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. h ve 
lerangan, bhw. penangkapan orang2 

' Belanda itu merupakan suatu ,,soal 
politik” dan dalam hubungan ini pi- 
hak Komisariat Agung Belanda ka- 
barnja telah menghubungi  Kemen- 
teran' Luar Negeri untuk minta ke 
terangan2 lebih djauh. 

ea 

Sebagaj kelandjutan darj pada tin 
  

'dakan penahanan jang dilakukan pi -uh diterangkan, ”— bahwa   hak berwadiib terhadap diri   

    

  

    

    

       
   

  

   

ian bendera nasional di Kem. Da 

  

— Sedjumlah pegawai ting- 
sae ak 

. Dalem mendjalankan tindakan2 
dan unaan itu, demikian Djak- 
2 Ga . Muda aa ina. pi 

 Kedjaksaan Agung tetap 
berpegang teguh sngat pendi- 

Iriannja jaitu: supek objektif, ke- 
diud'uran, tetapipun djuga tegas 

(serta sama sekali tidak Horotjar 
Lea Nan soal kedudukan 

   

  

   

|. alam hubungan ini lebih dja- 
pihak 6 orang: Kedjaksaan Agung telah membe-   Belanda di Djakarta beberapa hari (rekan #nstroksi untuk — bertindak jl. pada harj Djum'at pagi, menurut 

keterangan jang diperoleh . ,,Anta 
ra”, kembali telah dilakukan penaha 
nan atas diri beberapa orang Belan' 
da lainnja dikota Djakarta. “Orang? 
Belanda jang ditangkap “dalam tin 
dakan jang didjalankan atas perin | 
tah bagian Reserse Pusat Djawatan 
Kepolisign Negara pada hari Djum 
'at pagi sepandjang jang diketahui 
ada 4 orang, terdiri dari para bekas 
anggota. KNIL,. jaitu:  L.J..'van 
“Aken, bekas anggota angkatan laut 
Belanda dan pada Waktu ditangkap 
bekerdja pada Komisaris Tinggi Be 
landa di- Indonesia, J. van der 
Siruis, pensiunan bekas . Sersan 
KN, pada waktu ditangkap tidak 
mempunjaj sesuatu pekerdjaan tetap, 
H. Hans, bekas anggota KNIL jang 
sudah dipensiun, pada waktu “dizang 
kap bekerdja sebagai pegawai dimas 
kapai asuransi ,Nederland” dan Ch. 
Wedding. pensiunan anggota KNIL 
Can pada waktu ditangkap bekerdja.    

   

tegas dengan djalan menahan be- 
berapa orang pegawai tinggi di- 
beberapa daerah di Indonesia jg 
dituduh tersangkut dalam  soal2 
jang bersifat melanggar hukum. 
(Antara), , 

Sebab2 Lambat- 
nja Pensioen 

Karena Kurang Leng- 
| kap Surat2 Permoho- 

. #njatakan, 

lam Negeri meliput djumlah Iebih 
dari Rp. 1.000.000,—. - 

luar biasa tanpa suara. 
ha 

  

  
Stroom Listrik Jang 
Melumpuhkan 

, SEDJUMLAH pekerdja djala 
nan dan bangunan2 Pera atjis 1 

bahwa mereka 
melihat sebuah ,,piring    

lommiers dan Melun pada hari 
Djum'at. Menurut A.F.P., ini | 
adalah untuk pertamakalinja di- 
kabarkan tentang terlihatnia ,,pi- ring terbang” diatas tanah disiang ' hari. Dua orang lainnja kabarnja 

  

benda jang itu. 

djuga menjaksikannja, menjatakan 
bahwa benda ig aneh itu terletak di. 
atas rumput dalam djarak kira2 
200 meter dari dia. Menurut gam: 
barap Goujon, spiring terbang” itu 
mempunjai garis tengah sepandjang 
kira2 3 meter dan berdirj diatas 3 
kaki. Bentuknja seperti piring, demi 
kian Goujon, dan dibagian atas ter 

ri bahan plastik. Menurut pengliha 
tan Goujon, benda itu mempunjai 
warna mengkilap seperti allumi- 
nium. Selandjutnja dikatakan, bhw 
sewaktu ia mentjoba mendekati ben 
da itu, kira2 dalam djarak 150 me: 
ter darj benda itu ia merasa seperti 
terkena oleh sinar listrik jg tidak 
kelihatan, kemudian badan merasa 
lemas dan segala sesuatu kelihatan 
suram. Sesudah itu ,,piring terbang” 
itu nampak naik keudara tanpa sua 
ra, seperti daun. kering terbawa 
angin. Setelah mentjapai tinggj ki 
ra2 25 meter benda itu Berhenti ti- 
dak bergerak diudara, dan kemudi- 
an menghilang dengan ketjepatan ig 

(Antara—AFP). - 

  

PENDIDIKAN SENI DRAMA 
DAN FILM.   

WAKIL P.M. U Zainul | Arifin 
dalam djawabannia kepada ang- 
20 Mba LG, Raka mene Maa 'sebagai berikut: Ter- 

     

  

  pada N.V. .Velodrome” di Djakar 

Dengan demikian. mat: 
orang? Belanda ng 3 xAl 

  

tahanan. Sampai kini 2lam 
oleh sesuatg keterangan “resmi 
tang sebab2 penahanan csb. dan ap 
kah tindakan ini masih akan diter 
kan lagi diwaktu2 jad.  Sement. 
itu Djaksa Agung Muda Abdul 
thalib Moro .atas pertanjaan , 
ra” menerangkan, bahwa sampaj ki 
ni setjara resmi ia belum mendap 
laporan tentang tindakan jang 
jankan ofeh pihak isi 
diri sediumlah orang 
Djuga Diaksa Ting 

  

   

  

  

untuk kedua kalir 
tang hal ini belum bersedia mem. 
berikan sesuatu keterangan: “pertanja ' 
an-pertan/aan jang dimadjukan dise 
kirar soal tsb.-oleh Djaksa Tinggi Su 

   
narjo hanja didjawab denga 
taan: ,,No comment”   

ea 
ngan di Pelni. 

Mengenai soal tuduhan kerjurang 
     

an atau korupsi besar jang terdjadi - 
antaranja dimaskapai pelajaran ,.Pet 
ni”, Cawntoa pena Na da 
lam soal pembelian bendera2 nasio 
naj di Kem. Dalam Negeri. dil. 
oleh Djaksa Agung Muda dit 
kan, bahwa segala persoala 
na: soap itu mendapat per 
nuh dari pihak Kedjaksian 
Keterangan2 selandjutnja n nai 
soal ini uniuk sementara waktu be 
lum bersedia diberikan oleh Djaksa 
Agung Mudi Abduy Muthalib Mo 
ro KP 

    

Sementara itu dari lain piha 
bih djauh diperoleh keterangan, 

di Pelni meliputi djumlah beberapa 

   

Sh 

  

    

  

aa Y ek bahwa baik 
oleh jang berkepentingan maupun 
oleh tata-usaha Kementerian/ Dja 

    

    

   

    

    

   
     

      

  

      

     

    

    

    
   

   

  

akti dan 

ukan 
   

  

    ung d g nia 2 

“ditangan jang berke- 
dan arsip lama sebagi- 
Kantor Negeri, sehingga - 

"hm engkap keterangan jang 
.| diperlukan itu meminta amat - 

banjak waktu 
“Hal demikian itu, djika tidak 

terlebih dahulu, jaitu sebelum pe- 
gawai jang bersangkutan diper- 

  

| hentikan, akan sangat memper- ' 
g pensiunnia. (perlukan untuk penetapan pensi- 

Berhubung dengna hal itu, maka ' 
“sudah diandjurkan agar supaja 

ambat pemberian 

pemberhentian pemberhen seorang. pegawai 
- dengan diberi hak mendapat pen- 

.di 02ra seniman2 muda 
se- asn at pengadjaran menge- 

perhatian sepenuhnja 

Dan Mengeluarkan | bebaskan 

         

  

   
   

  

   

( e . pos depan pelabuhan t 

disebuah lapangan jang terletak Kk | 
didekat djalan pegas Cou-| 

telah memperkuat keterangan itu | 
dengan mengatakan, bahwa mere- | 

djuga menjaksikan sendiri | 

Menurut Goujon, salah seorang js | 

dapat sematjam ,,pleister” ketjil da | 

|sar tidak 

      

   @mulai didaerah Am 
“Sekat pantai Hekiaup jang 

      
    

   
  

        

              

   

  

   
       

    

3 Rusia Beli 

Karet Indon? 

  

   

  

    

      
   

  

               1 “Sedang” berunding “de 
Indonesia untuk beli 100.000 ta 
karet mutu rendah. Mengenai pe- 
rundingan tadi, laporan mingguan 
ini mengatakan bahwa biarpun 
kini sedang dilakukan perundi- 
ngan, namun kemungkinan besar 
bahwa pembitjaraan ini akan me- 
makan banjak waktu dan akan 
merupakan sumber desas-desus, 

Pokok terpenting dalam sebuah 
transaksi sematjam ini, kata Ti- 
poran ,,Holiday, Cutler, Bath & 
Coy,” ialah djangka waktu pengi- 
rimannja (delivery). “4 

Kalau pengiriman ini dilakukan 
dalam tempo sesingkat 3. bulan, 
maka akibatnja mungkin besar 
atas harga2, tapi kalau djangka 
waktunja satu tahun, maka dipa- 

akan timbul banjak 
kegontjangan. K 

Demikianlah a.l. komentar la- 
poran mingguan firma makelar 
karet tsb. tadi. (Antara-UP) 

CHOU EN LAI: IMPERIALIS 
AMERIKA GAGAL DALAM 

USAHANJA, 
Perdana menteri" RRT, Chou En 

Lai, mengatakan pada hari Kamis, 
bahwa imperialisme Amerika telah   Pada tg. 1 Oktober 1954 di 

Djakarta telah berdiri Jajasan 
Pendidikan Seni Drama dan Film 
jang bertudjuan antara lain me- 
menuhi kebutuhan  masjarakat 
akan seniman2 jg bermutu tinggi 
terutama dalam lapangan seni- 
drama dan film. Untuk mentjapai 
maksud tsb. oleh Jajasan sedang 
diusahakan membentuk suatu per 
guruan ataupun akademi, dimana 

mendapat 

nai Seni Drama dan Film chusus 
aja serta tiabang kesenian lain 
umumnja. Jajasan tsb. diketuai 
oleh Bachruddin. Demikian berita 
ig disampaikan kepada ,,Antara . 

siun - hendaknja diselenggarakan 
se-dapat2nja kira 6 bulan sebe- 
lum tanggal mulai berlakunia, 
sehingga dapat diharapkan bah- 
wa, ketjuali dalam hal2 jang sa- 
ngat luar biasa, bahan2 jang di- 

un telah dapat diusahakan dan 
permintaan bensiun danat dise'-- 
saikan sebelum tanggal termak- 
sud itu. (Antara) 

  

ai 

“Berbeda dengan tahun2 jang lampau, 
1 telah dilangsungkan dilapangan Union Semarang 

3 ihan ketjurangan jg. terdjadi jang Iuas, dimana murid2 sek. Tionghoa jang pro R.R.T. mengadakan 
atom 5. na Mana Akan permainan Olahraga dis. jang menarik perhatiap umum. Pada 

“RRT. tahun 1954 

        

   
    

    

   
   

        

maka perajaan Hari Nasional   ya di rupiah, sedangkan tuduh gambar tsb. tampak para murid sekolah sedang mendengarkan petuah2 
peka San Pn at dari ketua Panitia' Perajaan jang mendapat sambutan ,hangat. an ketjurangan dalam soal pembe 

DITENGAH? nokejan' tjara”, pidato 
pidato, amanat2 pada I Na 
katan Perang tahun ini, maka dua 
pertanjaan akan tetap meminta 
djawab dari kita. Pertanjaan jang 
pertama jalah: 8 

     

      

| Simatupang: Kesulitan2 Dapat Diatasi Deng 
tan Perang adalah alat dalam ta- 

matjam peristiwa, statement2 dan |ngan negara untuk mendjalankan tu perdebatan2 sekitar Ar 
    

ii jang : ninta begitu itu -gas-tugas bagi kepentingan negara 
ab Mt Bao ee ie “dan rakjat. Djadi ukuran mengenai 
Jalu dan jang sekarz sebagian 'kemadjuan atau kemunduran  Ang- 

    

besar belum d   kemampuan An 
untuk menghadapi : 
ja'ni menjelesaikan | 

     
    

   

  

    

  

    

beberapa daerah dan mempersiap- | 

depan? Pertanjaan jang kedua,ia- | 
ah: Apakah sebetlna jang men. i 

(-djadi pokok pers dalam | 
“segala matiam peristiwa, state- ' 
ment2 dan perdebatan2 itu? 

Angkatan Perang bukan merupa- 
an tudjuan dalam dirinja. Angka- 

'katan Perang bukanlah kepentingan 
segolongan atau kepentingan bebera 
pa orang. Ukuran satu-satunja ia- 

lah: Apakah kemampuap Angkatan 
Perang itu telah bertambah atau 
berkurang untuk mendjalankan  tu- 
'gas-tugas jg dibutuhkan oleh nega- 
ra, dalam hal ini menjelesaikan so- 
al keamanan dibeberapa daerah dan 
mempersiapkan dirinja untuk tugas2 
dihari depan. Setjara logis dapatlah 
dikatakan, bahwa adanja peristiwa? 
jg sampai sekarang belum djuga di 
selesaikan sekitar Angkatan Perang 

selesaikan melalui 

adanja 

  

telah mengurangi effisiensi, oleh ka 
rena peristiwa2 jg belum diselesai- 

kan itu dengan sendirinja telah me- 
ngurangi kebulatan dan kerukunan. 

Apakah peristiwa2 jg belum di 
selesaikan itu hanja merupakan so- 
al hukum sadja? Kalau begitu, ke- 
napa peristiwa2 'itu belum djuga di 

saluran - hukum: 
jg adil dan tidak berfihak? Apakah 
peristiwa2 ' itu timbul oleh- karena 

konsepsi2 jg 'berjain-lainan 
mengenai pembangunan Angkatan 
Perang dan Pertahanan negara 
umumnja?' Dalam hal itu, kenapa 
soalnja tidak diselesaikan melalui 
pertukaran fikiran jg dapat menen-, 
tukan konsepsi mana jg paling be- | 
sar manfaatnja bagi Angkatan Pe- 

  

gagal dalam usahanja untuk memi- 
sahkan rakjat Tiongkok dari Partai 
Komunis. Dalam pidatonja mendje- 
lang perajaan Hari Nasional Tiong 
kok, Chou mengatakan, bahwa im- 
perialisme- Amerika sedang berusaha 
dengan mempergunakan setiap tjara 
untuk memisahkan Partai. Komunis 
RRT dari bagian rakjat lainnja, dan 
memandang RRT dengan permusuh 

an, tetapi usaha2 Amerika ini telah 
sana sa pt : sd 

Kembali a- 
suk India 

Sekitar Djadjahan2 
Portugis 

  

PEMULIHAN djadjahan2 Pe- 
rantjis di India setjara de fakto 
kepada India akan berlangsung | kepada ov 
dalam pertengahan pertama bulan 
Okteber, demikian menurut war- 
tawan politik harian ,,Times of 
India.” Perdjandjian mengenai 
prinsip2 telah ditiapai antara wa- 
kii2 India dan wakil2 Perantjis 
dalam perundingan jang kini di 
langsungkan di New Delhi. Pe- 
rundingan2 itu telah dimulai be- 
berapa minggu jang lalu antara 
Perantjis dan India dan kini pe- 
rundingan2 itu telah  mentjapai 
puntjaknja tentang tanah2 djadja- 
han Perantjis di India. 

(Antara-U.P.) 

  

KEBAKARAN GOODYEAR. 
Seperti telah dikabarkan, maka 

pada tanggal 25 September djam 
18.20 telah terdjadi kebakaran di 
gudang paberik ban Goodyear Bo 
gor dimana tersimpan barang2 
dan kain2 kanvas sebanjak 100 
bal. Kerugian ditaksir $ 100.000 
atau Rp. 1.100.000,—. 
bung dengan kedjadian ini, polisi 
telah menahan beberapa pegawai 
jang diminta pertanggungan dja- | 
wab atas akibat kebakaran terse-' 
but. Demikian menurut Public Re 
lation Polisi Negara Keresidenan 
Bogor. 

rang Gan negara? Apakah peristiwa2 
itu hanja membajangkan perebutan 
kedudukan dan pangkat,  sematiam 
versi jg modern dari perang2 perebu 
tan mahkota (successie-oorlogen) jg 
dalam sedjarah kita telah mengha- 
biskan kekuatan keradjaan2 Indone 
sia, sehingga Belanda dengan mu- 
dah menegakkan pendjadjahan di 
Indonesia? 

Kita tidak dapat menerima kebe- 
naran pikiran seperti ini, sebab ini 

akan berarti pengakuan bahwa ting 
kat alam pikiran kita masih sama 
sadja dengan tingkat “alam pikiran 
bangsa kita dalam zaman ..success 
sie-oorlogen” itu. Orang dapat mem 
punjai pendapat jg berlain-lainan 
mengenai hal-hal jg diatas, akan te 

    
wan —RRT Akan Rebut 

  

   
   
    

m'at, bahwa mereka akan mem- 
a tgl. 15 Oktober jad. dan kini 
er jang hebat sekali, demikianlah 
erian pertahanan Kuo Min Tang, 
Ia selandjutnja mengatakan bah- 
g beberapa hari jang lalu telah 

diperluas kearah Utara kepulau2 
dap-hadapan dengan Tachen, Jaitu 

Utara kepunjaan Kuo Min Tang. 

Djurubitjara itu  menjatakan 
bahwa pasukan2 udara dan ang- 
katan laut Kuo Mintang terus 
mengadakan patroli dan tembak 

Amoy diperhebat. Difront Tachen 

jang berarti dan  fihak 
RRT  memperhebat  kegiatan2 
udaranja dipantai Chekiang. 

|. Kuo Min Tang memper 

ang Sg pengungsian dji 

Taiwan. 3 
Perdana Menteri Ek Yui “dari 

Kuo Min Tang sementara itu me- 

njatakap hari Sabtu bahwa peme- 
rintah inti jg dibentuk dari organi- 
Sasi2 pokok, “merupakan pemerinta- 
hannja apabila RRT menjerang Tai 
wan. Kepada wartawan2 dinjatakan 
oleh Ek Yui bahwa pemerintahan- 
nja telah menindjau rentjana untuk 
mengungsikan  bagian2 ' pemerintah 

ig penting dan pula penduduknja ke 
tempat2 ig lebih aman dalam hal 
ada serangan RRT. Setelah diserang 
nja pulau Ouve Moy oleh RRT pada 
igl. 3 September jl. maka Taiwan 
berada dalam keadaan perang. 

: (Antara—AFP). 

SOAL ORANG' INDONESIA 
JANG MASUK KE PILIPINA 

LEKAS DIBITJARAKAN, 
Wakil Presiden Pilipina Carlos 

P. Garcia menerangkan dalam 

dia telah mendapat kepastian dari 
Kedutaan Indonesia, bahwa .,pem 
bitjaraan” mencenai soal pemasu- 
kan orang2 Indonesia setjara ge- 
lap ke Mindanao akan lekas di 
bitjarakan. Demikian U.P. kabar 
kan dari Manila. c 
SARA NAN    

  

KAA 

peleton Banteng Raiders dibawah 

ini adalah ,,Panglima TI Djawa 

erste Jani. 

    RA KUN 

Dalam Prinsipnja 

KONPERENSI 9 NEGARA 

malam Minggu. 

Menurut komunike resmi, kon- 
berensi 9 negara telah mentjapai 
'“slapangan persetudjuan” dengan 
sebuah kompromi mengenai soal 
pengawasan atas  persendiataan. 

| Sebelum sidang berachir, perdana 
| menteri Perantjis Mendes France 
meninggalkan ruangan sidang, 
talu pergi tidur, karena ia men- 
dapat serangan selesma dan me- 
rasa dirinja terlalu letih. 

Menurut seorang - djurubitjara 
Oem Djerman Barat, Amerika 
Serikat, Inggris dan Perantjis te- 
lah menjetudjui rentjana pernjata- 
an bersamaan untuk memulihkan 

Berhu- |!al   
«tapi satu hal tidak dapat disangkal: 

| Kepentingan negara menuntut, agar 
setjepat mungkin ditegakkan ke- 
adaan jg memberikan kesempatan 
jg sebaik-baiknja bagi tenaga? da- 
lam Angkatan Perang untuk me- 
nambah kemampuan Angkatan Pe- 
rang guna menghadapi tugas-tugas- 
nja, ja'ni menjelesaikar soal keama- 
aan dibeberapa daerah dan mem- 
persiapkan dirinja untuk tugas-tugas 
dihari depan. 

Walaupun mungkin pendapat? ja 
berlain-lainan tentang persoalan? ss 
kitar peristiwa2 dalam Angkatan 
Perang dan tentang dijalan jg sebaik 
baiknja untuk menjelesaikan peristi 
wa2 itu, namun tidak ada perbeda- 
an mengenaj tudjuan, ja'ni menam- 

  

    
    
     

n Evakuasi ) 

menembak antara Ouemoy dan 

dan .Mathu tidak ada kegiatan2 | 
i-. militer 

  

EKA 
TAHUN KE-IX 

# 

  

Gerakan 
Gelap 

| Antjam Pemuka2 Bid. 
Mengenai Soal Irian 

PEDJABAT Ketua Pengurus 
Biro Irian, Bung Tomo, mengu- 
mumkan bahwa kepada alamatnja 
dan Biro Irian telah disampaikan 
suatu pemberitahuan dari suatu 
gerakan gelap, bahwa oleh orga- 
nisasi tsb. disampaikan antjaman? 
kepada pemuka2 bangsa Belanda 
jang maksudnja akan membunuh 
orang Belanda terkemuka itu ka- 
lau mereka tidak mendesak kepa 
da pemerintah Belanda untuk 
mengembalikan Irian Barat kepa- 

ida Republik Indonesia. Berhu- 
bung dengan adanja gerakan 
gelap . ini, Bung Tomo dalam 
pengumumannja itu mengandjur- 
kan kepada masjarakat untuk 
waspada terhadap segenap  ke-   

R. R. T. menjerang 

konperensinja hari Sabtu bahwa 

  

  

mungkinan provokasi. 
1. Kami tidak dapat menjetudjui 
Itindakan sendiri2 jang dapat me- 
injulitkan pekerdjaan pemerintah 
Republik Indonesia jang kini dng. 
setjara damai dan melewati sa- 

'luran2 diplomatik c.g. PBB ber- 
usaha mentjari penjelesaian jang 
menguntungkan bagi kita, dalam 
soal sengketa Irian Barat ini. 

Bung Tomo djuga menjesalkan 
sikap pemerintah Belanda jang 
“koppig” dan menjatakan, bahwa 

Sp nang dapat terganggu bila 
elanda. tidak merobah sikapnja, 

.sebab sentimen bangsa Indonesis 
“mudah sekali tersinggung dalam 
soal claim nasiongl mereka ini. 
Demikian antara lain perniatsan 
Bung Tomo selaku pedjabat Ke- 
tua Pengurus Biro Irian. (Antara? 

SEKITAR PENGGABUNGAN 
| WILAJAH2 ASING DI INDIA 

KEPADA INDIA 
Perdana menteri India, Jawa: 

harlal Nebru, menegaskan lagi pa 
Ida hari Kamis, bahwa perundang2 

an, adat kebiasaan, bahasa serta 
agama dari wilajah2 asing? di In 
(ia akan dihormati sepenuhnja, 
setelah wilajah» itu dimasukkan 
€ Km bagian India. 

| 1 NU NRUUN IU UU KALA LL ULP 

Mughny-Panglima TI! 
Djawa Tengah Tewas 
DARI FIHAK jang.bersangkutan wartawan ,,Suara Merdeka” 

mendapat keterangan, bahwa pada tanggal 30 September ibl. satu 
pimpinan komandan kompi kap- 

ten Pudjadi waktu. mengadakan patroli didaerah Kalikarang (Ban- 

tarkawung — Bumiaju) telah berhadapan dengan satuan grombolan. 

-Yuurcontact. sengit terdjadi dalam waktu pendek dan kemudian 
Teomnswa melarikan diri dengan meninggalkan seorang majat dan 

“1 pistol. Setelah diselidiki terniata, bahwa jang meninggal dunia 
Tengah” Mughny. Sebagai bukti 

bahwa jang meninggal ini adalah benar2 Mughny, maka setelah di- 

adakan penjelidikan dalam saku majat itu kedapatan tanda pangkat 
TI dan dua buah photo dari Mughny dengan memakai tanda pang- 
kat tersebut. Oleh komandan GBN overste Jani dibenarkan, bahwa 
potret tersebut adalah gambarnja Mughny. Sebagai tanda penghar- 

gaan atas hasil tersebut, hari Sabtu ini oleh panglima divisi Dipo- 
negoro kolonel Bachrun telah dikirim radio-gram utjapan selamat 

MAAN ID 

Persendjataan Djerman 
Sudah Disetudjui 

Komp. 9 Negara 
di London malam Minggu telak 

berhasil menembus djalan buntu ig ditimbulkan oleh sikap Peran- 
tjis, dan dalam garis2 besarnja telah mentiapai persetudjuan untuk 
 mempersendjata kembali Djerman Barat dan memulihkan kedaula- 
tan kepada negara ini. Demikianlah diumumkan di London pada 

kedaulatan kepada Republik Fe- 
deral Djerman (Djerman Barat). 
Kalangan delegasi Italia menerang 
kan, bahwa ada kemungkinan 

'Konperensi 9 negara sudah ber- 
achir pada hari Minggu pagi ke- 
maren. 

Seperti diketahui, dalam kon- 
perensi untuk memulihkan kedau- 
latan kepada Djerman Barat dan 
mempersendjata kembali “negara 
ini, ikut serta menteri2 luar negeri 
Amerika Serikat, Kanada, Inggris, 
Perantjis, Djerman Barat, Italia, 
Belgia, Nederland dan Luxem- 
burg. (Antara-UP) 

bah kemampuan Angkatan ' Perang 

untuk menghadapi tugas2 jg diletak 
kan oleh negara atas bahunja. Ka- 
Jau tudjuan ini sungguh2 hendak di 
tjapai, apakah tidak mungkin utk. 
menundukkan perbedaan2 pendapat 
mengena: hal-hal jg diatas pada tu 

djuan itu? 

Sevala perdebatan sekitar peristi- 
wa2 jg belum diselesaikan itu sebe- 
tuinja tidak merupakan persoalan2 
jg sebenarnja sekitar pembangunan 
Angkatan Perang dan pertahanan 
negara kita. Persoalan2 jg sebenar- 
nja sebagian bersifat psychologis 
dan sebagian lagi bersifat organisa- 
toris-teknis. Persoalan  psychologis 
adalah sama dengan persoalan psy- 
chologis jg terdapat sekarang dj da- 
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Hasan Di-usir Dari A. S. 
Boleh Tinggalkan Amerika Atas Kehendak 

Sendiri—Jenners 
PEMBESAR2 

memberi izin kepada 

lambat tgl. 1 Nopember 

IMMIGRASI 

Muhammad Hasan untuk 
Amerika Serikat atas kehendak sendiri. 

jang akan datang 

Mau Bela Hasan? 
Amerika Serikat hari Djum'at 

meninggalkan 
Ia harus berangkat paling 

atau ia akan diusir. 
Demikian U.P. dari New York. Sesudah satu djam lamanja dipe- riksa oleh seorang pendjabat pemeriksaan istimewa dari Djawatan 
Immigrasi Amerika Serikat dipulau Ellis dipelabuhan New York 
hari Djum'at petang, Mohammad Hasan memadjukan permintaan 
supaja Ia dibolehkan 
sendiri. 

Pemeriksaan tsb. dilakukan un- 
tuk mengambil ketentuan, apakah 
bekas pegawai pemerintah Indo- 
Jesia itu akan diusir keluar Ame- 
rika Serikat. Dengan meninggal- 
kan Amerika Serikat atas kehen- 
daknja sendiri berarti, ' bahwa 
Muhammad Hassan “ dibolehkan 
pergi kenegeri mana sadja jang 
disukainja, asal negeri jang dipilih 
nja itu suka menerimanja, 

Muhammad Hasan tidak mau 
menjebutkan kenegeri mana 'ia 
hendak pergi, tetapi diduga, bah- 
wa ia tidak akan pulang ke Indo 
nesia. Djika Muhammad Hasan 
diusir, ia akan dikirim kenegeri 
jang dikehendaki oleh pemerintah 
Amerika Serikat, dan sudah pasti 
ia akan dipulangkan ke Indonesia, 

Selandjutnja dikabarkan, bah- 
wa uangnja sebanjak 500 dollar 
jang dimasykkannja kepos hari 
Rebo ang lalu, akan dipulangkan 
kepadanja pada hari ia mening- 
galkan Amerika, kata pediabat 
Immigrasi. Pemeriksaan dilaku- 
kan dengan pintu tertutup. 
Muhammad Hasan ditahan 

oleh Djawatan Immigrasi sediak 
hari Senen: jang lalu. Mereka ber 
tindak sesudah Kementerian Luar 
Negeri Amerika Serikat  -'engari 
resmi telah diberitahu oleh Kedu- 
taan Indonesia, bahwa Muham- 
mad Hasan tidak mempunjai 
hubungan lagi dengan pemerintah 
Indonesia dan ia tidak berhak 
mempunjai visum diplomatik. 
Muhammad Hasan tidak dapat 

didiumpai untuk mendengarkan 
komentarnja sendiri. 

      

Dikabarkan pula er bhv 
seorang pemuka Masjumi menerang 
kan hari Djum'at, bahwa Muham- 
mad Hasan jg kini sedang ditahan 
dipulau Ellis dah mungkin akan di 
kirim pula ketanah airnja, tidaklah 
mewakili salah satu golongan Islam 
di Indonesia. 

Mr.  Sjafruddin — Prawiranegara, 
Presiden Bank Indonesia dan anggo 
ta Dewan Pimpinan Pertai Masju- 
mi mengatakan, bahwa Masjumi ti- 
dak mempunjai hubungan sama se- 
kali dengan Muhammad Hasan dar 

tidak ada pula golongan Islam di 
dalam Parlemen jg mempunjai hu- 
bungan “dengan. dia. 5 2 

Sjafriddin “berbitjara “ini ketika 
memberikan komentar atas seputjuk 
surat 'jg dimuat didalam harian 
»New York Times” hari Kemis, ig 
mengatakan, bahwa Muhammad Ha 

Isan mewakili ,:Republik Islam Indo 
nesia”. 

Sementara itu Kedutaan Indons- 
sia di Washington menjiarkan utja- 
pan . Arudji Kartawinata, Ketua 
Umum PSI di New York, ig me- 
njatakan setudju dengan pernjataa 

bahwa Muhammad Hasan tidak 
mempunjai hubungan dengan golo- 

ngan Islam mana sadja dj Indone- 
sia. 

  

Ditambahkan pula, bahwa  se- 

orang anggota dari - panitya kerjil 
Keamanan Dalam Negeri, Amerika 
ig diketuai oleh senator William 
Jenners, mengatakan hari Djum'at, 

bahwa panitya Jenners telah menju 

ruh Muhammad Hasan untuk meng 
hadap  kepadanja, dan diharapkan- 
nja, bahwa dalam minggu ini dapat 

didengar keterangan2 dari Muham- 
mad Hasan. 

Dikatakannja, bahwa panitva ke- 
tjil. itu ingin berbitjara' dengan Mu- 

hammad Hasan tentang gerakan ko 

munis di Indonesia, dan kemungki- 

nan “ada “hubungannja - dengan ko- 
munisme di Amerika Serikat. 

(Antara—UP). 

SUMBANGAN2 UNTUK PA-, 
LANG MERAH INDONESIA. 
Markas Besar PMI pada tang- 

gal 25 September jang lalu telah 
menerima sumbangan obat2 dari 
paberik obat Amerika jaitu Ame- 
rican Cyanamid Company. di San     

  

Francisco. 

an Tjara Jang Positif 
lam masjarakat kita umumnja, ja'ni 
persoalan jg diakibatkan oleh kenja 
taan, bahwa adalah lebih mudah 
untuk memelihara semangat dar me 
melihara persatuan dalam fase me- 
nentang, menolak dan mengusir se- 
suatu daripada dalam fase menegak 
kan, mentjiptakan day mewudjud- 
kan sesuatu. 

Hal ini telah kita alami sesu- 
dah pengakuan kedaulatan nega- 
ra kita. Persoalan psychologis ini 
tidak dapat diatasi “dengan  men- 
tjoba memutar kembali djarum 
sedjarah atau dengan djalan? ne- 
gatif jang lain, soal psychologis 
ini hanja “dapat diatasi dengan 
djalan jang positif, ja'ni menam- 
bah djelasnja tjita2 kita menge- 
nai masjarakat dan Angkatan 

meninggalkan Amerika atas kehendaknja 

Kongres PIR 
Akan Tentukan Beleid 

Menteri2nja 

DALAM mendjelang kongres- 
nja j.a.d., ketua partai Persatuan 
Indonesia Raia Mr. Wongsonego- 
ro. dalam pertjakapan Jangan 
wartawan Antara menerangkan 
bahwa kongres PIR jang akan di 
adakan di Solo dari tg. 7 sampai 
12 Oktober jad. itu sangat pen- 
ting artinja baik bagi partai sen- 
diri maupun bagi kepentingan ne- 
gara dan bangsa. Karena menurut 
Mr. Wongsonegoro kongres sela- 
ku badan tertinggi akan menerima 
Serta menentukan segala beleid2 
dari dewan partai, dari Menteri2- 
nja dan. dari wakil2-nja dalam 
Parlemen, dimana dalam kongres 
itu nantinja segala kesulitan2 jang 
dihadapi oleh partai dapat dipe- 
tjahkan bersama. 

Sementara itu Mr. Wongsone- 
30ro membantah dengan keras, 
bahwa nasib kabinet akan diper- 
taruhkan dalam kongres jad. se- 
serti berita2 tersiar baru2” ini, 
karena menurut Mr. Wongsone- 
g0rO partainja dalam membahas 
segala masafah itu nantinja tidak 
sadja akan berpedoman guna ke- 
»entingan partainja, tetapi jang 
akan lebih diutamakan kepenti- 

ang memang telah mendjadi pe- 
loman PIR selama ini. 

Mengenai adanja rasa tidak puns 
dari berbagai golongan dari partai 
pemerintah, djuga seperti halnja di 
dalam PIR ada sementara golongan 
jg kurang puas akan beleid kabi- 
net sekarang, tetapi Mr. Wongsone- 
20ro dalam hal ini menambahkan, 
bahwa hal tsb. oleh pemerintah 
akan dipetjahkan dengan  sebaik2- 
nja dan hal ini dapat dibuktikan de 
ngan diterimanja nota politik Nah- 
datul Ulama  baru2 ini. Achifnja 
Mr. Wongsonegoro mengharapkan, 
bahwa partainja dalam kongresnja 
nanti akan  membitjarakan segala 
masalah dengan se-objektip2nja, se- 
hingga: dapat menemukan djalan -ke 
luar jg dihadapi bersama pada wak 
lu ini terutama dalam lapangan ke 
uangan dan ekonomi. (Antara). 

Harapan 
Baru 

Untuk Perlutjutan Sen- 
djata Umum 

USAHA2 Prantjis dan Inggris 
untuk menemukan suatu rentjana 

| perlutjutan sendjata jang baik ba- 
gi Barat maupun bagi Timur da- 
pat diterima achirnja telah tertja- 
pai, demiksanlah diduga dlm PBB, 
setelah ada permufakatan dari 
Andrei Vyshinsky untuk memper- 
gunakan usul2 Prantjis-Inggris bu 
lan Djuni 1954 sebagai dasar pe- 
rund ngan. 
“Ini adalah salah satu langkah 
madju jang terbesar semendjak 
beberapa tahun setjara teliti mem 
peladiarj pernjataan Wakil Men- 
teri Luarnegeri U.R.S.S. 

Setelah itu maka ternjatalah, bah 
wa Soviet Uni kini bersedia pergi 

lebih djavh dan menerima tja 
ra bertingkat” jang terdapat dalam 
rengjana Ingoris-Perantis. Dengan 
kata? lain URSS tidak lagi mende 
sak ntuk segera dan tanpa siarat 
melarang sendjata2  atem,  Sovist 
Uni menerima supaja larangan «sb. 
dihubungkan dengan sistim jang “Ie 

bih luas lagi jaitu melarang sendjata 
sendjata atom dan sendjata2 lainnja 
iang dapat, menghantjurleburkan se 

j hesar?an  (Antara-UP). 

    
lagi 

Perang jang hendak kita tjipta- 
kan sesuai dengan tjita2 per- 
djoangan kita dak menambah 
lengkapnja rentjana2 kita untuk 
mewudjudkan tjita2 itu. 

Persoalan  organisatoris-teknis ia- 
lah mengenai penjempurnaan orga- 
nisasi Angkatan Perang dan menam 
bah kemampuan “tenaga? didalam 
Angkatan Perang, termasuk usaha 
mendidik generasi  perdjurit2, ben- 
tara-bentara dan perwira-perwira jg 
baru jg akan menggantikan generasi 
jg telah turut berdjoang dalam per 
djoangan kemerdekaan. Fase konso 
lidasi dan . penjempurnaan seperti 
ini harus dilalui'oleh tiap Angkatan 
Perang jg timbul dan berkembang 
dalam revolusi dan perdjoangan. Ke 
sulitan2 jg timbul “dalam fase itu 
tidak dapat diatasi dengan tjara2 jg 
negatif, umpamahja dengan selalu 
melihat kebelakang. Kesulitan? itu 
hanja dapat diatasi dengan tiara jg 
positif dan dengan melihat kedepan. 

    
   

      

   

PARA Perwir 
hari 

    

telah . 
alami masa2 | 
suka. Lan uk 
suatu masa | fjar 

walaupun demikiai ya 
ngalaman2 jg hebat didalam 

| revolusi ini ia tergembleng 

     
         

   

merupakan semen jang kuat bagi 
| bangunan Angkatan Perang jang 
sekarang sedang didirikan dan di 
sempurnakan itu. : 

Hingoa kini kita belum pernah 
beristiranat. Dahulu bertempur 
melawan pendjadjah dan sekarang 
masih djuga tetap harus mengu- 
tjutkan darah kita untuk membas 
mi gerombolan2 jg terus menerus 
mengatjau keamanan Negara.   Sa ju kearah kedewasaan, 

aman2 jang” pahit ternjata    Memang generasi jang sekarang 

harus sanggup menderita. 

Kolonel Bachrun: 
ini harus mendjadi pelopor. Dan 
sudah lazim setiap pionier itu 

Kita 
berdjoang ini bukarntah untuk diri 
kita sendiri, tetapi & : 
giaan anak tjutju kita. 
kenaan dengan hari ulang tahun 
jang kesembilan ini, saja minta | 
perhatian dari segenap peradjurit | 
jang berada dibawah komando | 
saia hal-hal sebagai berikut: 

Pertama: Tetaplah berdjiwa Pah- 
lawan jg selalu mendahulukan  ke- 

   
    

pentingan umum daripada  kepenti- 
ngan diri sendiri. 

Kedua: Sampurnakan dirimu da- 
lam segala lapangan, baik tehnis 
maupun organisatoris, dan baik se- 

bagai perseorangan maupun dalam 
hubungan satuan. 

Ketiga: Ikutlah dengan actief 'me 
melihara keutuhan Angkatan Pe- 
rang kita atas dasar proklamasi 1 
Agustus 1945 sesuai dengan : 
Presiden kita. 

Para Perwira, Bentara dan Sa- 

kasa mantan 

AN 
sudaan 

$ seootsehap 

Metartchavpon 
Sekat aoN panen 

trija, saja merasa gembira, bahwa 
kamu sekalian sebenarnja - telah 
menginsjafi ini dan memakainja 
inendjadi pedoman.  Hanja ada 
satu hal jang perlu saja tekankan 
disini jalah soal prestige. Sekali 
pun kita telah mengerdjakan tu- 

ska sebaik-baiknja berdasar- 
a pedonian tsb., tetapi 

ita tidak memelihara nama 
aik atau prestige kita, baik se- 

bagai perseorangan maupun satu- 
an, maka tak mungkinlah kita 

   

    

      

    
     

      

   

ckan mendapat penghargaan jang 
semestinja dari rakjat, dan mala- 
han mungkin dibentjinja. Prestige 

(kita akan  djatuh dimata rakjat 
apabila kita meninggalkan sopan 
santun dan tata-susila. Dan apa 
bila suatu negara telah mempunjai 
Angkatan Perang jang dimusuhi 
oleh rakjatnja sendiri, maka itu 
mendjadi suatu tanda, bahwa Ne- 
gara itu akan hantjur. 
Maka dari itu djagalah nama 

baikmu dengah mempertinggi nilai2 

Djagalah Prestige “Kita Sebagai Tentara 
kerochanian dan memupuk rasa su- 
sila serta memperkuat karakter. Dja 
ditah pradjurit2 jg sedjati jg selain 
mendjundjung tinggi kehormatan di 
ri, kehormatan Corps dan kehorma 
tan Angkatan Perang demi kepenti 
ngan Negara dan Bangsa, Saja min 
ta supaja seruan saja ini ditjamkan 
benar2 didalam hati. Ketahuilah, 

Saja jakin, apabila saran saja tadi 
didjalatkan dengan penuh rasa tang 
gung djawab, tentu rakjat akan   memberi penghargaan jg setinggi- 

| tingginja. Dan menurut pengalaman, 
penghargaan rakjat itu selalu di wu 
djudkan dengan bantuan 1g tulus 
dan ichlas. Bantuan: mana memang 

| selalu kita butuhkan didalam tugas 
Aa membela "Negara dari sera- 
!ngan2 jg datang darj luar maupun 
| dari dalam, Marilah -kita tanamkan 
sekali lagi didalam djiwa kita, utk, bahwa hanja suatu apparaat ig sem | tetap mendjadi Bhayangkari Nega- purna dalam segala segi-seginja sa- 

djalah jg akan dapat menghasilkan ! 
prestasi jg sebenar2nja. 

4 

ra dan Pelindung Rakjat. 
Semoga Tuhan tetap bersama ki- 

ta. Sekian! Ta 

  

agan bangsa dan tanah-air, seperti ' 
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    dimuka) Rp. 11— dalam kota Smg, 

  

    

    

N.V. ,Suara Merdeka”, 
Hetami. : 
Purwodinatan Utara No. 11 A. 

R 8 h 1798 Smg, 

  

Rp. (semuanja sudah termasuk meterai), 
Kes ol. Harga etjeran 60 sen p. lembar. 

       

  

  

   

Susu 

Beberapa Peti | b 

  

ta » 'lower Brand” 
“Utk Kanak? 
sita — Mungkin Peru- 

telah me- 
sahaan Pembikinnja Akan Dituntut 

  

     

gang2 kefl. Su 

Kota 

  

    sehatan 

abg an. et 
oleh Polisi jang bersangkuf 

nak2. 

    

   

Disamping itu, menurut penjelidi- 
i bahwa 

Mn SI . Untuk ikut menjambut 

kan selagi dikatakan, 
isi dari susu- ki 
nurut apa jang | 
ket, hingga dapat dikatakan mengi 
abui para pembeli. Kini Lk. ada 20 i ta 
peti tadi jang telah disita oleh. Po- 
lisi, tindakan mana masih dilandjut- 

Sementara itu kalangan 
tersebut mengandjurkan, kepada sia-| 

atau 
masih mendjual susu tersebut diha:! 

kepada 
Polisz Ekonomi untuk mentjegah ke- 

akan 
diurus pula, “apukah pedagang2 jang 

kan terus. 

pa-siapa jang telah membeli 

rapkan suka mengirimkan 

mungkinan2 dan selandjutnja 

merasa dirugikan tadj dapat - kemi 
bali uangnja. Pedagang2 tadi pun 
tidak “akan dituntut. £ 

Dengan kenjataan2 jang ada, ma- 
ka ada kemungkinan pula, bahwa 
perusahaan tadi akay dituntut. De- 
mikian keterangan2 jang didapat. 

Berapa djumlah susu kaleng jang 
sudah didjual oleh perusahaan di 
Jogja tadi belum diketahui  djelas 
tetapi ada kemungkinan besar, bah- 
wa pensitaan susu Kaleng 'itu terdja- 

di pula ditain2 tempat jang men: 
djadi pasarnja susu jap flower 
brand”. 

KETJELAKAAN JANG MEM- 
BAWA KEMATIAN, 

Didapat kabar, bahwa hari Sabtu 
pagi jbl., didjala, Overste Sudiarta 
(Siranda) terdjadi ketjelakaan hebat 
pada seorang pengendara sepeda jg 
membontjengkan - seorang 
Tionghoa jg menjebabkan tewasnja 
wanita tadi. Menurut keterangan ke 
tjelakaan tadi dapat terdjadi, karena 

sewaktu seorang wanita dengan te- 
muannja L.L.S. ditinggalkan oleh ka 
wan2nja, maka dengan bontjengan 
mereka mentjoba mengubar kawan2 
tadi, djustru didjalan jg menurun. 
Ketika sepeda tadi dengan kentjang- 
nja turun, - mendadak “ ditengah-te- 
ngah djalan itu roda jg terdepan me 
nerdjang sebuah batu, hingga si pe: 
ngemudi L.L.S. tidak dapat “menge- 
mudikan sepedanja, sedangkan jg 
dibontjengkan dibelakangnja men: 
tjaba menghindari ketjelakaan dgn. 
melontjat dari sepedanja, berbareng 
mana sepeda tadi djatuh. " Tetapi 
wanita tadi melontjat demikian. ru- 
pa, hingga kepalanja membentur se 
buah pohon dan mendapat luka? 
parah dibagian kepalanja, hingga ti 

“dak lama pula waktu diangkut ke 
RSUP Smg., ia telah meninggal du- 
nia. L.L.S. pun mendapat luka2 di 
bagian kaki, sedangkan  sepedanja 
mendapat kerusakan2 hebat. Patut 
dikabarkan, bahwa pengendara se 
peda dilarang menaiki sepeda dj dil. 
Overste Sudiarto ig menurun itu. 

: , 

KEPOLISIAN DAPAT TAM- 
BAHAN TENAGA. 

Tg. 30/9 di Tawangmangu Su- 
rakarta, dengan disaksikan oleh 
pembesar2 militer dan sipit di 
Djawatengah antara lain terdapat 
Panglima Divisi Diponegoro kolo 
nel Bachrun dan Bastari kepala 
Kepolisian propinsi, telah ber- 
langsung penutupan latihan ang- 
gauta kepolisian angkatan ke-14. 
Latihan tsb. diikuti oleh 498 
orang selama 6 bulan mula2 ber- 
langsung di Banjubiru (Semarang) 
untuk selama 4 bulan dan selan- 
diutnja di Tawangmangu tsb. 

Menurut keterangan, djumlah 
pengikut tsb. segera akan ditem- 
patkan dikalangan kepolisian Mob 
brig di Djawatengah. Selandjut- 
nja akan dibuka untuk angkatan 
ke-15 jang diikuti oleh sebanjak 

kompi anggauta2 baru jang ber 
asal dari Maluku, Sulawesi dan 
Nusa Tenggara, — ' £ 

SUDAH DATANG : 

      
RIHADI 7 

DJL MALAKA 3- DJAKARH 
- 8 $ 

  

Lie Seng Tong 
KELUAR KOTA” 

tg. 3-10-54 sampai tg. 10-10-54. 
Wakil: aa : 2 “al 
Dokter R. SOEPARTO 

sampek an ANN DERARDIO | 
Semarang, 

ini Polisi Ekonomi di Semarang 

didjual oleh beserapa toko P- 
su dersebut dibi k'n 

dakan demikian ta di diambil, setelah Djawatan Ke- 
Besar Sema at menerima surat dari Djawatan La- 

Jogja a jang 1g al- menyatakan, bahwa susu tjap tersebut 
jang d'butuhkan kanak2, sedangkan 

n tadi dikatakan berbahaja bagi ka- 

wanita k 

Irah Istimewa Jogjakarta, hari Rebo 
Ipagi (29-9), agak tegang ketika mem 

Irus didjatuhkan kepada mereka jang 
dituduh telah melakukan ketjurang- 

an dalam soal Reserve Fonds. Dja- 
| waban D.P.D. jang disampaikan oleh 
Mr. Kasmat tidak dapat diterima be 

hingga perlu diadakan pemandang- 

ambil kesimpulan bahwa penjelesai 

muka Pengadilan, Kepada Panitya 

wwe | dari mereka jang bersangkutan dgn | 

Tuntuk diambil tindakan seperti dike 

"pihak D.P.D. 

peti susu Tjap "Flower Brand” 
D dan peda- 

oleh satu perusahaan susu di 

Tidak Terbit 

  

pernak Hari Angkatan Perang 
5S Oktober, besuk hari Setasa 

ngga! 5 Oktober ,,Suara Merde- 
ka? TIDAK TERBIT. Harap para 
pembatja dan pemasang iklan 
maklum. 

    

Potret Tjabui 
Kedjaksaan Agung Seli- 
diki Bintang Film Nur- 
naningsih Jg Berpotret 

Yelandjang 

PIHAK Kedjaksaan Agung ki- 
ni telah memberikan instruksi ke- 
pada pihak kedjaksaan serta in- 
stansi2 lainnja-di Djakarta untuk 
segera menjelidiki dan djika per- 
lu bertindak tegas terhadap apa 
jang disebut ”peristiwa bintang 
tim Nurnaningsih”, jang diang- 
gap melanggar kesusilaan berhu- 
bung dengan beredarnja foto2 da- 
ri bintang film itu dalam keada- 
an telandjang, Dilgabarkan, bah- 
wa pihak kepolisian telak me- 
manggil Nurnaningsih berhubung 
dengan soal ini dan masih terus 
melakukan penjelidikan2. Djuga 
kini sedang diseKdiki pembuat 
daripada potret2 jang dianggap 
bersifat melanggar tata-susila itu 
(Antara). IN 

PANEN KAPOK DIPERKEBU- 
NAN BRN SEKETJER. 

Tg. 1/10 dengan dihadiri oleh 
para pembesar dari Djawa Te- 
ngah serta para undangan jang ter 
diri Ik. 600 orang dilangsungkan 
upatjara selamatan untuk meme- 

bunan Seketjer/ Weringinsari, Ik. 
30 km disebelah Baratdaja Ken- 
dal. Perkebunan  Seketjer/Weri- 
nginsari, jang tadinja milik N.V. 
Internatio, atas usaha Residen Se 
marang Milono (sekarang Guber- 
nur Kalimantan), sedjak ts. 1 Dja 
nuari 1953 dibeli Pemerintah se- 

landjutnja diurus oleh BRN dan 
dikerdjakan oleh tenaga2 bekas 
Pedjuang  bersendjata. Menurut 

rang ini Ik. akan menghasilkan ka 
»ok kwalitet export sebanjak 75 
ton. 

PHARMACOGNOSI UTK SEK. 
ASS. APOTEKER. 

Dari Keng Po bagian penerbi- 
tan di Djakarta kami telah me- 
nerima sebuah buku dengan ka- 
'imat ”Pharmacognosi untuk se- 
kolah Ass. Apoteker”, - gubahan 
drs. Thio Goan Loo. Setelah me- 
neliti isinia, maka dapat diakui, 
|bahwa buku tersebut sangat ber- 
faedah sekali untuk mereka jang 
akan mempeladjari Pharmacognces 
si, terutama murid2 dari Sek: 
Ass. Apoteker, karena didalam 
buku tersebut telah didjelaskan 
matjam2 dienis nama  ohat?an 
iang mudah dimengerti. Terima 
kasih kami utjapkan atas pengi- 
riman buku tersebut. 

dan 

tik hasil kapok randu dari perke-. 

harga Rp. 1.000.000,—, jang se-' 

taksiran panenan kapok jang seka 

j 

djadi kepala staf umum T.K.R. 

Sumatra. Pertumbuhan tentara 
djukkan ketiadaan suatu politik 

berliku-liku melalui perundingan 

Politik militer. berkewadjiban 
untuk mendukung politik negara 
dengan kekuatan militer jang ma 
ximal mengingat sjarat2 dan alat2 
jang direzekikan kepada kita. Se 
djarah telah meriwajatkan sampai 
dimana pimpinan negara kita da- 
pat d 
harus disimpulkan, bahwa tiada 
kebidjaksanaan jang tegas dalam 
hal ini, lebih2 dalam tahun2 jang 
pertama. 2 

Kini sesudah penjerahan kedau 
latan djuga kita masih menunggu 
ketegasan dalam hal politik mili- 
ter negara kita, jang harus diru- 
muskan oleh tingkat politik dari 
pimpinan pegara dengan berda- 
sarkan politik negara seluruhnja 
untuk djangka dekat dan djangka 
pandjang selandjutnja dan sendi- 
rinjia dengan  memperselaraskan 
tudjuan kepada kemampuan kita, 
Program2 dari kabinet2 jang ber- 
turut2 tidaklah memberikan kete 

  

rang gerilja, dan dengan berkobar- 
nja perang anti-gerilja-serta mende- 
katnja bajangan" perang dunia, po- 
litik militer kita itu belum djuga di- 
rumuskan, dan tetap berlaku seba- 
gai usaha routine memelihara orga- 
nisasi jang telah diwariskan masa jl. 
dan meneruskan usaha2 jang telah 
berdjalan dari bermula, 

Apakah kewadjiban jang dibeban- 

'£ Pada Hari Angkatan? Perang 

, .5 Oktober 1954 
|Oleh : Kolonel A. H. Nasution-Chas ,S. M." 

9 TAHUN J.L. PAK URIP men 
tanda-tangani oleh Wakil Presiden R.L, jang mengang 

menjusun tentara dan sementara pul 
ra beliau memutuskan pembentu kan 

sendirinja tidak terlepas darivada hal politik nasional umumnja 

mewudjudkannja. Satu hal | 

Ituhan ini, baik dalam hal stabili 

gasan kepada kita dalam hal ini. : 

Kini 5 tahun sesudah “berachir pe- 

  

      
     

menerima surat Ikustnyan jang di 
cat beliau 

dan La an Daan 
pula mengangkat perwira2. Sege 

3 divisi di Djawa dan 1 di 
kita ber-tahun2 kemudian menun- 
militer jang tegas, jang dengan 

1g 
dan pertempuran. 

dengan peninggalan? Knil. Dan da 
tam pada itu sekedarnja diusahakan 
langkah2 pertama jang mungkin un 
tuk persiapan pembangunan angka 
tan perang jad. : 

Kita masih djauh 
Kin $ tahun sesudah penjerah 

an kedaulatan itu kita masih djauh 
daripada stabilsast itu: bahkan 
dipelbagai segi njata disintegrasi. 
Tidak sedikit suara jang melahir 
ken harapan akan adanja suatu 
kebidjaksanaan negara jang beren 
tana dan sistematis untuk misal 
inia 3 a 5 tahun untuk mentjapai 
tud'uan 'tu. Djuga sektor mliter 
“dari bermula mengadjukan kebu 

sasi kedalam, maupun dalam hal 
penugasannia keluar. “Karena 'ke 
adaan politik js labil, maka belum 
duga dapat kesempatan pengga 
risan jang diharapkan itu. 

Garis2 politik militer den- 
gan ketentuan anggaran 
belandja 

Tidaklah djanggal, bahwa Pim- 
pinan TNI berkali2 memohonkan 
aa politik militer jang ber- 
djangka beberapa tahun dengan 
ketentuan anggaran biajanja. Pa- 
da penjusunan Anggaran Belandja 
setiap tahun terasalah kekosongan 
gar's2 ini. dan pada achir tiap ta 
hun ditindjaulah tahun jl dengan   kan kepada tentara kita untuk ma- 

sa dekat. dan masa pandjang dide- 
pan? . Apakah. taraf2 tudjuan “ jang 
hendak ditjapai berturut? Berapakah 
perbeajaan jang diberikan? Berapa- 
  
kah kekuatan? dst., dst.? | 1 

| tentu. Sebenarnja berbagai usaha 
Sesungguhnja pada tahun2 jg. 

| pertama daripada kedaulatan, de- 
| ngan sendirinja politik negara se- 
luruhnja menudju kepada stabili- 

|sasi, stabilisasi disegala Japangan, 
| stabilisasi politik, militer sosial, 
' ekonomi, “dsb. Perang dunia bl 
dan perang kemerdekaan telah 

. mewariskan kerusakan2 dan ke- 
|katiauan2 djasmani dan rochani 
lang luas serta dalam, sehingga ne 
gara dan masjarakat kita perta- 

|ima2 memerlukan stabilisasi. Ti- 
Gak terkefjuali tentara kita. ! 
|. Sebutlah bahwa perlu rentjana 

5 tahun untuk stabilisasi itu, seba- ' 
gai pangkal, sebagai sjarat mut- 
lak, untuk dapat memenuhi poli- 
tk negara akan membangun, 
akan mengembangkan tenaga dan 
harta kekajaan . kita. selandjutnja 
menudju kepada Indonesia ,,jang 

| merdeka, bersatu, berdaulat, adil 
“dan makmur” (Mukadimah Kon- 
, Stitusi Proklamasi 1945). 

! 
S'ab'"'sesi Intern tak da- 
pat dialpakan. 

Tak dapat kiranja disangkal, bah 
wa pokok daripada politiek -stabilisa 
si negara sesudah penierahan kedau ' 
latan itu adalah penfjiptaan keama 
nan dalam negeri, jang dirintangi 
oleh adanja perang Saudara diberba 
gai daerah jang utama serta luas. Dii 
ka demikian maka dalam hubungan 
itu tegas pulalah kebidjaksanzan mi. 
liter dalam faze stabilisasi itu. Na- 
mun tak dapatlah dialpakan stabili- 
ssi intern tentara sendiri — seperti 
djuga diilapangan2 lain peralatan ne 
gara — untuk dapat dipergunakar- 
nia alat sendjata warisan masa revo 
lusi itu, jg. ditambah “dengan wari- 
san Hindia Belanda serta diperalati 
  

8 t 

KERETA2 PENUMPANG 
"AIR CONDITIONING” 

Mulai tgl. 1 Oktober 1954, kereta? 
penumpang ,,air condifioning” dari 
D.K.A. didjalankan. Trajek2 jang 
tertentu dapat dilihat pada iklan jg. 
dimuat harj ini. 5 

  
  

JOGJA 
| YENJELESAIAN RESERVE 

FONDS. 

  

Suasana dalam sidang DPR Dae- 

bitjarakan tentang hukum? jang ha 

gitu sadja oleh anggauta D.P.R.D. 

an umum dan perdebatan jang he- 

bat djuga. Sesudah sidang dischorst 
dan fraksi2 mengadakan rapat -ter- 
sendiri-sendiri, achirnja telah bisa di 

an soal" Reserve. Fonds itu harus di 

man administratief dap diadjukan di 

Perentjana — Penjelesaian — Reserve 
Fonds diberi mandaat penuh untuk 
mengadjukkan sesuatu rentjana jang 
konkrit dan adil. Panitya diwadjib 

kan djuga menjusun daftar nama: 

disertaz keterangan satu per satu di 

ri kesalahannja masing2. apa jang 

mereka telah berbuat. Laporan? itu 
kemudian diserahkan kepada DPD 

hendaki oleh D.P.R. Daerah Istime 
wa Jogjakarta terhadap mereka jg. 
tersangkut pada Reserve Fonds, de: 

ngan djalanh menghukum mereka se 
tjara adminstratief dan diadjukan di 
muka pengadilan. j 

Dalam hal keputusan ini, agaknya 
tidak terlalu .,ngotot”, 

RA - “ Maa Eau 5 #5. 2 - - S5 2 
Sa Na ia Eza : 

3 aa — Kato ee ea G1 ta .  - te 

TSS LISES SASEA YES HE LES 

tempuh dari dua djalan, jalah hukuf 

Pa
 UDUS 

aa sk 

KERBAU SRUDUK ORANG. 
Karena bunji klakson mobil se- 

ckor kerbau jang waktu sedang di 
giring menudju pasar hewan di 
Kudus telah terkedjut dan berla- 
ri2. Pertama2 . telah menundjang 
seorang penunggang sepeda jang 
djatuh | terguling2 dan kemudian 
menerdjang seorang wanita jang 
sedang berdjalan disitu. Keduanja 
mendapat luka2 parah. Hakim jg, 
bersidang kemaren dulu di Kudus 
telah menjalahkan 2 orang peng 
gembalanja karena dianggap ku- 
rang tertip mendjaga binatang tsb. 
Achirnia, salah seorang didenda- 
Rp. 100,— dan waktu hakim me 
nanja ,,dimana kerbau jang nakal 
itu” didjawab: ,,Sudah mati seren | 
ta masuk dirumah pemotongan”. 

WONOGIRI 
YES DI PRATJIMANTORO. 
Dari Wenogiri diwartkan bah- 

wa wabah pes kini sedang ber- 
djangkit didaerah Pratjimantoro 

rasa kurang atau tidak puas. Sam 
pai saat ini memang belum pernah 
ada begroting negara dalam arti 
jang sebenarnja, jakni jang disu 
£un sebelumnja oleh jang berwa- 
djib berdasarkan rentjana jang ter 

jang penting bahkan memerlukan 
bukan anggaran tahunan, melain 
kan anggaran beberapa tahun me 
nurut rentjana usahanja. .......... 
Kembali kepada" politik militer 

itu, maka garis2 tegas itu memang 
sangat diperlukan agar dapat beker- 
dia setjara teratur, berentjana 
terdjamin. Dengan pengalaman2 jg. 
ada ia sudah dapat dirumuskan un- 
tuk tahun? stabilisasi ini, sehinggga 
dapat diperintji taraf?nja dan de: 
ngan ketentuan beaja, kekuatan, 
perlengkapan, dsb. Dimasa” penje- 
lenggaraan ini sudah seharusnja pu- 
la dihadapi perantjangan politik 
djangka pandjang kemudian, jakni 
pembangunan angkatan perang jang 
memadaj bagi pertahanan Nusant»- 
ra kita serta diletakkan persiapan? 
pangkal. bg H3 

' Dalam hal pembangunan ini ha- 
ruslah disadari" realiteit keadaan ki- 
ta. Sjarat2 personil, materiil dan fi 
nansiil kita memaksakan djangka2 
jang pandjang. Sebenarnja untuk Ik. 
10 tahun sesudah stabilisasi masih 
belum dapat dimulai dengan pem: 
bangunan jang sebenarnja, melain- 
kan barulah dengan -persiapannja, 
jakni perletikan kern2 technis un- 
tuk memungkinkan pembangunan) 
itu. Djika A.D. memerlukap untuk 
persiapan technis itu Lk. 5 tahun, 
maka A.U. dan ALL. memerlukan 
Lk. 10 dam 15 th. 

dan 

Baru sesudah itu — djika segala 
sesuatu lantjar — maka dapat di 
mulai pembangunan | jang sebenar- 
nja, jang terutama bagi AL. dan 
4.U. tentu akan berarti rentjana 
pandjang pula,  misalnja 20 tahun. 
Dan ini semua sudah tentu harus 
sedjadjar dengan pembangunan di 
lapangan2 lain, chusus pengadjaran 
dan technik. 2 

Djangka2 waktu itu tentu. dapat 
diperpendek dengan ' pengutamaan 
oleh negara. Akan tetep: ia tidak 
dapat - banjak dipertjepat, ketjuah 
djika denga, tjara bantuan suatu ne' 
gara .besar, seperti halnja dengan 
Korea Utara, Korea Selatan, dspl 
Jang demikian berhubung politik be: 
bas kita, tak mungkin djadj perhitu- | 
ngan. 

. Maka selama masa stabilisasi 
itu (taruhlah 5 tahun) kemudian 
selama masa persiapan (taruhlah 
10 tahun) dan achirnja selama 
sa pembangunan “Ytaruhlah 20 ta 
hun), maka kita belumlah djuga 

| KAPAL patroli pantai ,,Alkai” 

  

  

ngsi 
Karena Takut Dinamit 

pada tg. 22 September jang lalu 
telah menangkap sebuah perahu 
bermotor ukuran besar jg berasal 
dari Singapura dilaut Betak dekat ' 
pulau Karimata daerah Sukadana. 
Ketika ditangkap perahu tadi se- | 
dang menangkap ikan dengan: 
menggunakan dinamit. Sesungguh | 
nja perahu bermotor: itu dapat 
melarikan diri, tapi karena penuh 
dengan muatan es dan harus me- 
nambal botior, penangkapan dng 
mudah dilakukan. :gaditk ina 

Liem Hok Lie djuragan perahu 
dan 8 anak buahnja langsung diang 
kut ke Pontianak, sedanekan pera-! 
hu mereka tenggelam 300 meter da' 
ri pantai karena botjor dan penuh: 
muatan. Menurut keterangan, pe- 
langgarap teritorial perairan Indo-' 
nesia daerah Kalimantan Barat mu' 
lai Utara hingga Selatan terus. sa-' 
dia terdjadi, sungguhpun penangka-   pan seringkali dilakukan. Dan jg pal 
ling merugikan lagi ialah, bahwa! 
akibat penangkapan ikan dengan di'! 
namit itu, maka tiga tahun ikan?| 
disekitaf perairan itu berpindah ke- 
lain tempat. (Antara). 

— 

RADIO 
SIARAN R.R.I. 

  

    

  

K arena”. Menimb 

SATU KETENTUAN didala 
ri Republik Rakjat Tiongkok ja 
orang2 Tionghoa .diseberang lau 

   

dari pokok j mbinfjanga | ", 
dan Perdana Menteri T 

dones'a telah meminta kepada N 
ini, bila ia bulan ini mengundju 

sar dari ekonomi Indonesia. 

“ Ketika Perdana Menteri R.R.T., 
Chou En -Lai, di New. Delhi dalam 

Ilan Djuni jang lalu dikabarkan, 
bahwa ia mengatakan kepada Neh- 
ru, bahwa Tiongkok - mempunjai 
pandangan jang sama dengan India, 
jaitu bangsanja jang diam diperan- 
tauan . harus mendjadi warganegara 
negeri dimana mereka diam, dan ti- 
dak meminta pertolongan kepada 
Peking. Tetapi ketentuan baru dida- 

langsung bertentangan dengan 

Masalah ' orang2 Tionghoa 
perantauan ini terus-menerus   

Semarang, 5 Okt. 1954: 

Djam 06.10 Andika  Bavangkari 
Perintah Harian Panglima T.T. IV: 
06.40 Lagu2 gembira, 67.10 Game-, 
lan Studio Surakarta 12.05 Orkes: 
Puspa Kentjane: 12.30 Buluh Pe-! 
rindu, 13.15 Gending Bali: 

gu2 ta” bersjair: 

Andika Bayangkari Perintah Hari- 
an T.T. IV, 18.20 Potpourie Sedja- 
rah APRI: 19.30 Indonesia menja- 

.njis 20.05. Siaran Pemerintah, 20.45: 
Sesanto Timor, 21.15 Hiburan Ma-' 
lam, 22.20 Irama Padang Pasir: 
2300 Tutup. — " : 

Surakarta, 5. Okt. 1954: 
Djam 06.03 Irama Polka dan 

waltz, 06.15 Didi Nien dap Harjati: 

06.45 Suara Hanafi dan Asiah: 
07.15 Dari Tapanuli dan Timor: 
"07.45 Lagu2 Tionghoa: 12.03 Kon- 
sert Siang, 12.45 Selecton dari la- 
jar putih, 13.00 Rajuan Siang: 13.45 
Louis Armstrong: 14.00 Dari Ame-' 
rika Latin: 14.15 Andre Kostelanetz 
Orch: 17.05 Dunia kanak2: 17.45 | 
Varia Djawa Tengah: 17.55 Orkes 
Peter Yorkes 18.00 Pidato  sambu- 
tan Hari A.P.: 18.15 Seni Karawi- 
tan: 19.30 Pilihan Pendengar: 20.30 
O.H. Suara Nusa Ina: 20.45 Pak 
Bares dengan isi hatinja: 21.20 So- 
natan Biola: 21.30 Irama  Indone- 
sia: 22.15 Gema Malam: 23.00 Tu- 
tup. 
Jogjakarta, 5 Okt. 1954: 
Djam 06.10- Orkes Sidney Torch: 

06.30 Taman kanak2: 07.15 Dari 
Ledong Bali: 07.30 Merdu Meraju:      

  

yakan setjara daerah demi daerah. Realiteit ini tidak dapat kita abai 

2.05 Beberapa Rajuan Napoli: 
215. Njanjian  Minashasa: 12.30 

Suita untuk Ballet: 12.45 Irama 
Baru dan Irama uartet: 13.19 
Warna warni “Barat: 13.50  Hida- 
ngan Siang, 17.00 Dongengan untuk 
kanak2: 17.15 Lagu2 Melaju gem- 
bira: 17.40 Sambil Minum Teh: 
18.05 Piano Tunggal: 18.15 Siaran 
untuk AP. 19.40 Saju meraju: 
20.15 Imbauan Suprapti dan Hady: 
20.30 Konsert Malam: 21.15 Obro- 
lan pak Besuts 21.30 Ketoprak Ma- 
taram: 22.10. Ketoprak Mataram 
(landjutan), 24.00 Tutup. 

Djakarta, 5 Okt. 1954: 
Diam 06.10 Kwartet Sudharnoto: 

06.30 O.H. Semenandjung: 07.10 
Lagu2 Dari Makasar: 07.30 Orkes 
Kr. Rintihan Irama: 12.09 Lagu? 
Mesir, 12.40 Bunga Rampai Mina- 
hasa: 13.00 Orkes Melati: 13.40 
Gending2 Surabaja: 14.00 Orkes 
Studio Surabaja: 17.00 Orkes Pantja 
Ria, 17.30 Orkes Pemuda ke I Bin- 
tang Hati, 17.50 Perm  Hammont 
Organ, 18.00 Varia Nusantara: 
18.15 Orkes Cosmo politain: 18.30 
Orkes Ketjapi Laksana: 19.30 Or- 
kes Studio Djakarta: 20.40 Game- 
lan Djawa: 21.30 Pilihan Pende- 
ngar: 22.15- Orkes Malaju Kena- 
ngan, 23.00 Tutup. 

  

berpokok didarat dan diselengga 

an, , « 
Maka karena itu antara lain tjara 

bekerdja dalam hal pimpinan perta- 
hanan seperti jang ditetapkan oleh 
U.U. Pertahanan kita itu adalah ba- 
ru dapat diwudjudkan dalam kelan:   dap:t mentifptakam altat2! pentas 

henan jang ber'si AD, AL dan 
AU modern sederadjat, seperti jg 
djadi pikiran dalam Undang2 Per 
tahapan kita at 

Selama AL belum dapat men 
djamin perhubungan laut kita, ma 
ka pertahanan K'ta terbatas kepa 
"a pertahanan darat setjara pu. 
lau demi pulau. Dan selama AU 
belum dapat mendjamin pertahan 
an wdara serta bantuan udara, ma 
ka kemampuan AD terbatas kena 
da kesatuan jang tidak besar pula, 
Alhasil selama itu mas'h sadja ki 
ta terbatas kepada pertahanan ig 

” 

djutan djangka pembangunan tsb. 
diatas. Selama itu belum tertjipta 3 
angkatan jang sederadjat seperti jg. 
tergambar dalam G.K.S. kita itu. 
(Dan pula U2 P ini tidak voorzien 
terhadap adanja pimpinan persiapan 
perang dimasa damaj setjara tjukup, 
sehingga segala sesuatu harus di- 
improvisir). 

Adalah pada tempatnja, djika pa- 
da hari Angkatan Perang jang kita 
muliakan ni jang berwadjib menes 
tapkan garis2 politik militer kita se- 
tjara tegas dan effisien untuk masa 
-ad., agar djangan sampai datang 
lagi 5 tahun terbengkelai seperti 
tahun jang dibelakang kita ini. 

  

Baru terima 

Faranel Kembang , 
Tafzij Polos. 

Ranstof Strip pinggir 

  

    

  

  
sabupaten Wonogiri. Daerah jg. 
cerserang pes itu meliputi daerah2 
jang termasuk wilajah kelurahan2 
Gondanghardjo, Glusang, Wono- 
dadi, Pratjimantoro, Lebak, Gon 
dang dan Tobokarto. Menurut tja 
tatan djumlah jang menderita pe- 
njakit pes itu ada 320 orang, “di- 
antaranja 234 orang sudah dapat 
sembuh, 37 orang telah tewas, 
sedang lainnja masih dalam pera- 
watan. Usaha2 pemberantasan pe 
njakit tersebut kini telah didjalan 
kan oleh jang berwadjib. Usaha2 
kini sedang  didjalankan untuk | 
mentjari kemungkinan dapat didi 
rikannja sebuah rumah sakit daru 
rat di Pratjimantoro, sehingga 

     
    

    
   
    
    
   

  

    

     
   
    
    
   
    
     

   

        

    

   

  

       
      orang2 jang perlu dirawat nanti     

  

dan mungkn akan menuruti apa jg. 
|' mendjadi kehendak D,P,R.D,-nja, 

nja tidak perlu harus diangkut ke 
Wonogiri. (au 

   
     

    

   

Bomber Kembang halus 

Kleur jang terbaru menarik dan masih banjak 
Barang-barang dari katun kembang, 
Djuga sedia lampu PETROMAX RAPID 
dan lain-lain merk, Selalu sedia koper kulit atau seng. 
Silahkan Tuan2 Njonjah2 datang belandja di Toko kami, 
Pasti merasa puas.Karena selain harganja sangat murah 
pun Barang2nja Bermutu tinggi. 
Agar tidak- kehabisan Kembang atau kleur, 

T o ko 

, MERDEKA? 
"DJALAN PEDAMARAN No. 6 — SEMARANG 

  
  

kok perbintjangan, 
Menteri Birma U Nu dengan Chou 

|(FEn Lai, sewaktu jang tersebut bela-'j 
'kangan ini mengundjung: R 

amidjojo berunding 
hariap ,,Times of India” 
berita jang pandjang 

  

sebagai Birma dan Indonesia. 
waktu 

Se- 
Nehru. membijtarakan soal 

ini dengan Chou En Lai, Nehru te-| Tionghoa diperantauan itu 
bah-/| djuan politiknja. - « " lah meniatakan kepada Chou, 

wa meskipun tidak langsung merga- 
nai India, 

jang disebabkan 
diberbagai negeri “di 

RRT sedang tindjau ma- 
salah T.onghoa 'peranta- 
ran. 

Soal ini djuga telah mendiadi po- 
antara Perdana 

Sementara Nehru dan 'Ali 

RRT Tindj au Kembali 
| Masalah Hwakiauw 

ulkan" Kechawatiran Politik Di 
Asia Tenggara—Chouj Harapkan Supaja Orang? 
Tionghoa DirantauanY Mendjadi 

mana Mereka Hidup Dan' Djangan Minta ” 
Pertolongan Pekin 

'Warganegara Di- 

$ £ N 

n Undang2 Dasar jang baru"da- 
1g memberi kesempatan kepada 
an untuk mengirimkan wakil2nja kepada Kongres Rakjat Nasional telah mendjadi sebigian ' 

antara Perdana 

kian U.P. dari New Delhi. Menurut dugaan, Perdana Menteri In- 

besar 
Menteri Ind'a, Nehru, 
Sastroamidjojo- Demi- 

"htu supaja membitjarakan ' soal 
ngi 

mempunjai dua djuta orang Tionzhoa jang menguasai sebagian be- 

di-: onghoa diperantuan selalu setia 
men-, Pada pemerintahnja jang ibaru, dia 

djadi sumber kebingungar. Tiongkok | djuga harus mejakinkan..negeri2 di dalam hubungannja dengan negeri2! mani orang? Tionghoa “it 
| 

| 

Peking, ' karena . Indonesia 

dennja di -Peking, G:K. Reddy ten: , 
tang masalah orang2 Tionghoa “di 
perantauan, .Korresponden “ini — sa- 
tL2nja Wartawan India: dj” Tiontkok 

mengabarkan “bahwa “Pemsrint:h 
R.R.T. kini sedang menindjau kem- 
bali masalah'orang2 Tionghoa. di- 
perantauan, 'kKarena “masalah itu' te- 
lah menimbuikan kekuatiren politik 
dibeberapa: negeri di. Asia Tenggara, 
terstama Indonesia. . 

Korresponden itu "menulis, bahwa 

   

lam Undang2 Dasar R.R.T. rupanja, Pekimg ingin, sekali - mendjalankan 
per-| politik mentjarj kesepakarin, 

injataan Chou En Lai kepada Nehru." disamping “jakin, 
! jang 

bahwa orane2 Ti 
ke 

diam, 
bahwa Tiongkok: tidak 'punja-niatan 
untuk “mempergunakan “masarakat 

untuk tu 

Negeri jang sangat berat memikir 
tetapi India: menginsjafi, kan masalah in, adalah Indonesia, 

betul kebingungan 
| 13.40 masalah ini 

Dari Film Dewi Murni, 14.00 La-' Asia Tenggara, dan Tionckok sudah 
17.05 Lima Se-! sepantasnja melenjapkan kekuatiran rangkai, 17.40 Orkes Purba: 18.00 ini dengan. tindakannja jang tepat. 

dimana hampir dua djura orang Ti 
onghoa diam, dan” hanja- “800.000 
orang diantaranja jang mau mene 
rima. warganegara Indonesia, Didu 
ga. Menteri Kehakiman . Indonesia 
akan mengund,ungi Peking” untuk 

memperbintjangkan status orang2 
Tionghoa “dj Indonesia dengan Peme 
rintah RRT. 

Koresponden Reddy - itu me- 
ngatakan, bahwa sekarang Indo- 
nesia sedang 'mentjari djamitian 

angoon.', jang teguh. bahwa pertama-tama 
Sastro-! orang2 Tionghoa jang berasal da- 

di New Delhi,fri T ongkok itu tidak akan dibe- 
memuat/| ri hak untuk seterusnja mendiadi 

dari korrespon- warganegara T ongkok, djika mes 

  

: pakbola jang diselenggarakan 

  

KES, EROPAH — KES, INDO- 
“NESIA SINGAPURA 3—2, 
Menurut berita ,,Straits Times”, 

dalam pertandingan kompetisi se- 
: oleh 

.Safa Community league di Djalan 
“Besar Stadion Sngapura pada Selasa 
malam jang lalu kes. Indonesia Si- 
ngapura telah menderita kekalahan 
3-8 dari kes. Eropah. Permulaan 
permainan dilakukan  setjara tjepat 
sekali dan dalam 5 menit bermain 
telah ditjiptakan oleh kedua regu itu 
3 gol. Gol pembalasan pertama dari 
kes. Eropah ditjetak dalam menit 
ke-5 dari satu penalty, dan jang ke- 
duapun demikian pula dalam menit 
ke-15. Keadaan mendjadi 2—2 hing- 
ga setengah main. 

  

DILAHIRKAN DENGAN BER- 
GIGI DUA. 

Laporan jang disampaikan oleh 
Tjamat Ampel pada Wedana distrik 
Ampel menjatakan, bahwa isteri 
Wongsodikromo, didukuh Pengulon 
Kelurahan Gladagsari,  Ketjamatan 
Ampel, pada tanggal 24 September 
1954 “djam 13.30 -telah: melahirkan 
seorang anak laki2 jang telah bergi- 
gi dua dibagian rahang bawah sebe 
lah muka. Anak tersebut ' dinami- 
kan Suradj dan keadaan  badannja 
hingga kini, sehat. 

  

rcka menerima kewarganegaraan 
'ndonesia, dan kedua Peking ti- 

: dak akan mempergunakan mere- 
ka sebagai sendiata politik, atau 
tidek - mempergunakan. mereka, 
langsung atau tidak langsung, un- 
tuk membantu gerakan kommu- 
ps atau gerakan? jang disokong 

“oleh kommunis. 
Reddy menulis, bahwa Pemerintah 

Peking bersedia memberikan d/ami 
nan, tetapi dia lebih suka menjata 
kannja dengan perkataan lain. Me 
nurut pendapat pihak RRT, Indone 

Sia dan Tiongkok harus mengeluar 

kan pengumuman bersama — seper 
ti jang dilakukan oleh Chou En Lai 

.Lai dan Nehru — jang  mendjun 
|djung tinggi lima azas hidup bersa 
ma, jang automatis mend/amin ke 

utuhan politik dan wilajah. masing2 
den. menentukan bahwa tidak akan 
ditjampuri urusan didalams negeri 
masing2. (Antara). 

    

Kertas sigaret halus 
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S BAN LENG 

   

   
   

    

    

  

Minjak ,,Obat Ban 

Leng Tjeng2” da 

aa Te A 
TJENG 

Bungkusan pa- 
kai tinta merah. 

                

  

   

   

1 Kaki Seribu 4 NW 
ipal ——— (Klaba lain2 binatang Ber kur Kanye upuni 

Djuga dapat menjembuhkan AMBEIEN DALAM atau LUAR dengan diminum dan 
LENG TJENG. : 

k dengan BAN LENG atau BAN 

Apabila merasa lelah atau sal a lelah atau salah urat dari sport atau djatuh dapat- lah BAN LENG, BAN LENG TJENG dan BALSEM' BAN 
LENG digosokkan (dipidjet) dan diminum. . Semua penjakit itu lekas sembuh karena: BAN LENG telah dapat banjak sekali surat 

puding dari Tuan2 jang terkenal, seperti PADUKA RADJA2, 
GENT2, PUTRA dari SUL" AN, pegawai tinggi dll., jang su- dah disembuhkan oleh BAN LENG ini, dari matjam2 penjakit. 

Kalau Tuan suka batja tindasan dari surat? pudjian tersebut di mana dapat diperiksa tanda tangannja SIPEMUDJI, silahkan ki- um adres Tuan jang terang (blok letter) kami nanti kirim itu ke pada Tuan, atau Tuan dap 

      

  

   
    

bu
d 

sebut didalam tiap2 botol obat BAN LENG dan BAN LENG 
2 re f 

TJENG. 

,Minjak' Obat BAN LENG”. 
dan ,,BALSEM BAN LENG” dapat 
— lain-lain. SA Agan kas 2 

alau tidak, boleh kirim Rp 8,50 buat 1 botol Ban Le p 13— 
buat 1 botol Ban Leng Tjeng « 
Leng. Nanti kami kirim dengan tertjatat pada tuan: ongkos kirim : 
bebas. : 

Rumah Obat TJEH SHE TONG 
Djl. Bawean No. 22 — Telp. . No. 2267 — Surabaja: 
  pa 

ka 
Bap 

angsur Bunur 
MENDIANGAN 

Gee IKAN MAS 

  

   
   

  

  
Orang lelaki jang badan 
.lema pinggang sakit, ku- 
rang bibit, sering mimpi .. 

kluar zat hidup dll, 

kalau minum ini anggur: 
badan djadi kuat. 

   
|— Ini anggur rasanja ha- : 

rum dan bole diminum” 
saban hari, maka “ada 

baek sekali buat sumba- 

“ngan dan  menjotjokin 
kalau dipergunakan di 

waktu -perajaan pesta. 

   

N.V. Toko Obat TAY AN HOO   

  

Medan Gljdok No. 10 Teip: 1620 Kota 

DJAKARTA-KOTA : 
   

Distributors”: 

Harmsen Verwey Dunlop N.V. 
Djuga dapat beli diantero Toko2 di INDONESIA 
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1 “NVBINTANG TOEDIOE" 
Krekot No. 11, — Telp. 2073 Gbr. Djakarta         Ma LIL RAN 

    

   

dapat membatja djuga surat2 pudjian ter- “ 

Obat BAN LENG TJENG” | 
dibeli. di Toko-Toko Obat | 

P
u
 

eba
y 

danRp 3.— buat 1 blek Balsem Ban | 

  

     
     
     

     
    
    
     
      

   

    
NENEK KK RKKA EK KKR 

  

  

      

3 

Mulai tanggal 1 OKTOBER 1954 mendjalankan kereta2 penumpang baru »Air-Coifdnioktng” (dengan alat2 'penjedjuk hawa). I 

    

2 

Ke 
|| Kesehatan Lebih Berharga 

Pada Harta Benda Mu ! ! 

    

   
   

  

   

   

    
  

  

  
  

    

t | Kereta2 -Air-Conditioning ini memberi kesempatan kepada Saudara untuk bepergian dengan memuaskan dan menikmati hawa sedjuk |. KATA La (Pnggur Jelewa 49 1 

| Dewtaran dhami” ) nan ai Le “BELAS Mas Kereta-Api Expres, antara a. Gambir — . Tjirebon — Surabaja Pasarturie, ' 2) 2 Sa tuna 3 b. Gambir — Kroja —.  Surabaja kota. 
eU | Kereta-Api Tjepat, antara a. Gambir — Purwokerto — Jogjakarta, Kn N Rn . b. Gambir — Tjirebon. — ' Semarang Tawang: | 5 « “c. Bandung — Djakarta-kota. : : CT AN Prabu fan HARGA KARTIIJIS, TERMASU K TUSLAH : C NX ML kuniza-Jirawan £| 

Sa dapa au . 000 Ka, Expres. 0. Ka. Tjepat -2 (if Kas» - Alai Kelas 1. Kelas 2. Kelas 1. Kelas 2. lm) | Ya Kas 

TMP. 88,50 "Rp “Teo Na ka Md th KI aa, 1 BK NM aa Hata »— Surabaja Pasarturi Pe Inn S enRaa 2 2 Sa um 
5 — . Surabaja - kota NA Oia Ia TE 2 Pe bah | Us ET th ».. — Jogjakarta : 51325 — 3 san a3 ag Nan - 109,— PEMAI £ 3 — Solo Balapan 2 5 “161,50 3 tak Na Fe an M7 & II uu Surabaja — Madiun 4, he enso” "en 2 Pa Hanin Maa dg: Semarang Tawang — Surabaja Pasarturi i - AN Ton aan 3 en Be nan, 1 | | 

Bandung Pia Djakarta te " 22 PENA aa 33 EA » on :. , ba Bandung — Pasarsenen do ea nan : 
2 ta ANGGUR KOLESOM TJAP "GELAS MAS” JANG TELAH 

B. K. 
TERBUKTI KEMANDJURANNJA DAN KEMUSTADJABAN- 

23 , 
NJA DITANGGUNG 1004. KARENA ANGGUR OBAT INI, 
MENGANDUNG BANJAK VITAMIEN2 A.-B.-C.-D. DAN LAIN aa . 
LAIN. BAIK SEKALI UNTUK KESEHATAN, SEHINGGA Ilmu Gaib dan SUTJIHATI DAPAT MENAMBAH TENAGA2 BARU — KUAT, SEHAT Sanggup - mengobati penjakit | DAN TETAP MUDA. ab hingga sembuh:  Perobatan dari 

sg. djauh. Sedia Obat2 Indonesia tju- 
ANGGUR OBAT KOLESOM TJAP "GELAS MAS” DAPAT 

  
kup. Ongkos damai. 

ACHLI FALAK - ACHLI NASIB 

Disertai Ilmu Sutji Hati, mene- 
rangkan nasib jang akan datang! 
akan menemui (mendjalani) dan 
lain2. Je 

Kalau tidak tempo datang tju- 
kup surat menjurat 1 orang diser-|. 
tai uang Rp. 10— Kalau bisa 

Ai PT — datang ongkos Rp- 7,50. ' 

R. HADIHARTONO h PN an 
5 agi djam 9—12. es sn SAB Na Siau dam Ak G3, 

K 2 Sana Djunat dan hari Besar Prij. 
Kapan — oto Yingya Kemis buka. 14 hari 

  

  
    
  Schoonheidspuder 1 Stel Rp. 20.- 

P , :»3 Buah dada lembek? ? BUSTERIN 
Auak Tuwan merasa gembira dapat bikin segar dan kentjang Satelah diadjak mampir minum Rp 005 
di: Rp. 75— CRISTANOL PILL. 

Rumah Es bikin - kurus, ketjilkan . pe- 

TJENDOL AE 
tanggung bisa lekas bikin baik 

Djl. Aloon? Barat Kiosk No. 7 

sakit nier eiwit Rp. 20 
VITANOL: badan lembek, dingin 

(Depannja "ORION”) 

Ss EMARANG. 

RIGASTA SPECIAAL utk. lelaki 
Rp. 20— EXTRA KERAS Rp. 
75 — RENA PILL. datang 

Sakit kentiing darah, nanah? 
Rp. 20.- URUNOKL PILL. tangg. 
tulung. SAKIT PRAMP. SYPHI- 

-|LIS?? CERENOL PILL. tang- 

     

   

  

bengkak, gatal, bisul Rp. 20.— 
ZALF Rp. 3—. SPUW PILL., 
MAAGPILL. A4 Rp. 20— ZALE 
Rp. 10— BEDAK TELOR 
24 Rp. 5— Porto Rp. 3.— 

THIO GIOK. GIEM 
Gang Tengah 22 — Semarang 

Agen Sem. Plampitan 22. 
Toko -. Miami Pasar Djohar 
Udiurg barat. 
Agt. Kudus: Ritingan Jama 74 

»  Djocja: Petjinan 68. 
Di. Ngapssan 50A 

» Selo:« Tjojudan 70A. 

PHENG YANG ER 
  

DAN KEKUATAN BAGI L AK12. 
HARGA PERBOTOL Rp.D." 2 ..— — 
BISA DAPAT BELI DI MANAT TT 
TOKO OBAT TIONG HOA.       

    

an Kaoeman 558 —. Semarang 
TERBIKIN OLEH: : 

EXTRA : KERAS: 

Rp. 20.- EXTRA KERAS Rp 60.-/ 

bulan tidak beres Rp. 58.— : “4 

gung bisa bikin baik luka-luka Ic: 

    Oa ir   
Aa dna d1 3 aan 

BESI AI Tb 

' Tabib 
Seteran 109 — Se 

  

MYNA AAA 

Upah Murah ! 
Potongan model PALING BARU 
“Radjin dan memuaskan 3 

Pekerdjaan TJEPAT selesai. 

Kleermaker ,,KIM BIE" 
: Djl. MATARAM 191. 

beien), ASTHMA, KEP 
dan lain-lain Peniakit. Obati WA- 
SIR dengan 'garantie sembuh 
didalam 12 hari sampe runtuh 
akar-akarnja. 

ZONDER OPERATIE 
.Djam bitjara: Pagi 9—13 

Sore 5—7 

  IM. S. RAHAT 
Semarang. 

Specialist untuk WASIR (Am- 

  

  

KABAR GEMBIRA UNTUK PEVAIN SPORT! ! ! 
Baru terima: 1 

Rupa-rupa ALAT SPORT 
Dari ENGLAND, PAKISTAN, JAPAN dan INDIA. 
Tentang harga PASTI LEBIH MURAH dari jang lain, 
dengan sembojan ANTI MAHAL, RADJA MURAH! 
Silahkan datang untuk menjaksikan sendiri. 

SEKALI TJOBA, TETAP BERLANGGANAN ! 

Universal Stores 
“Sports Specialists - 

BODJONG GB — SEMARANG. 

Heibar ! 

Patjuan Kuda Besar 
di Lapangan NGEBOOL — SALATIGA 

Tanggal 9 dan 10 Oktober 1954. . 

  

Gempar L 

PENGIKUT# dari seluruh Djawa. 

Tribune Rp. 10.-— 
: Buat penonton barang2 jang berharga a.l. Pe- 
sawat Radio, : 

Pendapatan Bersih Untuk: 
Jajasan Gedung Nasional dan Jajasan Stadion Salatiga, 

Simpanlah kaartjis Sdr, dengan baki? 11!!! 

KAARTIJIS : Masuk Rp. 1.— 
HADIAH?     
  

        
     

NAS 
2 . AN 

INDONESI    

Ichtisar Peraturan Dinas Untuk Semarang 

SENEN 

SELASA 

REBO 

KEMIS 

DJUMAAT 

#APTU 

MINGGU 

BE. : 

CAN : Canadair PUN B 
ERP 

DATANG DARI: 
Surabaia 
Djakarta 
Bandung 
Surabaia 
Djakarta 

Surabaia 
Djakarta 
Bandung 
Surabaja 
Djakarta 

Surabaia 
Djakarta 

Bulan OCTOBER 1954 
2. BERANGKAT KE: 

07.40 — 08.00 Bandung (HE) 
08.30 — 08.55 Djakarta (CAN) 
11.15 — 11.35 Surabaia (HE) 
15.25 — 15.45 Djakarta (HE) 

15.50 — 16.10 Surabaia (HE) 
0740 — 08.00 Bandung (HE) 
08.30 — 08.55 Djakarta (CAN) 
11.15 — 11.35 Surabaia (HE) 
15.25 — 15.45 Djakarta (HE) 
15.50 — 16.10 Surabaia (HE) 
07.40 — 08.00 Bandung (HE) 
08.30 — 08.55 Djakarta (CAN) 

Denpassar/ 
Surabaia 
Bandung 

Surabaja 
Djakarta 

Surabaia 
Djakarta 
Bandung 
Surabaia 
Djakarta 

Surabaia 
Djakarta 
Bandung 
Surabaia 
Djakarta 

Surabaia 07.40 — 08.00 Bandung (HE) 
Djakarta 
Bandung 
Djakarta 

Surabaia 
Djakarta 

Bandung 
Surabaia 
Djakarta 

Heron 

Convair 

Surabaia : 
Djakarta - 

10.15 — 10.40 Djakarta (CV) 
11.15 — 11.35 Surabaia (HE) 
25 — 545 Djakarta (HE) 

15.50 — 16.10 Surabaia (HE) 

07.40 — 08.00 Bandung (HE) 
08.30 — 08.55 Djakarta (CAN) 
11.15 — 11.35 Surabaia (HE) 
15.25 — 15-45 Djakarta (HE) 

15.50 — 16.10 Surabaia (HE) 
07.40 — 08.00 Bandung (HE) 

08.30 — 08.55 Djakarta (FE) 
11.15 — 11.35 Surabaia (HE) 
15.25 — 15.45 Djakarta (HE) 
15.50 — 16.10 Surabaia (HE) 

08.30 — 08.55 Djakarta (CAN) 
11.15 — 11.35 Surabaia (HE) 
13.25 — 13.50 Surabaia (CV) 

' Denpassar 
15.25 — 15.45 Djakarta (HE) 
15.50 — 16.10 Surabaia (HE) 
07.40 — 08.00 Bandung (HE) 
08.30 — 08.55 Djakarta (CAN) 
11.15 — 11,35 Surabaia (HE) 
15.25 — 15.45 Djakarta (HE) 
15.50 — 16.10 Surabaia (HE) 

ARANG TUAN 
KAMI ANGKUT - 

AMAN DAN TJEPAT 

  

P. T. Pelajaran Nasional Indonesia 

    

  

PELNI 

5 October 1954 

6 October 1954 

8 October 1954 

-9 October 1954 

10 October 1954 

,. SEMARANG 

Ditunggu kedatangan: 
3 October 1954 K. M. "LARAT” 

Ke Telok Betong— 
Padang 

K. M. 7EPAR” 
Ke Pontianak 
K. M. ?LANGIR” 

Ke Palembang/ Kuala 
' “Tungkal/ Djambi 

K. M. "PADEA” 

Pina 

K. M. "LAWAK" 

Ke Palembang/ Tandjung 
ng/ Singapore. 

Ke Pontianak/Pemang- 
kat/Si 

K. M. "CERAM” 

Dji. Purwodinatan No. 12 
Tilp. 2302 

EN 
Kp Ea Aa 

Ia 

kawang, 

Ll Po Ke Belawan Deli. 
Tanggal tersebut diatas dapat berubah. 
Keterangan pada : Perwakilan P. T. ,, PELNI”    

  

    
    
    

Ban Arlodji dari 
BAL kulit no. 5 komplet serta Bleter Rp. 40.— 

Terima Reparasi 

| Sedia Matjem2 
ARLODJI, LONTJENG, WEKER 

STAAL dan KULIT: : Le 

Ganti Kas Arlodji komplet Rp. 60.— 
Horlogerie A, GAOS Reparasi 

jg    

  

No: 1 — Sem 13    
Nian An Mato mMaMp NN saman - 

Ka Sanu Pa 

Tanggal : 29 s/d 4 Oktober 1954. 
! dynamic 
ALAN LADb 

dalam 

»Hell Below Zero" 
Blazing Adventure — Flamming Romantic Drama 

in technicolor 

     
     

  

  

MENJEMBUHKAN SEGALA PENJAKIT2 RHEUMATIC, BA- 
DAN LEMAH LINU2, URAT2. KENDOR, KAKI TANGAN 
BENGKAK, MATA BERKUNANG-KUNANG, KEPALA PU- 
SING, SERING BERTUMPAH2, DLL. 

ANGGUR KOLESOM TJAP "GELAS MAS” TERDIRI DARI 
4 MATJAM: 

Kuat Lelaki — Kuat Wanita 

Hamil dan Branak 

Harga : 

Sebotol Besar Rp. 12.50 

Botol Ketjil Rp. 7.50 
DAPAT BELI DIANTERO TOKO2, WARUNG2, PASAR2 DI 

SELURUH INDONESIA. 

Perusaha'an Anggur Obat Kolesom 

Tjap..Gelas Mas" 
PABRIK KARANGTEMPEL No. 200 TELP, No. 1472. 

KANTOR G.WARUNG No.1 dan PEKODJAN No.101 
TELP.1881 

SEMARANG. 

TANGGUNG SEMBUH 
ANSCO Doctor obat anti kukul jang amat mustadjab. 
ANSCO Doctor obat anti panu jang amat mandjur. 
ANSCO Doctor kemiri haarolie utk bikin rambut pandjang/hitam. 

s HARGA Per Botol Rp. 2.59 
Importeur: HAGEMEYER & Co's HANDEL MY N. V. 

Dapat dibeli dimana2 Toko, Depot Obat dan Agen-agen : 
DJAKARTA: N.V. Hoo Tjhiang, Petak Sembilan 14 — SURABA 
JA: Chem. Handel Eng Bie, Songojudan 26. Toko Obat Ban Seng 
Tong, Djagalan 18. — SEMARANG: R. O. Hway An Tong, Gg. 
Warung 3: Toko Eng Aan, Djurnatan 36: ENG TAY HO Pekodjan 
1015 Toko Singapore & Shanghai, Pasar Djohar. — SOLO: Tay 
An Ho, Ketandan 41. — DJOKJA: Eng Tay Ho, Petjinan 58. — 
MAGELANG: Thian Seng Ho, Petjinan 117. — TJIREBON: Eng 
Hoo Tong, Toko City, Pasuketan 89, — PEKALONGAN: Thay 
Tjoen Ho, Keplekan 218. — TJILATJAP: En Sioe Tong. — 

Tari COHE 
  

  

ga s 

    

    

CLICHE: LIJN, RASTER dan ETIKET BERWARNA 
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Obat ini bermanfaat sekali bagi Laki-laki, Kelemahan-kele- 
mahan 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 lemah ketjewa, (keterangan 
lebih djelas dalam doos). Sebotol Rp. 25.— SIXALIN untuk wani- 
ta jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak tjotjok. Sebotol Rp. 20.— 
PREGNOL untuk HAMIL. Sebotol Rp. 25.— 

APHRODIN untuk laki-laki 
Sebotol Rp, 10.— 

DC CREAM untuk kekolotan 
tanda2 hitam dimuka (TJANTE- 
KAN dan BERTJAHAJA) 

Sebotol sn... .... Rpo 185,— 
NO HAIR CREAM untuk 

Sebotol hilangkan 
Rp. 1O— 

ATOM HAIR DYE untuk ram 
but putih djadi hitam (TJELOP), 
Sebotol Rp. 10.— dan Rp, 15-— 
Harus ah 1576 ongkos kirim, 

D. C. PHARMA Djalan Rian/ 
Ternate — BANDUNG 

DAPAT BELI DISEMUA 
TOKO OBAT TIONGHOA 

AGEN: " 
Semarang : Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: Magelang » 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat »KARUHUN” 
Djokja dan Pekalongan Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, 
Toko Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho 
Petjinan 75, Diogjas Toko Obat Junon Timuran Solo, Toko Obat 
Eng Ho jeng Pesukatan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek 
Belamat, Tiirebon. 
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  “Gompi leet | ana Pe an 
. Stan ae Ketingkas Block Oil bath re ln Katon dentan 5 latji. 

$erapa dan: Kuntji. | Pakai Ii Cabin madju-mundur dan bor. 
daur Matjan2 merk Oualiteit tertinggi 

Bisa Hap Nanga pada adres: . 
roro | 

' erna Manan "en EA Aan 

Tetp. 336 Da. Borong Phone /2JT. 

SEMARANG tie 
. Na : Wetan Pasar SOLO Besar 1 Telf. 274 — 

      
  

  
  

  
  

| PASFOTO, 
AFDRUKKEN, 

VERGROTEN, 
Expres selesai. 
Harga melawan dan terima foto 
panggilan. 

3 3 3 ik 

AHL Tan Ea 

  

Tjiatjin Kawin 
Pesanan Tjintjin Kawin model Amerika jang terbaru menurut 

kesuka'annja berikut mas 24 — 22 — 18 — 14 karaat de- 

ngan graveer nama dapat dibikin selesai dalam : 2 X 24 djam. 

OK SirG Horloger 

BODJONG 64 — SEMARANG — TELP. 646 

Dibuka dari: djam 8 sampai 1 siang 

4 sampai 7.30 malam, 

HARI MINGGU TUTUP. 

Nai SIANG MALAM 
Tha MEL AJANI 

SPEDA-KUMBANG, SPEDA-MOTOR, MOBIL, : untuk hari tua "Futua dan isteri Tuan ? 

TRUCK, BUS d.L.l. 

ag hari kerdja: 07.30 — 20.39 

. 3 .. # EN ia) : 

GA Td e ta 33 ve 1 

— untuk isteri dan anak2 Fasa, djika mereka . 

5 Juwelier Saptu : 07.39 — 13.00 Ang $ Ape Tuan tinggalkan sebelum masanja ? 
& ..1600— 1900 pa Mei IA Sa Na Nu kn ON V. PACIFIC MOTORS COy. LTD. | TA Pa CT ef | . Bodjong 71 — Tilp. 2131 2 Ibn : Polis DWI G UNA » DHARMA NASIONAL” 
Pi 

        
Maba an 

WE LLcome 

| (osvawatan "3 (eomma 
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aa beaja beladjar anak2 Tuan dikemudian hari, agar 

Bodjovg 3, Semarang 
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serta keluarga Teen. 
  

“Mulai had anto, 4 Oktober 19541 

  

Diberikan dengan gratis sebuah prospectus kepada Sdr." jang 
ingin mengikuti kursus2 tertulis dibawah ini: 
1. S.M.P. A/B — 2. Meg. Buku A — 3. Steno — 4. Bahasa Ing 
gris — 5. Bhs. Indonesia — 6. Administrasi. 

KURSUS' LISAN: dibuka tgl. 4 Oktober 1954, waktu sore djam 
16 di SR. Kristen Bandjarsari No.1 Solo. 

Direksi: 
INST. PENDIDIKAN HASRAT 

SURAKARTA. 

fjita-tjitanja dapat Mebana   
“Polis BEASI SWA A , DHARMA NASIONAL” 

adalah djaminagi jang terbaik untuk beaja bela- 
  

    | djar anak2 Tuam' dikemudian hari. an . | Nana Baru Terbit Untuk S.M.A.-A. 
et, : Marcel Meyer 

2 « Lectures Francaises..........Rp. 
P. T. Pertanggungan Djiwa » Dharma Nasional | Menghitamkan Rambut Putih. Latihan2 batjaan2 dan terdjemahan. Dibawah tiap2 batjaan daftar 

Djalan TIANG BENDERA 90 — Tiinon Kota 807 — “ DJAKARTA-KOTA. : | Bukan Haarverf (Tjet Rambut) | kata2 dan dibagian belakang daftar kata2 Perantjis-Indonesia me- 
: | Tapi hanja Pomade biasa. Gam- nurut abdjab. Peladjaran2 bersahadja, sesuai dengan tingkat pela- 

pang dipakai. Dapat beli dimana2. | “djaran bahasa Perantjis pada S.M.A. sekarang. Isinja sangat 
« menarik, diantaranja: Le Gouvernement de la France, Les Grandes 
“Industries de France: Les Grands Hommes de France: dsb. -nja. 

Pesanan satu2 tambah ongkos kirim Rp. 1,50. 

Penerbit ” ERLANGGA ” — Kramat IV No.11 — DJAKARTA. 

tiap” hari dipeirjenat waktu pembukaannja daripada sediakala. : : 

| Penetapan waktu jang baru adalah sbb.: . Mintalah Keterangan kepada 

SENIN s/d DIUM'AT: 7.30 — 11.00 
: 7.30 — 10.30     

  

  

  
  

        

M- G- M presents one KI aa screen 8 most ts ana : . ss , : : 
xchicvementa! A triumph ef sight, sound and syaa : TA ane   

Ran. I- (OS- 

Lebih mudahkah tjara 
hidup kita? 

INI MALAM 

«D.M.B. 

| Gris 
3.30 -6.15 - 9.00 

        

— COLOSSAL SE PA UNIK 

TEL. No.97 
CI NEMAS. Ba UN 64- pe 

Ty CORE 
LUX. MULAI 1 
  

“ MULAI MINGGU PAGI MATINEE diam 10. 60 

- D. M.B. 5.00-7.00-9.00 (u. 17 tah.) 
. YVONNE DE CARLO — VAN HEFLIN dim.: 

Color by 
sa Oo MA HH A wW 5 sa Technicolor ! 

. Penuh Aktie dan Sensatie ! — Hebat! — Serem! — Gempar! 

NGGAL SED Ka Cak M: F BUKT BY BULiETS, 
TN an Da DYNAMITE AND 

Penuh Serisatie! 1 
Pertarungan: jang heb. | 
Sa La senpi penghabisan ! t 

  

Ta Tatang” “Thei RED. BALI. EXPRESS: 
INDRA TINGGAL SEDIKIT MALAM ROYAL 
4.45 -7.00-9.15: " 5 osg | tah). BERBARENG 5.15-7.30 - 9.45 

  

: kn FTEXTRA:   
  

  

INI MALAM D.M.B. (a. 3g 5) 
(AN — R.A. SUMARNI — KUNTJUNG 

'— Ip E W Is '— Penuh Tarian2 ' 
dan Njanjian2 

Menarik! Merdu ! —— 

  

Suara Merdeka. 
  

Ka. 17th) 

(Harga Biasa D 

1 | 
"4 

TECHNICOLOR 
starring 
.ROBERT TAYLOR 

DEBORAH KERR 
LEO GENI and 

PETER USTINOV 

Sseeen 2 Bay by aga Tae Mahin and . N. Behrman, 
: Based on the Novel by Henryk Sienkiewicz 

Directed 57 MERVYN LeROY ? Produced by SAM ZIMBALIST 
An M-O-M Picture 

onya Levirn 

  

INI MALAM D.M.B. 

“ATth) OAGALANI sorga : REX 
5-9 

di »RE2 j3 x 

#" 

and featuring 

VITTORIO 
GASSHAN 

P RELEASING 
Kagery/ CORPORATION: 

es GENEKELY - PIERANGEU 

Ini malam d.m.b. 
5-7. 09-47 th.) 

INE SORE djam. 3.00 

ORLON 

S7 IS 

1 

MAKES THREE 
M-G-M EXCITEMENT t 

  

  

  

    

    Tiap” Ibu selalu menghendaki keher- 

ihan semua pakaian. Ini dibuktikan 
Jalam tiap? sedjarah. Akan tetapi apa- 

kah tjita?nja selalu tertjapai, bagi kita 

masih mendjadi pertanjaan. Apalagi 

kalau kita ketahui, bahwa pada masa 

duju tanah-liat dan arang pernah men- 
diaci bahan pe€ntjutji umum. 

Avakah kerugisanja memakai sabun 
biasa 7 

U.tuk mendjadikan larutan sabun 
jang baik dan supaja benar? meresap 
kedalam tenunan pakaian, maka de- 
ngan sabun biasa kita harus keras? 

menggosok pakaian atau merebusnja 
terlebih dahulu. Kedua tjara ini sangat “ 

    

Type Perti. ,SEMARANG” Idzin No. 1882/111/A/171, 

    
  

  

  

INGIN IMPIAN 'JANG BAIK ? z 
Belilah tempat tidur dari 

RADJA MURAH 

Toko#TEMPAT TIDUR 
PUTRA. H. S 

Djl. Karangtempel No. 76. (Redjosariy — Semarang 
Selalu sedia, segala matjam tempat tidur dari jang BARU 
sampai jang LAMA (2e hand) terima pesenan al 
Istimewa dapat TUKAR TAMBAH. 
Hari Minggu buka sehari.     

Lebin beruntung orang? diabad ke- merugikan keawetan pakaian. Teristi- 
mewa kalau pakaian itu dibuat dari 

bahan tekstil jang modern. 

rena nada wakiu itu pada umum- 

ni Lang mumakai sabun. Mendjawab 

hecwooa petanjaan jang sederhana, 

aan ornjata bahwa bagi kaum Ibu di- 

avad 4 e- Gisga tersedialah bahan 

pentjunsi jang tehih sempurna. Dengan 

Ip: ngurus rumahtangga djauh 

Io ringan 

Pakailah bahan pentjutji jang baru ! 

Kemadjuan dalam mentjari banan 
jang dapat  menghematkan «arang 
telah dikerdjakan oleh industri? sabu 

berpuluh? tahun lamanja. Mereka H 
berhasil mendapatkan buat Njonja s 

buah sabun-bubuk isng mengandung 

bahan sabun dalam keadaan halus se 
kali, sehingga bahan pentjutji ini di 

ngan mudahnja melarut sendiri. Dita 

bah dengan bahan? lain jang terpilil 
membuat sabun-bubuk mempunjai 

naga mentjutji jang lebih istimewa. | 

Si hoh apa pakaian mendjadi kotor ? 

Pasaian mendjadi tidak segar dan 

berwarna suram, walaupun kita pakai 
dengan rapi. Disebabkan keringat, pa. 

kaian mendjadi basah dan mengandung 

lemak. Karenanja debu jang berada 

diudara daerah panas ini melekat pada 
tenunan pakaian. V Radion untuk mentjutji lebih baik | 

ngan tidak memasak. 

Sabun-bubuk jang di-tjita?kan € 
kaum Ibu adalah: Radion. Segala 
toran melarut dalam busa Radion| 
berlimpah-limpah. Tak perlu lagi 
nja merebus atau menggosok tj 

(Lihat peraturannja di bungku 
Dengan tjara demikian pakaian 

tahan lebih lama | 

Apa daja sabun ? 
Dalam air, sabun melarutkan ba- 

kan kotoran, jang terdapat dida- 

lamnia. 

Maka dalam busa sabun jang baik, 
segala kotoran dan lemak pakaian akan 

dilarutkan dan menghilang,   
Radion istimewa 

menghemat 

tjutjian. 
  

  
  

WILLIS, YOJR BIG PEAL 
WILL HAVE TO WAIT TiLL 
IL ORNE OlIT TO MINERAL 
DESERT AND BRING THAT 
WOLNDEP MAN IN TOA 4 

DOCTOR! 

IKAY, KOY,.. DLL EVEN GO WITA 
YOU Dilt FIRST YOLVE GOT TO | 
M2ET SomeBODy! WON!T TAKE A 

MINUITE-— HEY, 
BERTHAN 

ROY, YOU AND ME 
ARE SET TO MAKE 
&. MILLIONS! 1 

  
— Roy, kamu dan saja bersama2 

usaha untuk mendjadi milioner! 
ya Willie, daganganmu jang besar 

itu terpaksa menunggu, sampai saja 
kepertambangan bidji besi untuk 
mengangkut orang -sakit kedokter! 

25 Baik, Roy Saja 
akan pergi  bersama2 dengan 
engkau! Tapi periama2 kamu 
harus menemui seseorang! — Ti- 

dak sampai beberapa menit — 
Hee, Bertha! 

  

ROY, SHAKE HANDS “NN ANY FRIEND ( 
WITH BIG BERTHA WILLIE'5 1S 
URUNTHER....WORLV!5 ERIEND Of 
GREATEST LADY WINE ! 
WRESTLERI — HOWOY! 

    

            

— Roy, kenalkan der 
Grunther jang besar 
8ulet terbesar didunia! 4 

Seseorang — teman 

teman saja! $ 

— Kamu memanggil 
nak Willie? 

saja, 

adalah 
Aduuuh! ROY ROGERS No. 10. 

   


