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|. diningrat) dipaksa turun dari kedu- 

tindakan 

“8 Dan peristiwa,jang sekarang ini- 

HL gap bahwa :P: 

| mikian itu tentunja “akan mengam- 

| segera menjempurnakan 

  

| kan segi lain dari kedudukan jg. 
— diambil. oleh 

  

— mengadakan 

  

“d#ralan negara-negara 

   
      

    

   

   
Tuntutan 

Aa ANA 
edjadian2 Jo 
engetahuan 
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|. pendapat Sri Su 

dari Pangeran $ okoesoemo ja 
. menghendaki Sunan'turun tachta, d 

— njatakan bahwa 'soak in : 
mempunjai sangkut paut 
sekali dengan urusan: kelu 

menj esalkan perbuatan 

“kian Sunan —. Semestinja, soal-soal 
demikian harus melalui djalan jang 
lain, jakni. jang lazim berlaku dida- 
lam Kraton. Misalnja, "bisa melalui 
saluran-saluran pembesar Putro Sen- 
tono (keluarga Kraton). 

Pak Soerjokoesoemo seorang jang 
mendapat pendidikan dari HBS dan 
pernah tinggal diluar negeri beladjar | 
pada Rotterdamse Hoge School, toh | 
bertindak “jang sedemikian rupa. Se-| 
hingga menimbulkan sangkaan, “apa: 
kah dia sengadja “melupa ataukah 
dia menganggap djalan sudah sem- 
pit hingga satu-satunja 'itu jang di- 
anggap ada, ataukah mungkin ada Haa $8A 

        
1emperalat. Barangkali — dida- 

am hati ketjilnja tentu tidak seperti 
g didjalankan sekarang ini. 

desa. engan lama. 
Dalam keterangan selandjutnja 

Sci Sunan menjatakan, bahwa surat 

tannja meninggalkan Kratoa tempo hari. 

“Atas pertanjaan. kita, bagaimanay 
mengenai surat h 1 

       

. ton. Oleh sebab itu, - pertama-tama 

ran Soerjokoesoemo — demia! 

'pandjang itu dapat 

£ 

uan mna asuk metera). | : 
3 edaran J sen p. lembar. 

  

TN “5 23” 
1 sj 

Surjokusumo IgiDil JgTertentu— Tuntutan Merupakan 
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1) 
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Susuhunan wakru 

  

Dalam pendjelasan 

bahwa Jengan tjara jang. 
Pangeran Soerjokoes 

tidak bersedia memi 
tan itu begitu sadja. ' Salur 
lingkun “keluarga Kraton 
dilalui. 1 

Perintah utk. hb 
Tentang kehendak h   Pangeran Soerjokoesoemo itu boleh 

dikatakan sebagai akibat peristiwa | 
| ama. “Dikala Republik baru sadja 

ii En o 'tapi saja selaku kepala- ki berdiri, ketika itu Sunan baru bebe iKraton,, dimana adat2 jan rapa bulan tachta sehingga be- | Bi ANN 2 
| lem bisa mengatur peperintzhan. "mendjadi .pijandel” (keper 

Dikala itu Patih Kesunanan (Sosro- 

dukannja. Menurut pendapat Sunan, 
diwaktu itu sebenarnja dju- | 

ga ditudjukan kepada Sunan. 

narnja “merupakan rangkai- 

  

      

  

   

|| an peristiwa jang dulu itu djuga. 
|. Oleh karenanja saja tetap mengang- | 

angeran Soerjokoesoe- 
2: kendi dulu 

dilakukan 8. Siapa je. 
r 2 jang meme- 

gang rol untuk menggojangkan ke- 
dudukan Sunan itu, dalam hal ini 

an tidak suka menundjukkan se- 
nama. 

.. Pembitjaraan Tawangmangu 
unan dalam keterangan selatniju' 
nenjatakan, bahwa surat Pange- 
Soerjokoesoemo jang d'sajang- 

kan itu, ternjata dikirimkan djuga 
. kepada Pemerintah Pusat. Pemprin-i 
.tah pusat menerima suraft»jang de- 

   

   

bil tindakan. Soal ini — kata Sunan 
- selandjutnja — SN 

. Mr. Wongsonegoro dan Menteri 
-D.N. Prof. Hazairin ke Solo, telah 
Gibitjarakan dengan Sunan di “Ta- 
 wangmangu. Bagaimana isi pembi- 
tjaraan dengan dua orang dari pe- 

merintah itu, Sunan tidak memberi- 
kan pendjelasan. & 

agar Sunan beladjar 
saja bukannja menolak menta 

'tidak mudah begitu sadja mem 
kan ikatan kekeluargaan. Kena 
mengenai adat itulah jang oleh: 
Nan dianggap 
'zhir bathin terhadap Kraton. 

'ketjuali djika saja diganti orang lain, 
tetapi rupa-rupanja pemerintah 
dak dengan mudah" begitu sadja un- 
tuk mengganti. Ta 
Djadi, : tah beladjar ke- 

luar negeri, ja menolak. Da- 
lem arti saja 
rat2, “sej 
Demikian kata Sunan selandjutnja. 
Saja dalam hal ini berpegangan 
pada ,.Pantjasila”, 

.ada sila Ketuhanan.. Dengan demiki- 
3 lan tentunja pemerintah 

. memaksa 
«mengingat dasar2 ke-Yimuran. 

4 

ketika Wakil P.M. serta 

namakan ,,Patrapan”. Kalau djaman 

iban 
“Ter- 

sebagai -kew 

ti- 

   

"5 jang diantaranya | 

tidak akan 
orang. Apalagi kalau 

Apakah Sekar Kedaton 
- bisa direhabilisir” 

Berhubung sekarang ini G.B-.RA. 
Kus Saparijam (dulu Sekar Kedaton) 
tidak. lagi “diperbolehkan — memakai 
gelar Sekar Kedaton dan djuga upa- 
Yara perkawinan” tidak di Kraton, 

in2 hukuman lagi, maka atas 
pertanjaan apakah hukuman2 jang 
demi. | itu berlaku selama hidup- 

nja fihak jang terhukum? Dalam hal 
ini Sri Sunan menjatakan, bahwa 
jang dimaksudkan 'itu lazimnja  di- 

didu, ,,patrapan” itu berlaku seumur 

  

y Blo 

ington orang-orar 
3 F 3 tuk mengepung Sovjet Uni, de m kian harian 

Jam induk karangannja, Satu dari 
| datang dari Presiden Republik 
Bayar dalam pidator ja | 

2 eh $    
2 

ti lain dari bahasa jini. Keingi 

| dapat ditimbulkan oleh usaha kita untuk memperbesar kekuasaan | kita, dan bukanlah dengan perub ahan niat mereka”. Ae aa 
Sekali lagi Presiden Turki itu 

mengingatkan, bahwa i 
netral itu sangat pahaja. 
ini sesuai dengan politik jang 
djalankan oleh Ankara dalam 
berapa tahun jang lalu. 

Tetapi penting pula" diperhati- 

    

be 

seorang . pengikut 
. Kemal Attaturk ini. Kepala nega 
| ra itu Men kenetralan jang 
terus-menerus dipraktekkan oleh 
'negeri itu sampai keachir Perang 
jang lalu. Dan Turki selamat men 

LE #ialankas politik netral begini 
| sampai peperangan berachir. Ke- 
| adaan sekarang sudah lain sifat: 
| nja, kata presiden Bayar. Dengan 

| lain perkataan, kampanje untuk 

   

  
satu 

k Turki-lrak-P'tan? 
Na PADA WAKTU EMPAT NEGARA BESAR mengadakan 
| konperensi di Berlin untuk mentji Ne pe naa damai, di Was 

melahirkan dak 

Turki. ,,Perlu sekali kata Djelal 

pa n kita. Lawan kita tidak menger- 

Te, 
'ra memulai memberikan bantuan 

Iberdekatan tidak setudju dengan 

#pagandanja 

Dekat. Dan Mesir terang-terang- 

kehe supaja ada usaha un- 
»Le Monde” da- 

beberapa andjuran serupa itu 

para pendengar Amerika, kita 

mereka hendak berdamai hanja 

kepada Pakistan. Begitu pula dia 
hendak memberikan  perlengka- 
pan militer kepada Irak, dan su- 
paja Inggeris tidak menaruh ke-/ 
beratan, . maka Washington mau 
menempatkan kommando ' dide- 
kat pantai tanah Inggeris. 

Kini masih sukar untuk diukur | 
sampai dimana potensi pertaha- 
nan Timur Dekat dan didjazirah 
India itu, tetapi jang njata. ke- 
kuatannja bertambah besar. Dan 
kentara pula, bahwa negeri2 jg | 

keadaan baru itu. India tetap 
“dengan “sikap. netralnja, dan pro- 

terpahamkan oleh 
negeri2 lain di Asia dan Timur:   L per - 

han di Timur Dekat telah terbu: 

#elah termasuk Ta “otfi 
“jang dilantjarkan sedjak beberapa 
an oleh Kementerian Luar Ne 
geri Amerika Serikat. Dua -bulan 
sesudah ia mendjadi Menteri 
Luar Negeri Amerikat Serikat, 
Foster Dulles telah mengadakan 
-perdjalanan di Timur Dekat. 

d 2 ka dengan resmi. Kampanje ini | 

|. Dalam perdjalanannja itu Men 

“teri Dulles dengan sengadja tidak 
mengundjungi Iran. Alasannja te- 
tap, karena Djenderal Zahedi jg. 
menggantikan Dr. Mossadeg di 
Teheran masih mempunjai batas 
jang 2.500 kilometer pandjang- 

nja antara Iran dan Sovjet. Uni, 
dan djuga ia tidak davat mele- 

njapkan si 
Iran. : e 

Sekembalinja dari perdjalanan 
itu Dulles mendapat dua matiam 
bikiran: mempergunakan  kene- 

ralar Arab aa 
memperbesar potensi militer Pa- 

kistan. Setelah tetap keputusan- 

nja, maka Amerika Serikat sege- 

gitu besar sampai : 

. 5 s 

sikap netral dari rakjat RRT menjalahkan “A.S. untuk ,,si- 

'tuasi ekonomi jang makin mendjadi 

lan menantang politik negara2 | 
Barat. : 

Adapun Afghanistan, jang ti- | 
dak mempunjai pantai, dan per- | 
e'bnomiannja dapat  diblokkir 
oleh Pakistan, menerima bantu- 
an ekonomi dari Sovjet Uni be- 

menggelisah- 
kan Washington. Pakt antara 
Turki, Irak dan "Pakistan belum 
dilaksanakan. Tetapi nanti dari 
'Kairo sampai ke Kalkutta golo- 

    

3 Apakah Bekas Sekar "selama lima menit disebuah rumah sakit di Wina 
"IP pap dihidupkan kembali dengan tjara "melaksanakan 
IP dinginan terus-menerus selama ng 

kan pada hari Djum'at. Wanita tsb. 
mengalami pembedahan d@iperutnja, 
mi obat jang melenjapkan rasa sakit, ia runtuh. Denjut djantung 
dan nafasnja berhenti sehingga warna kuliinja seperti maja, dan 
badannja mendjadi dingin. Setelah wanita tsb. selama'lima menit 

5 . keadaan “demikian, 2 
|. Mayerhoffer dan dr. Drasche, memutuskan untuk 

kan” badan wanita itu dengan kara, bahwa mereka masih da- 
pat mengumpulkan cnergie dalam djumlah jang ketjil2 supaja de- 

pn 

al. SEMENTARA itu dari kalangan 

Soerjokoesoemo 

    

    

   akukan (Tidak M 

  

tedr PLT 

Hang Lita telah" diterima" oleh” Sri | BERTEMPAT DI KRATON AKARTA pada hari Djunatsia 
Susuhusan Paku Buwono ke Pertemuan pen seat nang pertnngsnng lebih dari satu-sete- 

Na 24 sesudah kita bertemu itu sebenarnja adik Sri Sunan — Sekar Kedaton 
alias G. B. R. A. Kus Saparijam — akan menikah denga : Atmodiningrat, tetapi suasana Kra- 
ton san at sepi. Seolah-olah H ada sesuatu jang akan tei IL Hal ini setjara sepintas lalu dikata- 

in Sri Sunan, ya tata- iraton mengharuskan perkawinan Sekar Kedaton itu sede- 
nikian sederhananja, karena dia. sudah « hi ,,patrapan” (ser tjam hukuman) berhubung dengan 

   

    

       

    

    
   
    
   

   
    

       
    

    
    

    

     
    

artawan2 Suara Merdeka”. 

hidupnja. Tetapi saja pertjaja, bah- 
.wa manusia itu adalah ummat Tu- 
han, jang bisa alpa, bisa lalai dan 
chilaf. Oleh karenanja terserah  ke- 
pada. perimbangan “Dewan Putro 
Sentono untuk me-rehabilitir atau ti- 
ak. Sekalipun keputusannja itu ke- 

tidak terle- 
tak ditangan saja sendiri. Demikian 

Perkembangan dalam se- 
hari dua. & 

jang biasanja mengetahui kita men: 
dapat keterangan, bahwa 
upatjara perkawinan Sekar Kedaton 

ari ini) diduga Sri Sunan akan mem- 
beri djawaban jang positif kepada 
Pemerintah pusat mengenai perintah 
beladjar lagi..Kapan soal itu akan 
dilakukan, belum bisa dipastikan se- 
karang. z 
Tetapi melihat keterangan2 Su 

nan jang demikian, apa pula bah 
Sunan merasa perintah bela- 

jak: ja 4 P3: 3 3 15 “2 3 : 

engadjukan sia- | djar. kelyar negeri ifu se k.a 
rang ada sangkut-pautnja de- | 
ngan tuntutan turun tachta, maka 
murgkin sekali Sri Sunan akan 
menolak. Djuga surat Pangeran 

tuntutan turun tachta — sekalipun 
Sunan tidak dengan memperguna- 
kan kal''mat2 jang mudah dime- 
ngerti — t'dak akan dipenuhi. 

Gelagat jang demikian ini mem- 

tjillan dalam Kraton Surakarta” ma- 
sih.djauh padamnja. : 

: Impian 
Israel 

Akan Serbu Suez? 

BEBERAPA harian Israel me 
njarankan agar fihak Israel meng 
adakan aksi bertalian dengan ada 
nja perebutan kekuasaan di Me- 
s.r dan Syria. Salah satu dari usul 
itu bahkan mengandjurkan penjer 
buan pasukan2 Israel keterusan 
Suez. Harian malam ,,/Maariv” jg 
merupakan salah satu harian ter 
besar di Tel Aviv menulis dalam 
sebuah tadjuk karangannja bah 
wa Israel harus segera merebut 
daerah Gaza, pulau semenan- 
djung Sinai dan bagian tepi Asia 
dari terusan Suez. Harian tersebut 
jang mempunjai oplaag terbesar 
di Israel menulis, bahwa Israel 
adalah satu2-nja negara jg sang 
gup mendjaga terusan Suez untuk 

| kepentingan Barat. 
Dalam sebuah tadjuk karangan 

jang berkepala: ,,Bergerak ke 
Suez” harian itu menulis, “bahwa 
saran ini bukan sadja dimaksud 
untuk menghentikan tjampur ta- 
ngan Mesir dalam urusan lalu- 
lintas perkapalan melalui: terusan 
Suez, tetapi usul 
'adalah djuga untuk kepentingan 
dunia Barat. 

Dalam karangan itu diusulkan, 

pangkalan militer disepandjang 
bagian Barat dari terusan 
dengan bantuan tentara Israel. 
Tidak stabilnja pemerintah2 Arab 
sekali lagi menundjukkan, bahwa 
kepada Mesir ataupun kepada ne 
gara Arab jang manapun djuga 

demikian harian tsb. (AFP-Aneta) 

  

ONGKOS NAIK HADJI 1954. 

mengabarkan, 

melakukan ibadah hadji,   rgan netral akan memprotes ini- 
s'atif Amerika ini. Demikian ha- 
rin ,,Le Monde”. (AP). 

buruk” di India, Birma, Myang 

ran belandja setiap tahun terus me 
ningkat”, demikian siaran radio Pe 

Djum'at malam jl 

4 

tshun 1954 ini adalah 

enu- ||: 
Sambungan || " 

ama — Sunan Sedia Beladjar Memperluas|j £ 
Sjarat2 Tertentu - 

sdaton Bisa Direhz 

tar atau dengan tanda tangan saja, ' 
. tetapi pertimbangannja 

sesudah | 

(Gang berlangsung tanggal 27 Pebru-/ 

jan: mengenai |. 
yang £ “Damaskus dalam mana atas nama 

berikan kesan, bahwa ,.revolusi ke- $ 

itu diadjukan 

supaja negara2 Barat mendirikan 

Suez 

tidak boleh diberikan 'kepertjaja 
an dim. pertahanan terusan Suez, 

Djawatan Penerangan Agama 
bahwa berhubung 

telah dekatnja waktu buat menu 
paikan rukun Islam ke-5, diberi- 
tahukan kenada orang2 jg ingin 

bahwa 
congkos2 nerdjalanan hadii buat 

sebanjak 

  

#SGAUTA S5. P. S. 

      

    

       

    

/anit 

  

i 1 
H3 

berada dalam 

“ngan demikian dapat diusahakan 
“ diajadikan - normal 

Jeupun tipis sekai. Effek 

pendinginan itu didakukar 
lem suatu keadaan jan 

krisis disebabkan 3leh' oedeem 

I   

    

   

     
    
   

    

'ertjobaan Dgn Pr 
SEORANG WANITA 41 tahun jang telah ,.meninggal dunia" 

kembali. Wanita itu disuntik dengan ,,com- 
“plex chemicaken” Suhu (temperatuur) 

34”-C, demikian pula tekanan darahaja turun. Akan tetapi seme- 

nit kemudian tampak bahwa wanita itu mulai bernafas lagi, wa- 
daripada “suntikan tadi lenjap ketika 

suhu badan tekanan darah pasien naik. Seminggu selama proses 
terus menerus, 

sama seperti 
“dalam musim dingin (winterslaap). 

diotaknja. Akan tetapi 
perawatan tsb. ternjata membawa hasil dan wanita itu setelah 26 
hari berada dirumah sakit tadi dapat pulang kembali kerumahnja. 

| Dapat 
1 Kembali 
oses Pendinginan : 
& 

   

(Austria), da- 

proses pen- 
minggu, demikian  diumum- 

dirawat dirumah sakit untuk 
kap tetapi ketika ia di minu- 

   

   

dua orang "spesialis, jakni dr. 
.mendingin- 

aggr badan wanita tsb. dapat 

badannja turun. sampai 

wanita tsb. berada da- 
tidurnja- se-ekor binatang 

Selama masa ini timbul lagi 
achirnja 

3 (Reuter). 

       

  

TAHUN KE.IX No. 16. 

—- 

Nadji 

Pada siang hari Sabtu tadi pesa- 
wat2 terbang  menderu:deru diatas     

  

a 
tjam Serbu 

njerang ibukota Damaskus djika 

tidak menggabungkan diri dalam 
membe 

Ultimatum dari pihak pembe 
rontak di Aleppo 'itu disiarkan 
pada waktu di ibu-kota Damaskus 
terdjadi kerusuhan2, dalam mana 
kira-kira 5000 orang demonstran 
menjerbu dan melemparkan batu 
batu kegedung parlemen guna 
menuntut pembubaran badan per 

sawat? jet dari an 
Syria, jang kabarnja djuga telah 
menjeberang kepihak: pemberon- 
tak di Aleppo, mendjatuhkan su 
rat-surat selebaran diatas ibukota 

tentara Syria diserukan kepada 
opsir2 jang berada diselatan su 
paja mereka memelihara persatu 
an tentara dan menggabungkan 
diri dalam pemberontakan di 
Syria-Utara. 

2 Aleppo contra Damaskus. 
"Radio Aleppo jang menamakan 

dirinja ,,Radio Nasional Syria” da- 
|lam siarannja pada hari Sabtu me- 
njatakan bahwa 
hanja menuntu, 
siden . Shishakli, 

tentara Syria tidak 
perginja bekas pre- 
tetapi djika perlu 

akan bertempur sampai achirnja utk 
menghapuskan pemerintahan Shis- 
hakli dan parlemen sekarnag. Sia- 
ran2 jang didengar sepandjang ma- 
lam dari Radio Aleppo menundjuk- 
kan bahwa suatu perebutan untuk 
kekuasaan pada waktu ini berdjalan 
antara ,,Panitya Opsir2 Merdeka” di 
Aleppo jang memulai - pemberonta- 
kan terhadap Shishakli itu dan op- 
sir2 tentara jang sekarang masih 
berkuasa di Damaskus. 

Sebuah siaran diantaranja me 
njatakan bhw. Syria Utara ,,tidak 
mengakui pandangan jang diberi 
oleh Damaskus mengenai  coup 
d'etat sekarang”. Radio Aleppo 
dalam pada itu menuntut pembu 
baran parlemen, penghapusan 
konstitusi Shishakli, dan huku- 
man2 berat bagi kaum kolabora- 
tor Shishakli. 

Pemimpin pemberontakan di 
Aleppo diduga ialah kolonel Fai- 
sal Attasi, kemenakan dari Ha- 
shim al Attasi jg telah ditundjuk 
-oleh kaum pemberontak sebagai 
kepala negara Syria jg sjah. Ibu- 
kota Damaskus kini berada diba 
wah pengawasan djenderal Shu- 
kat Shukair, kepala staf tentara 

Kepala staf Syria di 
tangkap? 

Berita AFP lebih 'andjut dari 
Beirut mewartakan bhw. menurut 
siaran Radio Aleppo ig ditangkap 
pada Sabtu malam, kepala staf 
tentara Syria djenderal Shukat 
Shukair telah ditangkap “di Da- 
maskus sesudah “ia menjeberang 

| Syria. 

memutuskan untuk membubar- 
kan staf tentara di Damaskus Tgn 

e 

Sbukair. 
Bertentangan dengan 

bih.dulu 
maskus   
  

Rp 7.300.— 

.Djum'at orang jang menganggur 

meningkat dengan tjepat, dan peng 

hidupan orang2 jang bekerdja ma- 

Thai dan Pakistan. ,,Defisit angga |kin lama makin sukar. Umpamanja 

'sadja, defisi, anggaran belandja In 
dia untuk ya Hn tan 1 

ir | jat ditangk: i Tokyo. | djumlah 24 kali lebih besar dari p: 
Si Mn" Misa dh Mn 1 tahun 1949, Untuk Birma difisit 

Lem 

Lita berdjumlah 24 kali lebih besar 
Keadaan2 

serupa terdapa, di Muang Thai dan 
jang 

Pe pada tahun 1951. 

Pakistan selama dua tahun 
terachir. 5 

Keadaan jang semakin buruk ini 
modal 

asing dan perluasan sendjata. Se- 
adalah akibat kekuasaan 

sweet 

ya Kedudaja aa. aro 

Kam Betarisa daki Ca atom 

juan Kemesraan. YY, @henaoh em 

wakilan tsb. Pada La anka P2 
n udara 

an 

Kaum Pemberontak ai 
Damaskus 

5000 Demonstran Tuntut Pembubaran 
Pemerentah Shishakly--- Angkatan Udara 

u 

-Syria Dipihak'Pemberontak---Perang 
(Saudara Mengantjam Di Syria 
KAUM PEMBERONTAK Syria di Aleppo pada hari Sahtu 

telah mengumumkan sebuah ulti matum bahwa mereka akan me 
pasukan2 jang menjokong veme 

rintahan bekas diktator Adib Shishakli jang telah didjatuhkan itu 
pemberontakan. Ultimatum tsb. 

i waktu hingga djam 18.00 Sabtu sore kepada pasukan2 di 
reka melepaskan sokongan - terhadap . bekas 

alat2 kekuasaan Shishakli, dan mengakui Hashim al Attasi presiden 
Syria jang didjatuhkan oleh Shishakli dalam coup pada th. 1951, 
(sebagai kepala negara jang sjah. 

diketahui Kouzbari telah  menjata- 
kan dirinja sebagai presiden semen 
|tara untuk menggantikan Shishakli 
berdasarkan undang? dasar Syria. 

Djenderal Shukair kabarnja menja 
takan pula bahwa ia akan menen- 
tang tiap coup d' etat atau tap ge 
rakan lainnja jang dianggapnja '.ti- 
dak sjah”. (Antara). 

ye St 
  

    

TerusiDlm Kegiatan Jg 
Meningkat : Pengungsi2 

Minta Kembali Ke 
Desanja 

KEPALA Daerah Istimewa 
Jogjakarta Hamengku Buwono 
menerangkan kepada pers, bahwa 
menurut suara-suara para -pe- 
ugungsi jang berasal dari sekitar 
gunung Merapi, mereka itu tidak 
sanggup dipindahkan keluar Dja 
wa, dan menghendaki tetap ting 
gal ditempatnja masing-masing. 
Pernjataan mereka berdasarkan 
suatu perhitungan, bahwa sesudah 
Merapi meletus tanah disekitar- 
nja al mendjadi subur dan da 
lam beberapa tahun kemudian 
akan dapat ditanami, sedang pe 
letusan-peletusan Merapi menurut 
pengalaman jang sudah2 hanja 
terdjadi pada tiap2 dua atau tiga 
windu i. Menurut Hameng- 
ku Buwono para pengungsi tsb. 
kini sudah gelisah dan ingin sege- 
ra kembali kedesanja. 

Ir. Surodjo Kepala Dfawatan 
Geologi di Bandung dan seorang 
geoloog lainnja pada tg. 1 Maret 
ini akan menindjau keadaan dise 
kitar gunung Merapi dan kemudi 
an akan melandjutkan penindjau 
annja kedaerah sekitar gunung 
Kelud. 

Dapat dikabarkan, bahwa keti 
ka gunung Merapi meletus Ir. Su 
10N Sa  bersiap2 utk. berang 
kat kekonperensi Ecafe di Colom 
bp dan'ia kembali ke Indonesia. 
ka 10 hari jg lalu. 

'entang keadaan ung Mera 
pi dewasa ini Per 1 laporan jg 
Lion kara PN nun Par 

i-di Bandung paling achir ialah 
tub dalam kegiatan jang tiap 
saat terus: angkat, ternjata de 
ngan bertambah bekerdjanja sol- 
fatara2 dibagian puntjak jang me   

ke gerakan pemberontakan. Me- 
purut siaran tsb., ando ,,sek- 
'tor-sektor merdeka” “kini telah 

berita jang 

disiarkan oleh Radio Aleppo itu le- 
(FP mewartakan dari Da- 

bahwa dendera Shukat 
Shukair telah menjatakan berdiri se 
penuhnja dibelakang presiden semen 
tara Syria, Mamoun Kouzbari. Me- 
nurut berita tsb, Shukair ” menjata- 
kan harapannja bahwa  Kouzbari 
akan berhasil mentjapai persatuan 
antara semua rakjat Syria. AO 

njemburkan asap bergumpal2 dan 
kadang2 bertjampur abu. Gugu- 
ran2 lava jang berpidjar setiap 
hari meningkat sampai 250 kali, 
ahieigi Sonta petanin (2 kidung 
kadang terdengar sampai dikota 
Magelang. 

  

memindahkan markasbesarnin ke, PESAWAT2 ,SPITFIRE” GU- 
an menunggu pembebasan | LUNG TIKAR 7 

Pesawat2 ,.Spitfire” jang masih 
dipakai oleh Angkatan Udara Ing 
geris, kini telah diganti denga: 
pesawat2 djet ,,Meteor”, Pe 
an diumumkan oleh kementerian 
angkatan udara Inggeris pada na 

rine Spitfire”, jang  ditjiptakan 
oleh R.J, Mitchell dan jang terke 
nal dalam perang dunia ke-2, hing 

ga kini hanja d'pakai untuk tugas kuat dari revolusi 
pemotretan diatas: Malaya. 

  

' Kairo “dan tank2 mengadakan patro 
li2 didjalanan2. Pada Sabtu pagi De! 
wan Revolusioner Mesir masih me- 
ngeluarkan peringatan bahwa setiap 
kerusuhan akan ditindas dengan ke 
kerasan, tetapi “hingga kini tidak 

tampak tanda2 “akan timbulnja keke 
ruhan. 

Tiga hari “jang lalu  Nadjib te- 
lah , mengundurkan diri” dari 
mua djabatan resmi jang dipegang- 
nja, jitu sebagai presiden, perdana 
menteri dan ketua Dewan Revolu- 
sioner. Kolonel Djamal Abdul Nas- 
sir. jang menggantikan Nadjib seba- : 
gai perdana menteri kemudian me- | 
nuduh bahwa Nadjib adalah “Soto- 
kratis” dan mempunjai tjita2 untuk 
mendjadi diktator. 

Kompromi. 
Pengangkatan kembali presiden | 

suatu | 

i ara kalangan? ten 
Komeprojat "291 Ba Pa pengangkatan kembali djenderal 

| Nadjib. Kalangan? tadi menjatakan 
ipula bahwa berita2 pers jang meng- 
tumumkan 

Nadjib ini rupanja ialah 

tara Mesir, setelah opsir2 kesatu 
an2 berkuda Mesir dibawah pim 
pinan major Kaihed 'Moheddin 
bersama2 dengan ribuan kaum 
demonstran lainnja menuntut kem 
balinja "Nadjib. Sebuah sumber 
militer di Kairo jang dikutib oleh 
AFP mengatakan bahwa 40 orang | 
opsir kavaleri Mesir telah ditang 
kap atas tuduhan bahwa mereka 
sedang mengadakan komplotan 
untuk m ut kekuasaan. 5 

Tanda2 bahwa ada hal-hal jg 
tidak “beres” dengan penjerahan 
— kekuasaa 

     

    

pada Sabtu pagi, 
li2 utusan2 dari mar 

| olonel Nassir menudju 
ketempat tinggal Nadjib diperba 
tasan kota Kairo. Rupanja Dewan 
Revolusioner telah mendapat de- 

| sakan2 ja ng kuat dan harus mem 

ma Aan Melemahkan Golo: 1 kuwatiran2 -hahw: 
@djenderal Nadjib adalah terlalu 
populair dikalangan rakjat Mesir 
untuk dilepaskan sama sekali dari 

pemerintahan. : 
“Dengan kompromi jang sama 

sekali tidak diduga2 ini, ialah 
pengangkatan kembali Nagjib se 
bagai presiden, tetapi dgn mem- 
pertahankan kolonel Nassir seba 
gai perdana menteri, maka ber- 
achirlah ,,masa dua hari jg tiada 
ketentuan” di Mesir itu. 
Pada saat ini ,,pemaknaan sebenar 

nja” dari pengangkatan Nadjib ma- 
sih sulit diselami, karena belum 
lengkapnja berita2 jang diterima da 
ri Kairo, dan keterangan? jang ber 
tentangan dari pelbagai sumber ti- 
dak resmi dikota tsb. Kantor berita 
AFP di Kairo pada Sabtu pagi me- 
ngirimkan kawat2 ,,kilat” sebagai 
berikut, “tetapi jang baru dapat d: 
siarkan pada Sabtu malam: 
Waktu jang disebut, semua waktu 

setempat di Kairo: 1) Djam 06.10 
— Keadaan darurat diumumkan di 
Kairo, 2) Djam 06.10 — Beberapa 
penangkapan telah dilakukan pada 
malam Sabtu, tidak ada pendjelasan 

resmi, 3) Djam 06.15 — Radio Kai 
ro memperingatkap bahwa t'ap ke- 
rusuhan akan ditindas dengan keke 
rasan, 4) Djam 06.20 Tentara 

mengepung kamp2 tentara dibagian 
Abbassion, kota Kairo. 

5) Djam 06.25 — Keadaan di 
Kairo tenang, ketjuali adanja 
gerakan2 tentara. Kabar2 tentang 
coup detat baru. 6) Djam 06.30 
— Dua bagian dalam angkatan 
darat Mesir kabarnja berlawanan 
satu sama lain. Pada saat ini ke 
dudukan djenderal Nadjib belum 
berobah. 5 

Sementara itu Radio Kairo ber 
ulang2 menjiarkan peringatan ke 
ada rakjat Mesir bahwa tiap 
indakan kerusuhan akan ditindas 
dengan kekerasan. Pada Sabtu 
pagi tadi djuga tersiar kabar2 
angin bahwa bekas perdana men 
teri Mesir Aly Maher dan bekas 
menteri Soleiman Hafez kedua2- 
nja telah mendapat ,,huisarrest.” 

Komunike. 
Pengumuman pertama tentang 

ml mad mah kembali djenderal 
adjib datang dari Radio Kairo 

jang dalam siarannja pada djam 
16.35 GMT hari Sabtu menjata 
kan sbb.: ,,Kami telah menerima 
engumuman dari Dewan Revo-   usioner sebagai berikut ,, Untuk 

memelihara persatuan negara, De 
an Komando Revolusioner dgn 

ini | mengumumkan  kembalinja 
major-djenderal staf Mohammad 
Nadjib sebagai presiden republik. 
Ini telah mendapat persetudjuan 
jang Mulja.” Komunike tersebut 
tidak menjebut bahwa. kolonel 

“ti “D'um'at. Pesawat2 .Superma | Djamal Abdul Nassir tetap men 
djabat perdana menteri. Tetapi 

selandjutnia di- 
umumkan bahwa kedua orang 

Mesir itu te 
lah menjampingkan perselisihan2 

dalam siaran2 

——RRT Salahkan USA Keburukan2 Pere onomian Negara2 Asia 
bab2 utama dari terbelakangnja eko ngi negara2 itu untuk mendjual ha- 
nomi nasional dan kemelaratan rak Isil2nja kepada negara2 lain. dgn. 
jat negara2 tsb ialah kekuasaan mo'harga2 jang lebih tinggi. $ 
nopoli asing dan persiapan2 pepera 

dan perindustrian ngan. Pertanian Pendapat umum menghendaki di 
nasional telah mendjadi korban pe-'tjabutnja embargo dan blokade utk 
netrasi keuangan dari kaum mono-|dapat mengembangkan perdagangan 
poli Amerika. Dengan paksaan dan jjang normal, chususnja dgn. RRT”, 
tekanagi “" yaibtgna menghalang-hala- | Demikian radio Peking. (UP). 

ie 
" & » 

se- 

  

     
     

: Perdana Menteri—Suatu ,,Kom 
Setelah 20 Djam Ketegangan Di-(Kairo?— 

Ada Antjaman Coup? 
Pengumuman Cewan Repolusioner: .Nadjib Kembali Djadi Presiden 

, Untuk Kepentingan Negara" 

“DENGAN RESMI DIUMU MKAN di 
Nadjib telah diangkat kembali sebag 
“Revolusioner Mesir menjatakan bahwa untuk 
lah kembali mendialankan tugas nja sebagai presi 
bahwa kolonel Djamal Abdul Nassir ak 
pa pengangkatan kembali djenderal Na 
presiden dan perdana menteri Me sir itu 

mereka dam mendapat kata sepa 
kat untuk bersama2 memerintah 
Mesir lagi. 

Dalam keterangannja kepada 
| warwiwan United Press, diende | 
ral Nadjib menjatakan bahwa ia 
merasa sangat bahagia dapat me 
menuhi kehendak sahebat2, Gs 
sir2 dan rakjatnja bahwa ia ha 
rus kembali. 

Reaksi-reuksi. 
Kembalinja orang kuat” Mesir 

djenderal Mohammad  Nadj'b da- 
lam. pemerintahan dinegerinja seba- 
gai ,,puntjak” dari 'perkembangan2 
selama 20 djam jang achir ini di 
Kairo, datangnja sebagai suatu per- ' 
istiwa jang tidak diduga sama sekali 
tetapi pada umumnja telah men- 
dapat sambutan baik dari kalangan2 
Mesir diluar negeri. Reaksi pertama 
dari Londen menjatakan bahwa 
sumber2 diplomatik Mesir dikota itu 
menjatakan kepuasan tentang per- 
kembangar di Mesir jang memba- 

seakan2 telah timbul 
»pemberontakan” di Kairo itu ada- 
lah hanja membesar-besar keadaan 
jang tidak benar. 

Dikemukakan oleh kalangan? ini 
bahwa perpetjahan jang tadinja tim 

ul antara djenderal  Nadjib - dan 
anggota2 Dewan Revolusioner Me- 
sir adalah sangat disesalkan, dan se- 
karang adalah suatu hal jang logis 

bahwa golongan? opsir di Ka'ro itu 
n dari Nadjib ke Nassir telah mentjoba mengusahakan suatu 

kompromi guna menjelesaikan ke- 
adaan jang tidak enak itu. 

Kenjataannja ialah bahwa, para 
Opsir ini ingin mendamaikan 'penda 

  

EDISI POS. 
mie 

b Dian okat Kembali 
Sebagai Presiden-Mesir 

|/Abdul Nassir Tetap promi” 

. Kairo pada Sabtu malam, bahwa djenderal Mohammad 
ai presiden Republik Mesir. Dalam pengumumannja Dewan Ms 

kepentingan negara djenderal Mohammad Nadjib te 
den. Akan tetapi pengumuman itu 

an tetap mendjabat perdana menteri. ,,Drama” baru beru- 
djib hanja tiga hari setelah ia meletakkan djabatan sebagai 
diterima oleh ibu-kota Kairo dengan tenang, 

menambahkan 

pat2 jang bertentangan, dan dalam: 
hal ini mereka sekarang telah berha 

| sil, demikian sumber2 Mesir di Lon- 
“den. 

Di markas-besar PBB di New 

' York, wakil ketua delegasi Mesir 
djenderal major Abdul Hamid Gha- 
leb menjatakan bahwa pengangkatan 

kembali djenderal Nadjib sebagai 
presiden Mesir adalah ,,pengemba- 
Fan persatuan Mesir”. | 

Di Washington, pembesar2 peme- 
rintah Amerika merasa ,terkedjut” 

sama sekali oleh tjepatnja penggan- 
tian peristiwa2 di Mesir jang kini 
membawa kembali Nadjib kedjaba- 
tan presiden. 

Pembesar2 kementerian luar nege 

ri Amerika dalam pada itu tidak 
bersedia memberi komentar 
lam mereka. menerima keterangan? 
lebih landjut dari Kairo. (Antara). 

Politik luar dan dalam 
negeri Mesir tetan. : 

. Dengan adanja pernjataan jang - 
dikeluarkan oleh menteri pendja 
gaan nasional Saleh Salem pada 
hari Djum'at nyalam, maka keten 
teraman tampak terdapat kembali " 
dikalangan penduduk Mesir. Da 
lam pernjataannja itu Salem me 
nerangkan, bahwa politik luar: 
dan dalam negeri Mesir tetap 
tidak berubah. : 

  

MARIO SCELBA MEMPER- 
OLEH SUARA KE- 
PERTJAJAAN 

Pemerintah Mario Scelba hari 
Djum'at telah memperdieh suara 
kepertjaiaan dalam senat Italia. 
Perbandingan suara adalah 123 
melawan 110. 4 

  

ngan Negara Asia-Afrika 
Komentar Sunario Atas Tindakan Pa- 

kistan Utk Menerima (Bantuan 
Militer Amerika 

DALAM INSTANSI JANG terachir tiap2 negara berhak me- 
nentukan sendiri tjara bagaimana mengurus pembelaan nasionalnja, 
karena hal ini adalah penting untuk kedaulatannja dengan memper- 
ttmbangkan alasan2 sendiri. Dalam hal Pakistan ada djuga faktor 
lain, jaitu kerdjasama didalam lingkungan Asia-Afrika berdasarkan 
prinsip politik bebas sedjauh mungkin. Demikian keterangan Men- 
teri Luar Negeri Sunarjo atas pertanja'an Antara mengenai keputu- 
san Pakistan untuk menerima bantuan militer dari Amerika Serikat. 

Perkembangan2 di Mesir 
diikuti dgn saksama. 

Dikemukakan oleh Menteri Sunar- 
terutama likwidasi kolonialisme dan 

mahkan, tetapi bahkan akan mem- 
perkuat kedudukan Mesir kedalam 
dan keluar, mengingat pentingnja pe 

yranan Mesir didalam lingkungan ker 
pekerdjaan2 pembangunan dinegeri- | dja-sama Asia-Afrika jang sangat di- 
nja masing2. 

Berhubung dengan itu 
chawatirkan, bahwa langkah2 jang 
dilakukan Pakistan achir2 ini untuk, 
menerima bantuan militer Amerika- 
Serikat dan “maksudnja “untuk ma- 
suk dalam satu persekutuan ke- 
amanan dengan Turki, akan mele- 
mahkap golongan negara2 Asia-Afri 
ka. Kechawatiran ini lebih2 lagi, ka- 
ka, sehingga perlulah ditjari penje- 
lesaiannja untuk memperkuat persa 
tuan negara2 Asia-Afrika itu. De- 
mikian Menteri Luar Negeri Sunar- 
jo, bahwa dengan mendjalankan po- 
litik bebas dalam dunia jang terba- 
gi dalam dua blok, negara2 Asia- 
Afrika 'akap dapat bersama-sama 
memberi sumbangan bagi perdamai- 
an dunia. Disamping itu negara2 
Asia-Afrika harus membereskan so- 
al2 bersama jang mereka hadapi, 
rena diantara India dan Pakistan 
ada ketegangan mengenai Kashmir, 
pada hal kedua negara itu, jang ma- 

sing2 mendjadi sahabat Indonesia, 
merupakan faktor jang penting di- 
dalam golongan negara2 Asia-Afri- 
jo. 

Tentang pergantian pimpinan keku 
asaan di Mesir dewasa ini, Mr. Su- 
narjo menerangkan, bahwa Kemente 

rian Luar Negeri dengan saksama 
mengikuti perkembangan  dinegeri 
itu, Ia berharap, bahwa kedjadian2 
di Mesir sekarang tidak akan mele- 

  

(hargai oleh Indonesia, Dalam pada 
maka di-' itu dikatakap oleh Menteri Sunario, 

bahwa sampai sekarang ia baru me 
ngetahui tentang kedjadian2 di Me- 
sir itu dari berita2 pers dan 'ia se- 
dang menunggu laporan? jang res- 
mi. 

Konp. diplomat2 Indo- 
nesia. 

Mengenai konperensi kepala2 per- 
wakilan diplomatik Indonesia di se- 
luruh Asia, dikatakan oleh Menteri 
Sunarjo, bahwa segala masalah jang 
mengenai Asia dari mulai Cairo 
sampai ke Tokio dan Canberra akan 
dibitjarakan dalam konperensi itu. 
Segala segi politik, ekonomi dan 
kulturil dari pada masalah2 itu akan 
ditindjan dan akan mendjadi soal 
pembitjaraan djuga, bagaimana mem 
perbaiki hubunga, Indonesia dengan 
negara2 Asia-Afrika dan dengan ne- 
gara2 tetangga lainnja. Dalam kon- 
perensi kepala2 "perwakilan diploma- 
tik Indonesia se-Asia itu jang akan 
dibuka tg. 7 Maret jg. akan datang, 
Menteri PPK Mr. Moh. Yamin akan 
memberikan pemandangan kentang 
kebudajaa, dan pengadjaran. Tjera- 
mah Menteri PPK nanti itu penting 
artinja didalam hubungan perdjan- 
djian2 persahabatan jang telah di- 
adakan oleh Indonesia dengan ber- 
bagai negara di Asia ini. Demikian 
Menteri Luar Negeri Sunarjo. 

SabtujlIKussapariamKa- 
win Dgn Atmodiningrat 
Upatjara Sangat Sederhana? Dimaksud 
Sbg. ,,Patrapan“ (Hukuman Adat) —Su- 

suhunan Dan Ibunda “Tidak Hadlir 

SAPTU 
(Oleh: Wartawan Kita Sendiri) |," 5 

PAGI DJAM 7.30 di gedung Sasono Muljo, Bali- “ warti Solo, telah dilangsungkan upatjara perkawinan antara Sekar 
Kedaton dengan Mr. Atmodiningrat. Upatjara perkawinan tersebut 
berlangsung dengan sangat sederhana sekali dan dikundjungi oleh 
paling banjak dari 100 orang jang terdiri dari para anggauta ke- 
juarga jang sterdekat, 
jong” ketempat kediamannja 
lingkungan Baliwarti. Kese 

Pada djam 10.00 kedua mempelai itu ,,dibow 
Mr, Atmodiningrat jang djuga dalam 

erhanaan upatjara perkawinan itu adalah 
sebagai ,,patrapan” (hukuman) atas diri Sekar Kedaton fe baru2 ini 
telah lolos dari Keraton, 
Sekar Kedaton, 
Kussaparijam, 

Perlu diterangkan, bahwa Sri Sunan dan Ibunda G. K. R, 
kubuwono tidak hadlir dalam upatjara perkawinan itu. 
  

dan jang kini tidak lagi memakai sebutan 
tetapi dengan nama Bendoro Raden Adjeng Gusti 
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oU 
— Waktu utk. KL 1 pagi 

jang Mena 
- yg WKkiPsore- 

— Kelas2 lama masuk 
000. Bodjong 116, ke alamat b 

  

waktu jang ditetapkan, 

KL 1 sorg ...S elasa, Kamis, 

Pangsitan 

| Murid? tuk" THE INDONESIAN ENGLISH 
P3 URSE” /karena advertensi di s.k. ini jg. lalu, diberi tahukan, 

..Senin, Rabu, pk.8—9 : mulai tg. 1 
Maart. 

pk.4.30—pk.5.30 : 
mulai tg. 2 Maart. 

pk. 8—pk. 9: 
mulai tg. 2 Maart 

Selasa, Kamis 

22 mulai tg. 2 Maart 
biasa, tempat kursus pindah dari 
u Djl. Mugas No.2. Smg. 

' Tempat murid jang telah mendaftarkan, tetapi tidak masuk pada 
diberikan kepada lain murid. 

EA Pimpinan Kursus 

PARA PEMEGANG SERO 
'USA HAAN DAGANG RDA 

DIREKSI 

PEMEGANG, SERO JANG HENDAK MENG- 

  

  

  

J 2 Soal 
5 JANG SDR. HARUS 

4 E:) MILIKI, SALAH : 

NG KETJERDASAN 

PENGALAMAN 

Belardiartah: MU PEGANG — 
BUKU, STENO BAH. INDONESIA, 
MENGETIK DG.10 DJARI d.sb. 
Buku prospectus diberikan dg tina? 

. BIRO KURSUS TERTULIS : 

R PENGETAHUAN 
(G-SURABAJA KOTAKPOS 111 
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» Tabib 
Seteran 109 — Semarang. 

Specialist untuk WASIR (Am-: 
beien), ASTHMA, KEPUTIHAN 
dan lain-lain Penjakit. Obati WA- | 
SIR dengan garantie 
didalam 12 hari sampe runtuh 
'akar-akarnja. « 

ZONDER OPERATIE 
D bitjara: '— Pagi 9—12 
sen Sore 5—7 

sembuh !. 

TERSEBUT, DIHARAP MEMBAWA 

BARU TERIMA” 
Matjzam2 ARLODJI tangan 
.17 dan 15 batu untuk lelaki 
dan perempuan dengan harga 
SANGAT MURAH. 

SERVICE dan GARANTIE me- 
| muaskan ! 

Silahkan datang pada : 
Toko ARLODJI dan VULPEN 

Oei Khouw 
RADIO SERVICE 

Kranggan Barat 186 Semarang. 
—.m 

  

Memakan san man 

  

RALAT 
Advertensi tentang Permintaan 

Penawaran CIAD Terr. IV jang 
dimuat Harian initg. 26/2-54 ka- 
ta2 dibawah sendiri seharusnja 
berbunji: 

—. Corps Intendans Terr IV 
WK. PLT. 
Ttd. Lts Legiman 

NRP. 15589, 
  

Advertensi 

Di Tahan 

Karena kekurangan tempat, 
|imaka masih banjak iklan2 jang 
tidak dapat termuat pada hari ini. 
Harap para pemasang iklan mak- 
lum hendaknja. 

Take “ 

| MA 

PERMUDA 
—. KEMBALI 
SETELAH BERSALIN 40 HARI 
Seluruh tubuh berasa lebih ring- 
ikas dan enteng, tjahaja muka 
kelihatan lebih muda dan gembi- 
ra, kesehatan bertambah2, dan 
anak jang mungil itu  mendjadi 
montok dan sehat betul. Semua 
ini Njonja dapat membuktikan, 
setelah Njonja minum: as 
DJAMU HABIS BERSALIN 

Keluaran NJONJA MENEER 
Semarang. Se 

      MUA Na 3 
PUN KT AA 

#1 PA AN 2 Re5? 

  

        
Yoko Pedamaran 90, Telp. 900, 
- Semarang. Ts 
Acen: 

| Madiun: Djl. Peking 5 

peman 15, Djl. Slamat Rijadi 
394, Pasar Nusukan 4, Pasar 
Kliwon 1465, Widuran 67, Me- 
sen 177, Gading Kidul 170, 
Djl. Gilingan 28, Kratonan 
Wetan 19, Warungmiri 102.     
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:Joleh seorang Sekertaris: I. 

£ PABRIK DJAMO TAP PORT KET IN 

Durakarta: 1jOjudan 4141, Nga- : 

  

   
  

  

  

kan. Dan lebih m mukan dan 
dalam pengalaman2 dulu, orang 
banjakan bisa bebas sadja deng 

— — — — — Kita shawatirkan 
diulangi lagi dalam peristiwa 
bebas sadja? 

  

teriak ..siap dan serbu”, dan bumi- 
wan2-nja sekali djuga.... 

Nasional” 

pula dalam prakteknja nanti akan 
     

  

— pangkan orang2 jang menipurjai 

  

Si ? lapa Untung: 
Kelaadjutan berita mengenai 

penarikan lIot2 adalah se 1 be- 
rikut: Rp. 50.000 Padang 70719, 
Rp. 25.000 arang 289974, 
Djakarta 311387: Rp. 10.006: 
130939, 257827, 43122, 137019, 
175811, 244298, 155708, 159713, 
175231, 399240, 240317, 

Rp. 5.000 33678, 227186, 
387392, 183814,-148109, 196447, 
377231, 272591, 199434, 24418, 
292526, 302592, 130322, 372235, 
315630, 107472, 404299, 264835, 
381361, “70077, 267710, 32854, 
394595, 
SAIFUL BACHRI AKAN MAIN 

. DI SEMARANG. 
Panitya Penolong Korbar Gn. Me 

rapi KB Smg. bersama? dengan 
RRI Studio Smg., akan menjeleng- 
garakan Malam hiburan dengan da- 
gelan dari Orkes Studio Djakarta di 
bawah pimpinap Saiful Bachri. Per 
tundjukan itu akan berlangsung be- 
suk tgl. 13 dan 14 Maret 1954, ber 
tempat “di Gedung Kesenian Bo: 
djong Smg. Pertundjukan dimulai 
djam 20.00 dan hasilnja dipesguna- 
kan untuk korban Merapi. - 

KENDARAAN2 UNTUK 
0. PENDJARA2. 

. Dari pihak jang bersangkutan di- 
peroleh kabar, bahwa djawatan ke. 
pendjaraan di Semarang telah mshe 
rima 13 kendaraan kerangkeng (cel 
wagen) dan sebuah bil penum- 
pang dari kementerian kehakiman. 
Kendaraan2 ini diperuntukk 
djara2 di- Pati Purwokert 
rang dan- a 

   

    
ambang 2 

PEMBA ' PA- 
NITYA PEMILI 

DJATENG 
Panitya Pemilihan Djawa Tengah 

mengabarkan, bahwa kini telah di- “adakan 29an nan2 dan pembagian? ti Mada A. Urusan Umum: jang me 
ngenai soal2 pemilihan, koresponden 
si, dokumentasi dilnja jang tidak ter 
masuk dalam bagian B dan C. 
“2B, Urusan rumahtangga: jang me 
ngenai soal2 pengangkutan, perleng- 
kapan, kepegawaian dan keuangan. 

C. Bagian Penerangan dan Penjia 
ran, chusus mengenai soal? peaera- 
ngan/publikasi, instruksi, latihan? pe 
tugas, koordinasi dengan djawatan 
Penerangan Propinsi. 

Anggauta2: A. terdiri Sujoso dan 
Supangkat. B. terdiri Suprapto dan 
Hardjoprawiro. dar C. Dr. Rustama 
dji dan Sutirto. Dan Ketua meliputi 
seluruhnja. — Sekretariaat dikepalai 

| a. Peran 
tjang dokumentasi diawasi oleh A. 
I.b. Penerangan dan pemeriksaan di 
awasi oleh C. Keuangan, Pagawai, 

darchief, expedisi, tik roneo, perleng 
kapan, transport dar gudang diawa 
si oleh B. 

DILANTIK. 
Pada tgl. 22 Pebruari 

lah dilantik hadis anggauta2 Panitia 

jang ada dalam wilajah Ketjama- 
tan Semarang Selatam jang ber- djumlah 81 orang. Diantara djum 
lah tsb. terdapat seorang anggau- ta wanita. Penjumpahan di laku- 
kan menurut kejakinan 
para anggauta masing2. Upatjara 
penjumpahan itu bertempat di 

Kantor Ketjamatan Semarang Se- 
latan dan disaksikan oleh pelba- 
gai instansi Pemerintahan K.B. 
Semarang. 5 
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lekglutjon Ig Mend 
— — — — — Serduan dikantor redaksi ..N: 
barengi dengan pengiusakan inventaris serta 1 
N5 merupakan samvungan dari r2nt8tan kedjadi: 
bagi kita, para wartawan, merupakan ,lelutjon” | 

   
   

| sendiri, kita toh tidak bisa terlalu keras-keras terhadap mereka!" 
:“ Selasa, Kamis, pk.5.30—pk. 6.30 : | K i 

, an 

    

Kalau demikian -nantinja 
negara-hukum kita imi? Dan konsekwensi-nja lagi kala 

isalah dalam ezristiwa seinatjam serbuan ,,Nasional” itu akan. enak-e 
bebas sadja, tentulah diiiari kemudian, tida 
surat kabar jang aman, Tiap orang jang 

| jang benar atau tidak merasa tersinggung ,,k 

  

sauna . 

. Maka itu kita serukan: | 
Jang bersalah dalam peristiwa pengrusakan dan vandalisme dalam kant 

harus dituntut dan dihukum 1 
Kalau tidak, hal ini bukannja sadja membikin karikatuur jang tragis dari 
rasa-kebanggaan kita kepada negara hukum kita Indonesia inis tetapi 

menimbu 

sendiri tiap kali ia merasa dirugikan 
| — — — — — Lelutjon” main ,, | 2 hadap orang2 jang tidak berdaja sebagai wartawan jang umumnja tidak 

E' doneisa) 

Pendaftaran Pemilih Kelurahan? 

Agama 

Ikan 

   8 g 2 - 

excuus: ,,Aah, mere : 

cuus jang sudah basi itu nahti, akan 

al”. Orang2 jang -bersalah, akan 
akan kemanakah sebenarnja | 

agi kalau orang2 jang ber- | 

    

  
   

k akan ada kantor re 
ebetulan mempunjai 

matannja”, terus t 
itor redaksi serta wa 

  

   

an usla a-    

    ....— 

  Hukum harus berdjalan!" 

menurut undang2 jang ada.   

  

Ikan tendens2 jang menggam- 
untuk. main hakim-hakiman 

  

punja ,,bolo” itu, harus lekas-lekas di-achiri ! 

PANITYA KONGGRES IDI. 
Untuk mempersiapkan segala se- 

' suatu berhubung dengan akan ada- 
nja konggrs I.D.I. (katan Dokter In. 

jang akan. diselenggarakan 
di Semarang dalam bulan Desember | 
jad. baru2 ini telah dibentuk panitya 
konggres jang ngurus hariannja 
terdiri dari dokter Suparto sebagai 
ketua, dokter Aminudin sebagai se 
kertaris dan okter Paryana sebagai 
bendahara.  Selandjutnja: dibentuk 
beberapa seksi dengan tugas tersen 

diri, : ti 

MENTERI SOSIAL DENGAN : 
PARA PEGAWAI. 

Menteri Sosial Suroso pada Djum- 
'at pagi jbl. telah mengadakan per- 
temuan dengan Kepala2 Djawatan 
dan lk. 500 pegawai dari djawatan2 
Niveau Prop. Djawa Tengah, ber- 
tempat dipendopo Kabupaten Sema- 
rang. Dalam pertemuan itu Menteri 

  

Sosial a.l. telah mengupas sekitar 

perekonomian pegawai.  Diserukan 
oleh Menteri a.l. agar pegawai? 
Prop. Djawa Tengah dapat segera 1 
mengikuti djedjak pegawai2 di Dja- 
karta dan Surabaja, jang telah da- 
pat membentuk koperasi pegawai 
dengan pindjaman modal pertama 
dari Pemerintah. Pembitjara Jainnja 
dalam pertemuan itu jalah. Mardjo- 
no, Ketua Koperasi Pusat  Djawa 
Timur Surabaja, dan Bupati d.p. Su- 
joso sebagai pembitjara terachir. 
Pertemuan berlangsung sampai te- 
ngah hari dengan tanja djawab. 

Menteri Sosial kemudian meng- 
adakan penindjauan pada objek2 so- 
sial dalam kota, antara lain menin- 
djau Rumah Perawatan .Djiwa Ba 4 
ru”. Tamggal 27 Pebr. Menteri me- 
nudju ke Pekalongan untuk merzs- 
mikan pembukaan kursus Sosial Wa- 
nita. 

KEPUT N KONPERENSI 
ae ID apa  BIEF. 

onperensi Nahdlatul Ulama bag. 
Ma'arief seluruh Indonesia jang ber 
langsung di Semarang “ sedfak tgi. 
23 Pebr. jl, telah diachiri dengan 
sebuah resepsi pada Djum'at malam 
i-b.l. bertempat di gedung Hwa Yu, 
Plampitan Smg. 
keputusan konperensi, jang diumum-. 
kan dalam resepsi itu jalah: 1. Akan 

N.U. jang akan berpusat di Djawa 
Timur: 2. Akan membentuk ikatan 
peladjar sekolah2 N.U. jang akan 
berpusat di Djawa Tengah: 3. Akan 
diadakan keseragaman tentang ben- 
tuk, leerplan pada sekolah? N.U. 
dan memperbaharui peraturan dasar 
N.U. bagiah Ma'arief. 
P.W.I. SEMARANG PROTES. 
Dalam kawatnja jang dikirim ts. 

26-2 kepada Pusatnja di Djakarta 
Persatuan Wartawan Indonesia kring 
Semarang menjatakan, bahwa tindak 
an pemuda2 R.C. di Sojo jang: me- 
njerbu redaksi ,,Nasiongl” Jogjakar 
ta tg, 25-2 itu, tindakan jang melang 

Igar hukum dan minta agar PWI: pu 
sat mendesak kepada pemerintah su 
paja mereka jang bersalah itu djam 
bil tindakan menurut hukum jang se 
mestinja. : , 

PWI Semarang-pu menghargai 
akan sikap rekan? di Nasional itu 
jang tetap mendjundjung tin i'ko 
de djurnalistiek: Demikian bun Eka 
wat itu. 

IKAN TJUTJUT BEBAT 
6 KWINTAL. . 

Serombongan 'nelajan didesa 
Bandengan, Kendal, baru2 ini te- 

i lah dapat menangkap seekor Ikan 
Tjutjut Pedang jang pandjangnja 

:S meter. Ikan itu setelah ditim- 
bang ternjata beratnja “ada 6 

| kwintal. Ikan tersebut kemudian 
en dengan harga Rp.778,50. 

  
    

  

TENNIS, BULUTANGKIS, 
PINGPONG TIDAK DIPER 

' TANDINGKAN DI ASIAN 
GAMES 

The Straits Times harian jang ter 
“bit di Singapura mengabarkan kema 
ren, bahwa dalam sidang Komite 
Olympiade Singapura telah diumum 
kan, tidak akan dimasukkan dalam   

      

nomor2 pertandingan Asian Games 
ke II, tennis, bulutangkis pan ping- 
pong. 

Selandjutnja fihak Olympiade Si- 
ngapura mengumumkan bahwa atas 
nama Singapura djuga akap dikirim 
regu penembak untuk mengikuti per 

tandingan menembak dalam Asian 
Games II. # 
ENANG: HABIB NASUTION 

 PETJAHKAN REKOR ATAS 
NAMANJA SENDIRI. 

kkn perlombaan renang un- 

   
   

  

tuk edju aan PBSI tahun '54, 
dan sele “untuk Asian Games 
JI jang dimulai pada hari Ming- 

u dikolam renang Tjihampelas 
Bandung, Habib Nasution dari 
Persatuan Renang Indonesia Me- 
dan telah berhasil memetjahkan 
rekor renang 400 M gaja bebas 
putera atas nama sendiri dengan 
4 menit 55.5 detik. Rekor 
nesia atas nama H. Nasuti 
lah dengan waktu 4 menit 55.8 
detik. Pemenang kedua adalah 
Johan Liem dari PRIM dengan 
waktu 5 menit 49.7 detik, sedang 
pemenang ketiga adalah Lie 
Siong Liem dari Neptunus de-       ngan waktu 5 menit 54.5 detik. 
Kepada 3 pemenang oleh Dr. 
Purwosudarmo, Ketua PBSI, te- 
lah dibagikan medali2, : 

“pada Pl-Aneta, bahwa dal 

pertama-tama berusaha 

    

     
   

  

Diantara beberapal 

membentuk persatuan guru sekolah! hil: 

Osiki 

ada! 

lazairin 
    

  
rtama2 Akan Me- 
elesaikan Sistim 
“ Otonomi 

| MENTERI DALAM Negeri | 
rof. Hazairin menerangkan ke- 

: NB 
laksanakan kebidjaksanaannja, ia 

untuk 
membereskan sistim otonomi dan 
perbelandjaan daerah2 otonom. 
edua ialah mengorganisasi se-   

|baik-baiknja pelaksanaan pengua- 
saan uang (beheer yan geldmidde- 
|len), baik dipusat maupun didae- 

atas pertanjaan, apakah sudah di- 
angkat komisar's urusan daerah 
otonom itu, menteri menerang- 
kan, bahwa waktu ini ia sedang 
mentjari orang jang tepat untuk 
'tu. Berkenaan dengan desas-de- 

tuharhary akan dipindahkan, men 
teri menerangkan, bahwa hal itu 
belum pernah dipertimbangkan 
olehnja. “ 1 
Tentang pemilihan umum menteri 

menjatakan, bahwa pendaftaran pa- 

itu harus dimulai tanggal 1 April. 
Segala tindakan jang perlu akan di 
ambilnja supaja ini dapat diselengga 
rakan. 3 

Uang jang telah disediakan sedjum 
lah 50 djuta itu akan dipergunakan 

tmlis, kertas dan sebagainja dan mem: 
bajar para petugas guna melaksana 
kan pemilihan umum itu. Menteri 
mengatakan, bahwa untuk pelaksana 
annja sedapat mungkin akan ditjari 
pegawai? jang sudah ada. Bilamana 
ini tidak tjukup akan diambil petu 
gas2 dari luar. 

Mada tanggal 11 April 1953 ke- 
menterian penerangan telah menge- 

sjahkan lagu dan  sjair pemilihan 
umum jang ditjiptakan masing2 oleh 
Ismail: M.Z. dan M.R.  Dajoh. 

Hak tjipta daripada lagu dan 

sjair tersebut adalah milik kemen- 
teria, penerangan.- 

Kabar Kota 
  

tah. Tindakan2 dalam hubungan 
|ini diambil untuk mentjegah ke- 

3 rugian pada negara. Selandjutnja 

ra pemilih untuk pemilihan umum | 

untuk membeli bahan2, seperti mesin- 

IL. Masalah ! 
Tudjuan Pemerintah lalah Utk Men- 

Ididik Golongan Minoritet Mendjadi 
|... Orang Indonesia Sedjati 

litik Pemerintah tg. 1 Nopember 

kat. 

hadap persoalan ini antara lain se- 
bagai berikut: a. Jang  chusus me- 
ngenai warganegara golongan turu- 
nan Tionghoa, Eropa dan Arab, Pe 
merintah akan mendjalankan poli: 

.tik jang ' mempertjepat perkembha- 

  
Pe eren Ea BLN & : ku La ns 1 olongan2 tsb men! 
rbu dan gempur”, terlebih-lebih ter. Fsus bahwa gubernur Maluku La ngan peleburan golong i 

.djadi satu matjam warganegara se: 
tjara natuurlijk, bebas dari suatu tin 
dakan paksaan, b. Tudjuan  Peme- 

'rintah ialah mentjiptakan kesatuan 
jang bulat (homogeniteit) di kala- 
ngan warganegaranja dengan letap 

memegang teguh maklumat  Peme- 
rintah 1 Nopember 1945, dan Peme 
rintah tidak menjetudjui adanja pe- 
milihan umum jang terpisah untuk 
golongan tsb., karena hal itu meng 
halang2i proces asimilasi. 

3. Memang keadaan minoriteit ti- 
dak sama disemua negara, karena 

kedudukan objektif dan subjektif 
berlainan pula, dan itulah pula se- 
babnja mengapa Pemerintah tidak 
dapat menjetudjui andjuran supaja 
penjelesaian golongan minoriteit di 
Indonesia dilakukan dengan panda- 
ngan, bahwa ketiga2 golongan mino 

riteit itu menganut aliran pluralistic 
semata2, sebagaimana jang dianut 
oleh golongan Tionghoa, karena go 
longan Arab tidak beraliran demiki 
an, tetapi beraliran  assimilationis- 
tic. Tetapi sungguhpun begitu mere 

ka jang beraliran pluralistic diberi 
perlindungan dan djaminan jang tju 

Be 

Rahasia Surat? Kaleng 
#Di Smg. Terbongkar 

Anak Ke 
—. (Oleh: Wahjoedi 

BEBERAPA LAMA pendu 

  

# 

parkan oleh 
uang sampai 
disertai antj pembunuhan 

Didjebak Dgn Uang “Djepang — Gara2 
tjil Inginkan Motorfiets BMW 

Wartawan Kita). 

duk kota Semarang, terutama 
beberapa orang hartawan bangsa Tionghoa dikota ini, digem- 

pun surat? antjaman. 1 J 
rdjumlah puluhan ribu rupiah, jang selalu 

Surat2 permintaan 

atau pembakaran rumah. Su. 
rat2 tadi selalu ditanda-tangani oleh nama palsu pengirim, 
jang mengaku diri sebagai ,,/Tentara D.I.”. Sedjalan dengan 
adanja surat? kaleng ini, tentu sadja fihak alat2 negara ti- 
dak tinggal diam. Berkali-kali 
kat umah " 

djauh, 
Bea 

      
      

    

      

  
k 
teki muslihat pendjahat jang 

Dan sementara itu hudjan surat 
antjaman makin menderas. Orang? 
jang sudah sekali menerima surat 
antjaman, kembali lagi menerima su- 
rat antiaman baru. jang isinja lebik 
serem dan menakutkan.  Antaranja 
jang sampai menerima beberapa kal: 

surat? antjaman dem'kian ini ialak 
sdr. L.Y.T. di Pandanaran, - minte 
uang: Rp 35.000. Surat ini diantar 
kan anak 'ketjil mbontjeng seped: 
pada tanggal 16 Pebruari jbl. Pad: 
tanggal itu djuga 3 orang pendudu! 
di Karang “Tengah, “ialah sdr? 
T.G.H., S.K.T., dan LE.H. menda 
pat surat antjaman dengan tandz 
sama, meminta uang masing2 Rp 
50.000. Surat tersebut semuanja di 
tempelkan dipagar halaman rumal 

T.G.H. Sebelum menerima surat jc 

ketiga ini, pada tanggal 3 Pebruar' 
S.K.T. sudah pernah menerima su 
rat permintaan uang Rp 35.000 dar 
antjaman kalau sampai menolak 
anaknja akan dibunuh. Djuga SKK 
tinggal di Pandanaran telah meneri 
ma surat permintaan uang sebanjal 

Rp 50.000. Semua surat ini telah d: 
serahkan kepada fihak jang berwa- 
djib dan setelah diperiksa, semua 
asalnja sama. Semua ditulis dengan 
tangan dan menilik susunan kat» 

dan matjam tulisan, terang bukan 
tulisan orang jang berpendidikan 
tinggi. Dalam meraba-raba mentjar' 
kuntji rahasia surat2 kaleng ini, fi- 
hak pengusut hanja memperoleh 
satu titik keterangan, jang bisa di- 
djadikan pedoman, untuk mengusut 
perkara tersebut lebih landjut. Ia- 
lah, bahwa si penulis surat tadi te- 
rutama sangat kenal keadaan rumah 

tangga orang2 jang diantjam tadi 
(semuanja bangsa Tionghoa), sam. 
pai keadaan keluarganja sekali. 

Tapi meski mempunjai dasar 
penjelidikan ini, segala pengu- 
sutan selalu menghadapi dja- 
lan buntu. Dan si penulis surat 
masih leluasa ''mendjalankan 
rolnja. Tetapi sebagai pepatah 
mengatakan,  sepandai-pandai 
tupai melontjat, achirnih ter- 
diatuh djuga, demikian pula 
kissah penjebaran surat kaleng 
ini berachir pula dengan ter- 
dikbaknja si penulis anoniem, 
Tapi sungguh klimax daripada 
pengusutan jang berbulan? ini 
benar2 diluar dugaan fihak 
jang berwadjib. Ternjata, bah.» 
wa penulis surat antaman 
jang serem2 ini bukan ,,Tenta- 
ra D.I”, duga bukan lain grom. 
bolan bersendjata, tetapi...... 
anak ketjil bangsa Tionghoa 
jang baru berumur 14 tahun. 
Itu Bia nana maka teorie 
penjelidikan fihak jang berwa- 
Ketat jang mengira berhadapan 
dengan aksi suatu grombolan 
tertentu, selalu menghadapi 
djalan buntu, sebab siapa jang 
mengira, bahwa anak ketjil da- 
pat berbuat demikian, 

Surat antjaman terachir 
Asal mula terbongkarnja pengirim 

surat kaleng ini dapat dituturkan 

t wp e 1 

  

    
     

2 jang menerima antjaman tadi, : 
g dipasang tak dapat mendjerat 2 

, 'irim surat kaleng tadi tahu sada saatnja. 
, ada pengadangan alat? negara, dan tetap meng- 
r2 fihak saga aa wadjib menghadapi suatu teka- 

diadakan pengadangan dide- 
tetapi sebegitu 

mangsa- 

mana litjin. 

sbb.: Pada suatu hari, kurang lebih 
seminggu jang lalu, dr. Kho Kec 
Kwan jang bertempat tinggal di Ka- 
rang-Tengah, kembali menerima - su- 
-at antiaman. Ini adalah surat jang 

ketiga jang ia terima, berisi ulangan 
permintaan uang, disertai antjaman2 
iang lebih kedjam lagi. Tapi sekali 
ni permintaan sudah tidak berdjum 
'lah puluhan ribu rupiah lagi, tjuma 

| ninta Rp 5000.— sadja. Pun sebagai 
intjaman terang2 disebut akan di 
Sunuhnja anak dr. Kho, jang sering 
naik  bromfiets ,,Avada”. Dalam 
urat tadi pun diberi gambar schema 
'empat -imana uang itu harus dile 

takkan. Katanja uang ini harus di 
bungkus, diletakkan dibawah batu 
ig sudah diberi tanda silang (kruis) 
'isudut Taman Karang Tengah pa 
la hari Kemis tgl. 25 Februari diam 
'1.00 malam. Sekali ini fihak jang 
'erwadjib, beberapa anggauta KMK 
». dibawah pimpinan Letn. S., hen 
lak memasang ,.troefkaartnja”. jang 
erachir. Beberapa orang bersendja- 
a dengan berpakaian preman ditem 
natkan disekeliling tempat jang: di- 
undjuk. Dan uang pun diletakkan 
libawah batu tanda silang. Terus 
ditunggu. Benar djuga, si penulis 
jurat tepat djam 21.00 datang meng 
ambilnja..Bungkusan dibuka: dilihat 
embaran “uang ratusan. Gembira 
dia, tapi belum sampai melangkah, 
angannja sudah dipegang oleh orang 
brang jang mengadangnja. Ia ter- 

tjebak. Dan makin mendongkol dia, 
setelah dilihat, bahwa jang dibung- 
kus tadi ternjata bukan uang RI, 
-etapi bungkusan uang Djepang jg: 

sudah tak berlaku. 

Ka.ena ingin motorfiets 
BMW. 

Dalam ' pemeriksaan selan- 
djutnja, anak tadi ternjata ber 
nama SKH, putera seorang 
Tionghoa "jg tergolong harta- 
wan djuga berumah di Karang 
Tengah, Kini ia masih duduk 
disekolah rakjat Tionghoa di 
kota ini. Itulah sebabnja, me- 
ngapa ia tahu betul keadaan 
keluarga2 Tionghoa di Karang 
Tengah jg ia antjam, 
memang ia sudah kena) dengan 
mereka, sering bermain2 keru 

tu ditanja, mengapa ia sampai 
berbuat demikian, ia mengata 

uang untuk membeli sebuah 

motorfiets merk BMW Sport- 
model jg harganja Rp 35.000. 
Ia mengiri, mengapa teman2- 
nja banjak jg sudah punja se- 
peda motor dan dia tidak. Ma 
ka untuk dapat memenuhi ke- 
inginan hatinja tadi, ia lalu 
menrtjoba merdapatkan uang 
dengan akal tadi. Perlu di te 
rangkan, bahwa selama ini 'a 
belum pernah mendapatkan ha 
Sil apa2 dari surat? antjaman 
nja tadi, Demikianlah kissah 
"surat kaleng” jg menggem 
parkan kota Semarang kini te   lah dibikin terang, Gara2 anak 
ketjil ingin motorfiets syavasauk 

lah minoriteit ditudjukan kearah sikap @ tif untuk 
longan minoriteit orang Indonesia sedjati, mendjadi patriot dan de- 
.dokrhsi Indonesia jang didatam istilah umum disebut ,,asimilasi” 

Ldalam arti kata jang lazim diartikannja oleh ahli2 ilmu masijara- 

2. Kebidjaksanaan Pemerintah ter 

  

     

  

   

   
   
   

Minoritet 

3 , x $ 

'S DALAM LAMPIRAN djawaban Menteri Keuangan atas pe- 
mandangan umum tentang Rentjana Anggaran Belandja 1952 dan 
1953, disebutkan pula pendirian Pemerintah terhadap soal mino- 
riteit, sebagai djawaban atas per tanjaan2 v 
Tjhan, jang pokok2nja sebagai berikut: 1. Menurut manifes po- 

anggauta Siauw Giok 

1945 litik penjelesaian masa- 
mendidik go- 

(kup dalam UUD. Assimilasi bukan- 
lah semata2 diartikan assimifasi da- 
rah. Di Amerika sistim assimilasi ba 

“gi keturunan2 Belanda, Djerman dan 

sebagainja berhasil, tetapi mungkin 
terhadap minoriteit jang pluralistic 
golongan Tionghoa masih ada diskri 
minasi terhadap turunan baru. 

4. Pluralisme menurut Pemerin- 
tah bukanlah tiara penjelesaian, te- 

tapi suatu istilah jang ditudjukan ke 
pada suatu golongan minoritei jg 

beraliran menuntut persamaan da- 

"liknja menginginkan otonomi” di 

lapang kebudajaan. Statemeny ber- 
sama dari organisasi2 sedunia dari 

kaum Katholik, Jahudi dan Protes- 
tan 7 Oktober 1943 djustru mem: 
buktikan, bahwa pluralisme bukan 
suatu tjara penjelesaian, tetapi se- 
Suatu golongan minoriteik jang me- 

minta perlindungan dan djaminan. 
sebab. dalam statement tsb “tidak 
nampak “adanja andjuran "untuk pe- 
njelesaian minoriteit, tetapi hanja 
tegas. dituntut: National  govern- 

ments and international  organisa- 
tions must. respect and guarantee 
the rights of ethic etc, 
dan apa jang dituntut itu telah ter- 

masuk dalam UUD kita. 

3. Bahwa supaja ,,tiap2 wargane- 
gara Indonesia hidup'paling baha- 
gia, paling aman tenteram, paling 
kerasan ditanah airnja sendiri, se- 
bab dapas menuntut penghidupan jg 
bebas dari ketakutan dianak-tirikan, 

bebas “dari rasa takut ditindas, be- 
bas dari purbasangka dan sentimen 
racial dan turunan” adalah “sudah 
termasuk pengertian didalam UUD 
jang mendjamik pelaksanaan hak? 
kemanusiaan setjara demokratis, Ha: 
nja Pemerintah mengharapkan dja- 
nganlah “hendaknja dalam soal: ini 
ditjampur adukkan antara hak dan 
kewadjiban. 

Keinginan2 tsb diatas adalah hak 
tigp2 warganegara, sedang politik 

Wbenerintah untuk mendjadikan 
orang. Indonesia sedjati jang men- 
tjintai Indonesia lebih daripada ne- 
gerivlain, mendjadi patriot dan de 
mokrap Indonesia, adalah kewadji- 
ban moreel jang di-inginkan oleh 
tiap2 warganegara. Pemerintah ja- 

kin, bahwa golongan minoriteit ti- 
(ak bermaksud untuk mengambil 
hak-sepenuh2nja dengan tanpa me- 

  

nerima kewadjiban2nja, baik mo- 

reel maupun materieel. 

6. Bahwa ,.banjak orang jang di 

namakan. Indonesia-Asli memban- 

tu Belanda untuk mendjadjah kem- 

bali Indonesia” adalah suatu hal jg 

lumrah (biasa) jang djuga terdapat 
di Rusia dan Tiongkok dan djustru 

karena adanja pengchianat2 serupa 

itu jangs“lebih.mentjintai sesuatu ne 
gara asing daripada negaranja sen- 
diri, maka penerangan2 dan andju- 
ran2 mendjadi warganegara sudah 

tentu harus lebih diperhatikan dan 

dipergiat lagi dan adalah mendjadi 

kewadjiban Pemerintah untuk meng 

insafkan mereka. Memang benar 

soat- minoriteit dapat: menimbulkan 

pertikaian internasoinal, lebih2 ka- 

lam lapangan politik ekonomi, seba: 

: ii sa 
SIARAN RRI. TRITUNG 
Semarang, 2 Maret 1954: 

Djam' 06.10 Orkes New 
06.45. Suara Ratna .dan 

met: 07.15 Gending2 

07.45 The Sevend Asmussene 

Orkes Manolo: Bel: 12.15, B 

Rampai siang: 12.30 Irama d 

   

rabaja: 13.15 Gesekan J 
13.40 Dari Sg ah 
14.15 Ambrose, 17.05 
17.48 Hiburan 's0 | 
18.00 Serba-serbi A.P 1: Ma 
raman Sendja: 19.15 Pendidikan P. 
litik: 19.30 Sekuntum Melati, 2 

san Discotheek: 21.15 Dari dan : 
tuk pendengar: 22.20 Irama Melaju: 
23.00 Tutup. he 

Surakarta, 2 Maret 1954: 
Djam 06.03 — 06.45 -—& 07.15 — 

07.45 Genderan pagi: 12.03 Disco 
variaz 12.45 Konsert siang: 13.00: 
Dari Texas: 13.15 Lagu? India, 
13.45 Rajuan Siang: 17.05, Dunia 
kanak2: 17.45 Varia Djawa Tengah: 
17.55 Morton Gould dengan orkes- 
nja: 18.05 Tjeritera kanak2, 18.15 
Seni karawitan, 19.15 Kontak de- 
ngan Pendengar: 19.30 Pilihan. Pen- 
dengar: 20.30 Sedjenak dengan Se- 
djolis 20.45 Pak Beres dengan isi ha- 
tinja: 21.20 Piano tunggal, 21.30 

Setengah djam hidangan Suara Ken- 
tjana, 22.15 Puspa Ragam: 23.00 
Tutup. 

Jogjakarta, 2. Maret 1954: 
Djam 06.10 Trio Kwartet, 06.30 

Mimbar nga 20.45 Bingki 

Charles. Williams, 07.30 Kesenian 
Hindustani, . 12.05 . Ujon2 Siang 
13.10 Ujon2 Siang, - 13.40 Ujon2 

Bu len: 17.15 Rajuan2 dolanan 
anak2: 17.45 Lagu2 Tionghoa: 18.00 
Sebuah mars Indonesia, 18.15 Siar- 
an untuk A.P.: 19.15 Untuk Kese- 
djahteraan kita, 19.40 Njanjian ma- 
lam, 20.30 Malam meraju, 21.15 
Obrolan pak Besut: 21.30 Ketoprak 
Mataram, 22.15 Ketoprak Mataram 
(landjutan), 24.00 Tutup. 

HARGA EMAS. 
Djakarta, 26 Pebruari. 
24 krt tiap gram Rp. 38,75 beli. 
22 krt tiap gram Rp. 37,75 bel.i 
Medan, 26 Pebruari. 
24 krt tiap gram Rp. 
22 krt tiap gram Rp. 
20 krt tiap gram Rp. 
Surabaja, 26 Pebr. 
22 krt tiap gram Rp. 

nal. “& 

Singapore, 26 Pebruari. 
Emas lantakan tiap tael Str. $ 

148.50 beli dan Str. $ 154.50 djual. 
Londen, 26 Pebruari. 
Harga emas international menurut 

38,50 djual, 
38,25 djual. 
36,50 djual. 

38,60 nomi- 

Emas Hongkong tiap ounce 37.37 
lEmas Bangkok tiap ounce 37.23 

Emas Bombay tiap ounce 48.16 - 
NI THR IN UI |         

lau minoriteit itwr tidak mem oi : 

kesadaran sebagai warganegara 

lebih. mentjintai 

  

kolone ke-5.“ T. 
Pemerintah berpendapat, bahwa 

Kepala UPBA tidak melampaui ba- 
tas2 kompetensinja jang 1 berdasar 

masalah minoriteit.   7. Pemerintah .menjetudjui saran 
supaja dibentuk suatu panitya utk. 
mempeladjari masalah minorite: 
Indonesia. Sai 

    

   

Gelanggang Podomoro: 07.15 Orkes 

siang (landjutan): 17.00 Dongengan 

hitungan dollar Amerika adalah sbb.: # 
Emas Beirut tiap ounce 35:20. & 

Emas Macao tiap ounce ' 37.05 ' 

negara asing tag : 
pada negerinja sendiri dan last b P 1 

not least mau digunakan mendjadi : 

pada prinsip2 dan » kebidjaksan aan | 
Pemerintah dalam hal penjelesi : 

      

          

       

  

    

         

       

    

     

    

     
   

   
   

     

    

   
        

      

      

      

     

   
   
     

       
   
    

   

  

    

    
     

   
    

            

      

    

  

     

    

    
     
   

    

    
   

        
      

     

        

        

       

              

      
       
       

       

karena : 

mahnja tanpa ditjurigai. Wak ' 

kan, bahwa ia memang butuh. 

    
      

        

         
         
      
     

  

          

           

   

         
      

        
  

  

      
  

D et Merapi 
Djumlah derma tgl. 25-2-54 jang diterima ,,Suara Me kesan 3 

Pencrimaan baru : 3 » 

-Murid2 S.R. HI/VI Kp.Kb. Wil. P.S. n | 

Tegal: Distr. di Tegal ......... . Rp. 289,30 

Pemilik S.R. di Gundih, Kab. Purwodadi - ,, 102,45. 

S.R, Wil: Sek. Belik, (Kab. Pemalang) ,, “ 82,55 

Pen. Sek. Wil. Purwokerto II, Purwo- Si 

PON ata kenakan an INN At 5 : 

ap & Guru2 S.R. VI No. I Kudus ,, 62,50 

Murid2 & Guru2 S.R. VI Tembarak, : : 

Temanggung idamkan 2 “542,90 

Murid? S.R. VI Dawe, Kudus ......... 9. 40— 5 

Murid2 S.R. VI Sampang, Maos ...... . “32,50 IN B3 

(2pi. S.R. VI No. 2 Grobogan Pur- Na 

wodadi 25 an aa na Nenen ane ata 1g 32,10 : 3 

Murid2 T.H.H.K. Purwodadi/Grobogan '., 30,80 

Murid2 S.R. VI Pamilisan, Madjenang 

Tjilatjap bea elemen ae Mnas ag 25, — 

Murid2 S.R. VI Ketangi, Wil. P.S. Pur- 
wodadi. TI Kedir Sok enntnenemtan ri ae 42,50 

Kepl. S.R. VI No. 10 Pemalang ...... aa 30,— 

S.R. III Negeri Djambu Ambarawa ... ,s 27,75 
Guru2 & Murid2 S.R. VI Negeri, Pe- 

tjangaan Djepara ..... Nanang Lan Kant Sena » 42,80 
Murid2 S.R. VI Kranggan, Temanggung ,, 30— « 
Murid2 S.R. III K.P.K.B. 'Pekunden 

Hi Permnaangh Ape uunja mas aga RA Kontan a25, — 
Kepl. S.R. VI No. 8 Pemalang ......... gi 28 
Kepl. S.R. VI No. 14 Pemalang (Pe- . 

Kunderg Ea anna se AI 
Kepi. S.R. HI Sumingkir, Kedungban- Ae 

teng, Pangkah Slawi Tegal ............ a25, — 
Kepl. S.R. VI Dukuhdungus, Grabag, 

Kitoar apa BEN teka at Bp ata a45, — 
S.R. VI Kedungpomakan Kemiri/ Kuto- 

ardjor ae ena sn ea Se 42,50 
Keluarga S.R. No. I & S.M.P. Parti- 

kelir Gundih (Purwodadi) L......ii... oa 
Kepl. S.R. VI Pidodokulon ' Patebon 

Kendah en ln ana runana Na Sa 
' Murid2 S.R. VI th. No. I di Pamotan, : 

Lasep ian Pa On pe 10129 

Guru2 & Murid2 S.R. III Karangwu- 
juh Katj.' Kutosrdjo Sen an aa Ag 23 

SR. PH: Temanggung aa 40:— 

Murid2 S.R. VI No. 4 Bandjarnegara ,,  40,— 
Murid2 S.R. III. Negeri Kemambang : . 
Banjubiu Sana agar ah Be. 0323 

Kepl. S.R. VI th. Bunglejan Djakenan ,,  40,— 
S.R. VI th. Kropak, Winong, Djakenan , 

Djuwans Wikan ana 3. 205.00! Li 
Kepl. S.R. VI Pasuruhan Lor Kudus ,, 48,65 Ng 
Murid klas I/VI Pandanredjo Kalige- - 

sing, Pur woredjo: NA ae an ai bhn 2 
'Kepl. S.R. VI Todanan (Blora) ......... We 30190 Mt 
Kantor Pen, S.R. Banjumas di Banju- Beta TA 

MAS an an NA ek Br akan p 393 TA r 
Murid2 S.R. VI Wonoredjo/Madjenang ,, 45,50 

Murid2 S.R. VI Mandiradja Wil. P.S. 
Purworedjo/Klampok oo. Ht O9g £ 

S.R. VI No. 2 Sokaradja, Kab. Purwo- tgk 
KA Mena Sea na anak sn 2g 5 ika 

Kepl. S.R. VI Dukuehwuluhi, Kembaran, : 

Sokaradja, Banjumas Loc. Ae 
Murid2 & Guru2 S.R. III Kalitengah 

Wil. P.S. Mranggen (Demak) ......... 13 — e 
Murid2 MADRASATUL BANAAT Ta 

N.U., Djanggalan Kudus ............ MA, 1.839,70 | 

Djunslah : Rp. 115.493.71 
Semarang, 26-2-1954, x 1 8 

       
    

 



  

   
   

  

       
     

   
    

1g. 1 Matet 1954 wang tambahan buat bakar, bahagian dari tarip listrik, 

AA ku 12 da" "tiap” SYVA 8-61 | 
Electr. Mij. ANIEM, N.V. . SEMARANG ““ 

  

. Utjapan trima k 
Pada tg. 3 Febr. '54 istri saja Nj. Sukardi, 
berobat di Rumah Sakit Elizabet, Tjandi 
14 hari sekarang sudah sembuh. 
Jaitu karena mengandung dan bajinj 
selama dua bulan... 
Kami bersjukur kepada Tuhan jan 
sa sembuh seperti semula. 
Pun tak lupa atas djasa 

“ telah di 'Operasi : dan 
Baru Semarang, 'selama j 

1 meninggal di “dalam perut 

g Maha Esa, jang istri saja bi- 

N
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ih 

1 y: Dr. J.C. tervLaag dengan ab: - nja. Mudah2an djasa beliau itu dibalas an Tuhan, ng na 

Sukardi dg. Kluarga, 

Gembong (Pati). 5 sawi 

  

    

PEMBERIAN TAHU 
Sekolah Memotong Pakaian dan 

»sORCHID 
5: — Semarang. “ 

dah lewat, Kursus bari 
memotong pakaian 
atau Kursus SULAM TIM- 

pai SAMPURN 2 
i : Talk 2 Ny i ima murid2 baru untuk KURSUS ia : 

manga room ng Ha SUS. tsb. Gala 

Marilah TJEPAT DJANGAN SA MPAI KEHABISAN 
PEMIMPIN DAN PEMILIK 

Nj. Kwee Tiong Khiem. 
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F pe ag 
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— mulai lagi. Sdri2 jang 
Costumiere, Coupeuse dan Leerares 
BUL, Borduur Mesin, Corsage, 
sanggup memberi peladjaran sam 

ingin belad jar 

Pe
 

An
e 

S
e
m
 

“e
r 
Be

k 

TLELANG ' 
SELASA 2 MAART 1954 

PAGI DJAM 9.30 
Di KR.ANJAR GUNUNG NO.3 

(Tjandi Lama) 
karena berangkatnja Tuan “- S5 W.Mp Eh THEY S SEN A4 
Pegawai Gas Maatsehappy “1 

untuk kamar makan, pakean — 
»Libelle” tijdschriften — Masakan 

glas — bekakas dapur dil. 
1 MAART 1954. Dari DJAM 4—6 
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illa Bankstel — Prabt. 
Mainan kanak2 —— 

Pa DNAN 
A: SENEN 

   

      

    

H TT x N 2 . kilapa 

KANLAH 
PN 

PERHATIKAN 

sudah 
untuk 

dapat 
an: 

' juga 

TEMPAT. 

    

   

    
    

     
    

    

    
   

PASTI TIDAK KETJ 
s Djika tuan sebelum membeli TEMPAT TIDUR2 terlebih da- 

hulu tuan menjaksikan kita punja persediaan. 
Karena: Kwaliteit jang baik dan model jang menarik harga 

pun melawan. Persediaan tjukup dan 
TEMPAT TIDUR SUSUN-CERO matjam2. Tempat 
tidur anak tempat tidur besi d.l.I. 
Kalau perlu boleh pesan. 
Untuk diual lagi dapat HARGA ISTIMEWA. 
Dapat djuga TUKAR 

selalu sedia 

MENUKAR. 

Silahkan menjaksikan. ' 
“Tentu Puas 

1 bs. 
(Redjosari) SEMARANG, 

  

Djl. Karang Tempel 82 

  

  

  

  

  
    

     

     

       
   
   

    

5: 1 Kalender 1954 Jg Indah 
dan Korting 10”, 

Kepada Peladjar Baru jang mengambil salah satu Kursus2 

isan dibawah ini dan telah Bajar buat 1 kwartaal, : 
Iatjam Kursus2 dan bajaran Perbulan : 

IT SMP. bag. A R 15,— II Meg. B i 
III Administrasi R 17,50 IV Corespondentie Dagang — 

R 17,50 V Bahasa Inggris — R 15.— Steno — R 15,—-. 

Dibuka Hari SENIN tg. 1 Maret 1954 | 
Djam: 4 sore di S.R. Kristen Bandjarsari No. 1 Solo. 
rospectus Kursus Tertulis Gratis. 

TITUUT: , HASRAT” Surakarta 

'GRATI 

aku YA "ik Ri PO 

- Barusan Trima: 

Kain Imitatie-leer 
matjem2 kleur 

TOKO SELECTA. 
Bodjong 80 Semarang. 

  

    

         
     

  

     

    
   

   

“Untuk Industrie Ketiil dan Besar pakailah : 
: 9. " Ka - Ia 4) : 29 f 

»DELCO” Electro 
Dapat dilever dari persediaan : 

Enkel phase 115 Volt dan 125 Volt. sn 
50 eycles 1/6 — 1/4 — 1/3 — 4 — 3/4 P.K. 

hase. 200/400 Volt dan 220/380 Volt. 
Ongyeles 374 — 1 — 1/2 — 2 —3 43 TIM — 0 
— 20 — 25 — 30 — 40 P.K. 

N.V.INGTRACO 
Bodjong 27 — Telp. 264 — Semarang. OM 

Motor 
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Ini anggur telah dibikin dengan akar2 dari Iiongkok. KOL 
“berguna sekali untuk menambah darah. Terbukti kemand 
lemah dan jang terserang penjakit ,,RHEUMATIC” dapa 
jang ta' asing bagai rakjat seluruhnja di INDONESIA ! 

Untuk: LELAKI WANITA 
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CELL ML LL LL LL AL AL AN AN EU 

kamit 

Kk Djakarta 15.30 16.10 Surabaia 
REBO. Surabaia 07.40 — 08.00 Bandung 

Djakarta 08.30 — 09.00 Djakarta 
Sa Surabaia 10.20 

8 — Djakarta 15.50 — 16.10 Surabaia 
KEMIS. Surabaia 07.49 na Aan 

Djakarta 08.30 08.55 Djakarta 
£ 5 Bandung 11.20 11.40 Surabaia 

Surabaia 15.10 15.30 - Djakarta 
: Diakarta 15.50 16.10 Surabaia 

DJUMAAT, Surabaia 07.40 08.00 
ik : Di Ta 08.35 Dj 
aka cit 1 Bandang: 11,20. 1.40 $ 

ad an -. Surabaia Ti 23 i 
Djakarta 15.50 16.10 

SAPTU. —.. Surabaia 07.40 

Ha 3 

& 

L 2 

aan 
Ou 

  

   

   

    

Sebelumnja minum Anggur - 
. kolesom No. 1 tjap sGBh 

LAS MAS” badan lemah, | 
| kurang sehat, potongan ba- 

dan kurang tjantik. 

SEBOTOL BESAR Rp: 12.50 

# 

  

1s z AN - 2 KEL 

5 AN LN SU 
2 AA OP “ 

Ichtisar peraturan dinas untuk Semarang 

Bagian bulan Maret 1954 
(0.0 DATANG DARI: — BERANGKAT KE: 

 SENEN, Surabaia 07.40- 08.00 Bandung (HE) 
Djakarta 08.30 — 08.55 Djakarta (CAN) 
Bandung 11.20 11.40 Surabaia (HE) 
Surabaia 15.10 — 15.30 Djakarta (HE) 

P Djakarta 15.50 — 16.10 Surabaia (HE) 
SELASA. Surabaia 07.40 — 08.00 Bandung . (HE) 

| Djakarta 08.30 
Bandung 11.20 
Surabaja 15.10 

08.55 Djakarta 
11.40 Surabaia 
15.30 Djakarta 

10.45 Djakarta 
11.40 Surabaia Bandung 11.20 0 Si 
15.30 Djakarta Surabaia 15.109 

T
E
E
P
r
E
e
e
l
E
r
I
A
 

N
A
 

03.00 
08.55 
11.40 
13.50 
15.39 
16.10 
03.00 
10.55 

Djakarta 08.30 
Bandung 11.20 
Djakarta 13.25 
Surabaia 15.10 
Diakarta 15.59 
Surabaia 07.40 

— Djakarta 10.30 PE
R 

RE
R 

i
i
 

  

PUN BARANG TUAN 
KAMI ANGKUT - 
AMAN DAN TJEPAT 

Setelah minum Anggur Ko- 
.tesora tjap ,GELAS MAS" 

“badan . mulai 

kuat, tambah darah, poto- 
ngan badan tambah baek 
dan gagah. ti 

  

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

SEBOTOL KETJIL Rp. 7,50 

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

: Karangtempel No. 200 Telp. No. 1472 
Kantor Pekodjan No. 101 Telp. No. 1881 
Gang Warung No.1 - Semarang 

DANIEL LL LAN LL Lt, 

    
2 (EA ai Ag 

Net r Ku 1 2 , $ S1 Pai @ : 
SISA Sa TA TA AL LL LL TE LL ML RT Tea 

| Siapakah ingin hidup selalu sehat, Kuat dan Tetap Muda? : 
   

      
ESOM No. 1 jang terpilih dan ditambah dengan VITAMIN2 jang 

dan kekuatannja untuk kaum Lelaki atau Prempuan jg. berbadan 
mbuhkan dengan Ap ten KOLESOM tjap ,, GELAS MAS” 

HAMIL dan BRANAK 
Selalu minum terus Anggur 

Kolesom No. 1 tjap ,,GE- 

| LAS MAS" badan mendja- 
di sehat dan kuat. 

ngan badan selalu tjantik 4 

dan gembira. 

x 

  

Kursus 

ADMINISTRASI 

ANA S As 
PETERONGAN-TENGAH No. 105 — SEMARANG. 

Untuk peladjaran : 
MENGETIK b. MODEVAK (POTONG MEMOTONG) 

(1 April rombongan baru) 
Tja bang2: untuk MENGETIK/ ADMINISTRASI tertulis. 

SALATIGA AMBARAWA 
Dj. Tuntang 46 Dj. Setasiun 23 

MULAI 1 MARET '54 
REMBANG — Di. Pasar Bedag 3 
TIAP2 BULAN TRIMA PELADJAR BARU 

DEMAK DJEPARA 
Ki. Palembang 3 Panggang 

tengah. 

Bungkusan pa- 
kai tinta merah. 

  

Nm Se 
PrusAN LENG lo njembuhkan Batuk Baru atau 

2
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Poto- / 

dengan diminum dan di 
LENG TJENG. 
Apabila merasa lelah atau salah urat d 
lah BAN LENG, BAN LENG TJENG dan  BALSEM BAN 
LENG digosokkan (dipidjet) dan diminum. Semua penjakit 

as sembuh karena: BAN LENG telah dapat banjak sekali surat 
pudjian dari Tuan2 jang terkenal, seperti ' PADUKA  RADJA2, 

, PUTRA dari SULTAN, pegawai tinggi dll., jang su- 
dah.disembuhkan oleh BAN LENG ini, dari matjam2 penjakit. 
Kalau Tuan suka batja-tindasan dari surat2 pudjian tersebut mM 
mana dapat diperiksa tanda tangannja SIPEMUDJI, silahkan ki- 
rim adres Tuan jang terang (blok letter) kami nanti kirim itu ke 
pada Tuan, atau Tuan dapat membatja djuga surat2 pudjian ter- 
sebut didalam tiap2 botol obat BAN LENG dan BAN LENG 
TJENG. 

»Minjak Obat BAN LENG”, ,,Obat BAN LENG TJENG? 
dan ,,BALSEM BAN LENG” dapat dibeli di Toko-Toko Obat 
dan lain-lain. 
Kalau tidak, boleh kirim Rp 8,50 buat 1 botol Ban Leng Rp13.— 
buat 1 botol Ban Leng Tjeng danRp 3.— buat 1 blek Balsem Ban 
Ka Nanti kami kirim dengan tertjatat pada tuan, ongkos kirim 
ebas. 

lek 

REGENT2, 
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PM PUNK UMUM KM 

»Minjak Obat Ban Leag” ,,Obat Ban 

Leng Tjeng” dan ,,Balsem Ban Ijeng” - 
Obat . Minjak Obat 

BAN LENG BAN LENG 
TJENG Bungkusan pas 

kai tinta biru. 
  

     
   

    
  Semua dapat diminum untuk me- 

  

DA NOS ra 

AN Lama, Sakit Tenggorokan, Dysen 
elo try, Sakit Perut dll. Bagi Bisul, 

Gatal', Kena Api, Digigit “Nja- 
muk, Kutu Busuk, Kaki Seribu 
(Klabang) dan lain2 binatang Ber 
bisa dapat lekas hilang ' dengan: 
digosokkannja.        

Djuga dapat menjembuhkan AMBEIEN DALAM 'atau LUAR 
gosok dengan BAN LENG atau BAN 

Dikeluarkan oleh: 

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

Merr It 

  

            

    

  

Diak: ( 
Bandung 11.20 — 11.40 Surabaia (HE) 

Tiada kesukaran mengenai 

menghilangkan dengan se- 
  

Ga puTR 
Membikin tiap? wanita 

mendjadi : 
. # Tetap remadja 

eTetap dipudja 
eTetap awet muda 

    
   

  

      

  

   

  

    

gera demam dan sakit', tiada 

bandingannja. 

ASPRO' 
mudah didapat olehi 
lapisanmasj 

merasa lebih baik. 

          

  

    
    
    PAN PEN ANST ANA ANN IR PER   

PENDAPATAN BARU 
Dalam 1 Djam Muda Kembali 

(Black Hair Oil) 
 Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin : 

“kuat rambutnja dalam 1 djam rambut Putih mendjadi Item 
bagus, tidak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting 
gampang pakai 100796 Garansi tidak luntur harga 1 Botol 

“Rp. 25.— Rp . 

HORMON Cream, Spesial Obat untuk Wanita, supaja 
Buah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50:— p. Doos. 
MOONLIGHT Cream: Spesial buat hilangkan item2 
Djerawat, Kukul kekolotan panu2 dan Muka bikin Tjantik,« 
Laki2 Perempuan boleh pakai MOONLIGHT Cream harga 
Rp. 15.— 

RADIUM OIL. Obat Luar sanggup mengasih. kesena- 
ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUEBEL- antara 
Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20.— Per botol (Persediaan 
terbatas). Porto tambah Rp. 2,50. 

-Manufactured by : 

PENWAR MEDICAL HALL. Singapore. 
Bisa dapat beli pada : 

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

Bisa dapat beli pada Agent di Surabaja: B. PIAR Toko 
Is kain2 — Pasar Tundjungan Stand 81—82 Telp. 5. 4207. 

ATA Tana 

      DITJARI dengan segera ) 

Masinis SATU 
Masinis DUA (berpengalaman) 

Lamaran tertulis kepada : 

P.G. , DJOMBANG-BARU” 
DJOMBANG, 

     

dan kekolotan 

Obat bikin bilang rambut 
MinjaK Gatal Rp. 5.—y Zalf exzeem 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk 
Pil Rexona untuk hamil da 
Obat kentjang manis .. 
Obat sakit Entjok dan Linu-li 
OpOL kont ne nanat OA EK AN TR AN anal $$ 

Obat dikirim sesudah terima wang, tambah ongkos kirim 1075. 
N . Tamblong 40 
idapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di- 

--
 

  

Obat-obat bis ,   
  

AGEN - AGEN : 
Univcrsal Stores, Bodjong 6B, Semarang: To: 
kodjan 101, Semarang: Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- 
marang, Toko Obat Slianghai, Pasar Djohar 42, Semarang, Toko Happy, 
Aloon-aloon 15, Kudus: Toko Baldjun, Djl. Kepatihan no. 105, Peka- 

| longan, Zindabad House, Nonongan No. 77, Solo: Toko Solo, Djl.»80- 
srowidjajan No..S, Jogjakarta: Toko Junior, Dj. Malioboro 93, Jogja-- 
karta, Toko Obat Eng 'Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek 
An Tong, Petjinan 81, Jogja: Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, 

. Petjinan 75, Jogjas Toko Obat Hok An, 
Toko Obat Berlin, Djl. Pesuketan 77, Tjirebon, 

Toko Obat Eng Ho Tong, Djl, Pesuketan 91, Tiirebony Toko Obat 
Thian Tek Tong, Djl. Karanggetas 217, Tjirebon: Toko Obat Tay Tjoen 

» Pekalongan, Toko Obat Thian Ho Tong, 

ya
n 

Jogia, Toko Obat Eng Njan Ho, 
Dil. Raja 114, Magelang, 

Hou, Djl. Keplekan Kidul 218 
Dil. Pesuketan 60, Tjirebon, 

MAAN IS IA IL MALAM   
    

MUSIM HUDJAN 
musim-INFLUENZA 
'ASPRO' MENJEMBUHKAN 

TANDA PERNIAGAAN 

arakat semua dilndonesia 
Djika saudara masih: mendapat kesukaran waktu mendapat in- 

Huenza, maka saudara akan merasa lebih sakit, tetapi ..... den: 

gan kejakinan, bahwa 'ASPRO' akan menjembuh- 
kan dengan segera, maka saudara akan segera 

"ASPRO' mena'djubkan. 

Distributir: JACOBSON VAN DEN BERG & CO. N.V. 

: Hechotas Owduct 

"ASPRO' 
TIDAK MERUSAK 
DJANTUNG DAN 

ULU-HATI / 
P4 

    

    

MEA MN MA LL LA LL 

- Radja Dari Semua 
|... Obat Kuat jaitu: 

. VIRANOL EXTRA STRONG tanggung sembuhkan segala matjam pe- 
njakit, seperti: Buah Pinggang, Djantung, Urat Sjaraf Otak (BRAIN), 
Lemah Badan, Lemah Sjahwat (IMPOTENTIE SEXUEL ZWAKTE) 

ini Pil menambah darah, sungsum dan manik. Baik buat orang jang be- 
' kerdja' di Kantor. Alasan penjakit badan Jekas tjape, makanan tidak han- 

tjur, sering marah-marah, kepala pusing, entjok, linu-linu, muka putjet, 
kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran 
(zenuw), tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut-takut, sakit pinggang, 
djantung berdebar-debar, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 
10096 berhasil. Harga 1 Botol Rp. 20.—. 

Djuga ada sedia la 
Pil Gumbira Istimewa buat laki-laki 

VIRANOL 

in-lain Obat jang mandjur. 
BA SeNann ia Kena Ms ae RP, 15. 

Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit keputihan ...... 2 2 — 
Minjak Tangkur adjaib buat laki-laki 
Salep tjantik hilangkan hitaman dimuka, Panu, Kukul, djerawat 

en na Rp. 20— & ,, 10.— 
ggung tidak luntur 2 gram ......... » 10— 

Naa Pa ena Kaos ung Bea sa Hina tuua sek ia da » 10.— 
PMN OP eta akan na ea ». 10-— 

PAN ANA MAA 2. 1O.— 
Ltjotjokan bulanan .......oocooooooo o S0. — 

PE aus Vas ee domain ». 50.— 
SENANG ASN nang Bk ak ane eng 3 25 — 

25— 

Pe aan eko a aon akbn nan nada ina a » 10.— 

Bandung. 

# 

  
   

        

    

  

  
Kala 

ko Obat Eng Tay Hoo, Pe-   

ANGGUR “d 
AN TAY 

€ IKAN MAS       

Se K
p
n
 

  

   
   

  

. ' Prampuan jang lagi : 
bunting muda of tua” 
ada perlu sekali mi- 
num anggur ini. buat 
djaga kandungan dja- 
ngan sampe gugur 
Pena menamba. 
ken kekuatan bagi 
ibunja dan djau dari 
enjakit kepala ma- 

bok, sakit berak, ping- 
| gang sakit d.L.l. minum 

ini. anggur 1 botol 
Ar anto) bi bisa menangken obat 

     

   

     
         antay 5 tiap (bungkus) 

Anggur obat ini musti 
'/ diminum sampe tjukup 

?- kulannja. 

      
Distributors : 

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

     "& PHARMA" 

Obat ini bermanfaat.luar biasa mengenai tenaga Laki-Laki, 
Kelemahan2 Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berde- 
bar-debar, Perut, Pujang, Kaki Tangan merasa dingin, Semut-se- 
mutan, Lekas Tjapai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semangat 
Bekerdja Hilang, Malas dan Kusut Pikiran, Kekuatan, Penghafal 
mendjadi Kurang d.LI. 

Sekali tjobalah akan berbukti segera, akan merasa lain dari pada 
lain. Sebotol Rp. 20.—, 

POTENSOL untuk laki-laki jang kurang puas dan lekas habis 
|tenaga, obat istimewa, (keterangan lebih djelas dalam doos). 
Sebotol Rp. 25.— 
SIXALIN untuk wanita jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak 

tjotjok. Sebotol Rp. 20.— 
” PREGNOL untuk (HAMIL) dapat turunan (Anak) Sebotol 
Rp. 25-— 
ac CREAM untuk kekolotan tanda2 hitam dimuka (TJAN- 
TEKAN dan BERTJAHAJA) Sebotol Rp. 15.— 
APHRODIN untuk kesenangan laki2 (OBAT LUAR). Sebotol 

R he 10.-—— f 

TNO HAIR CREAM untuk hilangkan rambut, Sebotel 
Rp. 10.— 
ATOM HAIR DYE untuk rambut putih djadi hitam (TJELOP 

Sebotol Rp. 10.— dan Rp. 15.-— 
“ 

HARUS TAMBAH 1576 ONGKOS KIRIM 

D. C. PHARMA Djalan Riau/ Ternate — BANDUNG 

DAPAT BELI DISEMUA TOKO OBAT TIONGHOA 

AGEN-A GEN: 
' 

Semarang : Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: Magelang: 2 1 
Toko"Obat HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat ,,KARUHUN” Tn 
Djokja dan Pekalongan: “Toko Obat Tek An Tong Petjinan SU An 
Toko Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho 
Petjinan 75, Djegjas Toko Obat Junon Timuran “Solo. Toko Obat 
Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek 
Selamat, Tjirebon, 

  

  

  

ari sport atau djatuh dapat- 
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|    PN eRana an mi an , 3 k i EC LN , ! 

Susan Tiayward — Charlton Hestony 2 SERGRNIOKOR 

»The President's Lady” 
Metro pole “3 fp Sa ALI thd 

at 1 au - #Randolph Scott — Patrice Wymorel 
Ba Il The Man Behind the Gun 

Warner Bros' Technicolor. 

  

    

  

   

   

  

  

   

"ih — Saptu 1 08.00 — 13.00 dan BESOK PAGI PREMIFERE 

ET nsno 1 Ion MORLON” 5. 7. 9. 47m) 
: : Glenn For@ — Charles Coburn :" Ia : Aa ae Pa | Janet Leigh — Gloria De Haven | 1 o Oors Coy. Ltd. »The Doctor & the Girl” : $7- 69-71 Semarang. 

| Phones 2131 — Atelier 1615 . #Ini malam pengab.: 5.- TAS 3 thd 
Na 2 June Allyson — Arthur Kennedy 

Pa aa »The Gicl la White" 
1 N “CI J EN 1 AS BESOK MALAM PREMIERE | 

Pa 41V | . DJAGALAN” 7.00 9.00 (17 th) 
Ba Tana Sian Nu — Chang Ing 

5 5 : 3 Naah. 
.5.607.00900 - Ini dan Besok Malam (u. 17 tah)1” ung Lou Sin Mong 

Tae Pon Rear aga Senen Malam,” 100 S00 A7 in) 
1 . . Y 

-On TheRiviera" (Color) 2 Ten - SR e. - ta i 2 Si , 989 - Inf malam pengab TB ag 3 $ 

pture 3 Fo Yong bian Une? jPMPATNIA 

   

   

    

      

    

Ata ' Danny Kaye — Gene Tierne   

  

Ca BEAUTY POWDER | 
untuk LELAKI dan PREMPUAN 
Obat tjutji-kulit jang mengagum- | 
kan. Rupa? djerawat jang bagai- 

  

  

pertjobaan “1 X. Ditanggung | KAMIS tel. 4 Maret 1954. 100Yo memuaskan. S . 
Harga rdong 2 Rp.10.— Kilat (4 bl) , 

»” Toko .EURUrAa 

  
  2 aan samar 
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- SUSAN PNG onday sarat isita “bim we Sikabe Waknap Hiasi da   
—      

3 29 sPhantom From Space TOR dil. 
| Penuh sensatie menggemparkan. LUIDSPREKER : PEERLES, JENSEN dan PHILIPS. 

“DENHOLM ELLIOTT — VIRGINA Me, KENNA Untuk PEDAGANG RADIO dapat potongan! 
sIhe Cruel Seas -     

  

Dapat dipesan dari persediaan : 
  

RA   
AS aa 

  

  

v» 29 Se ne aan ie : 4 "3 ON ai 2 

SIKA Tan amb. VcorumBrss SUPERPRODUC riB 

  

ISTTTU YK Randusari 305 INSTITUTE THE HObE Kindunsi 05 
6 i « 55 — 1 th.) Peladj. ' mana BANDEL akan terbasmi | MEMEGANG BUKU A (utk. Bondex. Apr. '55 —1t dj. 

sampai di-akar20jal IRawaja aa dgn Hiasan boong te 2 Manu Ka Rp: 27,50 p. bl. Pi 
ngin sebagai es. Harumnj me- eladj. terdjamin. Tempat sangat terbatas. 1 213 
nfokanskan Man Boleh” bikin Pari Neaiue Senin & Kamis dj. 18.00. - Peladjaran pertama: 

MENGETIK: Biasa (7 4 8 bl) Rp 12,50 p.bl. (3X 1 mg). 

KURSUS LAIN2: Inggris, Belan da,: Memegang Buku landj. Bp 

Djakarta — Bandung — Semarang Pemimpin Umum: R. C. J. SOEMARDJO. 

"aa 

Djangan terburuh, “pilihlah jang betul sebelumnja Tuan2 membeli ! Oak 

Masi ada persediaan, RADIO-RADIO dari merk2 jang terkenal, dengan harga E. Z.: Ann 

Bean BIN-PKILEPS BERES N. S. Yu" 
LI an SIERA, PYE, TEKADE, BLAUPUNKT, WEGA-SAMBA, NORA-NORETTE, SABA, |: 

5.00 7.00 9.00 INI MALAM PENGHABISAN (17 tah.) ROBIN-MINOR, MEN DE, BRAUN, METZ, A.E.G., A MROH-METROPOLE, MEDIA- 

RECORD — CHANGERS GARRARD RC 75, RC 80 dan PERPETUUM-EBNER. 

JACK TIAWKINS — JO DONALD SINDEN AVO UNIVERSELE MEETINSTRUMENT MODEL 8 & MODEL I 

PESENAN RADIO PHILIPS BX-638 || 
AKAN DIBAGIKAN PADA TANGGAL S dan 6 MA ART jad. 

   

  

HAR 

PAT TAU. 

      

  

BARU TRIMA!!!! 
' TITUS de Lux 17—21 batu ALL STEEL, 
MODEL besar dan ketjil. 

-. “Datanglah sebelumnja kehabisan, 
"GA, DIT ANGGUNG MURAH !!!! 
2... GARANTIE PENUH. 

TOKO KAMI HARI MINGGU BUKA 
SATU HARI DARI DJAM 8— 19.39 

HAREP CHALAJAK RAMAI MENDA- 

  

    

    

     

  

        
          
        

        

       

      
         

       

Rp 25,— p.bl. tiap hari kerdja. 

& 

ANA P3 : an 

    

Semarang. 

  
  

(KLIEN PUDER) 
Spesial untuk bikin bersih dan putih pakaian/kain2/klambu dst. 

Di DIAWA TENGAH SELATAN DAPAT BELI PADA: 

1OKO OBRAL, Tjojudan, ,S OL O. 

  
2 2 “ 

KLAMBU TULLE & 
   

    
     

      

Tn 

  

  

ku S.O.B. 

  

3 t : — ap 

Ditanggung tidak merusakan. (bukan Caporiet) serta harga sanget murah ! ! “55 
PER BUNGKUS HANJA 75 SEN, berikut aturan pakai. Ada djuga dalem pot PLASTIC 4 15 ONS. MA 

£, Toko Obat: ,,YUNON”, Timuran, SOLO. R.O..ENG TAY HOO, Petjinan, DJOKDJA. Lu 
Apotheek: ,,SURAKARTA”, Warung pelem, SOLO. R.O. TEK AN TONG, Petjinan, DJOKDJA. | 5 Toko Djamu DJAGO, Pasar Legi 37, SOLO. TOKO: ,TONG AN HOO”, Petjinan, DIOKDIA. —N 5 , : “1 oa 5 Toko Obat: ,,WARAS”, MUNTILAN. Dipakai oleh 9 dari 10 bintang" pilem. TOKO HAY TJIANG, Ketandan, SOLO. R.O. ,,HOK AN”, Petjinan, MAGELANG. 17751 A-195-8. TOKO OBAT: 75”, Dj. Raya, KLATEN. R.O. ENG TAY HOO”, Petjinan, MAGELANG. mana TAN TJENG GIE, Dj. Salatiga, UNGARAN. TOKO2 di Semarang dan Pasar Djohar, 

1990 X230 No. 
160X 220 No. 
130 X 210 No. 
120 X 200 No. 
90X 190 No. 

   

     

  

        
Haa 

Se , sisasi SEMARANG, 3! 
Lag PTma tani 

KOTAK Harga Seri A. “Harga Seri B. Harga Seri E. 
Ukuran untuk umum, Kw, Japan 2 Benang Kw, Japan.1 Beriang Kw: Europa Ng 1 2 5 2 SA Kotak2 Kw: A alus & Kw: B baik 

No. 1 1 Rp. 184.— No. In Pm sana ps 10350, No #5 #Rp. 69.— No. 
Se ANA Pn BA SR NOT D SA 

Se TON No Tiada 23 Ta II CNN TI naa 
3 MORTA TNO Baba nk ». 46. No Lonntanaan 
se ON BOANG AA PORNO DUAL sapa Una 

   
  

   

   

   
    

    
   

  

     

G j £ diha Az KENALKANLAH ALAMAT BARU . | Dapat dibeli di: : A 
KE Tea ca 1». Toko Katja ,,LIMA LIMA” 

Rea Suara Merdeka“ | Djl. Mataram 259 (Ambengan) — Semarang. : 
$ Bea U IIA Selalu ada sedia : KATJA PUTIH (Bening) 

Purwodinatan Utara dan terima "pesanan : KATIA MAT. | 
. 5 Dikerdjakan oleh TUKANG jang BERPENGALAMAN. 

Potongan katja boleh dipertjaja. 

Silahkan ambil pertjob aan. Harga melawan ! 

   

  

  

  

  

mr 

€ Tanggal: 26 s/d 1 Maret 1954 
D 3 SUSAN CABOT — JON HALL mn a

m
m
n
   

nga 1 SAMOR" 
Tropical Love and Tropical adventure. "   | | 

— " 

      

——————- (sementara orang jang masih muda akan djadi semingkin baik 

ON THE ISLE OF Pa Bara tm 

LUX 
putih, murni, halus 

bagi kulit 
Njonja 

    
ATA thr D ) j ag TAXA IIA ok TR Il | »/ulit jang terpelihara adalah sjarat 

CHALLEI 2 P IANO ae 2 gan | utama bagi ketjantikan wanita. Bu- 

MASIN - DIAHIT merk OLIVIA HN sa Sabun Wangi Lux jang berlim- & Ss 23. Loh £ 
Mer Akan maja a Mg baka (Na sn pra Uu . : 2 ia ag aa na “Ka TNIP sara Ti pah-limpah itu, membuat kulit — ng “3 

: “ 1 adie »3OL : na Ni $ Njonja mendjadi halus dan menarik. Dan kewangian-Lux : ai ! 

meliputi Njonja dengan keharuman jang memikat", 1 

Obat Tjutji: ,, THE CLEANING POWDER" II « sel 

  

BENAR DJUGA......i....i..i. SEMUANJA ORANG .ANTI MALARIA, MEREKA TETAP PAKAI KLAMBU SUDAH DJ ADI! 

Toko EUROPA Semarang, Toko “SEMARANG an, Toko ASIA Pasar Migelang, Toko OBRAL Djogja/Solo 

1 
3 : 2 

me NO e ae NO San sea 
» 200 A NOTA enak Se GT $ 

    

            

         

         

           
             
          

    
      
    

  

bintang pilem 
Amerika 

jang terkenal 
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aa 

SABUN WANGI 
   

         
     

  

      

    

oa mana : Bd 

        
     

  

     
   

    

  

Harga Seri K. SPREI sudah djadi 

ee Rp. 161.— Rp. 46.— Rp. 40.25 
161— No. 2 sanca.c. ». 149.50 5 ». 40.2 » 340 

1 32.— 
$ 32. — 
3 23-— 

Hn .2eA 
ji 235 

SN ea Ro Belah, 103.50 Ni 

  

  

ANGGUR KOLESOM UNTUK LELAKI 
: .. TJAP LIMA KUDA 

., Anggur ini baik sekali untuk membikin kuat tubuh jg lemah, 
bikin segar badan, teguhkan semangat dan tambahkan napsu ber 
santap. Dengan demikian sendirinja anggur ini djadi mendjamin 
kesehatan, muka jang putjat djadi merah, tenaga bertambah, hati 
senantiasa Hg ebi as ingatan terang, tidak ada lagi merasa pegal linu di kaki tangan, atau lain-lain penjakit jang biasa meng 
ganggu. Orang jang telah lojo akan merasa djadi muda kombali   kewarasannja. Rasanja anggur ini jang enak, manis dan sedap, 
tjotjok amat untuk tiap-tiap orang. 

Mengandung Vitamin A. B. C. dan D. 
ANGGUR OBAT TJONG YANG 

. Anggur ini dibikin dari berbagai bahan jang mahal dan 
memberi faedah menambah maan Kasiatannja ini Anggur bisa 
dibuktikan dalam tempo tidak lama. Mereka jang telah kehila- 

|| ngan tenaga, akan merasa muda kombali setelah minum ini ang- 
     
  

   

     

     

    

   

    

   

    

   

    

     

       

    
   
   
   

   

  

KHAS NO NICE WORK, MADAME MOONMIST! | | WHAT!S THISF WILLIE O'9OOLEY TOLD 
HAALING KEEP POIN" WHAT IT SAY AN' You ME HE WAS ELOPING WITH MADAME 2 
PROPERTIES! MOONMIST! NOW T FIND HIM PEPDLING WON'T GET HURT!            

   

HIS ELIXIR HERE IN TOWN! 
4 (3 2 

  

      ag, 
     

— Sabarlah. njonjah,  Pergi- — Bagus Nj. Moonmmist. Ker- — Ada apa ini? Willie O' Doo- 
lah dengar tenang. djakanlah apa jang saja katakan, ley telah berkata bahwa dia lari 
— Djamunja tidak mempu- dan engkau tidak mendapat luka2. dengan Nj. Moonmist. Sekarang "njai — chasiat “ menjembuhikan. saja mendapatkannja dia sedang 

"Mari “pergi dengan saja. mempropagandakan  obat2an di 
Roy Rog ef s 30 kota ini. (Demikian Roy berfikir). 

  

Pertj. ,SEMARANG”. Idtin No. 1492/111/A/172. 

ur. Tubuhnja djadi segar, tam pangnja bertjahaja, napsu makan 
ertambah, urat-urat kentjang lagi, kaki tangan djadi gesit, sedang 

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

Mengandung Vitamin A. B. C. dan D. 
ANGGUR RHEUMATIEK 

Untuk Entjok dan Linu 
Tiap Lima Kuda 

| Karangan S. SOEROSO | en : 
Anggur Obat Kolesom Tjap Lima Kuda - 

| 
| 

  
'” Anggur ini mandjur sekali untuk sembuhkan penjakit entjok | 
(rheumatiek), dibikin menurut ratjikan dari satu achli penjakit jg 
sudah berpengalaman. Penjakit entjok (rheumatiek), kebanjakan | 
berasal dari kenakalan diwaktu orang masih berusia muda. Djika | 
tidak Jekas diberantas akibatnja akan bertambah heibat, tulang? | 

| 
|       

akan lebih sakit, antaranja ada jang lantas djadi bengkak dan se- 
Ibagainja pula. Anggur ini dapat menindas itu rasa sakit dan bas- 
mi sehingga akarnja. a orang jan sering kesemutan kaki 
tangannja, merasa lemas tubuhnja, dapat disembuhkan oleh ini 

sekali minum ini anggur guna mentjegah lain 'penjakit. 
Mengandung Vitamin A. B. C. dan D. 

    

  

  
| ya 2 enjakit. Lantaran dapat air susu tjukup sudah tentu anak $ anggur. Mereka jang pernah dihinggapi penjakit kotor, pula baik | lal R Te Pa 

. Harga per botol besar Rp 12,50 — botol ketjil Rp 7,50. 

. “Terbikin oleh: Toko Obat NGO HOO TONG 
“GANG PINGGIR No. 1 — SEMARANG — TELPON 1658, 

Denda Laapat dibeli disegala Toko2 dan Warung2. 

  

    

       

  

     

   

   

    

   

  

   

  

    

    
    

   

ANGGUR KOLESOM UNTUK WANITA 
Tjap Lima Kuda 

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

Mengandung Vitamin A. B. C. dan D. 

ANGGUR KOLESOM AN THAY 
Tiap Lima Kuda 

. Untuk Wanita Hamil, 

Ini anggur dibikin-istimewa untuk wanita hamil, terutama di 
perantikan agar supaja sang baji jang berada didalam kandungan 
djadi sehat, sedang ibunja senantiasa tinggal segar tubuhnja, “De- 

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

Mengandung Vitamin A. B. C. dan D. 
ANGGUR BERANAK (SAFRAN) Fa 

Tjap Lima Kuda Tak 
Anggur ini dibikinnja istimewa untuk wanita sesudah bersalin, 

agar un dapatkan keribali dengan lekas kekuatannja, membi- 
kin lebih deras keluarnja air-susu, ingga ibu itu dapatlah penuh. 
kan kewadjibannja sebagai pengasuh dengan riang-gembira, be “5 
ngan minum ini anggur ibu itu akan merasa kese atannja baik # 
sekali, gesit, muka bertjahaja, napsu makan bertambah, semangat terang, dapat tidur njenjak, hingga djauh dari gangguan segala 

akan segar montok. Rasanja anggur ihi-enak sekali, “manis dan . 
sedap, tjotjok bagai wanita. 

Mengandung Vitamin A. B. C. dan D, 

    


