Katj. Djati, Kudus ,, 27,20 
Kepl. S.R. VI No. 3 Sokaradja ..... Pa Ser ANN 
Persatuan Bulu Tangkis P.O.R.B. Solo ,,  30,— 
Kepl. S.R. Ili Petarangan, Kaw. Sum- 
PEN ANA Oa UNRI NU ka 25,— 

Peladjar dari Kursus Teknik Masjara- 
kana ae Se Hibah 2” 30— 

Para Peg. Ktr. Perw. Djwt. Perkebu- " 
MN EA Maen et SP Lega nan ». SB 1.591,40 

Djumlah : : Rp. 113.654,01 
Semarang, 25-2-1954.   

  

tadi 
'ada 99,987: suara negatif 606.528, 

Hendak Dibawa Kemana ? 
Reaksi Djakarta, Mengenai Mundurnja Nadjib 

Dari Kedudukannja 

PERISTIWA. PERLETAKAN djabatan oleh Diendral Nadjib 
sebagai Presiden dan Ketua Dewan Rovolusioner Rep. Mesir itu me- 
nimbulkan perhatian besar dikalangan pem. Indonesia. Berita itu sa- 
ngat tidak terduga2 Fihak resmi di Djakarta hari Kemis pasi ma- 
sih belum sedia memberikan sesuatu komentarnja terhadap kedja- 
dian itu. Kalangan2 politik di Djakarta sementara itu berpendapat 
bahwa Djenderal Nadjib dengan pemerintahnja itu sedjak ia berku 
asa memang banjak menghadapi soal2 baru jang tidak diketahui 
nja lebih dulu. » 

  

Tapi menurut pendapatnja ig. 
mendjadi pokok utama dari tin- 
dakan Nadjib meletakkan djaba- 
tannja itu ialah soal2 tanah di 
Mesir, Sudah dapat diketahui pu- 
la dari semula, demikian kala- 
ngan2 tsb. selandjutnja, untuk me 
ngadakan perobahan2 dalam so- 
al2 tanah dan sistim tuan tanah 
itu hanja bisa dengan tjara peme 
rintah jang otokratis, lebih2 lagi 
karena soal itu ada pertaliannja 
dengan soal hubungan Inggeris 
Mesir jang setjara moneter ekono 
mis sangat dekatnja itu. 

Pertahanan 
EDC Paling 

Baik 
Bagi Keamanan Djerman 

Barat— Kata Eden 

TENTANG keterangan Men- 
teri Luar Negeri Inggeris, Antho- 
ny Eden, kepada Madjelis Ren- 
dah pada hari Rabu, lebih lan- 
djut diwartakan, bahwa Eden te- 
lah mengumumkan pula, bahwa 
tak lama lagi“di Paris akan diada 
kan perundingan2 antara Peran- 
tjis, negara2 peserta EDC lainnja, 
Inggeris dan Amerika Serikat un- 
tuk mendapatkan suatu penjele- 
saian. Dikatakannja, bahwa hing- 
ga kini EDC merupakan perseku- 
tuan jang paling baik bagi keama 
nan Djerman Barat, Eropah Ba- 

Itulah pula merupakan faktor2 
makanja soal Suez itu mendjadi 
sangat sulitnja dan menimbulkan 
kegontjangan2 didalam negeri 
Mesir sendiri. Djuga bukan tidak 
mungkin peristiwa baru itu ber- 
sangkut paut dengan soal2 sekitar 
Pakt Asia Tengah. 

Dan dalam hal2 tsb. ini kedu- 
dukan ,,lchwanul Muslimin” di 

Mesir penting diperhatikan puta, 5 £ $ 
kata kalangan2 itu lagi. Maka ega Bean djuga bagi So- 
mengingat semuanja ini penggan-. 2 . 
ti Nadjib sekarang inipun bisa| Tentang NATO di Ni 
menghadapi kembali soal2 jang wa telina Bem 
sama. Diluar Mesir orang seka- tung dari pada organisasi itu. Selan 
rang tak tahu kemana Mesir se- djutnja Eden mengatakan, bahwa ia 
karang hendak dibawa dan hal ini sangat terharu menerima tumpukan 
bisa memberikan kelak akibat?n'a Surat2 dari orang2 Djermar Timur 
ataupun suatu kelemahan bagi Jang sampai kepadanja setelah pem” 
blok Asia Afrika. Dengan demi- bitjaraan2 Berlin berlangsung seming 
kian peristiwa baru di Mesir itu Mn Ig menjakinkan- kepa 
djuga bisa dapat menguntungkan Ph AANG, Peaaan tak sepong Ig J t 5 Ta meluas di-zone Sovjet di Djerman. 
kepada kepentingan2 Inggeris, ka- Eden mengganggap soal pelaksana 
ta kalangan2 politik itu achirnja an EDC sebagai soal jang sangat pen 
(Aneta). ting dan urgent. (Antara — AFP). 

  
    

orang 

Jo Genete Sadjal! 
MENJONTOH KEBRANIANNJA. 

BANGSA INDONESIA umumnja dan penduduk Semarang chu- 
susnja banjak sekali jang suka menonton film cowboy “atau Wildwest 
atau film ,,horse opera”. Film tsb pada umumnja menggambarkan ba- 
gaimana tjaranja crang2 pionier Amerika mentjari tanah, membuka hu- 
tan dibagian barar-tengah (Midwest) dan barat Amerika dengan meng- 
hadapi pelbagai kesukaran. Tentu sadja dengan dimaksudkan agar pada 
kemudian hari dapat hidup teratur, tidak berdesak-desak mendjadi peng- . 
huni sesuatu kota atau daerah sehingga berdjubel. Ne 

Setjara kebetulan sadja jang terlihat dalam film itu melukiskan ke- 
sanggupan bangsa Amerika. Tetapi lepas dari soal pro atau tidak terha- 
dap Amerika, sebenarnja sangat aneh bahwa bangsa Indonesia tidak 
(belum?) mengambil inti seri dari tjerita itu. Senangnja agaknja kita 
hanja menonton filmnja sadja. Padahal, tiap2 orang merasakap betapa 
padatnja pulau Diawa ini, sedangkan pulau2 diluar Djawa jang belum 
dikerdjakan masih sangat luas. Dengan menjonto keberaniannja — tidak & , Ig 
usah pakai pestoP dipinggany dan »cowboy-cowhoy-an” rasanje sudah 
sewadjarnja kalam setjara ramai2 orang menudju ke daeyah2 jang tanah- 
nja masih bisa diambil hasilnja. 

Pendirian jang hanja menghendaki ,,mati hidup” dikampung hala- 
mannja sendiri, njata2 tidak memberi manfaat bagi masjarakat umumnja. 

Tuan pasti akan gojang-gojang kepala djika melihat begitu padatnja 
laluilintas di Bodjong-Semarung, Malioboro-logja, Tjojudan-Solo dan 
lain2 tempat lagi. Itu semua seringkali menimbulkan korban, Kesemua-   nja itu mesundjukkan kepadatan jang — djika kita tidak berani pindah 
kelain pulau — makin hari akan kian padat. Seakan-akan bernafaspun 
ak SU Sekat ad bu salin 

Ks Bloko Suto 

af 
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   pai 6 mesin radjut jang setiap, 

singlets. 

biaja Ik. Rp 
— BENUTUPAN KURSUS 

PENENTUAN. NET YA , 

abarnja, akan dipergunakan 4/| 

nja rata2 menghasilkan 500 do | I 

  

   
   

     
   

“” “NILIK AG 
ilik/ | Agama | 

  

   

          

gu di Semarang, a hi 
“malam nanti akan diachiri dengan 

  

“ Muhammadijah,  Pendrikan Utara 
|” Semarang. Sebagaimana pernah kita 

' Penilik ' din 
- Agama seluruh Djawa Tengah 

“ merupakan kursus landjutan jang 
| dan 

— pernah diberikan kepada mereka se- | 
(|. tahun jang lalu. Ketjuali pengetahu- 

“an Agama, dalam kursus tsb. diberi- 
' kan djuga “peladjaran2 jang menge: 

: nai pengetahuan umum dan pelba- 

| suatu pertemuan, bertempat di Balai 

kabarkan, kursus :itu diikuti oleh. 60 
Pegawai Pendidikan : 

gai pengetahuan lainnja. | Ea 
  

ka Anggur Branak 
' Penting sekali untuk paraibujang habis bersalin 

at Jar nsadira sa darah 

memberi tenaga baru dan 

membaguskan air susu, ha- 

nja dengan Anggur Branak 

Tjap Lontjeng. $ 

      

     
8 ta 3 

Anggur Wanita 
Untuk mendjaga kewarasan un wanita, m 

| “Jupa minumlah selalu Anggur Wanita Tjap Lo: 
bagi para wanita jg pengakan 
datang bulan tidxx : 
tertentu, sering kepu- 
tihan muka pujjat, da- 
pat disenouhkan. 
Anggur Wanita mem- 
bikin badanlangsiag, 

    

    

    

nja. 

BOLEH DAPAT BELI PADA : 

  

membikin awet 
muda pula ada 

   

    
      

       
     

A 

  

Para ibu jang sedang 
Anggur Antay untuk m4 

kandungan 

sehat ada. 

baik 1 Anggur dan T bat “Tiap : 5. | j :. | 3 . - | - Tee Djalan Pinangsia II No. 30. Telp. 913 Kota 

kat da Na 1 Merk AN. N EN DJAKARTA-KOTA 
nggur Antay 

   
   

  

nja dan me- 

mudahkan 

hamil, perlu dikasih minum 
ndjaga supaja anak di dalam 

di waktu 

melahirkan 

Anggur Kuat Kolesom 
Jang sanggup memberi Tenaga, Darah dan Sumsum. 

| S lainnja segala rupa penjakit dapat dihindarkan. 

Djika selalu meminum anggur 

Ti 

    

    

Kuat Kolesom, badan sehat, 

tenaga kuat, bekerdja giat, . ' 
penjakit pun sukar mendekat, 

      

  

  
  

   

  

   
   

    
   
   

    

  

     

  

       

   
      
Indah "pada rambut   
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| KARENA 

akan 
manja 

  

H & MENIKA 
apn 

Mohon pangestu. 
Keluarga: 

'gah keringnja kulit kepala. 

mengandung minjak? 
- jang murni dan alam dan bahan' 
jang menguatkan, perlu untuk ram- 

ut bagus dan sehat. 

memberi rambut Tu- 4 

an'ke an berganda, oleh ka- 
Pan Le sen mama selalu , 

rambut jang sam- 

/OBAT RAMBUT JANG SANGAT BAN 

Rar... 1I0OETY— WAHJUNI 
TR den gan 

R. MOCH. HAJUB HIDAJAT 
: Berlangsung di: Djl. Kabupaten 116 Tjiandjur 

tanggal 26 Februari 1954 djam 13.00. 

BRYLCREEM 
tjahaja jang 
an mentje- 

BRYLCREEM 

BRYLCREEM 

dan rambut 
untuk sela- 

“- falah obat 
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pada 

Karangasem 5 Semarang. 
« 581 ta Ta at LL LL NA LRT M3 LEE LL La 
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CITY CONCERN CINEMAS 
  

  

  

    
" LUX” 500700900 INI 

NN 

MALAM PREMIERE (u.17th) 

PANAI 

    

    
    
   

   

  

   

  

bi: INI MALAM D.MB. | 
M1 13 tah) 

P3 sINDRA” 

(1 5100-7.00-9.00 
| BERBARENG 

5 EN 
| SAS 745-915 
Penuh sensatie ! 

. Hebat dan 

. Menggemparkan ! 

      

an aa naa np 

|. INI MALAM D.M.B. (17 tah) 

“WGRAND” s00-700-5.00     

  
Smazing Undersea adventure, 

stw sn wi — LL “ 

2gb “.. 

|. Sisters have loved the same man before....... Shape 

ti - Memikat'dan menggetarkan ! 

gina story. of the great Cochise! 

. SUSAN COMET. voe » 2206 SUK - So ang Senen 1 SEAL BKKIN AOA 

1 3 Piatorad dn LIONASO GOAOSIT AN » A WEMERSALAMTERMATOHAN PTN 

  PEG Ha RS 

but never like this ! 

Coror sy 

Tenmwotop 

  
2 ME EL MU LE 

INI MALAM D.M.B. (Seg. umi.) 

ROYAL” 5.00-7.00-9.00 

, AN Thrills ! Al” Thrills ! 

, UNDER THE 
RED SEA“ 

The all-true under water wonder 

show ! Da'ring danger in coral Ca- 

ves ! » 

Menarik!  Mengagumkas didalam 

Lautan Merah ! 
. 

MI LA sa   
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Aa 

JAK DIDJUAL DIDUNIA 

Rak aa 
55 

| TERR. IV/DIV. DIPONEGORO 
CORPS INTENDANS A.D. 
Tp AAN UP era an 

  

luh) ton. | 
b. Katjang hidjau 

belas ribu) kg. 

YIII. Waktu penjerahan : 

2. “ni1Ors/d 19. Mei 1954 

|. Penawaran ditutup pada, tgl.: 

| Lain-2. 

»Toatje Makasar” 

) "permintaan Pen awaran 
# No.: 5, 6/0p/'54. 

LI Corps Intendans Terr. IV. membutuhkan : 

a. Gabah kering kwaliteit ,,Kretek” sebanjak 60 (enam pu- 

sebanjak 12.000 (dua 

III. Franco gudang H.W.-14 dil. Deli Semarang. 

a 1. tgl. 5 s/d 10 April 1954 sebanjak 30 (tiga puluh) ton. 
sebanjak 30 (tiga puluh) ton. 

: b. 1. ,, 15 Maart 1954 sebanjak 12.000 (dua belas ribu) kg. 

Iv. Formulier penawaran dan keterangan lain2 lebih landjut da- 

pat diminta pada Staf Intendans Terr. IV. Bg. Pembelian 
(Bekas gedung N.I.S. Bodjong Semarang kamar No. 65). 

5-3-1954 djam 10.00. 

para Pedagang jang dapat diterima ialah: : 

a. Jang telah didaftar oleh kantor Pengadilan Negeri. - A 

tb. Jang telah disjahkan oleh Kementerian Perekonomian/Menteri 

  

          

Baru terima : 

# AEG " SIERA “ COMET 

TRIK RADIO'S 
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  Buka: Hari biasa 9 —2 5 —    L- tra | 2 
PPM... 

# GARRARD RC 80 dalam originele ANTORIA box 

£ ERRES KY 554U " Rp. 625.— Ip 

RADIO OMEGA 
Djl. Mataram No.572, Telf. Si 

Saptu 9 — 2, Minggu tutup. 

Kehakiman. 3 

. Dikeluarkan : Ditempat. 
Pada tgl... “2602-1954 € 
Djam' — : 08.00. ? 
CORPS INTENDANS TERR. IV. 

Ma Ken Perek 
ttd. Lts. Legiman 

N.R.P. 15589 
ANN MK LAN ERA RE DAR 

ego Lan -ag LaaaanenaeaaNgnanen 

t LORENZ "“ ACCU/LIS- | 

WK 

ne   

  

  

TELAH DATANG DENGAN RIBUAN ! 

BELI BANJAK DAPET KORTING ISTIMEWA 1! 

dan DAPET GRATIS GOODWILL COUPON. 

. ADA KANS BESAR BUAT DAPET HADIAH 

SEBUAH MOBIL SEDAN SEHARGA Rp.57.000.— 

Bantulah | 

  

  
    Dompet Merapi 

Beristirahat 
Bertamasja « 

——— Kundjungilah 

PAK AMAT 
(TT LIA WANGMANGU | 

Rumah Makan : 

Sriwedari 

Lodjiwetan ( 

I 

    

    

  

1 

(URANT 
« 

NET 

    

(   SOLO 
  

TJOBALAH, DJIKA BERUNTUNG SIAPA TAHU | 
  

  

LAGU2 BARAT . | 

LIMELIGHT — KISS ME AGAIN, STRANGER | 

MAMA'S GONE, “GOOD BYE — CRAZY HEART | 

KISS — THATS AMORE — BLUE GARDENIA | 

ELAINE — CRYING IN THE CHAPEL — RUBY 

. VAYA CON DIOS — APRIL IN PORTUGAL 
OH, THESE LONELY NIGHTS — YOU 3x 
RAGS TO RICHES (TANGO) — FOGGY RIVER 

HAPPY BIRTHDAY (SWING) — CHANCING PARI- 

NERS — MY HEART BELONGS TO ONLY YOU | 

II CANT FORGET — HEARTBREAK HILL 
DLL-nja masi banjak sekali. 

LAGU2 INDONESIA - 

KEMBANG KATJANG — GAMBANG DJAKARTA 

DITEPI SUNGAI SERAJU — INTAN BIDURI 

Kr. KENANG KENANGAN — DJEMUR KAIN 

Baru terima:     
  DONGENG PAK PETJOK — KAPARINJO DLL. 

GRAMOPHON GARRARD RC 80 
dan matjam2 merk RADIO. 

Toko PIRINGAN HITAM 
GG. BARU no. 18 SEMARANG     Sa San TA ai Le aman TN SANA NAN PG ET SN Oa Kema LAKG Un maap laba 

ALL AL HAL AL LL LAH HEM 4 

DJANGAN PUTUS ASA!" 
Inn Dia e 

IMPOTIN TABLETT 
Bisa tolong orang: lelaki jang berbadan lemah dan siahwat 

kendor dan jang sudah memakan rupa2 obat, tapi ta” dapat 

menolong. 

Tetapi ,IMPOTIN TABLETT” jang akan sanggup mengem- 

balikan tenaga2 dan urat2 'sjaraf jg kendor, mendjadi kuat 

dan sehat hingga mendjadi tenaga Tuan muda kembali se- 

perti- biasa. aa : 
Semuanja itu hanja bisa terlaksana. bila selalu Tuan mema- 

kan ini obati 

sIMPOTIN TABLETT” terbikin oleh : 

N,B. Agen2 lihat diad- ”” Tahib AMIRODIN ertensi- Amiro Pomade. vertensi- Amiro Pom KUSUMOJUDAN 95a— $ OLO 

      
MS LIL IL LL IL IL LH : 

    

Kekuatan muat: 4—5 TON 
Ukuran ban: 750X20 all 
Harga tjuma Rp. 48.500,— 

N. V. HANDEL 

  

PENDJUALAN BEBAS 

THANES"- TRUCK 157" W. B, d/O/ BINE 
SEMI FORWARD CONTROL 

Forddealer Djawa-Tengah & Tjir ebon 
Bodjong 76 — Tel. 2000 — Semarang. 
   

     

round, berikut band: reserve 

MIJ HIN YOE 

  

IA Pn ea aa 

Ini malam d.m.b. 139 
» REX 5-9 OT th.) 

Susan Hayward — Charlton Heston 

& in Irving Stone's 

» The President's Lady” 

SORION” — 5-7-9.- 43 th) 
June Allyson — Arthur Kennedy 

Gary Merrill in M.G.M,s 

»The Girl in White” 

Ini malam d.m.b. 
Metropole 5-1-9.- (13 th) 
Randolph Scott — Patrice Wymore 

The Man Behind the Gun 
Warner Bros” Technicolor. 

AKAN DATANG: Glenn Ford 

Janet Leigh — Charles Cuburn 

DJAGALAN” 7.-9.- (seg. um.)   | .Fu Yong Sian Chie” 
  

(Dokter Wanita) 

GE 5 Roy Rogers 29 
  

TOK WappooR LL Y THAT RACKETILL BRING EVERYBODY 
IS SINGIN' IN TH! YAN IN TOWN HERE! KEEP HIM YOWLIN'! 

Y: MOONLIGHT. sep ya 1 IM YAKIN HN MOONMIST - 
    

  
—. Oh, si-tukang meras susu kambing menjanji diwaktu bulan put- 

NO LN naa (demikian O' Dooley menjanji untuk mempropaganda- 

kan dagangannja ,,obat” dari air-rawa). 

— Suara ramai2 itu akan menarik semua orang2 kota kemari. Biar: 

kanlah ia menjanji. Saja akan suruh Nj. Moonmist mengikuti saja. 

   (KL I-I FROTEST) 
tis 1s OurRaGeous! Y saur upI You |      

    

HT SURE WISH ROY WOULD “X YoO- 
SHOW UP/ IT HATE GUARDIN' $ HOO! 

:| THAT MINE PAY ROLL MR. 
eh pa, ALONE! SHERIFP! | 
3. an . & 

"ISI ag 
pe “COMP: 
AL! "OFFICE 

. ' 

Mm AS Ng | 

Ha 2 

  

  

    
  

        

-5 Ini adalah terlalu. Saja 
protes. 
— Diam. Engkau harus menu- 

rut apa jang saja katakan pada- 
Maka Dea e.. atau kalau tidak 
"nanti tahu sendiri, 

— Saja mengharap sangat Roy 
akan kemari. Saja tidak suka men- 
djaga uang bajarap tambang sen- 
dirjan. “ 

—&« Hee-hee, tuan Sheriff. 

  

  
Te DOCTOR & the GIRL! 

          

Utjapan Terima Kasih 
Dengan ini kami njatakan terima kasih kepada seluruh Keluar- 

ga/Famili2, Bapak2, Ibu2, Saudara2 dan segenap kawan2 handai 
taulan jang telah sudi memberikan bantuan/sumbangan moreel dan 
materisel pada sebelum dan sesudah perkawinan kami pada tang- 
gal 21 Pebruari 1954. 

Semoga bantuan2 tersebut diterima dan dibalas dengan selajak- 
nja oleh Allah s.w.t. 

| 

Semarang 25 - 2 - 1954. 
Kami berdua: 
Moch. Asnawi 

.. Moeffiddah. 

  

  

        
      

Pendapatan Baru ,,Amiro Pomade” 
. # . 

Tjap, potrek Bintang Ampat 
| Mudah dipakai seperti pomade biasa. Rambut putih kem- 
bali asal. Mentjegah runtubnja rambut d.ll. penjakit jang 
ada didalamnja. Djangan kaget, dalam 1 Minggu sudah | 
berobah kleurnja asal pakai sehari dua kali. Gosgk. sampai | 
akar-akarnja. Asal pakai selamanja ini Pomade, makin lama 
makin hitam. Tidak luntur dan tidak merusakkan pakaian. 
Harum bahunja. Boleh mandi, tidak luntur, akam tetapi sa- | 

' bar, tentu memuaskan. i 
FIARGA per pot Rp 50.— dan Rp 25.— 
Tambah ongkos kirim 1079. Harga di Agen sama. 
DJUGA SEDIA: Puder Hitamkan Rambut 5 gram Rp 25,— 

3 gram Rp:15,— 

Toko Obat ENG TJE HOO Dj. Nanking 17 Madiun. 
Universal Stores Bodjong 6B Semarang. 

Toko RADIA BALI Djl. Kaju Tangan, Malang, 
| Toko Tjap KENDI . Klaten 
| Toko Obat Po Ning Tong Dj. Pemotongan 9 Salatiga. 

APON real PA Ngupasan 12. Jogjakarta. 
| KASIM DADA Kp. Melaju 30 Semarang 
| HOK AN Patjinan Magelang 
| ENG TAY HO Pekodjan 101 Semarang             | Terbikin oleh tabib AMIRODIN Depan Kusumojudan Solo, 
  

Type Pertj. ,SEMARANG”, Idzin No, 1492/11/A/172. 

   


