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lemen, Sidang 
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NGGAUTA2 
£ Darat, atan 
Angkatan Udara, P dan 

17 Agustus 1945 bangsa 

Du 

tak membela : 
Dibawah Pimpinan 

hardjo, kita berdiuang ber.ta- 
hun? untuk membela kemerde 
kaan dengan bahu-membahu 
ber-sama? rakjat. 
Berkat darah ribuan teman? 

kita serta air mata ibu, isteri 
dan anak? pahlawan kemerde- 
kaan, maka kemerdekaan kita 
telah diakui oleh seluruh dunia. 

Rajakanah Hari Angkatan 
Perang ini dalam keinsjafan, 
bahwa kita telah sampai ketem 
pat dimana-kita sekarang ber- jl: 

ada berkat perdiuangan dan 
penderitaan jg ber-tahun2 dan 
perbaharuilah tekadmu untuk 
melandjutkan perdjuangon ke 
arah - guatu regara jg kuat, 
makmur dan adil dengan men 
@djalankan tugasmu se-hari2 se 

baik2-nja. 

terletak didepan 

K.S.A,P, Djendral Ma.3 

1 tg. 

nana kembali djiwanja seba 

berdaulat dan pada tang- 
5 Oktober 1945 bang- 

sa kita menjusun kekuatan un 

Bapak2 Ang 
kafan Perang, Djendral Soedir 

ambil. Ng 4 
".    

dugaan kalangan politisi da- 
|lam parlemen, putusan - kedua 
Dewan Partai itu tidak akan 
djauh berbedaan, jakni pada 
hakekatnja tidak akan menje- 
tudjui usul mosi-tidak-pertja- 
ja kepada beleid Menteri Perta 
hanan iang telah dilantjarkan 

hendaki adanja perubahan da- 
lam pimpinan Kementerian 
Pertahanan dan Angkatan Pe- 
rang. Mengenai pendirian PNI 

'lebih Iandjut didapat kabar, ba 
hwa andai kata Menteri Perta- 
hanan mengundurkan diri ka- 
rena adanja desakan dari par- 
lemen untuk mengadakan peru 
bahan formasi pimpinan Ke- 
menterian Pertahanan dan Ang 
katan Perang, maka PNI akan 
menerima risiko itu. 

  
»Onparlementair” 

m vada itu sementara ka 
g parlsmen berpendapat, 

bahwa diika parlemen mende- 
cakan kehendaknja untuk me- 
ngadakan perubahan dalam 
pimpinan Kementerian Pertaha 
nan dan Angkatan Perang, ada 
lah. tindakan itu ,.onparlemen- 
t2ir”, karena mentjampuri soal 
soal executisf. Menurut kala- 
ngan tersehut, andai kata periu 

   

  

Sungguhpun begitu, menurut ' 

Baharuddin es., namun meng- 

le Kabinet? 
Risico#Pengunduran 

| Menteri Pertahanan 
Tapi Dewan2 Partai Masj umi dan PNI Tak 

Mosi Baharuddin cs. 

| ENGENAI DJAWABAN Menteri Per 
dangan umum babak pertama anggau 

persoalan disekitar surat Kolonel Bambang 
| pinan Masjumi dan Dewan Pimpinan P.N.I, 

Setudjui 

“K. Ini, sedang Dewan Pimpinan P.N.I. kemaren memberitahukan pu- tusan 'sidangnja kepada fraksi P.N.I, 
ipatnja. Pihak Dewan Pimpinan Masjumi, maupun pihak Dewan 

sampai kemaren belum mau mendera. 
nja kepada pers tentang putusan? jg. telah di- 

jang kemaren mengadakan 

ketera- 

taris Djendral Parkindo dalam ke- 
terangannja kepada ,,Antara” me- 
nerangkan. . bahwa hari Minggu jy 
akan datang Dewan Pimpinan Par. 
kindo akan berapat. Mendjawah 
pertanjaan, ia menerangkan, bahwa 
andai kata Menteri Pertahanan me- 
ngundurkan diri karena sesuatu mosi 
dari parlemen, maka oleh Parkindo 
|akan ditindjau, apakah mosi itu ha- 
kekatnja suatu 
ataukah bukan. Djika mosi itu hake 
katnja mosi-tidak pertjaja, Parkindo 
akan tetap pada pendiriannja mena- 
rik kembali menterinja, tetapi djika 
mundurnja Menteri Pertahanan diar- 
tikan sebagai suatu » tindakan sw- 
ka-rela", maka menurut Sumarto. 
Parkindo “akan menindjau kembali 
pendirian menarik kembali menteri- 
nja Itu. Sementara itu mengenai usul 
mosi Baharuddin, didapat kabar 
bahwa fraksi2 pemerintah menghen-: 
daki kompromi dengan Baharuddin 

ubah, sehingga maksudnja tidak 
sebagai pernjataan-tidak-pertiaia ke- 
pada Menteri Pertahanan, tetapi ti- 

   an Kemen- 
AP 

   dakan ' reformasi pimpin 
terian Pertahanan dan 
reoryanisasi -A. Pl Kalancas 'poli- 

tici tersebut. diatas ' selandiumia 

menerangkan, bahwa djika sa 
terdjadi ' Menter: Pertahanan raeng- 
undurkan diri dan di-ikuti oleh men 
ter2 dari beberapa partai, besar ke 
mungkinan krisis kabinet akan” di-! 

  

     diadakan desakan serupa itu se 

  

Tiga # 
Angkatan “ha da am tahun | n harvsnja kabinet jang mendja- 

lankannja. Kalangan itu mera 

    

PERTAMA: ber-sama2. dgn 

jig menghendaki negara jang 
aman dan teratur mengachiri 
gangguan2 keamanan di-dae- 
rah? gimana Angkatan Perang 
masih bertanggung djawab ter 

hadap keamanan. 

malkan, hahwa desakan-parle- 
Paon ian seruhaditu besar Jah 
munekisannia cleh Menteri Per! 
tatenan akan dibandangnia se 
hasi sratn mosi-tidak-rertjaja, 
Sehirera ja akan mengundur- 
kom Ciri jarg tentu akan diikuti 
oleh renarikan  Menteri2  Ke- 

Kehakiman oleh ananda 

  

   

    

  

  KEDUA: senantiasa berse- | PSI. 
dia menghadapi tiap antjaman 
terbadap kemerdekaan negara.1 . : Sh 1 Na PEN : .ftrgxat pendidikan II “tinggi seper- 
KETIGA: Me nun ti djuga dia memerlukan Angkatan 

dirinja sehingga dapat tertjip- arat, Angkatan Laut dan Angka- 
ta dasar-dasar ig kokoh dan se 
hat untuk rerkembangan Ang 
katan Perang dalam tahun2 jg. 

tan UZara jang kuat. 
Kita ' tetap temah ' seperdjuangan 

.untuk mentjapai tudjuan jang mana 
akan datang. .sekalipun lapangan bekerdja berla- 

Kepada teman2 jana dahulu bahu- ' inan. . 
membahu dengan dalam per- : Marilah kita semuanja mendjalan- 
djuangan kemerdekaan, dan jg seka-jkan tugas kita se-baik2-nja menu- 
rang telah atau akan mentjurahkan ' rut tempatnja masing2. 

tenagasia dalam lapangan politik, ! Pa tg 
ekonomi atan pendidikan. kita sam- ' DJAKARTA, 5 OCTOBER 1952. 
paikar salam peredaraan, :“ KEPALA STAF ANGKATAN 

Istuk m tuat, maka nega- ' PERANG 
ra kita : 1 keadaan politik - T. B. SIMATUPANG 
dan perekonomian jang sehat dan DJENDRAL MAJOOR 

Kongres Wanita 
Akan »Dladakan DI Bandurg—200 Utu- 
san Organisasl2 Wanita Se Indonesia 

PP 19 Akan Djadi Pokok Pembitjaraan. 
"GE fSUI2 DARI semua organisasi wanita jang ada di Indo- 
ku Pnesia dan jg akan ikut dalam Kongres Wanita Indone 
sia jang akan dilangsungkan di Bandung dari Tn 22 sam 
pai dengan tanggal 25 Nopember j.a.d., harus s diterima 
oleh Sekretaris Umum, Mr. Maria Ulfah Santoso, pada tang 
gal 15 Oktober j.a,d. Demikiandiumumkan oleh Panitia Penje 
lenggara Kongres Wanita di Bandung hari ini, Diterangkan 
lebih djauh, bahwa Parkiwa (Partai K Indonesia 
bagian Wanita, jang berkedudukan di Bandung) telah mema 
djukan usul supaja Peraturan Pemerintah No. 19/1952 dibi- 
tjarakan djuga dalam kongres tersebut', 

Canton 

kita 

    

   

  

Menurut keterangan pihak Panitia 

:perkara adalah sebagai berikut: 

Penjelenggara Kongres itu, tidak ku 
sa. Penang jg dari 200 orang utusan organi- 
Mahal : & sik Isasi2 wanita seluruh Indonesia dari 

5 i 5 "«dj berbagai aliran dan warna akan 
1 Bidji Sabun Lux 18, | menghadliri kongres tersebut. Ditam | 

-000 Dollar Tiongkok bahkannja, bahwa panitia akan me- 
njelenggarakan kongres dengan sa- 

1 untuk menghemat EWASA ini beberapa eM 'ngat sederhana 
Me Tonton ai kana .wang dan dalam usahanja sudah men 

nesia atas undangan pemerin- | dapat bantuan sepenuhnja dari para 
tah RRT sedang mengundjungi wanita di Bandung. Njonja Sanusi 
negara tersebut, Diantaranja  Hardjadinata sudah menjatakan kese 
terdapat tuan Tjia Tik Sing, diaannja untuk menerima 50 orang 

| pin umum harian ,,Perda |dari para utusannja ditempat kedia- 
maian” jang terbit di Surabaja, |(mannja sebagai tamu. Berlainan dgn 
Sebagai kesan2nja tentang ko- |kongres2 -biasa para utusan itu tidak 
ta Kanton, antara lain ja menu akan ada jang menginap dihotel2. 
Iis, bahwa kota tersebui! begitu Tentang atjara- kongres itu dapat 
menarik hati, karena disana dikabarkan, bahwa. soal jang akan 
masih banjak terdapat gedung? ' mendjadi bahan pembitjaraan ialah 
jang rusak akibat peperangan, | pendidikan vak bagi wanita, organi- 
mobil2 hanja sedikit sadja, se sasi kongres, urgensi program jang 
dangkan jang ada menimbul- j harus dilaksanakan dalam 2 tahun 
Kan kesan tidak terpelihara de | dan pemilihan sekretaris baru. 

ngan baik. t | " 

: Di toko2 sedikit sekali terda | 20.000 sepotong sabun mandi 
pat barang2 import dan djika ',ux 18.000, Life-bouy 13.000. 
ada. barang2 ini hampir tak , sepotong singlet buatan Tiong 
terbeli' karena mahalnja. Anta | kok 16.000, sebuah sepeda mo 
ranja sebuah sepeda biasa har |tor buatan dalam negeri 21. 
ganja 3.200.000 dollar Tiong- | 000.000, sebuah arlodji tangan 
kok, sebuah tempat rokok | Mido 3.200.000 gan sebuah ar- 
90.000, sebotol tinta “Parker” | lodji tangan Cyma 1.450.000. 
45.000, sebuah sikat gigi | Menurut kurs 1000 dollar Tiong 

  

—
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48.000, pastile Valda 25.000, 
sepotong sabun wangi Camay Rp 1.— : 

  

kok sama harganja dengan 

hindari dengan mengadakas reshui- 
fle besar dalam kabinet. 

Masjumi belum 

ambil putusan. | 
“Sementara itu berhubung “asu 
kesan? jang telah timbul, bahwa 

Masjumi telah memutuskan tk | 
mengemukakan tuntutan? bari | 
penjempurnaan Angkatan Pe- | 
rang, dengan kemungskinan ada. | 
nja krisis kabinet, Afroh. Natsir 
ketua Pimpinan Partai Masjumi | 
menerangkan, - bahwa duduknja : 

Masjumi incin mengemukakan | 
perlanja diambil beberapa tindak 
an untuk mentjapai perbaikan 
dalam organisasi Angkatan 
rang dan Kementerian Pertazha- 
nan. Untuk ini oleh Masjumi se- 
dang dilakukan penindjauan da- 
lam kalangan partai? pemerintah 
dan lain2. Penindjawan tersebut 
belum selesai, maka belum dapat 
diketahui bagaimana hasilnja. De 
mikian Moh. Natsir. 

  

KEBAKARAN DI GEDUNG 
KEMENTERIAN KE- 
SEHATAN., “ 
Djurubitjara kantor besar polisi 

Djakarta kabarkan, bhw kira2 djam 
02.00 Kemis malam, telah terbit ke- 
bakaran digudang obat Kementerian 
Kesehatan, djalan Pisangbatu, Djem 
batan Merah, Djakarta. Dalam ke 
diadian ini, kira2 25 peti obat2an 
(belum diketahui matjamnja obat2- 
an) habis terbakar, sedangkan se- 
hab2nja dikatakan karena meletusnja 
zwavelzuur dari dalam botol. Berapa 
kerugian akibat kebakaran ini, be- 
Tum diketahui. Api jang mulai pada 
Ik djam 02.00, baru dapat dikuasai 
Djawatan Pemadam Api djam 03.00. 
Dalam peristiwa ini tidak dilakukan 
penahanan.terhadap sesorang. 

MR. SARTONO KELUAR 
RUMAH SAKIT, 

Ketua Dewan Perwakilan 
Rakjat, Mr. Sartono, jang se- 

djak beberapa lama dirawat da 
lam rumah sakit Palang Merah 
Indonesia di Bogor, pada hari 
Rabu. js. lalu telah boleh ke- 

dari rumah Sakit tsb. akan 
tetapi atas nasehat dokter be- 
lum boleh bekerdja serta me- 
lakukan tugasnja dan masih 
perlu berisiirahat di Bogor 
atau di Puntjak. 
PENGANKATAN PADA 
UNIVERSITET INDONESIA, 
Dengan surat: putusan men- 

teri P.P.K. telah diangkat R. 
Karmawan, dokter klas I pada 
kementerian kesehatan, untuk 
memangku djabatan dokter 
klas I pada bagian penjakit da 
lam dari fakulie: kedokteran di 
Djakarta. 

  

   

tu 4 Okt. 1952 | 

tahanan atas peman- 
ta2 parlemen tentang 

Supeno, Dewan Pim- 

   

    

     
     

PENA ATAP 3    
  

Harian 
Ang. Perang R.I. 
Angkatan Darat, Angkatan 

ara kita! Pada hari ini, Ang- 
ap tudjuh tahun, dan Negara 
- Tatkala pada 17 Agustus '45 

aan maka kebulatan hati 
ra Nasional jang merdeka 

    

    

  

     

   

   

    

    

kita memproklamirkan 0 
kita ialah: mendirikan satu 
Gan berdaulat, jang meli uruh wilajah tanah air kita, 
jang berisikan segala isi jang diperlukan untuk peri kehidu- 
pan rakjat jang sedjahtera 11 makmur. Salah satu daripa- . 
da isi-isi itu ialah sat an Perang Nasional jang sem- 
purna dalam susunan dan ngatnja, Negara Nasional se- 
bagai jang kita maks pada 17 Agustus 1945, dan me- 
mang telah kita idam-i 4 berpuluh-puluh tahun itu, pa- 
da saat sekarang ini erwudjud selengkapnja. Kare- 
na itu maka segenap rakji: ( 
dan berusaha terus uni 

  

  

  

Penerbit: 

Alamat: 
Tilpon: 

Harga Lengg. “ 
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ae bla Ban aa HAN GA mba EN 

Atoom Inggris 
Kemadjuan: Inggris. Dim Pengetahuan 
Atoom Melebihi Amerika Dan Russia ? 

Hasil Pertjobaan Atoom Inggris Memuaskan. 

  

Bu ATOM INGGRIS jang pertama jg diledakkan di pulau 
Montebello di bagian barat-laut Australia jalah ledakan pa- 

ling dahsjat jg hingga sekarang pernah terdjadi di dunia, dan 
akibat?nja sesungguh?nja ialah lebih hebat daripada tiap matjam 
sendjata pembunuhan dan penghantjuran besar?an jg dimiliki oleh 
Amerika. Demikian menurut sumber? Inggris, jg mendasarkan pen- 
dapatnja itu pada laporan? dari penindjau? jg melihat sendiri per- 
tjobaan ledakan atom itu dari sebuah bukit jg djauh letaknja dari 
tempat pertjobaan. Ledakan sendjata atom Inggris jg lama di- 
tunggu? dan sangat dirahasiakan itu pada umumnja telah diterima 
dgn rasa bangga dan puas oleh rakjat Inggris, dan menimbulkan 

Dalam pada itu, “Sumarto. Sekre- | 

mosi-tidak-pertjaja ' 

cs sehingga usul mosi itu dapat di- | 

tik beratnja pada keinginan menas- | 

serta ! 

dan diidam-idamkan itu. 
Indonesia itu, tidak terbebas: 
sebagai bagian istimewa 
kewadjiban jang istime 

  

Perang ialah: Pertama 
untuk mempertahankan 

. bersama-sama dengan k       
| 

| nan, Ketiga: menjen 
i hingga dalam tempoh - 

Perang kita dapat mentjapai t 
tjitakan: Angkatan Perang 
salah-satu isi Negara Nasion 
saudara dan anak-anakku 
sai dan kewadjiban-istime 
ruskanfih usahamu memen 
segiat-giatnja dan sei 
menjertai kita.   

   
    

     
   

   

    

   
   

  

   
   
     

   

   

      

    
    

    

    

  

dari bangsamu, kamu memikul satu 

sebagai Angkatan Perang? Ke 

kemerdekaan Negaramu, Kedua: 

gung-djawab terhadap keama- 

pun belum selesai tertunai, Te- 

sebagai bagian dari rakjat 
1 kewadjiban itu, dan malah 

la lagi. Apakah kewadjibanmu 
adjibanmu sebagai Angkatan 

senantiasa siap dan bersedia 

I-kekuatan lain dalam masja- 
egara kita aman dan teratur, 
keamanan di daerah-daerah 

an Angkatan Perang, 

“jang kuat sentausa. Saudara- | | 

tugas-kewadjibanmu itu dgn. 
snja! Semoga Tuhan selalu 

Djakarta, 5 Oktober 1952 | 
SOEKARNO 

gkat-singkatnja, Angkatan | 
ngkat sebagai jang kita tjita- 
sional jang pantas mendjadi 

bermatjam-matjam reaksi dari 

Seoul Ter- 
antjam ? 

Artileri Utara Gempur 
Pertahanan2 PBB 

aa pesawat MIG telah 
ditembak djatuh dan 2 

buah pesawat MIG lain mendapat 
kerusakan pada hari Djumw'at, 
akibat serangan? pesawat Sabre 
A.S. Demikian pengumuman mar- 

kas besar angkatan udara - ke-5 
A.S. Selandjutnja diwartakan bah 
wa artileri pihak Utara malam 
Pjum'at terus-menerus menemba- 
ki kedudukan? PBB di front Ba- 
rat Korea. Untuk pertama kali 
sedjak bulan Nopember tahun '50 
telah djatuh di front tsb. peluru 

      

  
  
paksa mengundurkan diri dari 

buatan Rusia dari type 
156. Sepandjang malam dentu- 

pelbagai pusat dunia. 

| Kerdja sama Inggris- 
Amerika-Canada. 

Sumber2 jg mengetahui di 
Washington merama'kan bhw 
pertjobaan ledakan atom Ing- 

(|gris jg berhasil baik itu akan 
membuka dgjalan kearah dihi- 
dupnja kembali  kerdja-sama 
penjelidikan atom antara Ame 
rika, Inggris dan Canada jg 
terdapat diwaktu perang du- 
nia kedua. Usahs42 kearah ini 
telah dimu'ai dya tahun jg la 
lu, tetapi 

ri rahasia2 atom kepada So- 

vjet Rusig telah menghanijur- 
kan seluruh rentjana itu. 

Reaksi dari pelbagai   
man? artileri Utara terdengar di 
Seoul. 

Di sektor isb sementara itu 
infanteri Utara serentak meng 
adakan serangang di 3 tempat. 
Pasukan2 PBB setelah bertem 
pur Seorang lawan seorang ter 

2 tempat. Seorang opsir PBB 
mengatakan pada hari Djum- 
'at pagi bahwa kedudukan? P 
BB, jg kini diserang oeh pi- 
hak Utara, djika djatuh dlm 
tangan pasukan2 Utara mung 

sardjana atom. 

Reuter jg mengumpulkan 

reaksi2 dari pelbagai negara 

mewartakan, bahwa explosi 

atom Inggris jg pertama itu 
telah menimbulkan pertanja- 

an2 dikalangan 'sardjana2 
atom, apakah Inggris sekarang 

mungkin sudah lebih madju 

dalam penje'idikan sendjata2 
atom daripada Amerika Seri- 

peristiwa jg meng- | 
gemparkan dari spion atom : 
Inggris Klaus Fuchs jg membe | kedi 

kat. Prof. JP Baxter. dari Per 

  

  i 5 Ta 

    | “ 
' Madju 

Terus 
BR ARI INI kita bersama. angga. £ un j tu 

ri AP. kita. 
Apakah makna hari kal? Se- 

tiap tanggal 5 Octeber kita wa 
djib menindjau diri pribadi, Per 
tama: apa jang telah kita Year 

j dimasa jang lampau dan 
Ja: apa jang akan kita Ker 

djakan dimasa jang akan da- 
tang. Didalam segala tugas dan 

Jang mendjad: tanggung 
djawab kita harus ditindjaa. 
Terutama didalam usaha-usaha 
'penjempurnaan diri kita. 

Kita semuanja insjaf, bahwa 
didalam tempo jang singkat ki 
ta harus dapat mewudjudkan su 
atu A.P. jang kita idam-idam- 
kan, Didalam “pembangunan 
Angkatan Darat kita memakai 
dasar-dasar sebagai berikut: 1. 
Politik negara jang bebas serta 
actief itu membutuhkan suatu 
A.P. jang kuat dan sempurna, 
2. Sistim pertahanan Rakjat 
Totaal. 3. Menjusun tentara te 
tap dan mentjiptakan tentara 
milisi sebagaimana bunji dari 
fatsal 125 UUD. kita. 4. Dida 
lam waktu jang tertentu harus 

    
" NI Nk Ta AE A PA 3 : 

apk 

kin membahgjakan pertahanan tertjipta A.P. kita tersebut.     
  

Seoul. 

Tionghoa pada 
Sementara —ity- pasukan? 

Djum'at pagi 
telah berhasil memukul mun- 
dur pasukan2 PBB dari 4 ke- 
dudukan terdepan dimedan per 

nah .mengambil.. bagian. dalam. 
guruan Tinggi Sydney jg per- 

penjelidikan atom di Inggris 
dan Amerika Serika: menjata 
kan bahwa pertjobaan atom 
dipulau Montebel:o itu adalah   tempuran bara: Korea, dianta 

ranja. dengan menggunakan 
1000 orang serdadu dalam se- 
rangan2 mereka jg berhasil | 

“suatu tingka: jg sangat pen- 

3. Dimasa jang lampau vaniok 

.halangan?2 jang. merintang,. baik 
dari dalam, maupun luar. 

Pula aksi-aksi militer Belanda 
menambah banjaknja kesulitan- 
kesulitan, sehingga seolah-olah 
tak terpikul lagi rasanja. 

Tetapi tak mengapa, siapa jang   ting dalam perlombaan pem- 
buatan: bom atom” Sardjana 
ilmu physika India, Dr. C. Ra : Panlitan A.P. 

Saja Jakin Hubungan Baik Antara 

baik terhadap dua kedudukan iman, jg pernah mendapat ha ! 
PPB. diah Nobel, menjatakan, bhw 

Inggris sekarang teah menda 

berani hidup ditepi pantai 
berani menentang ombak. Dan ter 
njata dimasa jang lalu itu dengan 
rasa persatuan dan rasa tjinta-ta- 
nah air telah dapat diatasi sege- 
hap kesukarancitu. EK 

4, Hingga kini tjita-tjita kita 
Pe- | 

inilah pameran Angkatan Perang 

perwakilan? asing di 

dan para undangan lainnja. 

Didalam pidato pembukaan- 
nja itu Menteri Pertahanan me 
njatakan lagi, bahwa sedjak 
proklamasi kemerdekaan Irido- 
nesia telah hiduplah usaha? 
untuk membangun Angkatan 
Perang Indonesia jg sempurna 
dalam semangat dan organisa- 
sinja. Dan-sedjak itu telah dike 
luarkan perbelandjgan dan pe- 
kerdjaan2 utk membawa Ang- 
katan Perang ini kearah ke- 
Sempurnaan keadaannja, dida- 
lam arti kata lahir dan batin. 
Untuk ini telah harus didatang 
kan pula alat2 dari luar nege 

adakan ini diharapkan pula 
agar setelah mendapatkan 
gambaran tentang keadaan gan 
perlengkapan Angkatan Pe- 
rang ini akan dapat tumbuh 
initiatip2 dari dalam negeri 
utk mengadakan sendiri alat2 
jg-Ciperiukan itu, dimana te-- 
lah mungkin. Demikian antara 
lainnja utjapan Men'eri Peria- 
hanan Hamengku Buwono IX. 

  
Setelah selesai pidato pembu 

kaan ini, para hadirin dibawa 
mempersaksikan pameran, dima 
na.dengan segala matjam tjara 
nja dipertundjukkan keadaan, 

usaha2 dan kemadjuan2 jang 
telah Gapat ditjapai oleh Angka 
tan Perang Indonesia dalam se 

|genam bahagiann'a sampai seka   
di Gedung Pertemuan Umum 
Djakarta dan akan berlangsung 

  

RANG KUAT Mesir 
djenderal Mohammad 

Nadjib hari Kemis telah tiba 
kembali diibu kota Kairo, setelah 
tiga hari mengadakan penin- 
djauan di Mesir bagian Utara. 

Tindakan pertama-tama jang 
diambilnja dalam tempo  bebera- 
pa diam setelah ia berada kem- 

bali diibu kota berrupa '.puku- 

lan” terhadap partai Wafd ig 
menentang rentjana  perobahan2   dilapang politiknja serta menolak 

pula mengeluarkan ketua par 
tai, bekas perdana menteri Mus- 
tafa el Nwhas, Mahkamah agung 
memperkuat keputusan jang di- 
ambil oieh pemerintah utk mem- 
bekukan deposito partai ' Wafd 
dalam. Bank Nasional Mesir se- 
besar 100.000 pon Mesir. 

Dalam sebuah interviu dengan 
koresponden United Press” djen- 

« deral Nadjib telah mendjelaskan 
tudjuan2 politiknja dan menjang- 
kal - berjita2 jang mengatakan 

Kom Satar 

Tentara & Rakjat 
Sambutan Menteri Pertahanan. 

AJA JAKIN bahwa didalam pembangunan Angkatan Pe- 
tan rang dan negara kita ini akan ada hubungan jang baik di- 

antara Angkatan Perang kita dgn rakjat. Dan dalam hubungan 

ri. Dan dengan pameran jg di | 

"rang ini. Pameran ini diadakan" 

budajaan Indone 

ash Gencotschap | 

pen Watangchappen 

HUBUNGAN PERDAGA- 
NGAN RRT-INDONESIA? 

'Menjambung berita ten   
ini diadakan”, demikian Menteri 

Pertahanan Hamengku Buwono IX dim upatjara pembukaan pa- 
me@ran Angkatan Perang pada djam 18,00 kemaren sore, jg serta 
pula dihadliri oleh beberapa orang Menteri, 

Djakarta pihak NMM, Kepala Polisi Negara 
atache2 militer dari 

asa 

6 Tahun 
Hukuman Bagi 

“Verrips 

ENJAMBUNG berita peme- 
M riksaan Pengadilan Negeri 

Surabaja dim perkara perampo- 
ikan J.B. kemaren dulu selandjut- 
nja dapat diberitakan, bahwa ter- 
hadap terdakwa pertama W. Ver- 
rips telah didjatuhkan hukuman 
pendjara 6 tahun dipotong waktu 

selama didalam tahanan (4 2 

|tahun). Putusan itu sesuai dgn 
ipermintaan djaksa. Verrips tetap 
| tidak suka menjebut? nama2 kaki 
|tangannja baik dalam sidang? 
| terfutup maupun dalam sidang ter 

uk3. Maka oleh djaksa, Verrips 
dianggap terang bersalah, teruta- 
ma karena ia melakukan peker- 
djaan perafipokan dgn kekera- 
san sendjata. Kepada terdakwa 
diberi tempo 8 hari utk menerima 
putusan itu atau utk minta per- 
bandingan. 

  

  

sampai tanggal 8-10-1552. Ia 
terbuka untuk umum, Didalam 
dan diluar Gedung Pertemuan 
Umum ini dipamsrkan alat-alat 

persendjataan, usaha2 pemeli- 
haraan kesehatan, pendidikan 
dan penerangan dari ketiga ha 
hagian Angkatan Perang, jaitu 
Angkatan Darat, Laut dan Uda 
ranja. 

bahwa ia-mempunjat niat untuk 
mendjadikan Mesir sebuah nega- 
ra republik. Diterangkannja 
»kabar2 angin mengenai rentjana 

sedemikian berasal dati beberapa 
orang di Tanta (kota dibagian 
Utara Mesir) jang menghendaki 
terbentuknja republik Mesir. Te 
tapi saja kira, tindakan serupa 

itu tidak perlu diambil, karena 
sesuatu boleh dikata berdjalan dg 
baik”. Nadjib selandjutnja me- 
nerangkan bahwa tudjuan keper- 
giannja selama 3 hari itu talah 

2 

tang pernjataan menteri 
perdagangan RRT, Yeh 
(Chi Chuang, jg disiarkan 
oleh Radio Peking. pada 
malam Djum'at ini, sete- 
rusnja dapat dikabarkan 
bahwa Yeh ketjuali mem- 
bitjarakan soal perdaga- 
ngan antara RRT dengan 
Djepang, djuga memper- 
soalkan diadakannja hubu 
ngan perdagangan antara 

hului Amerika dan Sovjet Ru! 
sia dalam ilmu pengetahuan Litu belum tertjapai, kita masih 
atom. Dr. Raman mengemuka- i berada ditengah djalan. 

1 : : 2 Na Dipa 5 i 5. Maka pada hari jang mulia kan pekerdjaan sardjana atom adjak semua anggauta : :ini kami 
Inggris Lord Rutherford pada Ap untuk: a. menggembleng di- tingkat pertama penjelidikan | ri baik lahir maupun bathin seba- atom oleh negara? Barat dan ' gai sendjata untuk melaksanakan mengatakan bahwa ia merasa segala usaha. b. mempergiat usa- 
heran mengapa bukan Inggris ha Pembangunan AP. sampsi 
jg pertama2 meledakan bom terwudjud A.P. jang sesuai dos atom. Saah seorang ahli atom ' ngan tjita-tjita kita. c. mengabdi 
Perantjis jg terkemuka, de kepada negara lebih ichlas dan 
Broglie, menjatakan di Paris, 
bahwa “dengan bekerdia sen- i 
diri seluruhnja Inggris telah i 
membuktikan bahwa negeri itu ! 
dapat menijapai punijak dari i 

6. Sekian. 

Tanggal, 5 October 1545 
PANGLIMA TENTARA & 

TERRITORIUM IV 
ilmu pengetahuan. atom seba- ' ttd. 
gai halnja dengan ilmu penge (MOCH. BACHRUN) 
tahuan di.apanyan2 Iginnja.” Let. Kol. Inf” 
    RRT dengan India, Pakis- 

tan, Burma,I ndonesit 
dan Lanka (Ceylon). ' 

KABINET LIBANON 
TERBENTUK. 

Atas dekrit presiden Libanon, 

Emir Khaled Chevab pada hari 
Selasa telah berhasil membentuk 

suatu pemerintah baru. Chevali 

.adalah duta Libanon di Amman 

|dan telah memulai usaha memi 
! bentuk kabinet baru itu setelah 
| Rashid Karami menolak untuk 
imendjalankan tugas tersebut. 
'Chevab akan memegang pula por 
| tepel2 dalam negeri, kehakiman 
dan penerangan. 

» NEGARA BARU” 
TENGGELAM. 

Berita terlambat dari Bone menjata 
»Negara Baru” telah tenggelam dite 
luk Bone. Pelaut dari. pantai Bone 
berhasil menolong djuragannja berna 
ma Peluru bersama 10 anak-buah Ia 
innja pada tanggal 14-9 jg baru lalu. 
Perahu itu berasal dari Palengu, Dje- 
'neponto, dalam pelajaran ke Kolaka, 
Suawesi Tenggara. Sebab2nja teng- 
yelam tidak didjelaskan, tapi dinjata 

  

bat sekali dan tidak dapat ditolong 
lagi.   

Mesir Tidak Akan Didjadikan Republik 
untuk mempersatukan rakjat. Sa- 
ja jakin kalau mereka dim wak- 
tu 6 bulan sadja mengennjam 
pingkan perselisihan satu dengan 
lain, maka kita akan sanggup 
memetjahkan masalah2 luar ne- 
geri kita”. Ditanja apakah ia 
mengharap akan dapat  menjele- 
saikan perselisihan Inggris—Me- 
sir dalam waktu 6 bulan itu, 
Nadjib mendjaiwab: Seluruh du- 
nia tahu apa tudjuan dan tan 
tutan kita.” 

(Antara). 

   

  

“Indonesia Protes 
Tentang'laporan Belanda Di: PBB 

Mengenal Iian Baret 
P 

ADA HARI REBO Indonesia telah mengadjukan protes ke- 

ran tentang Irian-Barat dalam tahun 1951 oleh Nederland, Selain   pada Perserikatan Bangsa? terhadap Gikemukakannja lape- 

dari ini dikemukakan keberatan? terhadap dihentikarnja pembe- 
rian laporan? oleh Nederland tentang Suriname dan Antillen Be- 
Janda. ,,Apa jang diperbuat oleh Nederland dalam hal ini tidak da- 
pat dianggap sebagai suatu tindakan untuk memenuhi pasal 73 
dari piagam P.B.B”, demikian dikemukakan oleh utusan Indonesia, 
rar. Tajib Napis kepada panitya penerangan urusan daerah? jang 
tidak mempunjai pemerintahan sendiri. 

»Sebaliknja daripada menun- 

  

:taat dari pada jang sudah-sudah., 

kan, perahu itu dapat kerusakan he- 

djukkan keinginan untuk me- 
menuhi pasal tersebut, Neder- 
land mengambil langkah2, jg. 
dimaksudkan untuk mengraha 
siakan 'pekerdjaan sesungguh- 
nja jang dilakukan | didaerah- 
daerah itu. Da.am Soal Irian 
dengan djelas Nederland ber- 
usaha untuk memperkuat 'ke- 
dudukannja didaerah itu de- 
ngan memberikan keterangan2 
dalam mana dimuat suatu kali 
mat jang berbunji: ,,Kedaula- 
tan atas daerah itu berada di- 
tangan keradjaan Nederland”, 
Haj ini agaknja dimaksudkan 
untuk menimbulkan kesan, ba- 

hwa mengenai claim kedaula- 
tan itu seolah-olah sudah ditja 

pai suaty persetudjuan jang ti 
dak diumumkan”. Mr. Tajib 
Napis menerangkan, bahwa pe- 
merintahnja tetap berhak un- 
tuk menuntut kepentingan2nja 
atas kedaulatan ity dan bahwa 
de egasi Indonesia berhak pula 
untuk mengadjukcn masalah 
tersebut kemuka Sidang Umum 
Perserikatan Bangsa2 jg, akan 
diadakan nanti, 

  
£ Pabrik Djermen 

Bi Indonesia 
In ENJAMBUNG berita ten 

" tang kedatangan Asma- 
un di Frankfurt Antara” Am 
sterdam mendapat Kabar, bah- 
hwa Asmaun bermaksud meng 
alakan pembiljaraan? guna 
mendirikan pabrik? Djerman di 
Indonesia, Iapun berusaha men 
dapatkan keterangang MORKO- 
nai pembikinan kapal?2-pantsi, 
Asmaun terangkan, bahwa ke 
datangannja ini djuga dilaku- 
kan kearah adanja sebuah per 
djandjian-dagang jang kedua, 

Sebagai telah dikabarkan, As 
maun tiba di Frankfurt tgl. 
1/10 jang lalu, antara lain ddu 
gd. dengan maksud mengadakan 
perdjalanan Studi diseluruh 
Djerman Barat, mengundjungi 
pabrik2, perindustrian dan per- 
kapalan di ' Dusseldorf, Ham- 
burg dan Bremen, Pemerintah 
Indonesia baru2 ini memesan 
100 lokomotif diesel dari Krupp. 
Asmaun pergi ke Hssca untuk 
mengundjungi pabrik ini,       
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GOODYEAK'”———— | 
HARD ROCK LUG | 

GOODYKAR 
ALL WEATHER 

  

  

dengam sjarat? jang seburuk-buruknja! It 
lah hasil jang besar dari ban tractor GOOD. 
:YEAR jang istimewa kuat-liatnja. jang 
“dengan sendirinja dibuat sedemikian rupa, 
untuk dapat memenuhi semua tiap? sjarat 

2 uruk-menguruk tanah nan luar biasa 

1 et Vata) banjak muatan berat? diangkut 
Bi Ta sangan memakai ban-ban 
6 . GOODYEAR dari pada lain 

    

Didjual: Tan AN 

.. Satu toestel bioscoop 
com pleet 

  

Merk: PH2LIPS FP. 5 
Type: 8588—10 dan 8588—71 

(0. Duhbeltoestei dan gramophoen.. . 
“Penawaran tertinggi dilajani lebih dahulu. 

Surat? pada BD 1 — Postbox 20 — Jogjakarta.    
  aa 

: “ 

s'DECAMERON Ii" 
' TJERITERA RAHASIA DALAM RAHASIA 

20 tjeritera jang begitu termashur diseluruh dunia 
| —' YAnak2 dilarang batja). 
Terhias 20 gambar Harga Rp. 12,— prangko. 

Persediaan terbatas. Siapa tjepat tentu dapat! 

»SKITAB KAMUS WASPADA 
HEBAT! g MUSTADJAB! ADJAIB! 

Dengan kitah KAMUS ini pasti pembatja mendjadi WAS- 
PADA, karena pembatja nanti dapat menghitung 1001 
keanehan didalam dunia seperti: 

  

ka elihat edjahan namanja, mengetahui batin dan na- 
: sib orangnja. ' 5 

2. Melihat peredaran planeet, mengetahui mudjur Ia- 
tjurnja tiap gerakan. 

3. Memberi petundjuk untuk menghindari malapetaka 
. dengan ilmu bintang. 

4.  Petundjuk djalan selamat dan bahagia dalam segala 
urusan didunia, : 

5. Mengadjar menjembuhkan segala rupa penjakit de- 
ngan occultisme. 

6. Mengedjar mantera2 mustadjab jang sudah berbuk- | 
ti sangat adjaib. 

  
ar2 SM di Semarang nanti 

aua Sin You She dj. Stadion. 

| Tionghoa 31, Seteran 60 dan 

| YMinggu) akan melawat ke Ku 

| KONGRES PERSATUAN PES. 

  

Perang, 

bertahan. 

sa ini, tiap2 negara d 

kan negara dan bangsa kita dari 
oleh pengaruh ideologie2 asing 
tuh-bangunnja berbagai negara 

SIARAN HARI A.P. 
Diumumkan kepada anggau 

ta2 tentara chususnja dan cha- 
lajak ramai pada ymumnja, ba 
hwa untuk menjambut - hari 
Angkatan Perang, maks pada 
tanggal 4 Oktober 1952 djam 
18.60 akan diadakan siaran da- 
lam Studio R.RJ. Semarang be 
rupa: 1. Pidato Panglima T.T. 
IV, 2. Uraian Biro Penerangan 
TT..IV perihal: , Pertumbu 
han Tentara kita di Djawa Te- 
ngah”, 3. Rangkaian lagu ,/Gen 
Berang Djaja”, “aa 
KEBAKARAN. : 

Kemaren siang diam 3 ter- 
bit kebakaran di suatu gudang 
di Kalibaru-timur, dimang ada 
disimpan tir,-zink, dl. barang. 
Gudang tsb terbakar habis, se 
bab2bnja kini masih dalam ye- 
ngusutan. : 

CONCERT CHUNG LIEN HUL 
Chung Lien Hui, perk. pela- 

    

2 

igl. 12 dan 14 jad. akan meng 
adakan concert bertempat di 

Tudjuannja . ialah untuk me- 

ringankan beaja 2 orang pela- 
djar jz rendak meneruskan pe 
ladjarannja ke Paris. Concert 
dimainkan oleh para seniwati2 
CLH jg akan melawa: ke Pa- 
risi'u jaitu Sal y Gom (viool), 
Ang Lan Hwa (piano) dibantu 
oleh Lay Njoek Lan (soprano) 
dan Yap Soen Eng (piano), 

malam pertama tgl. 12 untuk | 

umum dengan dipungut bajc- 

ran Rp 10— tiap orang dan 
malam ke 2 ig. 14 chusus utk 
peadjar dengan pembajaran 

Rp 3—. Karijis dapar dibeli 

di: Karangtengah 36, Kebon 
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Be Biauw Tjoan 68 pav. 

BUKAN UNION. - 
Kesebelasan jg besok sore 

dus untuk main dengan kes. 
TNH bukan Union seperti ke- 

maren “dikabarkan, tapi kes. 
OTH-C. 

POLISI BEP. INDONESIA. 
Pada tg. 13 October 1952 sampai 

dengan tg.22 Oktober 1952: jad.. 'ini 
Persatuan Polisi Republik Indonesia 
akan mengadakan Kongres jg akan 

    

| SEMARANG 4 OKTOBER 1952. 

A. P. Kita 

keamanan didalam negeri, tidak ternilai besarnja. 
— — — — — Sesungguhnja AP. kita telah membuktikan dirinja 
sebagai salah satu sendi jang : sangat. penting, “dimana diatasnja 
Indonesia sebagai negara dan bangsa. jang-merdeka “telah dapat 

| Liem S.E. disilahkan memotong 

N $ y Y 

HS — — — Apahila besuk kita memperingati Hari Angkatan 
jaka itulah.berarti bahwa Angkatan Perang kita suda 

melangkah usia 7 tahun. Didalam masa jang 7 tahun itu-— satu 
djangka waktu jg tidak terlalu lama dlm ukuran usia. manusia — 
Gjasa2 jang telah diundjukkan oleh A.P. kita, baik di tahun? per 
Ujoangan, maupun sesudahnja masa itu didalam mempertahankan 

: Memanglah biarpun kita hendak berfilsafat bagai- 
muana djuga, namun didalam susunan kemasjarakatan dunia dewa-' 

bangsa jang tjinta akan kemerdekaannja ' 
tidak dapat bertindak lain daripada harus mempunjai A.P., e 

  

jang dapat menjelamat- 
gontjangan2 jang ditimbulkan 

jang kini sedang menjebabkan dja- 
di dunia. 

klenteng besar Tay Kak Sie di 
Gg. Lombok akan dilangsung- 
kan upatjarg sumpah besar pa " 
hadap tuan Liem S,K. dalam gu 
gatan perkara pindjaman uang 
dari tahun 1932 - 

        

   

  

    

   
    

      
    

   

  

    

     

    

   
   

    

Demikianlah dengan menda 
pat perhatian dari belasan pe 
nonton, pagi hari ini . djam 
liwat sedikit telah dilakuk: 
upatjara tsb. disaksikan 0! 
hakim mr. Surjadi, Jang me 
ngambil sumpah adalah djur 
bahasa pengadilan negeri t 
Tan Sie Sien, Upatjara berlan 
Sung dihadapan Toapekong sur 
pah, dengan memegang hio 
ta mengulangkan perkataan? d 

jadi jang dibatjakem dihadapa 
tn. Liem S.K. : 

Selesai bersembahjang tn. 

se-ekor ajam betina putih, ini 
terdjadi di halaman luar dari 
klenteng tsb. Tuan Liem mela- 
kukan semua itu dengan tenang, 

Seperti telah kita beritakan, | 
ini adalah urusan utang yang 
dari marhum tn. Liem TX, 
masa ja masih hidup pada tn | 
Liem SK sebesar Rp 7000 dgn 
rente 78 pCt. per tahunnja. Di | 
th. 1941 telah ditjitjil Rp 1000, 
sisanja Rp 6000 berikut bunga 
nja di lunasi di th. 1944 dgn 
uang Djepang jg koersnja : 
tika itu masih 14. 

Di th. 1947 keluar Ordonnan 
tie Hersiel Rechtsverkeer, ier- 
bikin di djaman Federal, jcitu 
undang2 jg menentukon, bhw 
pindjaman2 jg dibajar dengan 
uang Djepan, tjuma dihargai 
separo, diadi utangnja mar: 
hum Liem 'T.Y. itu menurut 
OEHR ini baru terbajar separo. 
Berpegangan pada OHR ini tn, 
Liem SK madjukan gugatan 
dengan pakai mr. Van Empel. 
Pihak achliwaris marhum Liem 
T.Y, pakai mr. Tan Siang 

Perkara madju didepan ha- 
kim sipi! dan “diputuskan tn. 
Liem SK menang, artinja ach- 
liwaris Liem T.Y. harus mem 

bajar kekurangann'a jg 50 pCt. 
atau Rp 3000 plus sega'a ong-     dikundjungi oleh tjabang2-nja diselu 

ruh Indonesia bertempat di Smg. 
Persatuan Pegawai Polisi R.I. ada-     | Harga per djilid Luxe Edisi tjuma Rp. 6,50 prangko. 

LN Pasar Besar 76 M, IR NV. »TJERMINS. »  SURABAJA:           
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.. Guntingish .COUPON PUSTAKA" ini! 
BISA DAPAT 14 MATJAM BUKU-BUKU PENTING JAITU: 
“1, Perspektip Fin-Ekonomi Kita (Rustam-Effendi) ... Rp. 2.— 

   
    

. 8»Motief Ekon. dim Islam (Mr. Sjafrudin P. Negara) ,, 3-— 
3. Blorong Imperialisme (kutipan kar. Ir. Sukarno) ... ,, 3— 
4. Merdeka dengan Irian (Yahya — Natution) .......... LO Gabe 

|.5, Pengantar Pemilihan Umum (Oleh Sjarief Saleh) ... ,, 5.50 
6. Hak-hak manusia dalam Pantjasila (Sjarief Saleh) a G30 

. Urat tunggang Pantjasila iOleh Hamka) ......... nh ae 
8. Satu dua pandangan tatanegara (AM. Adinda) ...... 2 RD 

. Politik dan Islam (Fachruddin Ms.) .....oocoWoWoo ga Ge 
, Tindjauan Sedjarah (Masit  Thaib) co PN aa pa Mana 
. Si Murba (Roman kaum Martiaen jg menarik) ...... Gb 

12. Tuntunan pendaftaran merk '“ (Mr. Suryodiningrat) ,, 5-— 
413. Pandu Pertiwi (Oleh almarhum Merayu Sukma) ...... » 450 
'414, Menara Islam Indonesia (Bachum  Rangkuty) ...... 3 
Semua buku-buku tsb ini berharga Rp. 60.—, tetapi dgn  mengi 

kos kirm. | ajaa Pn : 
N.V. PUSTAKA INDONESIA JDjil. Pemuda 30 Surabaja Tilp. UV. 928 

  

   
|lah organisasi dari segenap pegawai 

"000 orang) jg bersifat seperti Seri- 
kat Sekerdja tetapi pun bertindak 
dalam ikatan Korps. 

Adapun maksud “dan titik berat 
dari Kongres tsb. ialah menjusun | 
rentjana usaha jg penuh bersendikan | 
revolusi, menudju pembangunan  ne- | 
gara jg kokoh dan kuat. Kemudian ' 
dibitjarakan pula soal2 sekitar status 
Kepolisian, polisi dengan krisis ge-   

rimkan ,,Coupon Pustaka” ini hanja dgn harga Rp.35.— vrij ong 

zag, anggaran dasar, pemilihan pe- | 
ngurus besar baru dll. jang mengenai 
sekitar intern organisasi. 

Pada tgl. 21-9-1952 djam 
Josephine telah melahirkan dgn 

sih. 
4 

  
|. Ini Anggur terbikin 

ANGGOER OBAT 

  

   

kos2 perkara. Tetapi pihak tsb 
belakangan ini naik appel pa- 

|da Hakim Tinggi Sipil di Su- 
Irabaja dan sebelum putusan 

Polisi Negara R.I. (beranggota 90. | terachir keluar, 

penggugat (eiser) diambil sum 
pahnja dulu di klenteng besar, 

| Sekian duduknja perkara se- 

tjara singkat. 

BERITA K.P.U.C. 
KPU.C. Semarang min di- 

umumkan, bahwa mulai besuk hari 
Selasa tertanggal 7 October s/d 19 
Oct. 52 tiada ada kuliah (libur). 
Kuliah dimulai lagi besuk hari Se- 
men tertanggal 20 Oct. '52. Harap 
bara siswa maklum adanja. b : 

KABAR BAHAGIA" 
13.45 Isteri kami PUK, 
selamat di D.K.S.T. 1II/22/VI 

Baukpapan seorang anak perempuan jang, telah diberi nama: 
SILFIA, SAARTJE, JOZCOLI 

Atas pertolongan/Perawatan sepenuhnja dari Kepala DiK. 
S.T, tsb. (Let. Kol. Dr. SUKARDJA serta DJURURAWAT se-- 
luruhnja) kami s.i. ta' lupa mengutjapkan banjak terima ka- 

ENE 

TENDA, Leonard 

Sersan Reg. Nr. 236111 
Staf Ki, Bn. 601 Res. Inf. 22 

PUAN 

AP, jang | 
. Pp ak: an : ndjamin kemer- | 

dekaannja itu. Mengingat akan kenjataan jang demikian itu maka | 
bagi negara kita —— djustru .pada Hari Angkatan Perang Inti — 
harus bangkit keinsjafan jang "makin besar tentang perlunja pe- ' 
njempurnaan A.P. kita. Sempurna bukan sadja dalam artian orga- 
nisasi dan kuatnja peralatan, tetapi lebih utama sempurna dalam 
arti kuatnja semangat kenasionalan. Karena hanja sempurna dalam 
arti kuatnja semangat kenasionalan itulah : menjelam 

per'u pihak 

    

   
   
       

   
    
   

   

  

  
“kita masih banjak. banjak lagi 

jig tegap2. i 
Maa . 

| (Oleh: S$. Kus — Anggau 
Pp ANGKAT Sendjata, 

| Tiada gentar melawan gelom bang walau mengalun setinggil-nja, 
mengarung samodera dengan tabah hati, demikian 
kita mengabdi ikepada negara. Kemadjuannja pesat, tetapi" negara 

lapangan pelajaran. Gambar: pemuda2 kita dari Angkatan Laut 

  

Angk. Laut 

membutuhkan pemuda2-nja dalam   
Isteri Tentara 

. Bapak Angkat Sendjata—lbu 
Mendidik Putera 

ta Per-'isteri Tentara). 
Ibu Mendidik Putera, demikianlah 

| kurang lebih perebagian kewadjiban jg dipikulkan kepada 
bapa dan ibu, didalam mengabdikan diri utk mempertahankan ta- 
nah air kita. Tidak mendjadi tudjuan kita hendak selalu berperang, 
mengangkat sendjata, menumpahkan darah dan merusak bangu- 
man-bangunan, Tetapi memang.ada kalanja, terpaksa suatu bangsa 

| Dan, telah berulang-ulang 
Kita memperingati hari jang 
|tak mudah kita lupakan. Hari 

Hari Selasa jl. telah kita ka jang telah menarik tangkai barkan, bahwa pagi hari ini di | : hati para ibu, para bapa, isteri 
dan putera, karena ditinggal- 
'kan oleh kekasihnja, tjahaja 
janatanja. Hari Angkatan Pe- 
rang hari peresmion negara 
'kita 'mempunjai benteng te- 
naga, jang tersusun dari lapi- 
san putera negaranja, sehing- 
ga dengan serentak mundur 
|lah segala rintangan jang ada 

imuks, kita. Seoah-olah ma- 
ing2 hati sanubari telah diisi 
ngan sendjata rochani, jang 

sdapat ditundjukkan kepada se- 
uruh dunia, betapa sentausa- 

  

| Tak perlu kami perpandjang, 
betapa hebat dan kerasnja se- 

manga: putera Indonesia jang 
muntjul bersama dengan hari 
»Angkatan Perang”. Kembali | 
'kami' kepada tuisan dia'as 
,»Bapa angkat sendjata, Ibu ! 
mendidik putera”. 

Sig Semangat timbul dgn. 
Se sendirinja. 

Bukanlah suatu kegandjilan, 
bila pada waktu semangat ber- 
kobar2, tumbuh dalam hati pa- 
ya pemuda, mendidihlah darah 
para pemudi, ingin dan berniat 
madju kederan mengusir lawan 

| jang g S jang bersengadja 
hendak menenggelamkan kehor- 
matan bangsa Indonesia. Begitu 
giat para uda madju kede- 
pan demikian pula giatnja kaum 
puteri menjumbangkan tenaga- 
nja, dengan kekuatan jang ada, 
sehingga sampai pula achirnja 
terbentuk suatu pasukan ,,lasj- 
kar wanita”. Tidak heran, kalau 
hal tersebut diatas dapat ter- 

RALAT. 
Dalam tad'uk rentjana ke- 

maren, garis kedua dari atas, 
terdapat kekliruan zet jg me- 
ngenai kata (3 kali lebih ba- 
njak..i... ). -Seharusnja kata 
“kali” itu adalah "kursi", se- 
hingga harus berbunji (3 kur- 
si lebih banjak Ja 

SIDANG DPR KOTA. 
Sidang pleno DPR Kota Se- 

marang akan diadakan 'pada 
tgl. 20 jad, untuk merunding 
kan renijana anggaran belan- 
dja dll. Pada sidang tsb mung 
kin Walikota Medan akan h 

dir, 5 
Se LL. an, 

TELAH SEDIA: 
Buku ,,Sumber Kepandaian” 

Penting sekali untuk memper- 
luaskan perusahaan, dan keper- 
luan rumah tangga. 1 

Memuat beberapa puluh resept. 
1 Membuat matjam2 tinta 

...... 

  
gg » kembang api 

| 3 ” ” sabun 

4 N ». smeer sepatu 
5 # ». minjak wangi 

dan pomade, 
Masih banjak resept lain2nja. 
Ukuran 20X14 cm tebal 96 ha- 
laman. Harga Rp. 4,50 ongkos 
kirim bebas: 

Toko Buku 

"SETIA" 
PA/YAR DJOHAR 
Sebelah Timur-Semarang 

Diamu Tudju Angin 

  

  

| Dalam tiap2 rumah tangga 
perlu sekali sedia Djamu ini, 
supaja disegala waktu jang ti- 

dak terduga dapat lekas di- 
minum. 

Kepala pusing, tudju-keliling, 
mata berkunang2, badan bera- 
sa dingin dan lain2 penjakit 
jang disebabkan angin djahat 
(Masuk angin) dapat sigera di- 
basmi dengan Djamu ini. 

Dapat beli pada:   
  

  
  

mengangkat sendjata, utk nusa dan bangsa. 
nuh orang, merusak ini dan itu ja, 

Sumpah Besar uu 
Potong Ajam Di Has pan 

laman Klenteng | sia 

Berperang. memabu- 
hal ini telah mengalami negara 

negara jg telah bertahun-tahun mendjauhi suasana pe- 

| tadi sebentar2 orang melihat 
»tentara wanita”, Alhamdulil- 
lah, dengan tidak diketahui, Tu 
han telah mendjatuhkan kehen- 
daknja ,,perang berhenti”. 

Tetapi negara kita tetap mem 
punjai ,,Angkatan Perangnja”. 
Kaum Prija tetap memikul sen- 
Gjata guna mendjaga negara 
kita. Kaum Ibu? Kembali ke- 
atas singgasana, 

Lihatlah wahai kaum Ibu. Di 
bawah ,haribaan berkerumun 
bernpuluh2 djiwa baru. Siapakah 
jang akan membimbing mere-   

|ka? Tidak lain hanja Ibulah jg. 
' akan dapat mendjadikan mere- 
ka suatu bangsa pula jang men 

| djadi isi dari negara kita jang 
' telah dibangunkan oleh gelom 
.bang-aliran darah putera? 
| gara, kusuma bangsa. 

ri tolk dan dari hakim mr. Supit ra | 

ne- 
Berteri- 

inakasih kita kepada para Ibu 
jang telah mendidik begitu ru 
pa, Sehingga negara bangga 
mempunjal sAngkatan Perang 
nja”. 

Hidup seorang Isteri | 
Tentara. 

Bagi kita, kaum wanita, isteri 
Tentara chususnja, marilah kita ye- 
nungkan sedikit tugas kewadjiban 
kita. Banjak orang menamakan, dan 
mengandjurkan pula bahwa sedapat 
mungkin kaum Ibu ketjuali men- 
djadi Ibu dari para putera2-nja ha- 
rus pula mendjadi Ibu rumah tang- 
ga. Ibu masjarakat dan djuga Ibu 
Bangsa Masing2 tingkatan dan dja- 
batan ini, sama berat dan  sukarnja. 
Maka hanjalah seorang wanita bi- 
djaksana, jang dapat menduduki se- 
galanja itu. Tetapi tak dapat kita 
sampingkan, bahwa suatu keharusan 
kaum Ibu mendjadi ,,Pendidik” da- 
ri putera2-nja. Lebih2 bagi kita ,,Is- 
teri “Tentara” adalah suatu beban 
jang tak boleh kita -permudah, me- 
agasuh anak2 kita, kareua adalah 
hidup kita, lingkungan kita. ,,Lain 

|dari jang lain”. Bukanlah anak2 
kita telah harus mengorbankan pera- 
saannja, untuk hidup ,djauh dari 
bapanja?”. Suatu penderitaan jang 
tidak terlihat, bahwa mereka berha- 
ti-bari harus mau dan dapat hidup 
hanja dengan Ibunja”. 

Pernahkah hal ini mendjadi per- 
hatian saudara2 sekalian?! Banjak 
orang mengatakan, bahwa kenakalan 
anak Tentara, melebihi dari “anak 
biasa. 

Pendidikan ,,anak 
tentara”. 

Mungkin. “Tetapi sesuatu akibat 
tentu ada sebabnja. Bagi 
jang tiap2 'hari dihadapi oleh Bapa 
dan Ibunja, dapat dibuktikan, bahwa 
pendidikan tjukup perhatiannja, ka- 
rena Bapa dan Ibu saling membantu. 
Tiap saat, bila si Ibu kerepotan dim 
mendidiknja, — bersedialah si Bapa 
mengurus anaknja. Tetapi, kemana 
bapak anak2 kita? ,, Wahai anakku, 
Bapak pergi kedepan, angkat sendja 

|ta, mentjari “nafkah, 
  

Ibu dan adik2, sebentar lagi Bapak 
kembali”. Hanja inilah jang sering 
terdengar untuk menghibur kesepian 

hati anak2 jang telah kehilangan ka 
sih tjinta jang harus diperoleh dari 
Bapakaja. Bahwa sesungguhnja, ke- 
kosongan inilah jang harus mendapat, 
perhatian para Ibu. Anak2 mendja- 
di gelisah karena hatinja rindu kepa 
da bapaknja. Mereka dgn. hatinja 

jang serba masih muda tak  tjukup 
kuatnja untuk mengerti apa tudjuan 

. Bapaknja, meninggalkan — -anaknja 

ketjewa, achirnja putus asalah 
mereka dan kemudian marah2 
kepada Ibunja. 

Sangat nakal anak si A, anak 
B lebih nakal lagi. 

Inilah perkataan jg sering terde- 
ngar dalam lingkungan anak2 ' kita 
dan buah pertjakapan antara para 

isteri Tentara. Maaf, sdr2 sekali- 
an, tidak semua keadaannja demikis 
an. Banjak pula jg hidup aman sen- 
tausa damai dan sedjahtera, djauh 

  
dari suasana kekosongan. Achirulka- i 
lam kami bermohon kehadlirat Tue 

'han agar kita sekalian diberi kekua- 
tan tjukup, untuk dapat  menjertai 
pembangunan negara kita dengan 
Angkatan Perangnja, dengan. 'mem- 
bimbing dan mendidik anak2 kita, 
jg selalu mengorbankan perasaannja, ' 
melepaskan Ajahnja, . mengabdikan 

|diri guna kepentingan Nusa dan 
|Bangsa. Kesedaran dan. kebidjaksana 
an kaum Ibu mendjadi kuntji perben 
daharaan Ilmu Pendidikan diuga. Ma 
rilah wahai kaum Ibu tunaikan sega PURWODADI. 
la usaha, untuk mendjalankan kewa- . 
djiban kita jg mulia, mendidik anak2 . Perluasan Pengadjaran 

“kita, | S.T.P, 

SEKIAN ! Sekolah cTechniek Pertama Pber- 

dah matang untuk pensiun ka- 

Gipensiun menurut peraturan? 

mereka | . 

untuk anakku | 
Idan Ibu”, Tinggallah baik2 dengan 

#berhari-hari itu. Hati rindu sedih dan 

si: 

Memang sefhbis ikatan dinas 
band jg baru oleh mereka jg 

akan datang. 

. Bagi jang memenuhi sjarat2 
badan, dengan sendirinja ia da- 
an Pe verbandnja 
sampai mentjapai umur pensiun 
(42 tatruni bagi tendabany, Bagi 
mereka jang mulai pertama kali masuk tentara ditahun 1945, ini 
berarti rata2 sampai tahun 
1960. Bagi jang sebelumnja te? 
lah turut Peta atau Knil, tentu 
lebih tjepat lagi. Dan kiranja 
tak ada jang akan membantah, 
bahwa dalam Tentara jang mi- 
nimal, untuk dapat melakukan 
kewadjiban sebagaimanapun 
djuga haruslah 
badan jang 
ia sudah bendjasa sebelumnja. 
Maka kepada mereka jang - 
lah dapat memenuhi sjarat ba- 
dan menurut batas-batas peratu 
ran jang telah ditetapkan, pada 
pokoknja sekarang diberi ke- 
sempatan untuk membaharui 
ikatan dinasnja: mereka memu- 
lai ikatan dinas baru itu dengan 
pangkatnja sekarang dan dgn. 
latihan dan pendidikan jang ter 
atur, baik mengenai pengeta- 
huan umum maupun pengeta- 
huan kemiliteran, mereka akan 
dibawa ketingkat jang lebih 
tinggi. Mena 

Pendidikan tenaga baru 
lebih berat. 

Pendek kata, anggauta2 jang 
teah ada dan hendak memba- 
harui ikatan dinasnjia, tidaklah 
seberat sjarat2 pendidikan jg 
harus dipenuhi cleh senaga? ba 
Yu jang may masvk Angka'an 
Perang. Tetapi mereka “harus 
bersedia untuk mengikuti lati- 
han2 dan pendidikan? jang di- 
adakan untuk menambah pe- 
hgetahyan - mereka. 

  

kan ini sudah tentu sangat 
penting, dan merupakan salah 
Satu titik berat dari rentjana | 
pembangunan Angkatan Darat, 
dengan tudjuan supaja mere 
ka dapat melaksanakan tugas- 
nja dalam masa jang akan da- 
tang. E 

Keharusan tugas2 jg. 
akan datang. 

Seandjutnja mereka jang 
dalam tahun 1952 terbukti Su- 

rena umur, dan mereka sidak 
memenuhi sjarat2 badan, akan 

jang telah ditetapkan. Mempen 
Siun golongan kedua ini perlu 
disiapkan dulu dalam jane di- 
Sebut ,subsistensi” untuk wak- 
tu jang ditentukan agar dapat 
dikemba ikan kedalam masja- 
rakat, umumnic disiapkan un- 
Tuk transmigrasi. Selama sub- 
sistensi tersebut gadji dan pe- 
rawatan selama itu tiadalah 
berbeda gari anggautap 'Ten- 

, dipenuhi sjarat2 | 
militant, walaupun 

PenjempurnaanAD | PenjempurnaanAD 
Seperempat "Dari Djamlah Perwirs,, Dan 

(Tentara Akan Berada Ditempat Pendidikan 
I KATAN DINAS utk. waktu 8 tahun bagi anggauta? tenta- 

HR radari Angkatan Darat sekarang telah hampir berachir. 
Jg sekarang | harus diadakan ver- 

J mempunjai sjarat? badan jg mini- 
mal, dan jg masih bersedia utk babakan » : 
yannja. Mereka jg memenuhi sjarat2 tsb. akan mendjadi modal ki- 
ta buat menjusun Kern Tetap sebagai pendidik Tentara Rakjat jg 

Djuga dari padanja utk menjusun Staf-Staf dan dja- 
ng dan menjusun kesatuan? tetap utk keamanan dalam ne- 

“)geri, Bada azashnja. tidaklah perlu 

ist. menurut peratu- 

ada kegelisahan. 

pendidikan2 tsb. perlu sekedar 
ketjerdasan umum, jan 3 
diartikan diploma2 S.M. atau 
lainnja, tetapi sekedar kedjer- 
dasan umum jang chusus 'un- 
tuk mengikuti peladjaran, De- 
ngan kesempatan ini, maka ter 
bukti tiap orang jang berke- 
mayan dapat dalam tempo jg. 
disediakan mentjapai tingka- 
tan jang diperlukan itu. | 

ea Kekurangan2 akan 
perwira-bintara. 

Untuk seterusnja rentjana 

dapat masuk sekolah perwira, 
perwira pertama, jang .baik ma 

| Suk sekolah perwira menengah, 
ydst. Dan salam masa perang 
| tentu dapat zouder sekolah2 itu 
dengan tjara luar biasa naik 
-berhubung djasa2 dimedan per 
tempuran. 

Perwira? dan kader ehawatir, 
kalau2 pengurangan djumlah2 
Bn. Inf, (lain2 keserdjataan se 
baliknja akan ditambah), bah 
Wa ia akan kekurangan tempat. 
ebenarnja dalam Bn2 Inf. jg. 

“sekarang rata2 kekurangan per 
wira dan bintara. Karena 'tu 
masih mengchawatirkan, 'apa- 
kah tjukup perwira dan bintara 
untuk Bn.2 jang akan datang, 
jang walaupun djumlahnja akan 

  

  
Pendidi- j 

kan2 dan latihan2 iang diberi- 

  tara lainnja. . Adalah keharus- 

an bahwa untuk tugas2 
akan datang 'perlu pendidikan 
kembai untuk menambah mo- 
dal pengalaman jang telah ada. 
Setiap anggauta Tentara Tetap 
jang sekarang wadiib dan ber- 
hak masuk sekolah2 jang di- 
tentukan untuk Pangkat dan 
kesedjahteraan atau djawatan 
nja. Untuk dapat mengikuti 

jang , 

|Aneka Djawa Tengah 

dikurangi sampai 2/3. Ketjwali 
itu dengan rentiana pendidikan 
jang sekarang berarti 1/4 (se 
perempat) dari djumlah perwi 
ra. dan bintara akan berada di 
tempat2 pendidikan sehagai pe 
ladjar jang akan mendjadi in 
structeurs. 

Bagi peradjurit djuga umum 
nja berlaky perbandingan? tsb. 
Dan ketiuali itu perlu djum- 
lah2 jang besar untuk pemben- 
tukan hulpwapens dan djawa- 
tan2. Selandjutnja untuk me- 
ngisi kekurangan2 tia'on 'per- 
wira dan bentara bagi pemba- 
ngunan hulpwapeng dan dien- 
Sten diusahakan . sedapat-da- 
pat darj Inf jang memenuhi 
sjarai2 sekolah. Selebihnj, ter 
paksa diadakan penerimaan 
anggauta? baru. Dengan s'ng- 

katnja tidak perlu kegelisahan, 
kalau2 nanti tidak mendapat 
tempat. Dengan keich asan dan 
kesedaran berdiuang untuk Ne 
gara. maka tiadalah usah ada 
kegelisahan. Sebaliknja srdah 
lah semesiinja pula, bahwa 
penghargaan Negara terhadap 
mereka, jang akan meninggal- 
kan dinas Ten'ara. maupun is. 
akan menetav da amnja, ha- 
rus diwudjudkan dengan ija- 
ra2 jang tersebut tadi. 

KONGRES S.B. DJAW, PER- 
TANIAN RAKJAT. 

Kemarin siarg dalam rapat ang 

gauta Serikat Buruh Djaw. Pertani 
an Rakjat tjab. Semarang telah dipu 
tuskan, mengirimkan sdr. Wagimin 

ke Kongres SB.D/P.R, seluruh In- 
donesia jg akan dilangsungkan di 
Surabaja, dari tg. 7 sampai 11 Okt. 

j-a.d. ini. S,B.D.P.R. tjab. Semarang 
akan membawa beberapa usul dari 
para anggautanja jg “akan ditetap 
kan dalam surat. 
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SERA, TS 
Peringatan hari ulang 
RRT ke III di Solo. 

Rebo malam jl. digedung Sar 
sono Suko Lodjiwetan Solo tlh. 
dilangsungkan malam resepsi 
guna memperingati Hari Ulang 

| Kahun ke-HI berdirinja RRT, 
jang diselenggarakan oleh ma- 
sjarakat Tionghwa di Solo, Se- 
lain. -olsgh golongan  Tionghwa, 
resepsi tersebut dihadliri pula 
oleh wakil2 pemerintah, partai2 
dan organisasi2 serta beberapa 
undangan lainnja. Dim. pem- 
bukaan resepsi tsb, oleh Wakil 
Ketua Panitia Peringatan, Liem 
Tjien Miauw, diuraikan dengan 
Singkat arti dari hari besar ter- 
sebut bagi bangsa Tionghwa, jg. 
kemudian “disambung dengan 
pedato sambutan dari Saptogiri 
jang berbitjara atas nama Re- 
siden Surakarta. Olehnja anta- 
ra lain diharapkan agar RRT 
madju pesat untuk kesedjahte- 

  
'raan perikemanusiaan di Asia 
Chususnja - dan dunia pada 
Lumumnja. 

Resepsi tsb, dimulai 
, menjanjikan lagu kebangsaan 
Indonesia dan Tiongkok, dan ke 
mudian disusul dengan tari2-an 
dan njanjian2 Tiongkok baru. 
Jang menarik perhatian jalah 
pertundjukan tarian Djawa jg. 
dimainkan oleh pemudi2 Perana 
kan Tionghwa, 

Bazaar Kie Tok Kauw 

Hwee. 
Pada tanggal 3 dan 4-10 ini, 

oleh Kie Tok Kauw Hwee Solo 
diadakan Bazaar bertempat di 
Tjojudan Tengah (Keparen). 

Keuntungan bersih dari Ba- 
zaar tersebut adalah untuk men 
dirikan geredja Protestan jang 
beajanja. sebesar Rp. 150.000. 
Bazaar tsb dibuka pada. djam 
16.00 hingga diam 22.00 malam. 

dengan | p 

wodadi kini bermaksud. “akan mem- 
perluas Pengadjaran2-nja, dengan di- 
tambahnja bagian Mesin: guna me- 
laksanakan ini fihak S.T.P. Poer- 
wodadi dalam sedikit waktu lagi 
akan menerima sebuah mesin Diesel 
dengan - kekuatan 33 P.K. dari jg 
berwadjib. Adapun sampai seka- 
rang “bagian? jang telah ada ialah 
bag.. Kaju dan bag. Besi, Djumlah 
murid & 210 dalam tahun ini, 

Guna keperluan ini selandjutnja 
direntjanakan pendirian Gedung “S. 

I,P. dengan rentjana beaja Rp. 638. 
000., dan akan 'di-dirikan di Djalan 
Kepatihan Poerwodadi. Selandjutnja 
diterangkan “bahwa rentjana tsb. 
dalam tahun 1950 sudah diadjukan 
kepada jang berwadjib, tetapi sa- 
jangnja sampai sa'at ini belum dju- 
ga ada keputusannja. (Corr.). 

PATI. 

Penjumpahun DPDS Kab. 
Pati gagal. 

Penjumpahan dan pelantikan 
5 Orang anggauta DPDS Kab. 

ati iang semestinja dilang: 
sungkan pada 12.30 Sept. 52 
terpaksa tidak dapat dilaku- 
kan, karena 2 orang angg. DPD 
dari fihak Masiimi tidak 
hadlir dalam sidang pad, hari 
itu. Sepert: diketahui, setelah 
DPD lama menjatakan mengun 
durkan diri dihadapan sidang 
pada tg. 2 Sept, 52. pada 'hari 
itu djuga telah 'berhatsi diada 
kan pemilihan DPD baru jang 
terdiri dari: 2 orang dari Ma 
sjumi 1 orang dari P.NI, dan 
2 orang lagi dari Petani, jang 
dianggap oleh Masjumi  mem- 
bawa pula suara dari PN.I. Da 
lam sidang pads tg. 30 Sept. 52 
itu, waki! dari fihak Masjumi 
menjatakan keberatannj, pe 
njumpahan dilangsungkan kari 
itu dan berpendapat, bahwa 
susunan DPD itu sudah tjukup     representatief danslebih dapat 
dipertjaja daripada DPD lama, 

  

8 tidak 

pendidikan diatur sedemikian, 
Sehingga peradjurit jang baik 
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— EMENDJAK PROELAMASI kemerdeka'an Indonesia 

ganisasi pertahanan, maka terbentuklah pada tgl. 5 Octob 
jat atau disingkat T.K/R. Ini suatu langkah pertama ke: 
pisasi dan berdisiplin. Pada waktu Tentara Keamanan Rakj: 
Fengah ini 'kita mempunjai 4 buzh Divisi: Sebagai Pang 

, Panglima Divisi Panembahan Senopati di Solo, jang 
lum diketahui siapa jang mendjadi pembunuhnja. 2. Djendrz 
visi di Salatiga, jang Kemudian pindah di Pati dan terkena 
dral Majoor Sudarsono, Panglima Divisi di Jogjakarta jang 
Sudiro, dan kemudian diganti lagi oleh Djendrat Majoor 
gelang. 4. Pamglima “Divisi | ke-empat adalah Djendral“Majot 

   Si 
    

    

      

  

   

   

    

, Untuk menjempurnakan  Or- 
suatu Tentara Keamanan Rak- 
Iu alat kekuasa'an jang berorga- 
baru terbentuk, maka di Djawa 

Djendral Majoor Su- 
Paten Jetam hingga kini pe- 

  
or Djatikusumo, Panglima Di- 
1 Divisi Ronggolawe. 3.  Djen- 
iganti “oleh Djendral Majoor 

  it jang selandjutnja pindah di Ma- 
“Sudirman, jang setelah diangkat 

    

» Salah satu peristiwa historis dan sangat penting dalam sedjarah 
'Angkatan Perang kita ialah ketika kepada beberapa kompi ang 
gauta D.I. jg telah menjerahkan diri diberikan tanda ke-anggau 

taan TNI. Gambar: Pemberian tanda anggauta tsb. di Pekalo- 

ngan, di an oleh kolonel Gatot Subroto, waktu itu panglima 

Divisi Pangeran Diponegoro. .... ii... KA K3   
    

  

Sovjet Tak Akan Serang Blok Barat 
Sistim Kapitalisme Makin Dekati Kehantjurannja. 

W ERDANA MENTERI Sovjet Uni Josef Stalin hari Kemis tu- 
lis dalam madjalah ,,Bolshevik”, sebuah madjalah mengenai 

teori dan politik, bahwa sistim' Kapitalisme mulai hantjur sebagai 
akibat dari Perang Dunia II dan bahwa krisis ekonomi Kapitalis 
me semakin mendjadi. Stalin mengrangkan, bahwa sesudah Pe- 
rang Dunia II negeri? Kapitalis kehilangan pasar?nja dan untuk 
menutup kesukaran? mereka, maka negeri? tadi mengadakan Ren- 

Pengakuan Stalin 

  

mendjadi Panglima Besar T.K,R. diganti oleh Djendral 
Djendral Majoor Gatot Subroto dan terkenal sebagai Di 

Baru sadja ada sepuluh hari berselang dari saat.ter 
tuknja Tentara Keamanan Rakjat ini, pada pertengahan 
bulan Oktober 1945, kita sudah mulai mendapat udjian ja 
heibat, udjian mana ialah waktu terdjadi pertumpahan d 
antara Tentara dan rakjat kita melawan Kido-Butai di 
ngaleh, jg terkenal dengan ,/pertempuran lima hari”. Per 
puran lima hari ini berachir setelah tertjapai persetud: 
untuk menghentikan tembak menembak antara pimpin 
Kido-Butai dengan Gubernur Djawa Tengah Mr. Wongsone- 
goro. Tetapi belum lagi darah mendjadi dingin pada tg: 18 
Nopember petjahlah pertempuran aniara tentara Inggeris dg. 
tentara serta rakjat Indonesia sebagai akihat dari provokasi 
Belanda untuk mengadu-dombakan “tentara Inggeris denga 

| rakjat Indonesia. Pertempuran jang kedua di Semarang tni 
| segera disusul dengan pertempuran2 di Ambarawa serta lain? 

tempat dipulau Djawa. Didalam pertempuran jang makin ber- 
kobar ini mulailah tentara Inggeris mendjatuhkan bom2nja. 

    

   

  

    

      

   
   

      

1   
: sutirto 

anan Gunung Djati. 

" Jumpuhkan, 

dan kemudian datang 

agressie Belanda jang 
an kedua dimulai. Dan pada saat dima 

na perang gerilja makin menghebat 
itu, gerakan Darul Islam di Djawa 
Tengah, pada tg 26 April 1949 mu- 

| lai tampak ketegasan tjoraknja. Fi- | 
— hak Belanda gemetar t 

, pasukan gerilja 'kita. Betapa nekad- | 
' nja pasukan2 gerilja di Solo, tidak 

menghadapi 

“perduli malam maupun waktu siang, 
begitu sadja berani metjekik leher pa 
ra serdadu2 koloniaal ditengah dja- 
lan. Bahkan 'hanja dengan stengun 

| sadja peda waktu sore dengan ga- 
|gah berani menembakit “para opsir2 
“Belanda jang sedang berpesta di har 
moni dalam djarak dekat. Dan siapa 
kah jang dapat melupakan serbuan 
umum di Jogja pada tg 1 Maart 1949 

  

  

   

  

   

  

   

    

   
    

  

                  

     
   

   

      

   

      

    

   
      
     

'Ika) menerangkan kepadi IS 
bahwa Djepang ,,masih tetap 
merupakan anf'jaman pisau bela 

»Belati
” 

£ besar Korea Selatah di 
Amerika Serikat hari Rebo sa 
telah berunding selama 45 me 

'nit dengan Alexis Johson (ke 

ala urusan Timur Djauh dari 
ementerian luar negeri Ameri 

epada pers 

ti bagi Korea' dan menambah 
kan, bahwa apabila ada kemung 
kinan baru untuk - mengusaha 

Djepang 
Avtjaman Bagi Korea— 

You CHAN YANG, duta- 

  

   
    
    

  

   

    

     
       

    

  

kan perdjandjian persahabatan 
antara Djepang dan Korea Se 
'latan, maka inisiatif barus da 
tang dari fihaknja ' Djepang. 
You Chan Yang melandjutkan: 
»Apabila Djepang selaku nega 
ra tetangga jang baik ingin hi 
idup rukun dengan Korea Se 
|latan, maka mereka harus me 
njingkirkan persengketaan de 

   

  

  
Kemerdekaan negara kita belum sempurna djika keamanan  selu- 
ruhnja belum dapat ditjapai, demikian kerap kali diutjapkan oleh 
pemimpin2 kita. Sebagian rakjat. masih sesat pikiran. dan menim 
bulkan katjau disana-sini. Gambar atas: Angkatan Darat dalam 
gerakannja mengadjar gerombolan, mengadakan pembersihan di 
desa2. Gambar bawah: mereka pun 

    
tjaua Marshall mengobarkan perang di Korea dan mempersendjata 
diri kembali. 

Rusia Cha- 
(“1 watir 

  

Untuk melenjapkan antja- 
man bahwa perang dunia baru 
merupakan satu hal jg tak da 
pat dihindarkan lagi, maka 
peru sekali imperialisme di- 
hantjurkan. Menurut “Reuter”, 

|. Tetapi dengan penghamburan bom2 
| mereka itu, bahkan menambah sema- 
ngat serta keberanian rakjat kita un- 
tuk terus berdjoang mempertahankan 
setiap djengka| tanahnja. “Sehingga 
begitu tentara Inggris mulai: menggu 
nakan bom2 mereka, pada esuk hari- 
nja itu pula Magelang sudah dapat 
kita rebut kembali. Oleh karena ke- 
hilangan akal rupanja maka pesawat 

ge, jang terdapat “ disalah satu 
tempat dimedan pertempuran Ke 
pada Pemerintah waktu K.N.LP, 
bersidang di Surakarta. Didalam 
keadaan jang makin lama pertem 
puran semakin berkobar itu, Pen 
tara Keamanan Rakjat jang ba- 
ru sadja lahir itu sudah dapat 
memulai mengadakan latihan se 

S:alin menulis karangan buat 
“Bolshevik”, jg berkepala “Me 
ngerai Soal2 Ekonomi dari So 

#sialisme di USSR”. Madja'ah 
ini diterbitkan oleh Sentral Ko 
mite Partai Komunis Sovjet. 

Stalin akan robah satu: 

teori Lenin. 

Pangkalan USA Di Den. 
mars Rapakan Autja- 

man Baginja 

EMERINTAH Rusia ha- 
ri Rebo malam mempe- 

ringaikan, bahwa adanja pang- 
kalan Amerika di Denmark di- 
anggap sebagai suatu antjaman 
bagi Pisia dan negars2 lain- 
nja Gi Laut Timur. Peringatan 
ini dimuat dalam sebuah nota 
jg dikirim kepada menteri luar 

ri Denmark. Dalam nota 
itu ditambahkan, bahwa pe 

  
Up seterusnja mengatakan, 

“bahwa karangan Sialin tadi 
adalah jg pertama kali sedjak 
Djui 1950, ig dimuat dalam 
hariap “Pravda” jaitu tentang 

!jara besarfan bertempat di Bo- 
pembom ROYAL AIR FORCE dgn | robudur. Memang! Meskipun ma 
setjara mata gelap pada tg 25 No- Isih berapa takun lagi kita karus| 

hingga terkenal “dengan sebutan ,,6 
djam di Jogja” 1tu???? Demikian pula 
hebatnja gerilja di-daerah2 Purwo- 
dadi, Magelang, Purwokerto, Peka 
longan dil. 

“Div. Diponegoro. 
K.M.B, ditanda tangani. Dja- 

wa Tengah jang sebelum-agres 
sie Belanda jang kedua dimulai 

' | masih mempunjai 2 buah Divi- 
'Si, sekarang hanja tinggal 1 di   vember 1945 nengebom zender2 Ra- 

dio “di Solo dan. Jogja. Bombarde- 
ment ini pada tg. 2 November 1945 

| dilandjutkan lagi terhadap Balai Per 
temuan Umum dan gedung . musium 

| Sono Budojo di Ibu Kota Jogjakarta. 
'perdjoangan rakjat jg 

telah bertekad bulat ini, tak kenal gen 
far sedikitpun. Bahkan Benteng Ba- 
njubiru pada tg. 5 December 1945 su 
dah djatuh kembali ditangan rakjat. 

Merebut kembali 

Ambarawa. 

bertempur tock.... mutu kekuai 
an wadjib kita bangun dan sem- 
purnakan. 1 

Clash 
Tiba2, dengan alasan jang: 

ada2kan, pada ig 21 Djuli 
1947 Belanda menjerang  Re- 
pubiiek kita dari segala djuru- 
san, dan baik dari darat, Jaw 
maupun dari udara. F 

Pesawat Dahkota jang mem 
bawa oba'2-an dari Singapor 
(untuk Republik ditembak dja- 

    
   

    
   
    
   
   
   
    

  

   
     

“Iponegoro dengan Ko onel 
#visi. Ialah Divisi Pangeran Di- 

Ga- 
ot Subroto sebagai Panglima- 
ja. Tambahan datang 4 Batal- 
on dari tentara KNIL, Berat 
asa hati semula. Dulu lawan, 
korang. didjadikan kawan. 

( i... apa boleh buat. Demi 
entingan negara, mereka 

Kita terima. Kita madju terus 
Disamping membangun forma- 
sigan me'atih tenaga achli, 
Territorium IV Divisi Pange- 

mahir mempergunakan tank2, 
jang selalu sedia 'ber-operasi Jjika perlu. 
  

Walau Sistim 

Beberapa Negsra Dapat Hidup Damai Ber: 
sama: Sambutan Harian Rakjat Peking 

Konperensi Perdamaian Dimulai. 
ONPERENSI PERDAMAIAN Asia dan-Pasifik di Peking 
hari Kemis telah dibuka, demikian diberitakan oleh radio 

Peking jg terdengar di Tokio. Sidang pertama dari konperensi ini 
telah diadakan di ,,Gedung Hawai” Peking. 137 Orang delegasi 
jg mewakili 37 negara, "menurut radio Peking, telah menjatakan 

hendak mengusahakan perdamaian dunia. Kuo Mo Jo jg meng- 
utjapkan pidato pembukaan mengatakan bahwa bangsa? Asia dan 
Pasifik telah berdjoang utk perdamaian dan sangat memperhati- 
kan soal mempertahankan perdamaian. 

ta2 orang laki2 dan wanita, de- | 

ngan Korea Selatan dan daripa 
da berusaha ,,menakut-nakut- 
kan Korea Selatan”, lebih baik 
berusaha mengadakan saling pc 
ngertian baik antara kedua ne 

| gara bersangkutan”, 

Diterangkan iagi, bahwa ia 
adalah memimpin delegasi Ko- 
rea Selatan jg berunding dgn 
Djepang dalam bulan April 

Juntuk mengadakan perdjandji- 

an persahabatan antara kedua 

negara tsb. Dalam hubungan 

lini ia berkata, bahwa Djepang 
li#e'ah menghentikan perundi- 
ngan setelah lebih dulu menga “ 
djukan tuntutan jg bukan2 ber 
talian dengan hak2 milik me- 

reka di Korea Selatan dan min 
“a pembajaran ganti kerugian. 
Permintaan ini memuakkan, 

demikian -katanja “karena dim 
perdjandjian perdamaian dgn 
Djepang dengan djgas ditjan- 

tumkan, bahwa tidak ada hak- 
nja lagi di Korea”. (UP). 

Bahan Titanium 
Akan Dipergunakan Se- 

bagai Bahan Kapal 
Terbang 

” NGKATAN udara Ameri 
” ka Serikat mengumum 
kan hari Kemis, bahwa pemakai 

  

  
merintah Denmark -harus ber- 
Yanggurg  djawab akan akibat 
jg: mungkin dapat timbul. Nota 
Basia itu agaknja adalah akibat 
keterangan resmi jang dismum 
kan oleh pemerintah bean 

mang    

negara? jang tergabung dalam. 

pakt Atlantik mendirikan pang 
kalan di Denmark guna dipakai 
dalam djawan damai dan menge| 
pai hal ini sedang diadakan pem 
bitjaraan dengan pemerintah 
Amerika Serikat. 

Dalam nota Rusia itu ditun 
djukkan akan ke'erangan jg 
serdah2 jg mengatakan bahwa 
negara2 asing idak diidjinkan 

membentuk pangkalan di Den- 

mark- dalam djaman damai. 
Pembentukan pangkalan jang | 

mempunjai tudjuan agresi ter 
hadap Sovje: Rusia, demikian 
nota Rusia itu, dianggap ber 
lawanan dengan djandji Den- 

mark kepada Rusis jg menga- 

takan, bahwa Denmark tidak 

akan menggabungkan diri ke- 
pada suaty aliran poitik ig 
memusuhi Rusia. Selandjut- 

nja ditegaskan, bahwa diper- 
,kenankannja pasukan2 asing 
ad, di Denmark tidak .dapat 
dibenarkan berdasarkan per- 
timbangan “pertahanan kare- 
na Denmark pada hakekatnia 
tidak teranijam, demikian nota 

tadi. (UP), $ 

Achir Riwa- 
jat Djubah 

Kini Harus Diganti 
Dgn Pakaian Barat 
Be aa urusan Ppa- 

“Ykaian nasional Mesir te | 
lah mengusulkan supaja peme 
rintai, Mesir menentukan, bah 
wa kaum laki? Mesir haris me 
makai pakaian Barat sebagai 
ganti djubah dan sorban, Sub- 
komisi itu selandjutnja menja 
rankan supaja pemerintah me- 
ngambil tindakan jang memung 
kinkan orang dapat membeli 
pakaian Barat dengan harga 
murah, Lebih dahulu pembesar2 
dan mahasiswa harus diperio-' 

| tahkan memakai topi Barat. 

a
n
a
 

aa 

  

   
| nja sudah djuga menemukan se 
| buah ,,bom busuk” dekat din- 

ih 

| 
N 

5 

| YUskl tadi kini di'eruskan kepa 
da komisi lengkap tentang pa 
kaftan nasional. Setelah ini, 
akan disampaikan kevada men 
teri urusan sosial. “Seperti di 
'ketlihui, pemerintah Nadjib se: 
dang berusaha untuk memper- 
modern Mesir. (UP.), 

  

BOM BAKAR DIKETEMUKAN 
DEKAT KEDUTAAN AME- 
RIKA Di TOKIO. 

Polisi Djepang hari Ke- 
mis slah menemukan ti- 

— ga buah bom bakar disuatu tem 
pat kosong disamping gedung 
kedutaan Amerika Serikat di To 

| 'kio, Bom2 tersebut diketemukan 
| sesudah ada pemberi tahuan 
| dengan telpon. Djarubitjara ke 

dutaan selandjutnfa mencrang 

an bahwa polisi Rebo malam 

ing gedung kedutaan sebelah 
“barat. Pun kali ibr bom dikete 
mukan setelah ada orang jang 

memberi tahukannja dengan   

“karang sudah tiba saainja utk 

Soal bahasa. Dalam karangan- 

nja dalam “Bolshevik” tadi, 
'Stalin membandingkan usaha2 

Dan pada tg. 15 -bulan itu 
Gjuga dengan pimpinan. Djen. 

Majoor Sudirman Seluruh Am-   negara? Kapilais sesudah pe- 
rang dunia II ini sebagai “se- 
orang jg hampir tenggelam, jg 
memegang erat2 sepuijuk dje 
rami” Dikatakannj, bahwa se 

merobah salah satu teori Lenin,, 
ig Gisusunnja ketika tahun 
19165. Teori je dimaksudkannja 
iadi berbunji: Walaupun Kapi 
talisme misi lapuk, akan te- 

tapi Kapitaisme sebagai satu 
keseluruhan tumbuh makin tje 

barawa dapat kita rebut kem- 
bali, Atas djasa beli2zu itu Ma- 
ka pada tg. 18 Desember 1945 
Djendral Majoor Sudirman di- 
angkat mendjadi Panglima Be- 

sar Tentara Keamanan Rakist 
dengan pangkat: Djendral. Ada 
pun jang diserahi untuk me- 
megang Komando Markas Pim- 
pinan Pertempuran Djawa Te- 
ngah atau singkatnja M.P.P. 
Djawa Tengah dan “berkedudu-   pa: daripada dimasa jg lam- 

pau. Teori ini tidak lagi benar, 
kata Stalin, karena keadaan2 
jg timbul sesudah Perang Du | 
nia MH, 

Perihal propagan- 
da perang 

Dalam karangannja tadi  Sta- 

lin tulis, bohwa nerara?2 Kapita- 

Iis dalam propaganda “mereka 

bergembor?2 bahwa Sovjet Uni 

adaloh pegara jang agresif. , Ta- 

pi”, kata Stalin”, “mereka sendi- 

ri tidak pertiaja, karena mereka 

Ihat politik perdamaian  Sovjet 

dan mereka tahu bahwa Sovjet 

Uni tidak akan menjerang mere- 

ka”, Dapat ditarik kesimpulan, 

bahwa tidak “dapat terhindarkan- 
Inja perang diantara negara? Ka- 
pitatsitu tetap benar, kata Sta- 
Iin. , Untuk melenjapkan ketidak- 

« spat-dihindarkannja perang per- 
Iu sekali imperialisme dihantjur- 

Tan? 

2 Teori jang dianggap 
sudah tak benar. 

Dalam ramalannja bahwa sis 
tim Kapitalis sedang runtuh, 
Sialin mergatakan bahwa ada 2 
teori jang dikemukakan sebe- 
lam Perarg Dunia HI — jang sa 
tu teori Lenin dan lairnja (sori 

| Stalin sendiri — jang dadah ti 
dak Jlagi benar. Stalin menga- 

  
| djukan 2 pertanjaan kerada di 
jai sondiri: 1. Thesis Stalm ten 

dar? selama krisis umum Kavi 
talismo berlangsung, Masih be 

narkah ini? 2. Thesis Lenin jg. 
mengatakan, walaupun Kavita- 

talismo sebagai keseluruhan 
tumilih lebih tjepat) daripada 
jang sudah2. ,,Saja berpenda- 

wat, baba ini tidak 'bisa dibe 
parkar lagi,” kata Stalin. 

Berhubung dengam keadaan2 
“baru jang timbul bertalian de 

ngan Perang Dunia II, maka ke 

-dua thesis tadi boleh dianggan 
sudah hilang kebenarannja” 
dan Fikatakan bahwa keadaan 

'pasar2 dunia bagi negara2 Ka- 
pitalis bertambah buruh dan 
bukan bertambah baik. 

Pertentangan antara 
Kapitalis lebih besar. 

Menurut Stalin, pertenta- 
antara negeri2  Sosialis n ' 

dan Kapitalis adalah lebih be 

tang stabilisasi relatif dari pa 

lisme mulai lapuk, tetapi Kapi | 

kan di Salatiga, jang semula 
diserahkan kepada ' Kolonel 
Holland Iskandar, kemudian 
diganti oleh Letnan. Kolonel 

| Sunarto Kusumodirdjo dengan | gara 
Gisamp.ingi oleh pemuda Iskan- | : 
dar dari Lasjkar Rakjat. Disi- 
niah mulai tampak djelas ke-: 
pahlawanan Komandan2 Kesa- 
tuan baik jg bertempur di me 
|dan barat jakni daerah diseki- 

tar Djerakah sampai Gunung 
Pati, di medan Selatan ialah 
meliputi Gunung Pati hingga 
Ungaran dan sekitarnja, mme- 
dan Tenggara meliputi diseki- 
tar Mranggen sampai Kudu, 
serta dimedan Timur jang mMe- 

Niputi daerah Genuk sampai di- 

pantai Utara. Dan titak boleh 

kita lupakan untuk mentjatat 
kedjantanan dari “para pemu- 
da2 peladjar kita jang berdjo- 
ang didalam kesatuannja dan 
terkenal sebagai Lasjkar Kere, 
jang kemudian mendjadi inti 
dari Brigade 17 ataw lebih di- 
kenal dengan nama Tentara 
Peladjar. 

Barisan usung2. 
Kalau pada waktu itu dilain 

tempat ada segerombolan orang2 

jang bermode B.O.0. atau  dje- 
lasnja Barisan Oesoeng-oesoeng, 
maka pemuda? kita jang berteni 
pur mati?an tadi berhasil menje- 
rahkan sedjumlah harta-benda 
(oorlogsbuit) jang sangat berhar     
  

Betapa gagah dan perkasa 
kadet2 AURI kita. Inipun 
satu “peristiwa dalam sedjarah 
Angkatan Perang jang perlu 
ditjatat. Beberapa kadet Auri 
lulus dari latihan di Bandung. 
Mereka berdiri berdjedjer me 
nerima ufjapan selamat dari 
air-commodore Suriadarma. 
Tanggung dalam beberapa 
waktu sadja nanti AURI kita 
akan dapat mendjadjari keme 
gahan beberapa negara besar 
di dunia dalam hal pertaha- 
nan udara. 

    

      
talis, tetapi ini hanja benar da 

bahwa ketika tahun 1939 nege 

| ri2 Kapitalis berperang jang sa 
tu lawam jang lain. Menurut 

Stalin, ini disebabkan karena 

erang melawan negeri2 Sosia 

'Tis adalah lebih berbahaja, kare 
na perang sematjam ini menim 
bulkan soal apakah sistim Ka 
pitalisme akan davat langsung 
hidup. (Antara-UP.),   “ 

sar daripada antar-negara-Kapi | 

lam teorinja, Dikemukakannja, ' 
d 

1 

| s 

     tuh oleh pesawa: pemburu Be- fran Diponegoro pun mengirim- 
landa. Gugur didalam sera- kan pasukan2 penggempurnja 
ngan tsb. antara Jain pedjo- ke Territorium VI (Indonesia 
ang2: Hadisu'jipto, Dr. Abdur- Timur). Antara lain terdapat 
rachman Saeh alias Dr. Overste Suharto, Oversie Sudi-     

  

Konperersi itu dengan bulat 
telah memilih Liu Ning (Tiong 
kok) sebagai sekretaris djende- 

ralnja, demikian radio Peking. 
Ahli2 bahasa akan menterdje-   bel, Hadisumarmo dll. Ter o-. 'arto serta. Oversie Slamet 

rong oleh semangat untuk me /Rijadi jang kedua belakangan 
ngadakan remba asan, 2 or3Bg ini hirnja gugur didaerah 

pemuda Gatotkatja kita sekali- | Maluku... 
pun hanja dengan pesawat BEA aa pita .Op erasi. M.T. 

e Tn 0 uang Da - Ta Sementara itu pada awal bu 

ah Semarang kota pendudu- | an Agustus 1950, seluruh ke- 
Kan belanda. Masa beredar, |iiatan kita didaerah Kedu di: 
waktupun beralih. Sukar Pe an Menag n 2 
nuh duri rintangan djalan ig. bawah pim pinan Overste Jani 

harus kita tempuh sebelum terpaksa dikerahkan untuk Toer 

alat kekuasaan didalam ngadakan penggempuran ter- 

tumbuhannja dapa: mendjadi hadap gerakan A.O.I. (Angka- 

Sesuatu jang sungguh2 dapat | tan Cemat Islam) dengan Bn. 
didjadikan pegangan bagi ne- | Lemah-lanang beserta Kjai So- 

malangu-nja jang njataZ ber- 
ia me rang. Dim 

Pembunuhan kol. Sutarto. Na Tae an te balita 

(Tentara Keamanan Rakjat gerakan A.O:I. didaerah Kebu- 
dirobah mendjadi Tentara Ke ren ini sudah dapat kita lum- 

  

   

   

    

  

  

selamatan Rakjat. Tentara Ke- ' 
seamatan Rakjat segera diro- 
“bah pula mendjadi Tentara Re- 
publik Indonesia. Kemudian... 
pada tg. 5 Mej 1947 oleh Presi- 
den ditetapkanlah untuk mem- 
persatukan Tentara Republik 
Indonesia dengan Lasjkar2 
mendjadi Saty Tentara resmi, 
dengan nama: TENTARA NA 
SIONAL, INDONESIA”, Demi 
kianlah pada hakekainja, se- 
mendjak terijapainja perdian 
djian Renvi le, udjian2 makin 
terasa berat bagi TNI. kita. 

Dengan singkat sadja dapat 
kita utarakan antara lain sbb: 
Ditinggalkannja daerah2 kan- 
tong oleh T.N.I. jang sebagian 
besar berada di Djawa Barat 
dan adz sebagian pula jane ter 
masuk dalam wilajah Djawa 
Tengah disebeah Barat, ada- 
lah merupakn Daerah jang va 
cum dan Japat pula menju- 
burkan aliran2 jang extreem, 
aliran mang disini jang umum- 
nja disebut Gerakan Darul Is- 
lam Kartosuwirjo. Be'um lagi 
usaha Pemerintah R.I. berhasil 

dalam usahanja menarik D.I. 
Kartosuwirjo, kita sudah, dike- 
djutkan oleh peristiwa terbu- 
nuhnja Panglima Divisi II Pa- 
nembahan Senopati Kolonel 
Soetarto dengan sekonjong-ko- 

2 njong, ah 

Pahlawan2 gerilja. 

pertempuran antara kita sama kita pa 

Pada esuk harinja lantas terdjadi pe- 
sbrebutan kekuasaan di Madiun oleh 

P.K.I. Muso. Tetapi baru sadja pem 
berontakan P.K.I. Muso dapat kita 

  
— 

. Kemudian disusul dengan petjahnja | 

da tg. 17 September 48 dikota Solo. | 

puhkan, adapun 'sisa2nja ke- 
mudian Menggabungkan diri 

dengan D.I. di Djawa Barat. 

Baru sadja soal A.O.I. ini sele- 
sai, sudah disusuj dengan ke- 
katjauan jang ditimbulkan oleh 
gerombolan grajak Gi M.M. 
Complex. Tentara kita bertin- 
dak. Gerakan pembersihan ini 
terkenal dengan sebutan ,,Ope- 
xasi M.T. II” dan dimulai dlm 
bulan Pebruari 1951. Semen- 
tara itu 1 kompie dari Lekas 

kompie Andi-Azis jang mem- 

berontak di Makasar can 

'achirnja menjerah, ditambah- 

kan lagi kedalam Divisi kita. 

Kemudian disusul lagi dengan 

pelantikan '1 kompie Sunan 
Kalidjaga dari kompie D.I. jg. 
menjerah atas seruan Perdana 
Menteri Moch. Natsir. 

Pembrontakan ex 

Bn 126. 

mahkan pidato2 dalam waktu 
jang persamaan ke 'bahasa2 
Tionghoa, Inggeris, Rusia, Spa 
njol Djepang dan Korea. Dlm 
konperensi itu selandjutnja ha- 
dir 24 orang penindjau dan wa- 
kil organisasi2 seperi Dewan 
Perdamaian Dunia' Federasi 
Serikat Sekerdja Sedunia dan 
Federasi Pemuda Demokratis 

Sedunia. Bi 
Demikian siaran radio Pe- 

king iang djuga terdengar di 
Hongkong, Mengenai konperen- 
si perdamaian ini kantor berita 
N.CNA. selandjutnja mewar- 

takan sebagai berikut, 

Utjapan slamat Dr. Joliot 
: Curie. 

Presiden Dewan Perdamaian 
Sedunia, Dr. Jo:iot Curie, telah 
menjampaikan utjapan selamat 
kepada konperensi perdamaian 
Asia dan Pasifik jang dimulai 

hari Kemis di Peking. Memper- 
tahankan perdamaian di Asia 

berarti menjelamatkan berdju- 
  

tara kita didalam usahanja mem- 
bersihkan gerakan2 'jang memba 
hajakan hagi keselamatan nega- 
ra. Tetapi meskipun begitu ba- 
njak gangguan2 jang kita hadapi, 
namun...... pembangunan tentara 
kita tetap berdialan dengan ter- 
atur. - Latihan practijk kern-in- 

kita laksanakan. "Pun pula Kos 

mandan?2 kcompie (angkatan per- 
tama) 
jon di Terr, IV telah mendapat 
latihan dan gemblengan pula. Se 
landjutnja latinan2 kompie gerak 
tjepat, B.T.K. atau jang seka-     Langkah kearah kesempurnaan 

'belura lagi dapat berdjalan seba- 

gaimana mestinja, pada tg. 4 De- 
cember 1951 Bn, 426 di Kudus 
dibawah pimpinan Kapten Sofjan 

| menantang perang. Dalam peng- 
' gempuran terhadap pemberontak- 
(an ex. Bn. 426 ini 2 orang Maj9or 
“kita telah gugur. Tetapi fihak 

/pemberontak, setelah terus ine- 
rerus melarikan diri selama ku- 

rang lebih 4 bulan dan jang se- 

imula terdiri dari satu Bataljon 
iricel dengan tambahan celien? 
mereka dibeberapa tempat, achir 

nja pada bulan Mei 1951 mereka 

menggabungkan diri dengan ge- 

rombolan D.I. di Djawa Barat, 

' tetapi dengan kekuatan jang ha- 

nja tinggal “kurang lebih 300 
orang. Dalam pada itu berhu- 

bung dengan kepindahan Kolonel 

Gatot Subroto Territorium 
VII, maka pimpinan Divisi Pa- 

ngeran Diponegoro diserahkan 

kepada Letnan ' Kolonel Moch. 

Bachrun jang semula mendjabat 

sebagai Kepala stafnja. Berkali- 
kali tentara kita selalu dapat 
mengatasi tiap2 udjian atau per- 
tjobaan jang timbul di Djawa 

Tengah. 

Latihan2. 
Berapa sudah djumlahnja pemim   pin2 dari pembrontakan2 Ma- 

diun, D.I, A.O.I., M.M. Gomplex, 
serta ex, Bn. 425 baik jang sudah 
diadili setjara' “hukuman militer 
didaerah operasi, maupun jang 
sudah tertawan, dapat kita ha- 

irang kita sebut Bentara Onderdis 
trik Militer, serta berbagai ma- 
tjam latihan dan kursus2 bagi 
Dinas2, Djawatan2 maupun Hulp- 
diensten di Terr. IV, menambah 
nilai jang berharga bagi tentara 
kita. 6 

Dan masih ditambah lagi de- 
ngan hasil usaha D.P.P.K. Terr. 
|TV atau kini Lembaga Penambah 
Pengetahuan Umum jang sudah 

dapat meluluskan banjak anggau 
ta2 tentara kita dari berbagai 
udjian sekolahan, Dan disamping 

itu pengiriman kompie2 CTN, 
sebagai compie Perintis dari Dja 
wa Tengah ke Kalimantan hing- 
ga kini sudah berdjumlah 874 
orang dan 1535 orang keluarga- 

nja. “Dan jang akan berangkat 
lagi masih ada I.k. 4000 orang 
anggauta dan . 10.000 orang ke- 
luarganja. .) 

Dengan demikian, maka dapat 
ditundjukkan bahwa  ketjuali 
menghantam gerombolan2 jang 
hendak merobohkan negara di- 
samping membangun “diri, tenta- 

ra kita pun sanggup menambah 
produksi, 

Achirul-kalam, berdasarkan pe 

ngalaman2 seperti jang telah di- 
utarakan tadi, bolehlah kita meng 
harap, mudah2an keutuhan dari 
tentara kita ini, makin lama ma- 
kin dapat bertambah baik, hing- 
ga djangan lagi gerombolan ber- 
sendjata berani tjoba menggang- 
gu, bahkan ada badai topan jg. 
bagaimanapun, tentara kita akan   jangkan betapa berat tugas ten- 
tetap compact dan teguh bersas 
tu, 

Babat 

|an.pertama tama dari logam ri 
ngan fitanium dalam pembuatan 
pesawat? terbarg akan dipakai 

mikian Curis dalam utjapan 
selamatnja itu. Adalan di Asia 

Sambutan Harian Rakjat 

bom atom yeah digunakan utk 
pertama kali dan di Asia djuga 
telah dilakukan perang kuman. 
Kita dapa: memimpin bangsa2 
di dunia supaja perang kuman . 
ini tidak dilandjutken dg dijalan | 
mengumumkan bukti2 tentang: 
itu kepada mereka, demikian 
Dr. Curie. 

Peking. 
Sementara itu Harian Rakjat Pe- 

king “hari Kemis . menulis, bahwa 
“'bangsa2 diseluruh dunia sangat mem 
perhatikan konperensi perdamaian 
itu oleh karena adalah Asia dan Pa 
sifik jang terantjam peperangan. Ka 
um ,agressor Amerika telah meng- 
halang2i rundingan perletakan  sen- 
'djata di Korea, mereka mengguna- 
kan sendjata kuman dalam perang di 
Korea dan setjara terang2an mereka 

bagi pesawat? superbomber B- 
26 type baru, Untuk setiav pe 
sawat terbang angkatan udara 
akan memakai 530 pen dari Io 
gam tersebut, Karena titanium 
kira? 49”, lebih ringan dari 
badia, maka pesawa'2 jang di 
buat dari logam tersebut akan 
kira2 250 por lebih rinsan. 
Selandjutnia dikatakan bahwa 
logam titanium mungkin djuga 
akan dipakai untuk pesawat? 
pesiar, akan tetapi sehelum pe 
makajan umum sediarih itu, ma 
sih perlu dibuat bahan logam 
tadi lebih banjak. (UP.). 

  

tara rakjat semua negeri. Tiongkok 
telah mengandjurkan diadakannja per 
djandjian perdamaian antara 5 nega 
ra besar dan penjelesaian semua 
sengketa internasional dengan djalan 

structcurs Terr. IV telah selesaik 

serta Komandan2 Batal- 

membangun lagi kekuatan militer 
Djepang dalam pertjobaan untuk 
menggunakan kekuatan ini sebagai 
alat dalam perang jgibaru. Rakjat 
Tiongkok sangat jakin, bahwa nega 
ra2 jg. mempunjai sisttim politik ber 
lainan dapat hidup bersama dengan 
damai. Seperti semua negeri Asia 
dan Pasifik jang tjinta damai, Tiong 
kok mengandjurkan diadakannja per 
hubungan berdasarkan persamaan dan 
kerdjasama setjara persahabatan an- 

berunding setjara damai. Rakjat Ti- 
ongkok sangat beringin bersatu dgn 
bangsa2 Asia dan Pasifik dan bagi- 
an dunia lainnja untuk bersama-sama 
berusaha mentjapai dan memperta- 
hankan perdamaian. Demikian anta- 
ra lain Harian, Rakjat Peking, jang 
pada achirnja menjatakan ..harapan 
agar Konperensi Perdamaian Asi 
dan Pasifik “itu jang dibuka hari Ke 
mis 'ini mentjapai hasil jang gemi- 
lang. (UP). 

Tidak Melawan 
 Tawanan2 Kamp Cbeju Hanja Mem- 

|. perihaikan Sikap ,Gemes' 
Korban Demonstrasi Hari RRT Meningkat 

djadi 56 orang. 
ATUAN?2 SERDADU Amerika jg kuat hari Kemis melaku- 
kan patroli di kamp tawanau pulau Cheyu utk mendjaga 

djangan sampai timbul kerusuhan? baru. Dalam pada itu dikabar- 
kan oleh opsir2 kamp, bahwa djumlah mereka jg tewas hari Re- 
bo akibat perkelahian? jg terdjadi dalam barak no. 7 telah me- 

ningkat mendjadi 56 orang, dari djumlah mana 5 orang mening- 
gal dunia sesudah pertempuran berachir. Dua orang meninggal 
dim pesawat terbang ketika diangkat.ke rumah sakit di Pusan dan 

  
  

tiga meninggal di rumah sakit. 

Seperti telah dikabarkgn le 

bih. dahulu . sekurang-kurang- 

nja 120 orong telah mendapat 

Juka2 ketika dua pe.eton ser- 

dadu Amerika memasuki ba- 

rak untuk membubarkan de- 

monstrasi2 jg bermaksud mera 

jakan hari ulang tahun ketiga 
dari Republik Rakjat Tiong- 
kok. Dua serdadu Amerika 
mendapat” luka2 ringan, Me 
ngenai jg tewas diterangkan 
lebih djauh oleh djurubitjara 
kamp tawanan tsb, bahwa ke- 
banjakan teah tewas akibat 
tembakan senapan dan kara 
ben, tetapi banjak djuga jg te 
was akibat? luka2 tusukan ba 
jonet. 

hari Rebo sepuluh bagian 
kamp dimana 
5:000 orang “jg sangat merah” 
telah diperiksa, sedang djum- 
lah mereka dihitung. Mereka 

tidak memberi perlawanan ha- 
hja 'memper.ihatkan sikap ge- 
mes. Seperti telah dikabarkan 
dipulau Cheyu djumlah tawa- 
nan ada 20.000 orang, 

  Setelah terdjadi kerusuhan2 : 

ditempatkan. 

Tuduhan2 di Pan Mun 
, Jom. 

Seterusnja dalam sidang pa 
ra opsir penghubung di Pan 
Mun Jom hari Kemis, djende- 
ral Nam II, ketua delegasi pe 
rundingan gentjatan sendjata 
pihak Utara telah menjampai- 
kan surat jg memuat protes 
atas terdiadinja “kerusuhan2 
baru dikamp tawafan di Pu- 
lau Cheyu, pada hari kemarin 
nja. 

Dalam surat itu Nam II me 
namakan tewasnja 56 orang 
tawanan serta luka2nja 120 
orang lainnja sebagai akibat 

"perbuatan PBB jg biadab dan 
kedjam” serta “membuktikan 
akan kepalsuan a'asan2 jg me 
nolak pengembalian pulang da 
ri para tawanan perang kene- 
geri masing2”. Perbuatan2 itu 
membuktikan akan niat jg se- 
sungguhnja pihak PBB untuk 
merusak perundingan? gentja- 

tan sendjata di Korea, demiki- 
an dienderal Nam IL. 

Achirnja ia menegaskan bali 
wa PBB harus memikul penuh 
pertanggungan djawab akibat 
terdjadinja peristiwa menjedih-   kan Itu (U.P.), 

  
            

   

                                    

  



  

—” DAPAT DILEVER dar PE 

DISINTEGRATOR2: 22” — 30” 

  

KEBON LAUT 28 — SEMARANG     

  

Halio2 Para Radio - ak 
'Para bekas peladjar2 dari cur-sus-kilat-radio — monteur Radio 
— Hospital, diberi kesempatanseterusnja untuk membeli segala 
matjem onderdelen dengan diberi. korting istimewa! Harga2 me 
nurut pactuur import2ur besar. Baru trima: Infraphil (sinar ra 
hasia) & Rp.190.— Radio vatlery Bin 4 Rp. 555.— Batt2iy .racio 

eveready 4 Rp, 140— Lanpu neon TTL. Philips orgineel 40 

watt enkel Rp. 234.— Untuk djuwal lagi dapat korting “istimewa. 5 

Buk Hi yag Radio Sampurna 
Brkende service dealer Philips-Erres-N.S.F. Minggu tutup 

Gg. Pinggir 140 Smg, 'Blakang pos Polisi Sebandaran. 
Pemilik baru: Liem King Hwie Dir Cursus kilat radio Monteur 

smg   

Untuk pemasangannja mesin? kami itu dan untuk Mi tovadat an pelajanan kami 
| montir2 kami sendiri jang tjakap dan berpengalaman tjukup. 

HARGA? TETAP BERSAINGAN! 

AVASIAAL-ST OKVIS 
BAGIAN TEHNIK — TELP. SM. 635 

RSEDIAAN 
ELECTROMOTOR2: 34 — 6 — 714 — 9l/p — 13 — 354 pk. | 

ImOTOR2-DIESEL: 2 — 3 — 10 — 16 — 21 — 40 — #0 pk. Mena || 
AGGREGAAT? - LISTRIK DJALAN DIESEL: 3 — 10 ky. | 

ONDERDIL2 MOTOR-DIESEL: persediafin tjukup! 

POMPA2 dan AGGREGAAT? - POMPA - AIR djalan listrik: merk ,,SIHI”. 
| MESIN2 - PENGERDJAKAN - KAJU A 

| MESIN2 PENGERDJAKAN LOGAM: antara Jain hermati n2 drawibaa. 

sediakan 

NI.   
Ms . RAHAT 

Seteran 169 — Semarang. 

Tabib jang paling terkenal di 
Indonesia dan dapat banjak pu- 
djiam. Specialist untuk Wasir 
(Aambeien) ASTHMA KEPU- 
TIAN, IMPOTENTIE dan lain2 
Penjakit. ZONDER OPERATIE 

(Pagi 9—12 
Dj. bitjara (Sore 5—7 

  

.OOSTERLING' 
TAILOR SEDARI 1920 
  

BODJONG 75 |, ALAMAT LAMA SEMARANG 
  

  

#untuk segala rupa: 

Pakean2 Europa dan Iklim Panas—Dames Tailors Mades 
Menurut coupe systeem :   Nederlandse Mode Academie ,,VAESSEN“ Lerser N.O, 

Pemilik. M.E. COSTERLING 

  

  

| Menghaturkan selamat betina HARI ANGKATAN 
PERANG R.I. 

Radio ,,MASCOTTE" 
Seteran (Duwet) No, 26 - SEMARANG - Tilp. No. 1948 

Djalan Slamet Rijadi No. 126 - SOLO - Tilp. 278 
  

k. “Alamat jang sudah terkenai 
i di seluruh DJAWA- TENGAH 

  

: MENGHATURKAN BANJAK TERIMA KASIH 
F4 pada sekalian familie dan teman2 jang telah menaruh 

si perhatian dan memberi segala bantuan pada kuburnja 

S1 anak dan Saudara kami jang tertjinta 

Liem Tjoen Bing 
BF di Ambarawa, tg. 3-10-1952. 
#4 Mohon dimaafkan atas segala kelalaian kami. 

Hormat kami, 

LIEM TIONG POO 
Sekeluarga. 

Pontjol 56, Semarang. 

  

  

LIEM TAILOR 
High class for special woolen 
working 

37 Seteran (Duwet) 
SEMARANG. 

“JAJASAN KESEDJAHTE- 
RAAN GURU DAN MURID, 

Telah dibentuk oleh Kem. 
PP&K di Djakarta Jajasan Ke 

sedjahteraan Guru2 dan Mu- 
rid2 diketuai oleh Sdr. Sugar- 
do, pegawai tinggi Kem. isb 

maksudnja ialah mendirikan 
kindervacantiekoloni, jeugd 
ikampen, . rustoorden,  hersiel- 
lingsoorden dan membantu se- 
gals usaha didaerah2 jg bertu |Alamat terkenal untuk: 

djuan tsb diatas. Di tiap2 da | SEPATU. SEPATU 
rah dibentuk badan perwaki-: 
lan. | Tuan, Njonja dan Anak2 

Di Djawa Tengah oleh Resi , 

  

loko Seyatu Bintang Tige 
Bodjong. 109 — Semarang.   

Kwaliteit tinggi, 
Harga paling murah! 

  

den Mi'ono beberapa waktu jl. | 
telah “didirikan Jajasan 17 | Lai Kat 
Agustus jg azas serta tudjuan : 
nja paralel dengan jajasan jl prLANGGARAN EKONOMI, 
dibentuk oleh Kem. PP&K itu. pedagang beras di Kapuran diper- 
Berhubung dengan ini maka hal, karena terdapat 156 kg. beras 
sekretaris Jaftasan 17 Agustus jebih banjak dari pada  idzinnja. 
telah berangkar ke Djakarta 19 Kodi kain batik - seharga 
utk mendapatkan keterangan Rp 15.059,50 telah dibeslah dari 

psatu pedagang batik di Petudungan. 
“Satu N.V. di Petudungan diperbal, 
sebab mendjual benang mendjahit 

# POETIAN 

LOTERIJ UANG Rp. 16.— 1 
Rp. 9— Y Rp. 5— Trekkl & 
porto VRIJ. VITANOL untuk la 

ki2. VITARIN untuk prampuan 
Rp. 20.— 3 ds. Rp. 57.—- lembek, 

dingin lekas tjape, tulang2 sakit, 
ada nafsu kurang tenaga, ma 
kan 3 ds. tangg. dapat tenaga 
muda. VITANOL EXTRA KE 
RAS Rp. 60— untuk laki2 ada 
umur atau jang sangat lembek. 
RENA PILL. datang bulan tidak 

beres Rp. 58.—. BUSTERIN bi 

kin kentjeng, segar, montok 
buah dada, lembek Rp. 20.— 3 

ds. Rp. 57— OBAT KOEKOEL 
Rp. 20.— Schoonheid — Zalf — 
Poeder 4 Rp.10.— besar Rp.17.50 
RIGASTA PILL. tahan lama 
(nikmat) Rp.20— 3ds. Rp.57.— 
SORGA - ISTRI PILL. tangg. da 
pat bikin istri kembali seperti ga 
dis Rp. 20— 3 ds. Rp. 57— SUI- 
RINE PILL. tangg. baik ken 
tjing gula-nier-eiwit, niersteen 

Rp. 20.— 3 ds. Rp. 57— Porto 

Rp. 2.— Masih sedia lain2 obat. 
Prijse, gratis. 

Ind. Kruiden THIO GIOK GIEM 
Gang Tengah 22 Semarang 

  

HARGA jg, PALING MURAH 
'Buat HORLOGE, WEKKER, 
LONTJENG, 
hanja pada 
Horlogerie KANARI service 

| Kauman 21 Semarang. 
tiap barang didjual dengan 
GARANSI, BUKTIKANLAH. 

tuan bisa dapat 

    

ZONDER OPERATIE 
Spesial sakiti AAMBIIEN 

(Wasir) orang Laki korang 
koewat (Peloe) IMPOTENTIE 
orang Perompocan sakit KE- 

dan tida Tiotiok 
Darah. 
Tanggung bisa bikin baek. 
Segala waktoe kita bisa kima 

La Aamb at it Aambeian 
1 Rp 50.- 

Obat Keputian of 
tidak tjotjok bulan 
orang perempuan Rp100.— 

3. Obat Kuat orang 
Laki2 Rp 100.— 

Ti dan Rp 50-— 
T.B. Surat2 harap disertai 

asng Rp 2.50 buat balasan 
Djam bitjars: Pssi 8&—1 

Bore 4—f 
Minggu tntup. 4 

AMIRODEN 

2.   lebih die'as. 

zonder memberikan paktur, 44 doos 

an 

Roy Rogers 76 benang seharga Rp 880 dibeslag. 

Hanan Koesoemojodan 65/A 
BOLO 

Mengkabaraan. selamat. berken aan HARI ANGKATAN PERANG R.I. 

0 Mas HEBUMEN 
KRANGGAN-WETAN No. 10 — SEMARANG. 

  

AA 

  

DJALAN DONAN No. 25   
  

wanita. 

DIBIKIN OLEH! TOKO OBAT 

FIE MIN YOK FONG 
G.WARUNG 10 TELP.2I83 SEMARANG 

  
  

LELANY KAJU 
Pada hari SELASA TGL. 14 OKTOBER 1952 akan diadakan 

Lelang Besar untuk Umum, berupa Kaju djati pertukangan 

dan Arang dari daerah hutan Pemalang dan Balapulang jang 

terletak di penimbunan2: 

    

  

    

   
    

  

PEMALANG, BA 

dan PRUPUK. 

Lelang dimulai djam 9 

Kantor 

kantor2 Daerah Hutan Pema- 

'imur/Barat, Inspeksi Kehutanan 

'Gi Semarang. 

Daftar kapling dapat dimini 

lang, Balapulang, Banjum s 

bg.I di Bandung dan bg. k 

  

  

ISTIMEWA UNTUK WANITA: 
Penting untuk Njonja2/Nona2 supaja bebas dari gangguan 
penjakit DARAH-PUTIH, datang bulan tidak tetap dan berasa 
sakit diperut djika akan dapat ain kotor, maka minumlah: 

ANGGUR DJINSOM tjap ,,BOEAJA” 

DJALAN RAYA No. 116 — PURWOKERTO. 
DJALAN RAYA — BANJUMAS 

—. YJILATJAP. 

flay Kauw pian Tjong yang po Sin Tjia 

ini anggur untuk orang lelaki badan lema 
pinggang sakit, kurang manik. Sering memim- 
pi Kluar manik d.l.I. kalu minum ini anggur 
badan djadi kuat dan bisa bikin orang tua 
balik muda kombali. 

Anggur Djin Som Tjap ,Fie Min” 
Istimewa Untuk Kaum Wanita. 

Anggur istimewa ini, berfaedah untuk kaum 
wanita mendjamin kasehatan tubuh, menjem- 
buhkan, lemah-lesu-putjet, 
kepala pusing mata berkunang-kunang, habis 
menderita sakit, kurus-kering & tida bertja- 
haja Dateng bulan tida tjotjok — sedikit atau 
lambat — perut sakit & mules pinggang sakit) 
kaki linu darah putih Pek Tay. Tida nafsu 
makan, nafsu kewanitaan, tida sempurna ser- 
ta berbagai2 kekurangan dari kesehatan kaum 

Anggur Kolesom Sh 
Untuk orang lelaki dan perempuan Kurang 
darah badan Kurang Kuat, d.Ll. 
Djuga sedia rupa2 obat patent dan Minu 

man Keras dari Huropa. 

S
e
 

      

   

    
    

    

semanget bujar, 

Tjap dewa mendjangan 

  

Tetap Segar 
x1ap hari — tiap menit 

Badan segar, pikiran senang, 
pekerdjaan jang sedikit berat 
atau malam kurang tidur tida 
lagi mengganggu Tuan/Njonja 

punja kesehatan, setelah mem- 
buktikan 
DJAMU SARANG BURUNG 

(21) 
Minumlah satu bungkus tiap 

hari Rebo dan Saptu malam, 
dan liatlah begimana djamu ini 
membantu TuanANjonja punja 
pekerdjaan sehari-harinja. Mi- 

num hangat2. 1 bungkus 
Rp. 0.75. 

INA Ana 

ANA NAN 
DJL. DEMAK 129 TILP. 611 

KE IN ha 

  

Toko Pedamaran 90 

Agen2 Depok 36B, Mataram 
414, 697, 210, 942, Lemahgem- 
pai 52, Petekan 35, Darat 33, 
Pontjol 88, Dj. Demak 12, La- 
buan 14, Mataram 682, Gg. Tji- 

lik 19, Bergota 10. 

    Pusat pendjual: 
KONG DJIN TONG 

Pekodjan 105 Telp, 1885 Semarang. 

  

    

Angaur AOE GMO 
Som Diiong Tiioe 
(ISTIMEWA UNTUK KAUM WANITA) 

Ini ANGGUR special buat orang prampuan jang berbadan lemas, 

kurarg darah, lesu, pikiran kalut, pinggang linu, geger sakit, mu- 
ka putjat, tidak napsu makan, datang bulan tidak tjotjok, atawa 

sering dapat sakit perut, kapan mau kain kotor atawa seabis datang 

bulan, dapat kaputihan (pektay) pranakan dingin tidak dapat 

hamil! dar sebagainja pula. $ : 

  

Dengan minum ini ANGGUR Njonja punja badan akan djadi 
kuat tidak akan dapatkan gangguan penjakit lagi saterusnja da- 

tang bulan tjotjok dan Kena biasa, ka ada kans dapat lan- 

tas duduk perut. 

Ini ANGGUR ada baik sekali diminum oleh njonja2, baik jang 

ada terganggu penjakit seperti di atas maupun jang tidak sakit, 
sebab dengan minum ini ANGGUR bikin badan mendjadi bertam- 
bah tenaga dan sehat. 

HARGA: 1 botol besar Rp 12,50 — 1 botol ketjil Rp 6,50 

Terbikin oleh: 

Rumah Obat , NGO HOK TONG“ 
Gang Pinggir No. 1 Semarang Telp. 1658. 

  

  

Hetuta ada sedia: 
Alat-alat mobil Tulen 

untuk: 
FORD — CHEVROLET 

. DODGE — JEEP 
Harga bersaingan! 

N.V. INGTRACO! 
Bodjong 27 — Telf. 264 

Upah Murah! 

Potongan model Paling Baru 
Radjin dan memuaskan 

Pekerdja'an TJEPAT selesai. 

Kleermaker , KIM BIE“ 
Ambengan 71 —- Semarang. 

  

MEMELIHARAKAN KE- 
SEHATANNJA SENDIRI 
BERARTI, ......... 
MENDJAGA KESUBU - 
RAN BAJINJA 

      

2g NE Toncum UNTUK Ta MUDA 

  

Teka Obat TAY AN HOO DJAKARTA-KOT4 

Fanah Lapang Gladok 10 Ta Ko teng 

Distributors': 

Harmsen Verwey 

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

  SEMARANG.   
  

   
Kirk Douglas   

       
    

        
   

    

    

    

  

Hee AI 
af YORESELE, 

CAP GUNN £ 
3 LEMME KNOW 

F ROYAIN'T HURT, LTD 
BETTER FADE AND 
MEET HIM AFTER 
DARK. WENE GOT 
TALKIN' TO DO 

    
    

  

Semen, IL BORRY 
YorE Re TO HELP   ROGERS BRING HOPE 
NI HOPE He NM GOT 

     

    

HUH...WHY, 
GKERIFE, 
I WASIT 
SPVINY 

YM HPN 
EROM THAT 
MARSHAL 
ROY ROGERS! 

Y ea, CACTUS KIP 
LAN START THINKIN' 

UP A GOOL REASON 
FCR SPYIN' ON ME 

AN' CAP GUNN ! 

  

    
    

   

    

              

      

— 2 Roy tidak luka Jai . ASheriff, “Boleh sk pindjam ke 
retamu ini untuk menolong Rogers 
dan mengangkut John Hope? John luka, lebih baik aku meng 

Hope hampir terbunuh waktu terdja 
di ledakan ditambangku ! 

— Bereskan kapten Gunn. Berita 
hu padaku, djika kaubutuhkan per 

folonganku ! 
“ Aku harus bitjara dg. dia! 

hilang dan menemuinja dii 

ka hari telah petang nanti.    ML ML KA Iu TKA AA Mey emg Maa #71 W
a
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“ — 3Stop Cactus Kidd... 
djangan memikirkan satu alasan 
djuga, bahwa kamu telah -me- 
ngintip aku dan kapten, Gunn 

disini. 
— Huhh.... 

riff. Aku tidak mengintip! Aku, 

dan 

mengapa She- 

malahan bersembunji, takut ka 
lau berdjumpa dengan marshal 
Rogers. 

        
   

    

     

    
   

YOU'RE IYIN'/ SoME- & 
THIN'S COOKIN' BETWEEN 
YOU AN' KOGERS ... AN' 
UM FINDIN' OUT WHAT 

         

£ 
»Rex” Ini Malam D.M.B. 5.0)- 7,00- 9.90- (7 an 

Eleanor Parker » Detective Story" 
Matinee: Minggu pagi djam 10.00 
  

      

na 

»O RIO N" INI MALAM D.M.B, 5.00-7,00-9.C0 17 eh IP 
JANE POWELL 

Me MONTALBANy TWO WEEK WITA Ine 
M-G-M's Color 

Matinee: Minggu pagi djam 10.00 
  

» Metropole" 
JAMES GAGNEY " 

PHYLLIS THAXTER   

  

  
Ini Malam D, M. B. 5-7.- 9.- (17 Tn 

"Come Fill The Cup' 
Matinee: Minggu pagi djam 10.00 
  

—. Kamu berdusta!! Ada 
tali hubungannja “antara kau 
dan Rogers dan aku mesti me 
nemukan hubungan apa! 

Film R.R.T. 
Paling Baru 

sDJAGALAN" INI MALAM Peagabisan 7.00- 9.60 (13 th.) 

UtkHariEsok Jg Gemilang ||, 
  

— Djika ia berhasil menemu 
kan bagaimana hubungan kita, 
Roy dan aku tentu mati! (de 
miktan pikiran Cactus Kidd). 

Siput Serawak - P, Ramlee 
Kasma Booty - Roomai Nor 

“ 
Penuh dengan Njanjian serta Yarian 2 

Mulai BESOK PAGI djam tO- Malam 5.-7.- 9. 

BAKTI 
ss... 

  

sn Liyaska, VII No, S8H/IL AT LA 

  

Aa an 

Pemerahan Susu 

OEIl DJIE SIEN 
Karangtempel 226 Semarang — Tilpon 989. 

« Menghaturkan selamat berkenaan Hari Angkatan Perang R.l. 

Menghatirkan selamat berkenaan HARI ANGKATAN PE- 

RANG R.I. @ 

AUTO-ONDERDELEN AOCESSOIRES-BANDEN & 
OLIEN ACCU SERVICE & ALAT-ALAT LISTRIK 

Toko .BNEKA" - Toko , MAART” 
Djl. Mataram 113, Tel. 2208 |. 

“SEMARANG. 
Dji. Seteran 1, Tel. 1255. 

  

  

Menghaturkan selamat berkenaan Hari Angkatan Perang R.I. 

.Beauty Salon ,,NYMFIA" 
Labuan 1/5 (Blakang Sidodadi Timur) Semarang. 

   INDONESIA. 

MODERNE GELAATS VERZORGING 
PERMANKAT WAVE 

SENEN. Surabaia 07.25 — 07.55 
Djakarta 10.00 — 10.30 

Surabaia 16.35 — 17.05 
Djakarta 17.35 — 18.05 

SELASA. Surabaia 07.25 — 07.55 
Djakarta 08.40 — 09.00 
Surabaia 11.50 — 12.10 
Bandung 15.30 — 16.00 
Djakarta 17.35 — 18.05 

REBO. Surabaia 07.25 — 07.55 
Djakarta 08.40 — 09.10 
Djakarta 09.55 — 10.15 

Bandung 12.25 — 12.45 
Surabaia 15.40 — 16.00 
Djakarta 17.35 — 18.05 

" KEMIS. Surabaia 07.25 — 07.55 
Djakarta 08.40 — 09.00 
Surabaia 11.50 — 12.10 

B'masin 12.10 — 12.30 
Bandung 15.30 —.16.00 
Djakarta 17.35 — 18.05 

DJUMA'AT. Surabaia 07.25 — 07.55 
Djakarta 08.40 — 09.10 
Bandung 12.25 — 12.45 
Surabaia 15.40 — 16.00 
Djakarta 17.35 — 18.05 

SABTU. Surabaia 07.25 — 07.55 
Djakarta 08.40 — 09.10 
Bandung 12.25 — 12.45 
Surabaia 15.40 — 16.00 
Djakarta 17.35 — 18.05 

MINGGU. Surabaia 07.25 — 07.55 
Djakarta 09.55 — 10.15 

B'masin 12.10 — 12.30 
Djakarta 17.35 — 18.05 

Cv. — Convair 
Can. — Dakota kursi 
C.4T — Dakota bangku 

“ 

AIRWAYS NY 

BERANGKAT KE: 

  

  

   

  

Ichtisar Peraturan Dinas untak Semarang 
Bagian Bulan Oktober 1952 

DATANG DARI: 
C3 

  

Djakarta (Cv) | 
Surabaia (On) 3 
Denpasar. 

Djakarta (Cv. ) 
Surabaia (Cv. ) 

Djakarta  (Cv.) 
Surabaia (Can) 

Bandung (Can) 
Djakarta (Can) 
Surabaia (Cv. ) 

Djakarta (Cv. ) 
Bandung (Can) 

B'masin (Can) 
Makasar. 
Surabaia (Can) 
Djakarta (Can) 
Surabaia (Cv. ) 

Djakarta (Cv: ) 
Surabaia (C47) 
Bandung (C47) 
Djakarta (C4T) 
Djakarta (C4T) 
Surabaia (Cv. ) 

Djakarta (Cw) 
Bandung (Can) 

Surabaia (Can) 

Djakarta (Can) 
Surabaia (Cv. ) 

Djakarta (Cv. ) 
Bandung (Can) 
Surabaia (Can) 
Djakarta (Can) .: 

Surabaia (Cv. ) 

Djakarta (Cv. ) 
B'masin (C4T) 

Makasar. 
Djakarta (Can) 
Surabaia (Cv. ) 

Kantor Pasasi, 

Seteran 52, 
Semarang. 

  

PERANG R.I. 
Menghaturkan selamat berkenaan HARI ANGKATAN 

ANNEMER LISTRIK 

nNIE ENG HIEN” 
1. Mataram No. 464 — Ps. Djohar atas No. 26 

SEMARANG. 

DJUAL: Alat2 listrik dan terima pekerdjaan buat pemasangan 

instalasi baru, tambahan dan perbaikan (Revisi). 
  

  

GAN TIONG GIE INSTITUTE 
Kebon Tionghoa 108/116 

MEMEGANG BUKU A (Ban. Indon.) 

Mulai 4 Nov., SELASA, DJUM'AT 6—7 malam. 

11 bulan & Rp 27,50, unt. Udj. Bond Oct. 1953. 

Fendaftaran: SENEN, KEMIS 6—7 malam. 
  

  

  

   

    
    

   
   

  

ix 
.-7 9. Alexis Smith 

BA Wa Sg HA 

GRAND 
45.—7.—9.— Johnny 
Mk «. Anita LHOEST 
| | wa Rick WALLIN 49 

  

“ Bertarungan — 
rn 

kan datang 
Ann Miller 

Ki Charlie Barnet'a.h. orch. 49 
k Louis Amstrorg ab. orch 

CITY CONCERN CINEMAS 
isi malam D. M. B. 

—' Scott 

Weissmuller 

Reibat 

lu. 47 tahun)” 
Brady 

Il “Undercover Girl 
The inside story cf America's daring Police Woman 

Ana Hebat dan Gempar | 
Matinee Minggu pagi djam 10.— 

Isi Malam D.M.B. 

E 

tw. 13 tahun) 
—  Buster Crabbe 

Captive Girl". 
“ Johnny merulung Ne Liar di Riwbu 

dan Gempar! 
Matinee Minggu pagi djam 10.— 

GRANG Film musical jang terbesar ! 

Jam Session” 

  

! 

: - 9 
3 kerah 

Ini Malam PREMIERE (u. 13 tahun) 
'AGilbert Roland (the Cisco kidd 4 

   FINORA 
Pb Tm Ia 

6. hris ” Pin. ' z 

F Martin 

Evelya Brent 

  

    

6 ha datang 

, 
ai 

oyal 5-7. 9. 

Ta 9 cm 

Heflin—Susan Hayward 53 

Tietien Sumarui 

,Apa Salahku ? 
Matinee . Minggu pagi djam 10. 

Ini malam premiere (Ju. 13 tahun) 
Maureen Obara — Mac Donald Carey dalam: 

ae 

Color by 
Technicolor 

.Robinhood of Monterey 
Penuh Sensatie Gempar,! 

Matinee Minggu pagi djam 10.— 

Tap Roots“ 
lai Malam D.M.B. (u. 17 tabun) 

Chater Harro 
yu film Indonesia baru an 

menarik 

Color by 
Technicolor 

    ,Comanche Territory" 

 


