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Ketika penduduk Nurnberg Djerman sibuk dengan pembangunan blok . tertahan oleh sebuah bom sekutu dari 2000 
kg. peninggalan perang jl. jg tidak meledak Seketika polisi mengadakan Tingkaran keamanan (veiligheidszone) dengan djari2 satu pat itu. Setelah tempat tsb digali, maka ditentukan utk mendemontir sam pai tel. 25 September sehingga semua pendudtik masih dapat menjingk ir- kan sedjauh "300 m Gambar: Seorang ahli sedang meminjaki sekrup de- 

tonator agar dengan mudah dapat dibuka. 
  

Peranfjis Sedia Berun- 

- 

ding Tanpa Amerika? 
Untuk Membitjarakan Kemungkinan 

Damai Di Indo Tjina 
Tapi Sementara Itu Pindahkan Pasukan2nja 

Dari Korea Ke Vietnam 

KEMENTERIAN LUAR NEGERI 
menjangkal kabar2 jang tersiar 
tjis telah berdjandji tak akan ikut serta dalam perundingan untuk 
mengachiri perang di Indotjina, 
serta pula dalam rundingan tsb. 
kan, sesudah ada pengumuman 
rian bantuan tambahan sebanjak 
kepada Perantjis untuk perangnja 

Para pembesar Amerika mentjela 
pula kabar tsb sebagai suatu usaha 
untuk menghasut2 pendapat? pihak 
nasionalis serta netralis supaja me- 
nentang Amerika. Ouai d'Orsay se- 
mentara itu mengatakan, bahwa tak 
ada persetudjuan2 rahasia. Dinjata- 
kannja, sudah barang tentu Ameri- 
ka akan ,,diminta nasehatnja”, bila 
ada kemungkinan akan diadakannja 

“pet i “tapi untuk-ikut serta” 
adalah soal lain. 

Achirnja kementerian luar negeri 
Perantjis tadi njatakan. bila konpe- 
rensi perdamaian Korea diluaskan 
mendjadi suatu konperensi umum, 
dimana masalah perang Indochina 
akan mendjadi salah satu atjara jg 
utama dalam agenda, maka Ameri- 
ka akan ikut serta seperti pula 

. RRT. (Antara—UP). 

Perantjis akan pindahkan 
pasukannja dari Korea. 

Seterusnja kementerian luar nege- 
ri Perantjis hari Kemis mengumum- 
kan, bahwa" pasukan2 Perantjis jg 
telah bertempur di Korea dalam be 
berapa minggu j.a.d. ini akan ditem 
patkan di Indochina untuk bertem- 
pur bersama2 melawan  pasukan2 
Ho Chi Minh dengan pasukan2 Pe- 
rantjis lainnja. Dinjatakan, bahwa 
pemindahan itu mendapat  persetu- 
djuan pula dari panglima besar pasu 
kan2 PBB di Korea. 

(Antara—AFP). 

Dalam pada itu harian .,Le Mon- 
de” di Paris hari Kemis mengkritik 
keputusan pemerintah Perantjis utk. 
mengirim lagi pasukan? ke Indo- 
China sebagai ,,balasan” atas tamba 
han bantuan Amerika sebanjak 385 
djuta dollar guna membiajai perang 
Indo China. Dikatakan, bahwa telah 
setahun lebih didengungkan kepada 
rakjat Perantjis, pasukan2 Perantiis 
di Indo China sedikit demi sedikit 
akan digantikan oleh pasukan? Viet- 
nam. Tetapi kini diumumkan, bahwa 
sekurang2nja 2 resimen  Perantjis 
akan meninggalkan Djerman untuk 
Indo China, demikian harian tsb. 

4 (Antara). 

Sementara itu hampir 600 serda- 
du Vietminh ditewaskan dan kira2 
sedjumlah jg sama lainnja ditawan. 
sedang lebih kurang 1000 orang jg 
ditjurigai ditangkap selama operasi 
»Pike”, ig sudah 10 hari lamanja 
dilantjarkan didaerah sebelah teng- 
gara Hanoi, demikian diperoleh ke- 
terangan pada hari Kemis di Hanoi. 
Djumlah2 ini agaknja mematahkan 
gerakan kedua bataljon Vietminh jig 
merupakan. antjaman pada ibu kota 
Tonkin itu. Pasukan2 Uni Perantjis 
melandjutkan gerakan itu dengan 
melakukan pembersihan ig sisteima- 
tis terhadap dusun2 jg diperkuatkan 
oleh pasukan2 Vietminh. Salah satu 
tudjuan operasi ,,Pike” itu tajah 
melindungi djalan perhubungan Iia- 
noi-Haiphong, ig terantjam oleh li 
ma bataljon Vietminh jg beraksi di 
delta sungai Merah. (AFP). 

  

— Panitya Pasar Malam Kudus te- 
lah mengadjukan permohonan kepa 
da fihak jang berwadjib di Pati utk 
dapat memperjdandjang bermainnja 
Pasar Malam tsb untuk masa 20 ha 
ri lamanja. Idjin tsb sampai sekarang 
belum didengar hasilnja. y 

MR | 

Hari 

Halaman 
SAMA 

  

Ini 

    

ka Mogok 
Pres. Eisenhower 
Gunakan Undang'| 

Taft-—Hartley 
PRESIDEN Amerika Serikat 

Eisenhower- pada hari Kemis | 
mendjalankan undang2 Taft-Hart- 
ley terhadap pemogokan buruh 
pelabuhan dibagian timur pantai 
Amerika Serikat. Pemogokan 
jang meliputi 65.000 orang ini 
dimulai pada hari Kemis tengah 
malam dan melumpuhkan peker 
djaan dipelabuhan2 dari Maine 
Sampai Virginia. Patrick Con     
tusan presiden Eisenhower mene 
an Tae »Kami akan memerin 
tahkan para buruh bekerdja kem 
bali sesudah menerima laporan 
tentang keputusan presiden dari 
pembesar2 jang bersangkutan”. 

perempuan itu dalam keadaan baik 

men Mah 

Dalam pada itu presiden Eisen   km. dari tem- hower telah membentuk sebuah 
panitia penjelidik — darurat, jang 
diberi tugas menjelidiki pemogo 
kan tersebut. Selambat2nja pada 
hari Senin tengah malam panitia 
darurat ini harus memberikan Ia 
porannja kepada presiden Eisen 
hower. Dalam sebuah peraturan 
pemerintah, jang didasarkan atas 
undang2 Taft-Hartley, diterang 
kan oleh presiden  Eisenhower. 
bahwa pemogokan itu melumpuh 
kan sebagian besar dari pelaja 
ran dan djika ini didiamkan sa- 
dja, maka ,,pemogokan itu akan 
membahajakan' pula kemakmuran 
dan keamanan negara”. Dari Ge 

MENTERI LUAR Negeri 
Dulles dan menteri luar negeri 
T. Pyun, pada hari Kemis menan 
nan bersama antara kedua negara 
paraf oleh dr. Pyun dan Foster 
Seoul. Dalam upatjara ini, jang 
ngan kementerian luar negeri Am 
mengatakan, bahwa ,,harus diusa 
berikan isi kepada perdjardjian 

     

    
    
      
       
    
     

         
        

   

      

setelah kedua anak tersebut ditjeraikan. 

Pakt Pertahanan Amerika. 

Korea Ditanda Tangani 
Ambil Tindakan Bersama Bila Ter- 

djadi Serangan Di Pasifik 

4 Dulles selandjutnja, 

bo 

tawan Djepang 

| mengembalikan keamanan dan meng 

K.H. Siradjuddin Abbas. bahwa me 

dung Putih diperoleh keterangan 
bhw panitia penjelidik darurat ini 
akan mulai bersidang pada hari 
Sabtu pagi pukul 10 waktu setem 
pat. Sebagai ketua panitia telah 
diangkat David L. Cole dari Pa- 
terson (New Jersey), bekas direk 
tur dinas federal untuk memberi 
kan perantaraan dan mengusaha 
kan persetudjuan dalam perseli 
sihan2. 

Setelah menerima laporan dari 
panitia itu, presiden Eisenhower, 
djika dia pandang perlu, dapat 
memerintahkan waktu  pendi 
ngin” (cooling off neriod) selama 
delapan puluh hari, menurut un 
dang2 Taft-Hartley itu. Didjalan 
kannja undang2 Taft-Hartley ini 

  
Perantjis hari Djum'at 

jang mengatakan, bahwa Peran 

bila Amerika Serikat tak ikut 
Kabar sematjam itu telah disiar 
sehari sebelumnja tentang pembe 
385Sdjuta dollar oleh Amerika 
di Indotjina. 

Yoshida Mau 
Bungkem Pers . 

BEKAS presiden kantor berita 
»DOMEP” dahulu, Furune, hari Re 

menerangkan — bahwa perdana 
menteri Yoshida menghendaki sua- 
tu “kantor berita jg-diawasi perkerin 
tah, jg menurut pendapat para war 

akan mengakibat- 
pula pengawasan 

dengan sendirinja 
kan. (UP). 

  

hari Rebo itu telah mengambil reso 
lusi, dalam mana ditjela usul peme- 
rintah Djepang baru2 ini ig meng- 

hendaki pembentukan suatu kantor 
berita pemerintah dan mengambil 
tindakan2 lainnja untuk membatasi 
kebebasan berbitjara dan pers. 

(Antara—UP). 

Instruksi PERTI 
Anggauta”nja Di Atjeh Diandjurkan 

Menghormati Perdjoangan De- 
mokrasi. Parlementer 

S. Abbas Ketjam Tindakan Kekerasan Daud Beureuh 

K. H. SIRADJUDDIN ABBAS, ketua Dewan Politik Partai 
Islam ,,Perti” dalam pertjakapan dengan Antara, menerangkan, 
bahwa andaikata Daud Beureueh cs. bermaksud memperdjuang- 
kan kepentingan agama Islam dan para ulamanja, maka djalan ke 
kerasan jang ditempuhnja, menurut K. H. Siradjuddin Abbas, ada 
lah djalan jang djauh jang mungkin tidak. akan sampai kepada 
tempat tudjuannja. Adapun djalan jang paling dekat ialah djalan 
pemilihan umum, itupun djika memang orang bermaksud mem 
perdjoangkan kepentingan agama Islam dan ulama2-nja dalam 
rangka negara Republik Indonesia, demikian Siradjuddin Abbas. 

kan bangkitnja 
atas pikiran. 

Farune mengemukakan  ketera- 
ngan itu dalam pertjakapan dengan 
harian ,,Tokyo Shimbun”. 

Dalam pada itu Perhimpunan pa- 
ra Penerbit dan Redaktur Djepang 

  

»Dalam pada itu menurut kejaki- 
nan saja, apa jg kini dilakukan dgn. 
djalan “kekerasan “ oleh Daud Beu- 
reueh cs. itu bukanlah soal Islam 
dan “ulamanja, karena di Atjeh ha- 
njak djuga ulama2 dan kaum Mus- 
limin ig tidak turut memberontak, ! 

misalnja  ulama2 Perti dan anggau- 
ta2 Perti, karena mereka itu merasa 
bahwa agamanja tidak di ganggu2 
oleh negara”, demikian K.H. Sira- 
djuddin Abbas. Ia terangkan, bhw 
tersebar diseluruh - Atjeh terdapat 
anggauta2  Pertis jg paling  banjak 
terdapat dalam dua kabupaten dise- 
belah barat, jaitu kabupaten Meu: 
laboh dan Tapaktuan. Di dua dae- 

rah itu menurut K.H. Siradjuddin 
Abbas keadaannja tetap aman ten: 
teram. 

Partai Burah 
Inggris 

Smoh Didikte Russia 
Maupun Amerika 

KAUM sosialis Inggeris hari 
Kemis hampir dengan suara hu 
lat telah menerima baik suatu 
politik luar negeri jang menurut 
pemimpinnja, jakni Clement At 
tlee, tidak sudi didikte oleh Ru 
sia atau Amerika. Politik itu 
jang akan merupakan pokok-da 
sar sikap Inggeris dalam masa 

(lah2 internasional bila Partai Bu 
ruh nanti berkuasa lagi di Ingge 
ris, selandjutnja menentang per 
sendjataan kembali Djerman dan 

Seterusnja  diterangkannja, bahwa 
sebelum '— meletus pemberontakan 
Daud Beureueh, dan sehari sesudah 
pemberontakan itu meletus, Perti mengusulkan supaja Korea dan 

telah mengirimkan instruksi kepada Taiwan dinetralkan. 
para Anggautanja di Atjeh ig mak- | 
sudnja supaja para anggauta Perti Suatu resolusi jang menuntut 
membantu alat2 kekuasaan negara ' ,diutamakannja kemerdekaan na 

isional Inggeris dan menolak ke 
tjondongan mau menerima baik 
politik Amerika sebagai politik 
Inggris”, telah ditarik kembali 
oleh golongan sajap kiri jang me 
ngadjukan resolusi tsb. . 

(Antara-Reuter) 

hormati perdjuangan jg sesuai dgn. 
adjaran Islam, jakni demokrasi par 
lementer.  Diterangkan djuga oleh 

nurut berita2 terachir, rupa2nja in- 

struksi tsb telah didjalankan oleh 
Sjeh Hadji Hasan Keruengkalee, 
koordinator Perti seluruh Atjeh jg 
berkedudukan di Kotaradja. 

Achirnja K.H. Siradjuddin Abba 
menjatakan kejakinannja, bahwa ke- DALAM suatu konperensi pers 

tapi rakjatpun merasa, bahwa tidak 
|seharusnja karena perasaan jg demi 
kian itu lalu mengambil djalan xe- 

ig menurut rakjat   mantan asli. Menurut Hamka, me- 
mang diakui kebudajaan -Kaliman- 

kerasan, demikian K.H. Siradjuddin 

Abbas, (Antara), 

  Be AN Ta Neama Meng En anna   

Hanja 150 
Djuta Dollar 

Djepang Utk Bajar Ga 
ti Kerugian Perang 

pada Indonesia   PEMERINTAH DJEPA 
mentara ini menentukan, 

Kesediaan Sementara 
    

      

    
   

   
     

pin? 

medan didepan pintugerbang kuno '1' 

Tse Tung, wakil2 diplomasi asing, 
RRT, 

Sedjak pagi hari sudah terde- 
ngar Ueruan genderang, gong dan 
gembreng. Dimana2 tampak ben- il presi ik : , . Idera, sembojan2, lentera2 rai Pa ae Ta bu | Pada tanggal 17 September anak ,.kembar Siam” Catherine Anne (kiri) Ot hiasan Ma Maa ta 5 internasional, SE| dan Carolyn Anne Mouton (kanan), jang tulang panggungnja tumbuh Aa Oa ia Pn 

telah diberi tahu tentang kepu mendjadi satu, iciah ditjeraikan oleh seorang ahli bedah. Kedua anak 125 1 Raat MARgAn tum salvo meriam. Panglimabe- 

sar RRT Djenderal Chu Teh tu- 
run dari panggung lalu meme 
:riksa pasukan? dari mobil: ke- 

mudian ia naik panggung lagi 

untuk batjakan perintah harian. 

sekali. Gambar ini memperlihatkan 

  

Parade militer 
Pada . putjuk 

tampak kepala staf Chang Tsung 
Hsun,  dibelakangnja berbaris 

barisan dari akademi2 militer, 
kemudian komandan? jang sudah 

Amerika Serikat, John Foster 
Republik Korea Selatan, dr. Y. 

datangani perdjandjian pertaha- 

sedang mempeladjari politik dan 
ilmu pengetahuan militer Sov- 

jet, sesudah itu barisan infantri, 
tsb. Perdjandjian ini telah di- | pasukan pajung, penerbang, ang- 

Dulles pada tgl. 7 Agustus di |katan laut, pasukan2 bermotor, 
kendaraan2 lapis badja, artileri 
tank2, mobil2 lapis badja. 

Diudara, terbang sangat ren- 
dah, menjambar2 pesawat2 pem- 

bom djet besar, disertai pembu- 
ru2 djet MIG 

dilangsungkan disalah sebuah rua 
erika Serikat, menteri Dulles 
hakan sekuat tenaga untuk mem 
itu.” 

Di Amerika Serikat, demikian 
perdjandji 

an ini, sesuai dengan konstitusi 
negara, harus mendapat: persetu 
djuan senat untuk ratifikasinja. 
Adalah harapan kami jang sung 
guh2, bahwa saling tukar pendi 
rian jang luas diantara vemim 

mereka selama perdjandji 

Pawai organisasi2. 
Dibelakang s pasukan2 militer 

tadi tampak barisan2 sipil, jang 

  

Bambang Su- n ini dirantjangkan akan me 
ungkinkan senat - Amerika Se 

ikat memberikan  persetudjuan geng: 
kepada perdjandjian ini apa 

ila senat itu akan bersidang di Seluruh Aparat Negara 

tidak berarti. bahwa pemogokan | 
harus dihenti | 

   
   

     

   
   
   
   

    
    
    

   

    

  

anuari tahun depan, demikian 
nteri luar negeri Amerika Se 
at. : 

ia sanggup membajar ganti | 
gian perang sebanjak 539: 
dollar kepada Philipina, 
sia, Birma dan Indo Chin Kelemahan . mengundang 
kian diberitakan oleh k agresi. aa 
wartawan Djepang dari. “Dalam kata2 sambutannja itu se 

djutnja John Foster Dulles mene 
gkan, bahwa ,perdjandjian ini 
rupakan -perdjandjian pertahanan 
dengan tegas: diperuntukkan per- 
aian.” Tudjuannja bukan agresi, 

a kita tidak mempunjai. mak- 
untuk menjerang sesuatu banz- 
demikian Dulles, jg menambah- 

an bahwa dalam pada' itu ,,kita ha 
rus mengakui bahwa karena didunia 
ini masih terdapat kekuatan2 -agrc- 
sif jg' merupakan antjaman, kita se- 

Inantiasa harus waspada dan siap se 

dia untuk melindungi kemerdekaan 
kita.” 
Pengalaman2 jg pahit telah mem- 

berikan pengadjaran kepada kita. 
bahwa kelemahan itu mengundang 
agresi dan bahwa untuk dapat mem 
pertahankan perdamaian dan keama 
nan di bptuhkan kekuatan, seperti 
perdjandjian2 jg telah- diadakan oleh 
Amerika Serikat dengan  Pilipina, 
Australia, New Zealand, Djepang 
dan Korea Selatan ini, demikian 
Dulles selandjutnja. 

Diterangkan  selandjutnja, bahwa 
perdjandjian jg ditandatangani pada 
hari itu adalah sesuai dengan tudju- 
an, dasar dan sifat” Perserikatan 
Bangsa2. Perdjandjian ini menguat- 
kan kepertjajaan kita, bahwa keama 
nan sesuatu negara didalam dunia 
merdeka ini tergantung daripada ke 
amanan negara2 sehabatnja, demi- 
kian Dulles jg selandjutnja mengata 
kan, bahwa perdjandjian tsb meru- 
pakan pula suatu mata rantai baru 
dalam pertahanan keamanan bersa- 

hari Kemis, Wartawa 
dari harian ,,Tokio $ 
hari Kemis memper 
nja hari Rebo jang dibantah 
Okazaki dan jang menga 
bahwa Djepang bersedia meba 
far ganti kerugian perang kepada 
Philipina sebanjak 300 djuta dol 
lar. Wartawan Djepang tadi ikut 
serta dalam perdjalanan Okazaki 
ke Philipina, Indonesia dan Bir- 
ma. ” 

Hari Kemis. wartawan  Djepang 
tadi memberitakan lagi, bahwa men 
teri Okazaki memang benar. mem- 
bawa usul2 dan menambahkan bah 
wa Djepang bersedia membajar gan 

ti kerugian perang kepada Indone- 
sia sebanjak 150 djuta dollar, kepu- 
da Birma 60 djuta dollar dan Indo 
China 20 djuta dollar. e 

Djepang bisa mau bajar 
hingga 600 djuta dollar. 

Selandjutnja wartawan itu war- 
takan, bahwa djulah 530 djuta 
dollar tersebut tadi ditentukan 
untuk sementara. Tetapi Djepang 
mungkin djuga harus bersedia 
membajar hingga 600 djuta dol- 
lar kepada 4 negara itu untuk 
ganti kerugian perang djika ne- 
gara2 ini mendesaknja supaja 
memperoleh lebih banjak ganti 
kerugian. — Menurut wartawan 
-Tokio Shimbun”, sikap Djepang 
dalam soal ganti kerugian ini ada 
lah sebagai berikut: pembajaran 

   

'gung Djawab Mengenai 

Harus Dikerahkan Utk 
Hadapi Soal Atjeh 

MENURUT KETERANGAN. 
NJA kepada pers KSAD Kol. 
Bambang Sugeng berpendapat, hah 

D. Beureuh memang seluruh apa- 
rat pemerintah harus dikerahkan, 
dibagi menurut tugasnja masing2. 
Bagi tentara, demikian kolonel 

djalan penjelesaian dengan meng- 
ambil tindakan setjara militer dan 
merebut kembali daerah2 jang di- 
kuasai gerombolan.   Dalam hubungan ini diakuinja 
djuga, bahwa pembagian tugas an- 
tara aparat2 pemerintah seperti po- 

'lisi, djawatan agama dan djawatan 
penerangan memang diperlukan, se 

hingga usaha memulihkan keama- 
nan itu akan dapat dilakukan de- 
ngan serentak. 

Tentang perlawanan jang  dilaku- 
kan oleh kaum pemberontak diAtjeh 
itu diterangkan, bahwa bekas2 ten- 
tara dan bekas2 pedjuang turut me- 
ngorganisasi, seperti bekas Djende- 
ral Major Husein Al Mudjahid dan 
bekas kolonel Husein Jusuf. 

(Antara) 

| 
. Suwirjo : 

| Partai2 Djuga Harus Tang- 

Atjeh 

wa dalam menghadapi peristiwa ' 

Sugeng. .hanja melihat: 

ganti kerugian itu pada achirnja 
akan menguntungkan Djepang da 
lam kerdjasama dengan negara2 
tersebut dalam lapang perekono- 
mian. (Antara). 

  

ma daripada bangsa2 merdeka dii 
daerah Pasifik. 

BERKENAAN DENGAN “Peris 
itiwa Daud Beureueh”, bekas wakil 

Isi terpenting. | Pm Suwirjo (anggota dewan pumpi- 
Salah satu fasal terpenting dalam Man -PNI) menerangkan kepada 

perdjandjian itu menentukan, bahwa | "Waspada” bahwa kita harus setje- 
kedua belah pihak mengakui bahwa Pat mungkin menjelesaikan  peristi-   

PERINTAH HARIAN 
CHU TEH. 

Meajambung berita mengenai 
hari ulang tahun ke-4 berdirinja 
Pemerintah Republik — Rakjat 
Tiongkok lebih landjut radio Pe- 
king menjiarkan perintah harian 
panglima besar angkatan perang 
RRT, djendral Chu Teh, jang 
mengandjurkan — supaja  rakjat 
Tiongkok setiap saat tetap was- 
pada serta siap-sedia dan mem- 

Serikat) akan dipandang sebagai sua 
tu bahaja terhadap perdamaian dan 
keamanan pihak jg lain dan menja- 
takan, bahwa mereka akan meng- 
ambil tindakan bersama utk meng- 
hadapi bahaja tsh, sesuai dengan ke 
tentuan2 dalam konstitusi masing2. 
Republik Korea Selatan  memberi- 
kan dan Amerika Serikat menerima 
hak untuk menempatkan kesatuan?   

'Hamka: Kesulitan? K: 

CTN ig didatangkan ke Kalimantan, | menurut 

Kalimantan da- | 
pat merubah segi kebudajaan Kali- | 

Mae mana tan Mas On gan sni Pap Goa 

peladjari ilmu pengetahuan ten- 
tang ketentaraan Sovjet dan be- 
kerdja keras guna memperkokoh 
pertahanan nasional, 

dari angkatan udara, angkatan laut 
dan angkatan darat Amerika 
kat didalam dan disekitar 

  

tetapkan dalam perdjandjian 
Terhitung mulai tgl. 1 Oktober '53 hanan bersama itu. (AFP). 

telah diangkat mendjadi direktur Ru 5 
mah Sakit Umum Pusat. Dr. Bahder 
Djohan untuk menggantikan Dr. Ha 
lim-jang telah meletakkan djabatan- 
nja. Timbang terima djabatan dari 
direktur jang lama kepada direktur 
jang baru telah dilakukan pada hari 
Kemis jang lalu. Seperti. diketahui 
Dr. Bahder Djohan adalah bekas 
Menteri PPK didalam kabinet Wilo 
po dan sekarang  bekerdja sebagai 
ketua Palang Merah Indonesia dan 
sebagai mahaguru. 

  

Njonja, ' 'Dwight D. Eisenhower 
akan membaptiskan kapal silam 
atom pertama dari Amerika Serikat, 
jang dalam bulan Djanuari tahun de 
pan akan diluntjurkan ke-air, demi 
kian diumumkan oleh angkatan laut 
pada hari Kemis. Upatjara ini akan 
dilangsungkan dibengkel pembuatan 
kapal milik angkatan laut di Con- 
necticut. Kapal silam itu akan dibe 
rin ama ,,Nautilus”. 

tan begitu djuga .adat2 Kalimantan tundukkanlah  djiwanja agar sipen- 
katjauan di 'Atjeh akan dapat diata- bertempat dikantor Muhammadijah dengan lain2 kepulauan banjak per | datang dapat sesuai dengan budaja, Si dengan lekas, karena rakjat terba Aa : . 5 Ng TA sn bali tingkah-laku dan adat istiadat Kali- ' 2 5 i isi tin Bandjarmasin hari Selasa, sebelum selisihan. Tetapi djika kita kembali njak di Atjeh tidak menjetudjui tin | 5 e Ueadia bidnuta al Ik | mantan. dakan kekerasan jg dilakukan oleh ia berangkat ke Makasar melalui Su | kepa a Bhinneka ungga a, perse 
Daud Beureuch cs. itu. Perasaan ku rabaja, Hamka “dari P.B. ' Muham-! lisihan itu akan hilang dan ig ada|  Bitjara tentang — provinsialisme, ' rang puas. terhadap keadaan me- madijah mula2 menerangkan ten-| banjalah persatuan” sesama bangsa Hamka berpendapat,- bahwa tiap2 mang terdapat dikalangan rakjat, te tang tenaga2 transmigrasi, BRN dan | kembali. Untuk mengatasi soal ini, Jdaerah ada darah kedaerahannja. 

Hamka setelah tenaga2| Dan rasa jg sedemikianlah sebagai 
transmigrasi, BRN, CTN dan lain2-! bukti, bahwa benar2 ia sebagai sus 
nja datang ke Kalimantan, hendak: tu bangsa. Dan kebudajaan Indone 
nja rakjat Kalimantan djangan ber- jsia, adalah kumpulan dari berbagai 
sifat negatif, Adjarlah tenaga2 itu, "daerah, Kalau ada anasir jg menu: 

  

Lambaga Kebudayaan Ina resa 
nK ea. Buta yacseh Como oma 
yan Kunstan an Wetengahaneaa       

  2 Ha HER AAN Lag WR MD Sa NN # ae 

mantan Dapat Diatas 

sesuatu serangan bersendjata di dae WA itu. 
rah Pasifik terhadap salah satu pi- | Dikatakannja — dalam — hubungan 
hak (Korea Selatan atau Amerika ini, bahwa  penjelesaian persoalan 

Atjeh ini, tidaklah mesti dipertang- 

gung-djawabkan melulu kepada pe- 
merintah sadja, tetapi djuga semua 
organisasi, partai dan rakjat, harus 
bekerdjasama untuk  menjelesaikan- 
nja. 

| Dapat dikabarkan kedatangan Su- 
“wirjo ke Medan, ialah untuk meng- 
hadiri konferensi kerdja PNI di Me 
dan. 

Seri- 
wilajah : 

Republik Korea Selatan, seperti ai 
perta' 

BARAT AKAN USULKAN 
PERTEMUAN 4 BESAR DI 

BULAN NOPEMBER ? 

Kalangan jang berkuasa di 
Paris hari Kemis katakan, bahwa 
Amerika, Inggeris dan Perantjis 
masih belum menentukan  dja- 
waban terhadap nota Sovjet Uni 
tertanggal 28 September jl. Teta 
pi berita2 baru2 ini menundjuk- 
kan, bahwa 3 negara Barat itu 
bermaksud mengusulkan suatu 
konperensi 4 negara besar di per 
tengahan bulan Nopember jang 
akan datang. 

duh Kalimantan adalah provinsialis-: 
tis, menurut Hamka tuduhan jg se- 

. demikian hanja karena belum kenal 
| mengenal. Sebab arti kebudajaan In 
|donesia bukan berarti melebur kesu 
dajaan suku bangsa kepada suku 
bangsa jg terbanjak atau jg berpenga 
ruh. Dalam hubungan ini ia mengu 
langi lagi, hendaknjalah tenaga2 da 
ri segenap golongan jg didatangkan 
ke Kalimantan terdiri dari mereka 
jg mengenal djiwa Kalimantan dan 
jg sudi mengenal djiwa Kalimantan, 

      

merajakan hari ulang 
dengan parade militer dan 

umumnja. Pusat perajaan “ialah 
enan-men, Parade dan pawai jang 

RRT, Mac 
dilakukan oleh 400.000 orang ini G:saksikan oleh Presiden 

tamu2 dari luar negeri dan pembesar2 

| bar2 

parade militer | 

| 

| 

| 

membawa pandji2 dan sembojan2 ' 

| 

beraneka-warna.  Dimuka pang- 
Bung presiden dan tamu2 agung 
mereka bersorak dan memekik- 
kan djandji untuk bekerdja .se- 
keras-kerasnja supaja Rentjana 
Ekonomi 5 Tahun darat. selesai 
dengan hasil baik, 

Paling depan berbaris buruh 
kereta apis mereka bawa gam- 

sangat besar, ialah gam- 
bar2 Mao Tse Tung, Sun. Yat 
Sen, Liu Shao Chi, Chou En Lai, 
Chu Teh, Marx, Engels, Lenin, 
Stalin. Mereka bawa sembojan-2 
utjapan terimakasih banjak kepa- 
da Sovjet Uni, salam kepada 
rakjat Korea. Ketjuali itu pawai 
sipil ini bawa gambar2 Ho Chi 
Minh, Zapotocky, Bierut, Pieck, 
Rakosi dll. pemimpin Blok 'banjak berpengalaman jang kini ' Sovjet. 

Dibawa pula gambar2 pemim- 
pin2 partai2 Komunis luar nege- 
ri. Pawai ini berlangsung selang- 
kah dengan deruan 3.000 gende- 
rang. 

Sebelum berpesta, kerdja lebih 
keras dulu. 

ini, kaum buruh di Peking bekerdja 
lebih giat lagi daripada biasanja, 
hingga mereka menghasilkan lebih 
banjak dari apa jang direntjanakan 
semula. Mereka berdjandji pula untuk 
menghemat uang negara. Misalnja sa- 
dja buruh kereta api Peking ber- 
djandji akan ,,mentjiptakan dan meng- 
hemat 300.000.000.000 yuan”. Buruh 
tambang batubara sedjak 13 Septem- 
ber j.l. tiap2 hari menghasilkan 357, 
lebih banjak dari biasanja. Buruh 
bangun2an membawa model berba- 
gai2 gedung besar dan bertingkat jg. 
telah mereka dirikan di Peking dan 
sekitarnja. 

Ratusan ekor merpati — lambang 
perdamaian — dilepaskan. (Ant.). 

  

EN 
N PEKODJAN 82 Telf 1125 

SEMARANG 

Peking Rajakan Hari Nasional-nja 
400.000 Orang. Berbaris Dimuka Mao 
Ise Tung: Seluruh Peking Dlm Sua: 
sana Gembira-Ria: Buruh Kereta-Api 
Lantjarkan Kampanje Penghematan Sbg 
: Bantuan Untuk Nerara 

PEKING, IBUKOTA RRT, hari Kemis telah 
tahun ke-4 dari Republik Rakjat Tiongkok, 
pawai organisasi2 dan penduduk pada 

  

Malenkov 
Pudji RRT 

Sebagai Suatu Kekua- 
tan Internasional Jang 

Anti Perang 

P.M. GEORGI MALENKOV 
dari Sovjet Uni hari Kemis me- 
ngatakan, bahwa RRT. merupa- 

|kan suatu kekuatan internasional 
jang. telah. memblokir politik 
jang hendak 
kantjah perang dunia baru. De- 
mikian kawat Malenkov jang di- 
sampaikan kepada kepala Nega- ' 
ra RRT, Mao Tze Tung, berke- 
naan dengan perajaan 4 tahun 
berdirinja Republik Rakjat Tiong- 
kok, jang disiarkan oleh radio 
Peking. : 

Dinjatakan, — bahwa Republik 
Rakjat Tiongkok kini telah men 
djadi suatu kekuatan internasio 
nal jang tak membolehkan ka 
um imperialis untuk memperbu 
dak rakjat di negeri2 Asia de 
ngan sekehendak2-nja dan mela 
kukan politik hendak mendjadi 
kan Asia kantjah perang dunia 
baru. Kedjadian2 di Korea telah 
membuktikan, bahwa rakjat Ti 
ongkok telah mendjadi suatu ben 
teng maha kuat dalam  perdjo 
angan bagi rakjat jang tertindas   

| merdekaan. 
Sebelum merajakan Hari Nasional ' 

(dan Republik 

di Asia untuk kebebasan dan ke 
Achirnja Malenkov 

menjatakan harapannja, hendak 
nja hubungan persahabatan jang 
tak dapat dipatahkan dan kerdja 
sama jang erat antara Sovjet Uni 

Rakjat Tiongkok 
tiap hari makin bertambah kuat. 

(Antara-UP). 

Menurut harian :,Suara Rakjat” 
di Surabaja, maka A. Azis penerbit 
dan pemimpin redaksi ,Surabaja 
Post” akan mendjabat persattache 
Indonesia untuk RRT di Peking. Se 
mentara ini masih belum diketahui 
bila dia akan berangkat keposnja jg 
baru, demikian pula siapa jang akan 
mengganti dia sebagai pemimpin re 
daksi. 

  

dengarkan laporan jg lebih Juas 

mana diketahui wakil P.M. II 

baru ini mengundjungi daerah 

Orang menduga, bahwa dalam 

rapat ini kabinet akan memper 

timbangkan pula . kemungkinan 

pemetjahan dengan  djalan lain 

selainnja dengan  djalan kekera 

san sendjata. Wakil P.M. II Zai 

nul Arifin atas  pertanjaan me 

nerangkan kepada PI.Aneta, bah 

wa keadaan di Atjeh pada umum 

nja baik. 

Ditanja apakah faktor agama me- 

mainkan peranan jg penting dalam 

kekatjauan didaerah tsb. Zainul Ari 
fin menjatakan, bahwa ia pada wak 
tu ini masih belum dapat mengata- 
Kan faktor2 apa jg mendjadi sebab- 
musabab dari pada kekeruhan itu. 
Atas pertanjaan apakah oleh peme- 
rintah djuga dipertimbangkan untuk 
mengambil langkah2 lain, sebagai: 
mana jg diandjurkan oleh beberapa 
golongan dan partai, selainnja mem 

pergunakan kekerasan sendjata utk. 
memetjahkan  mas'alah tsb, wakil 
P.M. II itu menerangkan, bahwa &c 
gala matjam saran2 dan usul2 tentu 
sadja diterima oleh pemerintah dan 
mendjadi buah pertimbangan. 

-“ 

Karena Tidak 
Dibelikan Buku 

Seorang MuridS.R.Meng- 
gantung Diri 

SEORANG ANAK laki2 mu- 
rid Sekolah Rakjat di Kedondong 
(Lampung Selatan) bernama Chai- 
rullah, jang berumur 12 tahun, 
telah kedapatan mati menggantung 
diri disebatang pohon karet. Per- 
buatan nekat ini dilakukannja ber 
hubung permintaan uang kepada 
#bunja guna membeli buku2 pela- 
djaran tidak diluluskan, meskipun   tuntutan tsb. dibarengi dengan ta- 
ngisan2. Sebelum dia menggan- 
tung diri, terlebih dulu dia mela- 
rikan diri dari rumah, Pada mu- 
lanja ibunja menjangka dia pergi 
kesekolah. 

( Melalui Agama 
Bitjara tentang gangguan keamanan 
di Hulu Sungai, menurut Hamka, 
soal ini dapat diatasi, dengan dja- 
lan saluran agama. Usaha2 jg telah 
lalu baru dimulai dengan djalan sa 
luran agama, tetapi masih belum 

tjukup dan puas. Saja tekankan aga 
ma untuk mengatasi kekeruhan Hu- 
lu Sungai, karena saja kenal dari de 
kat, bahwa Kalimantan adalah sa- 
tu2nja daerah jg kuat dan kadang2 
sangat fanatik dengan agama, demi. 
Kian Hamka, (Antara), 

kembali dari Sumatra Utara utk. menindjau 
bung dengan terdjadinja kekatjauan bersendjata di Atjeh. Sebagai 

  

Kabinet TjariDjalanLain 
Untuk Pemetjahan Masalah Atjeh 
Disamping Kekerasan Sendjata 
PADA HARI DJUM'AT petang dewan menteri 'mengddakan 

rapat untuk menindjau lagi masalah peristiwa Atjeh. Menurut ke 
terangan2 jang diperoleh PI-Aneta, dalam rapat ini kabinet men 

dari menteri2 jang baru sadja 

Zainal Arifin, menteri agama 
Kjai Masjkur dan menteri pertahanan Iwa Kusumasumantri baru 

Atjeh. 

  

Keadaan 
Atjeh Mulai 

Aman. 
BERHUBUNG DENGAN ada- 

nja berita jang menjatakan, bah- 
wa pemberontakan di Atjeh disiap 
kan dirumah patih Hadjat di Bin- 
djai, maka menurut keterangan pa 
tih Hadjat adalah benar, bahwa 
pada suatu hari seblum tanggal 
10 September datang dirumahnja 
di Bindjai Hasan Ali, jang diser- 
tai oleh beberapa orang Atjeh ig. 
tidak dikenalnja, demikian kawat 
koresponden Pil, Aneta dari Me- 
dan. Hasan Ali menjatakan kepada 
Hadjat. bahwa ia hendak dipindah 
ke Djakarta dan karena itu ja da- 
tang untuk berpamitan, Patih Ha- 
djat menjatakan, bahwa tidaklah 
btnar telaa dilakukan permusjawa 
ratan antara dia dan Hasan Ali 
dan tidak benar pula, bahwa ia 
ada mengetahui tentang akan ter- 
djadinja peristiwa jang melanggar 
hukum di Atjeh itu. 

Pemimpin2 penbrontakan. 

Dari orang2 jang baru sadja da- 
tang dari Atieh korespondsn PT Ane 
ta mendapat kabar  selandjutnja, 
bahwa kepala2 mereka jang menga- 
tjau keamanan didaerah itu adalah 
T. Sulaiman Daud, bekas koordina- 
tor Atjeh untuk Atjeh Besar, Ha- 
san Ali, bekas djaksa untuk Atieh 
Pidie, Husin Jusuf, bekas  kolonel 
dan H. Abubakar Ibrahim untk 
Atjeh Utara, Husin Almudjahid un- 
tuk Atjeh Timur dan Hasan Hana- 
fiah untuk Atjeh Barat. 
Mereka itu semuanja berada diba 

wah pimpinan Teungku Mohammad 
Daud Beureuh. 

Keadaan mulai aman, 
Menurut kabar jang terachir 

kcadaan didaerah Atjeh mulai 
aman kembali. Dari djawatan 
kereta api Sumatera Utara diper- 
oleh kabar, bahwa djalan2 kere- 
ta api menudju ke Langsa telah 
diperbaiki, sementara kereta api trajek Langsa—Kwala Langsa te 
lah berdjalan kembali, Demikian 
djuga trajek Langsa—Pangkalan- 
susu, 

Seruan Muhammadijah 
Atjeh. , 

Oleh pimpinan Muhammadijah wilajah Atjeh telah dimadjukan seruan kepada pimpinan pusat di 
Djakarta supaja mengirim ahli 
negara ke Atjeh untuk menindjau 
keadaan dan suasana daerah Atjeh selama seminggu ini, demi 
kian dikawatkan oleh P.T, “Aneta 
dari Medan. 
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marang telah mer 
pada segenap pemilik/ pemelihara ilik/ pemelihara | | Sih maa la Penta | 

pengikat “ lainnja | 
Sege-. 

an diberangus. 
tai atau alat p ye 1 
yang pandjangnja 2 meter. Sege 
Ka Pa RN “kepada  Polisi/ 
Pamong Pradja, 
jang digigit andjin 
kera, Untuk men 

  

nteras penja 
   

kit andjing gila dibutuhkan ban- | 3 ae tuan segenap lapisan masjai 
dengan menepati peraturan2 ter 
sebut. Hare ang iri 
kit andjing gila, maka 14 HAR 
setelah pengumuman ini akan di 
adakan camp 

andjing jang be peka 
berkepentingan maklum. 
AKAN DIDIRIKAN LOODS. 
Pemerintah Daerah Kotabesar Se 

    

  

    

marang telah menerima sumbangan | 
uang sebanjak Rp.5000,— dari Ja- 
jasan Bentjana Alam dan Rp.5000,- 
dari sebuah Jajasan jang tak mau 
disebut namanja. Sumbangan uang 
ini dimaksudkan untuk menolong pa 
ra korban bentjana alam, a.l. kor- 
ban kebakaran jang terdjadi baru2 
ini di Djl. Mataram Semarang, teru 
tama mengenai perumahan. Dengan 
beaja sedjumlah tersebut, kini Peme 
rintah Daerah telah merentjanakan 
untuk mendirikan sebuah loods jg. 
permanent, guna meneduh para. kor 
ban kebakaran tadi untuk sementa- 
ra sampai mereka dapat berusaha 
perumahannja sendiri. Pelaksanaan- 
mengenai pembikinan loods telah di 
serahkan pada DPU Kotabesar. 

Sementara itu dari fihak DPU 
diperoleh  keterangun, — bahwa 
loods tersebut akan didirinan di- 
dekat gedung DPU Djl. Stadion, 
dengan ukuran 4X60 m. Dan 
untuk  menjelesaian pendirian 
loods ini hanja akan memakan 
waktu 10 hari lamanja. Tetapi 
kapan akan dimulai belum dida- 
pat kepastian. , : 

SWEEPSTAKE JAYABODE 
RIT. ' 

Kelandjutan nomer tjotjokan 
Sweepstake Java-boderrit sbb : 

50 Djoeja-zilveren 

  

     
   

ep aa 

agne pembunuhan | : H1 se 

Lagun“ kelak “mendjadi' 

— SI GRUNDEL — 
“Jang bener adje: sudah 

ada "Perumahan Rakjat”, kini 
pak Sujudi mau bikin ”Peruma 

| han Marhaen” Tapi kapan ja 
ada Perumahan untuk S A4 - 
Fan     
  

aa Tenlait 
Berkenaan dengan Hari Raya 

Angkatan Perang Kita pada tgl. 
5 OKTOBER 1953, maka untuk 
menghormat hari jang mu'ia itu, 
Harian ,,Suara Merdeka” TIDAK 
TERBIT. Harap para pembatja 
dan pemasang iklan maklum ada- 
nja. 

PERINGATAN HARI NASIO- 
NAL R. R. T. 

Pada hari Rabu malam jbl., 
bertempat digedung Sin “You 
Chung Shiao Shueh, djalan Sta- 
dion Semarang telah dilangsung- 
kan peringatan Hari Nasional R. 
RT, 1 Oktober jang mendapat 
perhatian besar djuga . diantara 
pelbagai para undangan. Karang- 
in bunga jang menghiasi ruangan 
pertemuan, membikin keadaan 
makin menarik. Setelah pertemu- 
an tadi dibuka, kemudian oleh 
ketua panitya sdr. Tan Soe Oen 
Jengan pandjang lebar dibentang 
kan hari sedjarah 1 Oktober. Di 
tegaskan selandjutnja, bahwa da- 
lam sedjarah berdirinja RRT 4 
ahun ini pelbagai pembangunan 
Negara telah dapat diselesaikan 
setjara gilang-gemilang dalam se- 
3ala lapangan. Djalan Raya an- 
tara Tibet — Chekiang jang me- 
lalui tanah2 pegunungan tinggi 
pun dapat diselesaikan. Menurut 
rentjana dalam th. 1953 telah di- 
mulai rentjana 5 th, jang lebih be 
sar lagi dalam lapangan umpa- 
manja perindustrian berat, perta- 
nian setjara sistematis,  perdaga- 

pembitjara menjinggung tentang 
kepergiannja Duta Indonesia Mo 
nonutu ke Peking jang dapat me- 
rapatkan hubungan antara bang- 
sa Indonesia dan Tionghoa lebih 
kekal pula. 

Wakil Residen Semarang Ki 
Ronggo sesudah menghaturkan 
selamat berdirinja RRT mengha- 
rapkan supaja hubungan antara 
Tiongkok dan Indonesia makin 
erat dan baik Indonesia maupun 
RRT jang kini sedang memba- 

makmur. 
Sesudah wakil dari Panglima Di- 
visi - Diponegoro 
sambutannja, kemudian peringa- 
tan tadi dilangsungkan dalam sua 
sana ramah tamah sambil meli- 
hat pertundjukan2 . kebudajaan 
jang dihidangkan oh  murid2 
Sekolah Tionghoa. Disamving ini 
bun diadakan pemberian hadiah2 
kepada pemenang dalam perlom- 
baan untuk merajakan Hari Na- 
sional RRT 1953. 

Body beauty contest. 
Dalam nomer pertundjukan 

Body beauty contest jang diikuti 
oleh 18 peserta, achirnja menu- 
rut putusan djuri jang mendapat 
angka terbanjak, ialah Tjoa Gan 
Teng, 2. Oei Ling Hien, 3.. Ang 
Hwat Bing, 4. Tjeng Thiam Ik, 
5. Lie Tik Liang, 6. Go Ing Pong, 
7. Oei Tik Kie, 8. Lo Thiam Lok. 
Masing2 pemenang menerima ha 
diah2 jang tersedia. Kira2 djam 
22.30 peringatan tadi diachiri 
dan pada hari Kemis pagi, per- 
ingatan Hari Nasional RRT di- 
langsungkan pula dihalaman ge- 
dung THHK, Plampitan Sema- 
rang jang mendapat perhatian be 
sar dari kalangan murid2 seko- 
lah Tionghoa di Semarang. Per-   ingatan tersebut akan diteruskan 
pula pada malam harinja ditem- 
pat tsb. 2 

PERS GURU KATHOLIEK.   
sigarendoos — . 79555 

S1 Philips Infraphil 
. rood — 40272 

52 Philips Infraphil 
rvod "— 197762 

53 Philips Infraphil 
rood — 93634 

54 Philips Infraphil 
rood — 55047 

55 Eur. zilveren 
sigarendoos — 195733 

56 Zilveren schrijf- 
tafel garnituur ' — 193017 

57 Sigarendoos gedre- 
ven zilver — - 56673 

58 Nagelgarnituur ' — 178891 
59 Keltumplate vruch- 

tenschaal — . $7928 
60 Plate koektrom- 

mel 5 sn 170229 
61 Djoeja-zilverer'' 

schaal — 32561 
62 Djocja-zilveren 

koekschaal - — 123790 
63 3-delige zilveren 

fotolijst —. 190932 
64 Vulpenset Water- 

man — 176714 
t/m — 5727 — 46614 

— 182606 — 115882 
70 179750 — 197863 
71 Zilveren boter- 

Vlootje- — 87038 
72 Reiswekker 88709 

— 124529 — 94694 
t/m 

75: 40670 
76 Zilveren schrijf- 

garnituur — 22252 
77. Zilveren bonbon- 

bakje — 71280 
78 Zilveren bonbon- 

bakje — 34176 
79 Djocja-zilveren 

Yaas: 2. | — 183738 
80 Boudoirklokje — 85095 
81 Moccastel — 178410 
82 Stel zilveren 

kandelaars — 55833 
83 Zilveren dragee : 

doos f — 17317 
84 Toilettafel poeder- 

. doos — 101317 
85 Zilveren sigaretten 

koker 23 136780 | 
86 Kanteel Banbons- | 

schaal 2 193251 
87 Dozijn taart- 

vorkjes .— 160226 

LULUS P.G.L.S.P. 
Pada malam perpisahan jang di- 

langsungkan pada tg. 28 September 
1953 di rumah makan ,,Lido” dida- 
pat keterangan, bahwa dalam tahun 
peladjaran 1952/1953 dari murid2 
P.G.S.L.P, Semarang jang lulus da- 
lam udjian penghabisan ialah 19 
orang (berarti lulus semua), S orang 
untuk djurusan vak2 sosial-ekonomi . 
dan 14 orang untuk djurusan baha- ' 
sa. Jang lulus untuk djurusan sosial- ' 
ekonomi ialah: Kustinah (SMA/A), 
Amini Wr. A),  Suhirmanta 
(SGA), Hartati (SMA/C), Sri Su- 
karti (SMA/A). : 
Sedangkan untuk djurusan bahasa | 

ialah: ' Murdiningrum, Humamah, ! 
Mumpuni, Soenarti, Wara Kartini, ' 
Adijati, Tini Rahaju (semua ini dari 
(SMA/A, Auw Pie Nio, Martidjah, | 
Marjani dari SGA, Aminah (SMA/ 1 
C), S. Suwarna (SMA/A), Ugraeni 
(SMA/B), Rasulina (SMA/B). 

  

pekerti dan 'Tjeramah 

Menurut Pemilihan pada rapat 
.anggauta Persatuan Guru Katho- 
liek Tjabang Semarang ' jang di- 
adakan pada hari Mirggu 27 Sep 
tember 1953 jang baru lalu dige- 
dung Susteran Dj. Pontjol Sema- 
rang, maka ' susunan Pengurus 
baru P.G.K. Tjabang Semarang 
adalah: . Ketua I Al. Suparman, 
Ketua II L. Alip, Penulis I P.A. 
Go Tjong Kiem, Penulis II IT, Sus 
madi, Bendahari Nj. A.S. Sumar 
jun, sedangkan Komisaris2 ada- 
lah I.M. Sukana, G.A. Sitohang. 
A. Sudarsana dan A.J. Atmosu- 
ondo. : 

$ Alamat  Secretariaat:  Geda- 
ngan 15, Semarang. Dalam werk 
programnja a.l. tertera:  menga- 
dakan Kursus Pengadjaran Budi- 

jang pen- 
ting2 bagi pendidikan dan Peng- 
adjaran umumnja, dua bulan se- 

| kali. 

  

  

     

  

ita Kk 

TIB. SEMARANG 
e 

  

| TELAHTIBA 5 SEPEDA MOTO? DJERMAN JANG TERKENAL 

  

4 D URKO PP Model MD-200 De Luxe: . 

Dapat dibeli pada : SUPER RADIG COMPANY N.V. 
SETERAN (Duwet) No.8 

      TP gag: 

ae 

  
kn 

  

ngan dsb.-nja pula. Lebih djauh: 

|? 3. M. PRESIDEN DIMINTA 

mengutjapkan | 

Irakarta akan disampaikan 

JM Menteri PP dan K, 

|Nn. Jap Soen Eng, seorang pemudi 

'1Oen Boen eng. 

GEDORAN DI PENUMPING. 

Rebo malam : 
penggedoran dikampung Penumping 
Solo. Malam itu sekira djam 20.00 
di toko kepunjaan Tan Hong Kiem 
Penumping telah kedatangan 2 
orang jang pura2 akan membeli se- 
suatu. tetapi setelah Tan Hong 
Kiem datang melajani, seorang dian 
taranja mengatjungkan sebuah pes- 
tol jang ditodongkan kepada pemi- 
lik toko'itu. Dengan antjaman akan 
menembak mereka mau memaksa 
Tan Hong Kiem menjerahkan harta 
miliknja. 
Akan tetapi dengan tak terduga2 

Tan Hong Kiem memberikan perla 
wanan. Dengan tjepat pestol ditam 
pil dari tangan pendjahat itu, jg: 
kemudian diikuti dengan perkelahi- 
an. Dalam perkelahian itu Tan 
Hong Kiem dibantu oleh pelajannja, 
jang kebetulan ada ditempat tsb. 
Sementara itu penduduk sekitar- 

nja datang pula menolong. Djuga 
pihak polisi segera diberitahu. Ba- 
labantuan dari Mobile Brigade. dan 
Polisi Seksi I segera datang, dan ber 
hatsil menangkap seorang diantara 
kedua penggedor tsb serta membes- 
lag pestol jang dipergunakan dalam 
pertjobaan penggedoran jang gagal 
itu, sedang lainnja berhasil melo-| 
loskan diri. 

Penggedor tsb. kini telah dita- 
han, sedang perkaranja sedang diu- 
sut lebih Jandjut. 

Atas pertanjaan, dari gerombol- 
an manakah kiranja penggedor? itu 
pihak kepolisian masih belum berse 
dia memberi keterangan. 

ROMBONGAN SEKSI KE- 
UANGAN PARLEMEN 

Rebo jl. rombongan Seksi Keuang 
an Parlemen telah tiba di Solo da 
lam penindjauannja didaerah2.  Se- 

perti didaerah lain2, hari itu telah 
diadakan pertemuan dgn Residen, 
Kepala2 Daerah, anggauta DPD dan 
DPRDS, Kepala2 Djawatan dan wa 
kil2 partai baik dari Kota Besar 
maupun dari Kabupaten? dalam wi 
lajah Karesidenan Surakarta, bertem 
pat digedung DPRDS Kota Besar Su 
rakarta Pertemuan tsb dimaksudkan 
guna mengumpulkan bahan2 menge 
nai: a. sumber2 Keuangan Daerah 
Autonoom, dan b. perimbangan Ke 
uangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah2 Atonoom, jang sangat di- 
perlukan dalam membitjarakan ren 

tjana Undang2 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pusat dan Daerah? 
Autoroom di Parlemen jang akan 
datang. 

Mereka itu akan mengadakan per 
temuan pula dengan Panitya Dana 
Milik Mangkunegaran dan dengan 
Residen Surakarta, diantaranja guna 
mendapatkan keterangan2 mengenai 
Civiele Lijst Kasunanan dll. 

Hari Djum'at mereka akan melan 
djutkan penindjauannja ke Madiun. 
Rombongan jang datang di Solo 

itu terdiri dari' Hutomo  Supardan, 
Rasuna Said, Ds. A Rotty jg kemudi 
an agambah dengan Mr. Mohd Dal 
jono. : 

MENGHADLIRI UPATJARA 
— PEMBUKAAN  PATUNG 

RONGGOWARSITO 
Oleh Pemerintah Kota Besar Su- 

permo- 
PJM Presiden dan 

f c untuk me- 
njaksikan Upatjara Pembukaan Pa- 
tung Pudjangga R. Ng. Ronggowar 
sito dan Perluasan Rehabilitatie 
Centrum Surakarta, jang akan didja 
tuhkan pada Hari Pahlawan tanggal 
10 Nopember jad. ini. Patung tsb 

honan kepada 

akan ditempatkan dimuka gedung 
Museum . Radyopustoko, Sriwedari 
Solo. Dalam pada 'itu  Gupernur 
Djawa Tengah Budijono telah me- 
njetudjui pula maksud - Pemerintah 
Kota Besar Surakarta tsb. 
HARI ANGKATAN PERANG. 
“Dalam menjambut Hari Angkatan 

Perang R.I. pada tgl 5 Oktober nan 
ti, di Surakarta telah ditetapkan atja 
ra sbb: Mulai tgl. 30 Sept. hingga 4 
Oktober akan diadakan pertanding- 
an2 keolahragaan untuk anggauta2 
A.P. dim daerah Sub. Terr IV dan 
anggauta2 O.P.R., murid2 S.R. pela 
djar2 SMP, SMA dan Kepanduan. 
Tgl. 4 Oktober dimulai djam 22.00: 
di Setadion Solo diadakan Taptu Be 
sar, dan kemudian terus diadakan 

Pawai keliling kota dengan obor dan 
bubaran di Aloon2 Utara. Tanggal 5 
Oktober djam 5 — 6 oleh Corps 
Musik Tentara diadakan deville ber 
kendaraan -keliling kota. Djam 6 — 
6.15 Appel Besar di Staf R.I. 15 
Djam 6.30 — 7.30 di Makam Pahla 
wan Djurug diadakan ziarah dan 
djam 8 — 12 diadakaan upatjara Ha 
ri A.P. di.Setadion Sriwedari.  Se- 
landjutnja pada petang hari djam 19 
— 22 di Balai Pradjurit diadakan re 
sepsi. 

Dapat ditambahkan, bahwa Persit 
Surakarta djuga akan memberikan 
hiburan2 kepada para anggauta ten 

tara jang sedang sakit dan jang men 
djadi invalid. 

PERTUNDJUKAN TARI 
BALET, 

Pada tanggal 9-10 malam jad di- 
gedung Sekolah Sin Min di Mesen 
Solo akan diselenggarakan - Pertun- 
djukan Tari Ballet, jang akan ditari 
kan oleh Nn. Elsie San Fong Tjiok 
dari Malang, jg. belum lama berse- 

lang telah dikirim oleh Kementerian 
PP dan K guna beladjar Tari Balet 
di Lindon. Sebagai Intermezzo akan 

dimainkan pula Piano Solo oleh 

jang baru berumur 12 tahun. Per- 
tudjukan tsb diselenggarakan oleh se 
buah Panitya jang diketuai oleh Dr. 

  

PANITYA KEBAKARAN 
—. REDJOMULJO. 

Atas inisiatief sdr. Sudiarto, ba- 
ru2 ini bertempat dikelurahan Redjo 
sari V Semarang, telah dibentuk se 
buah panitya untuk menolong kor 
ban kebakaran di Rediomulja, Se- 
bagaimana diketahui, belum” lama 

berselang di Redjomuljo Smg. telah 
timbul kebakaran jang mengakibat- 
kan 10 rumah mendjadi abu. Pani 
tya Korban Kebakaran Redjomulio 
terdiri dari Ketua: Iskandar dan 
Sudiarto  Kusumadidjojo, penulis : 
Suharto. Reksohardjono dan Suparjo 
no, bendahara: Sudibjo, ketua pem 
bantu : Abu Jahmin dan ajonjah Su 
dibjo, pengawas : Dahlan . Atmosu:-   darmo dan Wirjoseputro, pelindung : 

MAGELANG 
R. SAMSI DAN MAJOR GONO 

jl. telah — terdjadi| 
Djawatan Pekerdjaan Umum propin 
si Djawa-Tengah untuk daerah Ke 
du dan major 
direktur Biro Gabungan Ahli Teh- 
'nik Indonesia (GATI) jang dinon- 
aktipkan oleh T.T, IV (Diawa-Te- 
ngah), jang oleh Pengadilan Negeri 
Magelang pada tg. 10 September j.l, 
didjatuhi hukuman pendjara masing? 
| dan 2 tahun karena dituduh korup 
si, kedua-duanja kini telah mema- 
djukan appel kepada Pengadilan jg. | 
lebih tinggi. Sementara itu dari pi- 
hak resmi diperoleh keterangan, bah 
wa R. Samsi dan Gono Sastrosumar 
to masih mempunjai beberapa per- 
kara lagi, antara lain mengena: per 
kara perbaikan djembatan Gremeng, 
pembelian besi asal dari Medari Io 
gja seharga Rp. 35.000,--, 

lisi Magelang sudah selesai mengada 
kan pemeriksaan pendahuluan. 

TEBAL 

resmi di Semarang menjatakan, bah 
|wa baru2 ini pihak jg berwadjib di 
Pengerasan Dukuhturi (Tegal) telah 
berhasil menangkap Subarkat jg te- 
lah lama ditjari2 oleh pihak polisi. 

adalah ,,komandan gerombolan IT” 
ig pernah memimpin pembunuhan, 
perampokan 

mah2 penduduk didaerah Lebaksiu 
dan lain2nja. 

gerombolan, Subarkat 
desa Ketanggungan, 

gal. 

KUDUS 
  

RAKJAT di Brebes jang 
: kini sudah mulai tenteram 

: £ hatinja, karena sudah tidak 
LOCOMOTIEF TERGULING sering lagi mengalami gang: 

.Pjum'at tgl. 25-9 djam 18 La guan2 dari gerombolan  ber- 
siun Kudus antara dok dan perron sendjata, tiba2 pada waktu 
telah terdjadi suatu ketjelakaan he- 
bat jang tidak sampai memakan kor 
ban manusia. Dua -locomotief (tan- 
pa kereta penumpang/barang) jang | 
telah bertabrakan jang mengakibat-| 
kan sebuah locomotief no. B 27.11 
seberat 18.500 ton 
motief lainnja no. C 19.02 berat 15, 
500 ton keluar rel. Mengenai ketjela 
kaan ini dapat dituturkan seperti ber 
ikut : 

dikan masinis Senar dan stoker So 
kri jang sedang langsir 
jek Majong, ketika akan kembali d 
persimpangan jang menudju ke dok 
mendadak mendjumpai didjurusan 
sama locomotief no: B 27.11 jang dil 
kemudikan masinis Soemarwo da 
stoker Soewadi 
bang — Semarang 'utk. mengisi ai 
Ketjelakaan tak dapat dielakkan 
gi, sehingga kedua loco tsb sal 
mengadu kekuatan didjalan jang h 
nja satu, Loco B 27. 11 jg lebih 
rat terangkat dan achirnja menggu: 
ling ke sebelah barat, sedang loco C/ 
19.02 keluar dari rel. 

di telah melontjat sebelum loco ter 
guling dan keluar rel. 

marang dan Rembang terlambat 40 
menit, karena penumpang dan ba-! 
rangg “angkutan dipindah kekereta 
api lain (disebrangkan). 

ta api jang kedjurusan Majong, | PING DAN TIONG TJHIOE. 

Juar rel tsb baru dapat dibetulkan ! 487,75, hingga panitya 
sebagaimana mestinja, sedang loco Ng 
jang terguling sampai Sabtu sore ma 
sih tetap terguling karena menunggu 'sembahjang Tiong Thjioe Rp. 2.728, 
alat pengangkat dari DKA Tang) 50. Pengluarannja Rp. 885.70, hing Siapa jang bersalah dan sebab musa 
babnja sedang 
DKA dan Pulisi. 

SALATIGA 
  

ATJARA HARI ANGKATAN 

Angkatan Perang di Salatiga untuk 
umum jang perlu diketahui: tg 4 Ok 
tober upatjara. taptu bertempat di 
pesanggrahan R.I.14 Djalan 
tang 97 mulai djam 19.15, Setelah 
taptu berangkat diadakan pertemu- 
an ramah-tamah untuk para perwi- 
ra dan undangan. Tanggal S Okto- 
ber djam 7.30 di lapangan  Ngebul 
diadakan upatjara peringatan Win- 
don A.P. Djam 9.15 perlombaan/pa 
meran/ demonstrasi ketangkasan mi- 
liter. Djam 12.15 bersama-sama zia 
rah di Makam Pahlawan. Djam 13. 
20 menjaksikan defile dimuka Balai 
'Pradjurit. Djam 19.00 upatjara psm 
berian piala2 kepada para pemenang 
perlombaan dan hiburan untuk ang 
gauta tentara di Balai Pradjurit. 

Pemerintah Kota Besar 
telah diterima uang sebanjak Rp. 
213.000 dari Pemerintah untuk bea 
ja penjelesaian perbaikan djalan Wa 
rungpelem sampai djembatan 
langan, dan 
Brodjo, jang terletak disebelah Sela 
latan Padjang. 

lah: R. 135.000 guna perbaikan dja 
lan, dan R. 18.000 guna perbaikan 
djembatan. 

tuk Pengurus 
Gerakan Pemuda Sosialis Surakarta, 
jang dipimpin oleh Subandi 
Suharli. 

Gerakan Pemuda Sosialis tsb. ber- 
kedudukan di Medan. 

langsungkan rapat anggauta 
BTI ranting Srondol Wetan dan Ku- 
lon untuk mendengarkan laporan2 ha 
sil pekerdjaan dari ranting dan pen- 
djelasan2 mengenai perdjoangan po- 
kok BTI. Untuk lebih menjempurna- 
kan organisasi dengan suara bulat di 
setudjui peleburan BTI ranting Sron- 
dol Wetan dengan Kulon 

ranting BTI Srondol dengan susunan 
pengurusnja Sekretaris 
HI sdr. Pasiman, sdr. Sumowidodo, 
sdr. Budihardjo dengan dibantu be-   Karijodimedjo, berapa orang lagi, 

  

  

NAIK APEL. 
R. Samsi insinjur praktek kepala 

Gono Sastrosumarte 

ti pada tjahaja larmcu 

   
Pintu gerbang Pasar Malam Semarang, jang dibuka pada hari Ke- 
mis malam, Sebagaimana dikabarkan, pasar malam ini akan diada- 

ukan sedari tanggal 1 “hingga 31 Oktober, sedang hatsil2nja akan di- 
gunakan untuk psmbangunan Perumahan Marhaen. Seperti terbuk- 

penerangan jang belum sempurna 
mang pada pemburcan hari Kemis malam itu, belum semua stand 

selesai dikerdjakan. 

  

itu, me- 

  

Mengenai jang belakangan ini po 

Sport 

  

Asian 
KOMANDAN T.I.I. TER- 

TANGKAP. 
Berita jg disampaikan oleh pihak 

MENURUT MALADI dari 

Dikatakan, bahwa Subffrkat ini, 

Indonesia Akan Kirim 120 Peserta 

bar, /ahwa Indonesia akan mengirimkan lebih kurang 120 orang 
peserta dan 20 officials ke Asian Games di 
langsung bulan Mei tahun depan. D'antara 12 
pat pemain2 puteri jang akan bertanding dalam nomor2 atletik dan 
renang bersama-sama pemain2 India dan Djepang. 

Games 

Pengurus Besar KOI didapat ka- 

anila jang akan ber 
peserta itu terda- 

  

dan pembakaran ru- 

Minta Tam- 
bal 40 Kepa- 
la Orang? 

Sebelum ia melarikan diri kepihak 
adalah tjarik 

kabupaten Te- 

jang achir2 ini digemparkan 
oleh "berita jang disiarkan da- 
ri mulut kemulut. Berita jang 
mungkin berasal dari orang 
jang bermulut gatal menjata- 
kan, bahwa kini di Brebes 

53 ada segerombolan orang jang 
“bertugas — mentjari  ,kepala2 

orang sebanjak 40 kepala”. 
Dan. kepala2 orang ini nanti 
akan di gunakan untuk ,tum 

$ Oa” pembikinan — djembatan 
: i Berita angin 

    

    

    

    

    

    

    

    
   

  

   

    
    

   

   
   

    

    
   
   

   

    
   

terguling, loc 

Locomotief C 19.02 jang dikemu 

untuk tra- Pk 

3 barnja telah ada 3 orang jang 
tendjadi korban. Tapi siapa 

mendjadi korban tidak 
Tersiarnja  de- 

sus jang tidak karuan 
g pangkalnja ini, keada- 

dikota Brebes pada ma- 
hari kini mendjadi djauh 

5 daripada keadaan 
2 tersiar kabar 
angin itu. Fihak jang berwa- 
djib di Brebes sedang mela- 
kukan  penjelidikan. sumber 
kabar angin jang menggeli- 
sahkan rakjat itu. 

dari trajeck Rer 

Untung sekali masing? pengemu-     

Akibat kedjadian tsb semua kere SEMBAHJANG KENG HOO 

Kasverslag dari sembahjang King 
Hoo Ping di Klenteng Besar Tay 
Kak Sie Gg. Lombok sbb: Pendapa 

Ryu 5 : tan bersih dari uang dermaan Rp. 
Djum'at djam 24.00 loco jang ke' 381425 dan pengeluarannja Rp. 8. 

mendapat 

  

kerugian Rp. 4673,50. 
Pendapatan uang dermaan untuk 

: : | ga mendapat kelebihan uang Rp. 
diusut oleh fihak | 184280. Untuk beajanja 2. sembah 

jangan tadi, maka  panitya masih 
mengalami kerugian Rp. 4673,59 ter 
potong Rp. 1842,80 mendjadi Rp. 
2830,70 jang dipikul oleh Lotju Tan 
Boen KieiGo Thiam Bing.  Pergan 

tian Tjialotjoe th. 1954 (pengurus 1) 
djatuh pada sdr. Jauw A Lok, Gg. 
Pinggir dan Hoelotjoe (pengurus II) 
sdr. Lie Tik Bouw, Djurnatan. 

KONGGRES SEREKAT 
BURUH ES. 

Kongres Sarekat Buruh Es ke-III 
akan dilangsungkan pada nanti tgl 
18 s/d 21 Oktober 1953 di Sema- 
rang. Kongres tersebut selain dikun 
djungi oleh semua utusan tjabang2 
Sarekat Buruh Es di Indonesia jang 
berdjumlah 23 tjabang, Sentral Biro 
Sobsi Kongrespun mengundang Or- 
ganisasi2 Buruh Es lainnja untuk 
menggalang pemusatan organisasi bu 
ruh es dalam satu lapangan kerdja. 
Organisasi2 buruh Makanan/Minu- 
man jang mempunjai persamaan si 
fat. pekerdjaan guna 
kerdja-sama dan kesatuan-aksi dida 
lam memperdjuangkan tingkat hidup 
jang lebih baik djuga diundang. 
Adapun pokok2 persoalan jang di 

bitjarakan dalam kongres tersebut 
diantaranja ialah soal mengadakan 

PERANG. 

Atjara peringatan  windon hari 

Tun- 

  

SINGKAT DJATENG. 
— Didapat kabar, bahwa oleh 

mewudjudkan ' 

Maladi menerangkan, bahwa In- 
donesia akan mengikuti semua nc- 
mor pertandingan ketjuali tindju 

dan gulat. Sedang untuk pemilihan 
peserta2 itu akan diserahkan kepa- 
da masing2 toporganisasi olahraga 
untuk mengadakan pemilihan. Dian- 
taranja djuga ada jang akan menje 
lenggarakan seleksi chusus, sedang 
sebagian besar dari peserta2 itu 
akan diambil dari djuara2 dalam 
PON ke-IIl di Medan. Mengenai ke 
mungkinan2 prestasi Indonesia da- 
lam Asian Games jang akan datang 
Maladi tidak merasa begitu pessi- 
mistis, melihat djuga prestasi atlit? 
kita jang baru? ini di PON III Me- 
dan, Hanja dengan Djepang jang su 
dah mempunjai tradisi dalam olah- 
raga sekian lama dan banjak mem- 
punjai atlit2 jang berkaliber, misal- 
nja dalam nomor berenang dari In- 
donesia agak djauh ketinggalan, te- 
tapi bukan berarti bahwa ini harus 
mendjadi satu alasan untuk “pessi- 
mistis”. 
Dalam .nomor2 sepakbola, lari 

100 M, estafette kita mempunjai at- 
lit2 jang tjukup baik prestasinja, se 
hingga dalam Asian Games nanti 
banjak untuk kita memperoleh hara 
pan. 

MEREBUT KED/UARAAN 
TJATUR SEMAR-NG, 

Pertandingan tjatur untuk: mere- 
but kedjuaraan Semarang: tahun 
1953/1954 dan jg dilakukan selama 
dua minggu berturut2 digedung TCS 
Djl. Mataram Smg., telah berachir 
Djum'at malam jbl. Telah keluar se 
bagai djuara dalam pertandingan 
ini jalah sdr. Cholis dengan nilai 
812 dari 9 kali main. Ia menerima 
piala berganti dari djuara Jama Dar 
madi dan sebuah tafelklok dari Ha- 

Menteri 

“ 

rintah Djepang diputuskan supaja 
zaki ten MaMaKAN kundjungan ke 
Birma, demikian diwartakan oleh 
Pertama-tama, pengiriman missi2 
membawakan sesuatu hasil. Ke 
Djepang untuk memperluas per 
ra, karena sudah terang Djepang 
sanan2 dari Amerika sebagai sua 
perekonomiannja karena peperan 

Argumen ketiga adalah, bahwa 
Djepang jang hingga kini berusa 
ha untuk mengadakan “kerdjasa 
ma dilapangan ekonomi dengan 
Asia Tenggara telah mengalami, 
bahwa beberapa negeri telah me 
njatakan kechawatirannja, bahwa 
Djepang akan mentjoba untuk 
menunda penjelesaian masalah 
pembajaran ganti kerugian sam 
pai pada waktu jang tidak diten 
tukan dibawah selubung kerdjasa 
ma dilapangan ekonomi. Karena 
itu Djepang — dan itulah alasan 
keampat daripada kundjungan 
Okazaki — harus menjelesaikan 
setjara ' tersendiri-sendiri — masa 
ah2 pembajaran ganti kerugian 
dan kerdjasama ' dilapangan eko 
nomi jang sangat rapat hubungan 

Selandjutnja diwartakan oleh Kyo 
do, bahwa di Tokyo orang berharap 
baik Indonesia maupun Birma akan 
mengusulkan diadakannja suatu pei 
djandjian perdamaian, jg lebih soe- 
pel (luwak) daripada  perdjandjian 
San Francisco. Tanda2 menundjuk- 

kan, bahwa Djepang akan menjatu- 
kan kesediaannja untuk mengadakan 
suatu perdjandjian jg sesuai dengan 
usul2 kedua negeri 1sb. ' 

Pula ada spekulasi, bahwa Indo- 
nesia mungkin akan " menawarkan 

suatu kontrak mengenai pengangka- 

tan kapal2 jg tenggelam seperti di 
adakan dengan Vietnam sekarang 
ini. 

Kesemuanja itu mendugakan, bah 
wa missi menteri Okazaki itu akan 
membawa: pengaruhnja atas kundju- 
ngan jg menurut -harapan akan di 
adakan oleh perdana menteri Shige- 
ru Yoshida ke Amerika Serikat gu- 
na membitjarakan soal persendja- 

taan kembali dari Djepang dan ban 
tuan ekonomi Amerika kepada: Dje- 
pang. 

Masalah pembajaran ganti 
kerugian. 

Menurut kabar di Tokyo kemen- 
terian luar negeri Djepang sedang 
merumuskan suatu rentjana pemba- 
jaran ganti kerugian, sehingga me- 
mungkinkan  Djepang melakukai 

pembajaran ganti kerugian. peran: 
dalam bentuk ,.natura” maupun da- 
lam bentuk djasa2. Perdjandjian 
San Francisco menentukan, bahwa 
pembajaran? sematjam itu harus di 
lakukan dalam bentuk djasa2” guna 
mentjegah mendjadi keringnja per- 
sediaan devisen Djepang. 

Rumusan jg dimaksudkan itu akan 
berarti perluasan perdagangan anta 
ra negeri2, jg menuntut pembajaran 

ganti kerugian dan dikombinasikan 
dengan pembajaran ganti kerugian.   rian ,Suara Merdeka”. Sebagai run- 

ner-up- telah keluar sdr. Abdulkadir 
dengan nilai 8, dan menerima hadi 
ah vulpen dari Harian ,,Sin Min”. 
Hasil selengkapnja adalah sbb: 

Klas A. 

C .hyogl.ts 8.1 —$4 
Abdulkadir 8 —18 

Ong Khwat Siang 9: 3arola 
L. Hariandja deru 
Darmadi Bui Sord 23 
Abdulrachman 4 — S5 4 
Pangatijo Ia NIA 
The King Hoey Lab aa Dania 
Margono — 3.6 14 
Koesman —18 hh 

Klas B. | 
Tjoa Ging Hwie 81 —81 
Aauw Jang Tong Hwat7 1 1 74 
Ong Hian Sing 7 — 2 
Siem Tiong Hoo Dn Ona 
Liem Thiam Hok DS Ta 
Santoso Roeswinardi '5 — 4 S$ 
Sabar 2 — 7 2 
Kho Tjong Houw 1 —8 1 
Tjeng Kian Kie ——I9 0 
Joenoes Poerba — — 9 90 

. Klas €. 
Soeharto 10 — 110 
Soedarman Iis at 9g 
Liem Tjing Tong 7 — 4 7 
SK o.j on Oo 6 — 5 6 
Bara h 6 — 5 6 
Ang Sioe Sing 6 — 5 6 
Wachdat 6 — 5 6 

' Moh. Iksan Duta “ha 
Achmad 3-83 
Ko Kiem Sing LAI 
Abdulwahab — MN 9 

GOTONG ROJONG 

Beberapa hari jang lampau, Over-   pembaharuan konstitusi Sarekat Bu- 
ruh Es dengan berpedoman kepada 
keputusan? konperensi Nasional Sob 
si jang baru lalu, serta persoalan so 
sial/ekonomi dalam “arti mengusaha 
kan tertjapainja hubungan kerdja jg 

Surakarta 

Ka- 
perbaikan djembatan 

PING PONG 
Bertempat digedung” “Ta Chung 

Sze, djl Mataram Smg., pada' tang- 
gal 27 Sept.jbl. telah dilangsungkan 
pertandingan Ping Pong utk merebut 
kedjuaraan 1 Oktober 1953 jang ke 
sudahannja sbb: 

Single putera:  djuara 1. Liem 
Ngo Soen, 2. Liang Hwan Ging. 3. 
Bhe Swie Tian, 4. Tjiang Ping Soen. 
Single puteri: 1. Ong Siok Tjing. 2 
Lie Ik Lian, 3. Ong Siok Lian, 4. 
Oei Giok Lan. Double . putera: 1. 
Liem Ngo Soen/Lee Kiem Ling, 2. 
Oci Kong Kien/ Lie Tiong Gie, 3. 
Bhe Swie Tian/ Kwee Yoe Ie, 4. Gan 
Pik Swan/Tan Hoo Gwan, Double 
tjampuran: 1. Liem Ngo Soen/ Lie 
Ik Lian, "2. The Tiong Hian/Ong 
Siok Tjing, 3. Oei Kong Liat/Ie 
Leng Sian, 4, Bhe Swie Tian/Lauw 
Lian Hwa. 

SOAL NAMA. 
Untuk mentjegah salah paham 

mengenai nama2nja pengurus N. 
U. jang dimuat pada tgl. 24 Sept. 
lebih djauh mengengi nama K.H. 
Achmad perlu ' ditambah K.H. 
Achmad Mudjahid dan nama sdr 
Ma'arif jalah M. Tojib Tohari. 

Perintjian daripada beaja itu ja- 

— Baru2 ini di Solo telah diben- 
Persiapan  Tjabang 

dan 

dari Pengurus Besar Organisasi 

  

BTI SRONDOL 
Pada tgl. 27 Sept. 1953 telah di- 

lengkap 

mendjadi 

umum 1, II,   
baik antara buruh dan madjikan es. ' 

ste Moh. Bahroen telah menjerahkan 
uang Rp. 2000,— kepada Pengurus 
“PERSIT daerah Djawa Tengah dan 

sedjumblah uang a Rp. 2500.— akan 
diserahkan kepada masing2 Koordi 

Pembajaran dalam bentuk djasa2 
akan mendjadi dasar rumusan, jg ki 
ni sedang disusun, meskipun Dje- 
pang djuga akan memberi ganti ke- 
rugian dalam bentuk ,,natura” dan 
dalam bentuk kredit2 dalam djang- 
ka pandjang. Dengan rumusan itu, 
maka negeri2 jg menuntut akan da 
pat memperoleh barang2 kapita! 
dan djasa2 dari Djepang. 

Indonesia. 
Mengenai Indonesia, jepang sam 

pai achir bulan Djuni telah meng- 
eksport $ 26.500.000 Tebih daripada 
:mportnja. Tetapi dengan melalui 
perdjandjian. perdagangan dan pem- 
Sajaran dengan Indonesia, Djepang 
telah menjetor $ 6.500.000 dari 

djumlah itu pada bank pusat Indo- 
nesia. 

Bankrekening chusus ini di Indo- 
nesia akan digunakan sesuai dengan 
persetudjuan jg telah - diadakan di 
antara kedua ' negeri -tsb.. Menurut 
kabar di Tokyo, Djepang berusaha 
untuk menjediakan uang itu kepada 
Indonesia sebagai suatu kredit da- 
lam djangka pandjang, jg oleh Indo 
nesia dapat digunakan untuk mem- 
bajar barang2 kapital dan djasa2 da 
ri Djepang — sebagai pembajaran 
ganti kerugian. 
Mungkin rentjana ini akan dapat 

memadjukan perdagangan antara ke 

ngan lambat sebagai akibat lebih 
besarnja eksport Djepang, demikian 

$Kyodo, (Pia). 

  

MUTASI PEN. MASI. 
Dikabarkan terhitung mulain tg 

1-10-'53 sdr. R.A. Sunario, Pe 
nilik Kepala' Pend. Masiarakat 

dua negeri itu, jg kini berdjalan de-' 

  

Supaja Indonesia Bawa 

Usul? Ig Lebih Soepel 
4 Matjam Alasan Maksud Kundjungan 

Okazaki 

BERDASARKAN AMPAT matjam alasan, maka oleh peme 
menteri luar negeri, Katsuo Oka 
Pilipina, Indonesia dan 
kantor berita Djepang, Kyodo. 
goodwill  kedaerah2 itu tidak 

dua, adalah mendjadi perlu bagi 
dagangannja dengan Asia 'YTengga 
tidak dapat mengharapkan pe- 

tu stimulans jang vitaal untuk 
gan di Korea kini sudah berachir. 

SIARAN RRI TRITUNGGAL. 

Semarang 4 Oktober 1953. 

    
Djam 07.10 Hari Minggu. 07.30 

Ujon-ujon, oleh Setyo Raras: 08:15 
Ujon-ujon (landj), 08.45 Piano tung 
gal: 10.00 Irama Seriosa: 10.30 Da 
ri Alam perahijangan, 11.00. Lang- 
gam dan Krontjong hid. O.K. Tjah 
ja Bulan: 11.45 Dari film Malaya: 
12.00 Lagu2 barat populer: 12.50 
Sam Saimun, 13.15 Permainan biola 

nja satu sama lainnja, dengan jengan rokes: 13.40 Siang Riang 
memberi ketegasan — tentang ke Ihid, Tossema: 17.05 Taman Kanak2: 
sanggupannja untuk . memberi 17.25 Lapuran Mingguan: 17.45 Ra 
pembajaran ganti kerugian tanpa |juan Bing Slamet: 18.00 Kenalkan 
menghantjurkan perekonomian | 18.15 Royal Fireworks music Suite: 
nasionalnja. 18.30 Peladjaran Menjanji: 19.15 

Dugaan usul2. | Lembaran Budaja: 19.30 Hidangan 
O.K. Tjahaja, 20.05 Podjok Studio: 

20.25 Dendang Teruna: 21.30 Wa- 
jang Orang oleh Keluarga Karawi- 
tan Studio, - 22.15 Wajang Orang 
(landjutan), 24.00 Tutup. 

Surakarta 4 Oktober 1953, 

Djam 07.15 Imbbauan pagi: 07.45 

Suara bersama, 08.30 Taman Indrija 
asuhan Bu Nati: 10.00 Hiburan pa 
gi oleh Orkes Bunga Mawar: 11.00 
Rhapsody: 11.15 Ketoprak oleh Ke 
luarga Studio Tjer: Djoko Pikuluh: 
13.45 - Dari Wanita untuk Wanita: 
17.05 Rajuan Pemudi oleh Rampun 

Kedali, 17.45 Riang gembira dengan 
Tangkai Seruni, 18.15 Ruangan Ke 

sehatan: 19.15 Ruangan AU. 20.05 
Si Muda dan Si Mudi: 20.15 Irama 
meraju-raju oleh: Kusuma Remadja: 
20.45 Pendidikan Rochani: 21.20 
Menjongsong Hari A.P. dengan ma 
nasuka ROS, 22.15 Manasuka ROS 
(landjutan), 23.00. Tutup. 

Jogjakarta 4 Oktober 1953. 

Djam 07.10 Hiburan pagi oleh O. 
K. Irama Murni, .07,45 V4 djam 
Minggu gembira”: 08.15 Hidangan 
Kel. Instituut Ind. 08.45 Serba-serbi 
Minggu pagi: 10.00 Permainan or- 
gam dalam Irama ringan: 10.15 
Ujon2. Hadiluhung dari Kraton: 13. 
15 Seperempat djam dengan Dhar- 
noto: 13.15 Les Baxter menghibur: 
14.00 Suara Minggu siang oleh Ork, 
Segar. Djelita: 17.00 Lagu2 kanak2: 
17.45 Hiburan Minggu sore dari Ti 
murdan Barat: 18.30 Ruangan Ka- 
tholik: 19.15 Pantjaran sastera oleh 
Raksi-Seni: 19.40 Sekuntum Melati: 
20.05 Perintah harian Panglima Di 
visi Pengeran Diponegoro: 20.05 Me 
njongsong Hari A.P.: 20.30 Orkes Si 
nar malam: 21.30 Gadon Malam 
oleh Kel Kes Djawa: 22.15 Gadon 
Malam (landjutan). 23.00 Tutup. 

Personalia. 
SIAPA-APA-KE/MANATI 
LULUS DOKTER DAN 

SEMI ARTS. 

Fakultet Kedokteran Djakarta 
mengumumkan telah lulus udjian pa 
da Fakultet tsb. Sardjana Kedokte- 
ran (Doctoraal II: Daroemoeljo 
Prawirosoebroto, “Tan Kok Siang, 
R. Ashar Soeroso Moenandar, No- 
na Thung Ing Hwa, Nona Tan Tin 
Nio dan Tan Eng Hoey. 

Dokter tingkat pertama 
arts): Nj. Karlini Rohtiatmo. 
R.E, dan Poey Seng Hin. 

£E Ruanc AN 
EKONOMI 

PENGELUARAN IZIN, 
EXPORT SEPTEMBER, 

Djumlah pengeluaran idzin2 ex: 
port jang menurut Kantor Pusat Uru 
san Export menundjukkan  angka2 

|jang semakin bertambah sedjak bu 
lan Djuni, kini dalam bulan Septem 
ber telah turun kembali. 

Atas dasar nilaj rata2 sebulan ta. 
hun 1950 — 100 maka angka2 in- 
dex adalah 77,98 dan 108, berturut2 
untuk bulan Djuni, Djuli dan Agus 
tus. Angka index untuk bulan Sep 
tember telah turun 'mendjadi 82. Di 
dalam perhitungan index ini tidak 

    

(Semi- 

"Can   Prop. Djateng akan diperbantu- 
kan pada K.P.P.M. Jogja dengan 
mendapat tugas  beladjar pada 
Universiteit Gadjah Mada. Dan   nator PERSIT didaerah Karesidenan 

Garnizoen Semarang. Seperti diketa 
hui uang ini adalah hasil dari pada 
pengumpulan uang diantara anggau 
ta tentara sendiri jang dalam tempo 
beberapa bulan mengumpulkan uang 
untuk PON Djateng, PERSIT dan 
Museum perdjoangan di Jogja. 

| BULUTANGKIS. 

Pada tgl. 27 Sept. 1953 dilapangan 
Chien Chin Pandeanlamper telah 
dilangsungkan pertandingan — Bulu- 
tangkis antara Regu2 Chien Chin 
dan Pers. Bulutangkis Indonesia Ti- 
onghoa jang berkesudahan 8 — 1 
untuk kemenangan Chien Chin. An 
tara Chien Chin bg. B dan Perk. 
Succes jang dilangsungkan pada tgl. 
26-9 berachir & — 4 untuk Chien 
Chin. 

|. 30 ATLIT SOVJET KE- 
NORWEGIA. 

|! Delegasi olahraga dari  Sovjet 
| Unie terdiri dari 30 atlit hari 
Djum'at lalu telah meninggalkan 

. Moskow menudju Norwegia. Ke 
|datangannja disini — untuk meng- 
,adakan pertandingan keolahraga- 
Lan untuk persahabatan, 

Njonja K.S. Wirjowratmoko. Pe 
nilik Pend. Masj. bagian Kewani 
taan Kab. Purworedjo diperban- 
tukan pada K.P.P.M. Jogja de- 
ngan mendapat tugas beladjar pa 

“da Universiteit Gadjah Mada. 

sit 
MENURUT. SURAT kabar 

»Ryenold's News” jang terbit pa- 
da hari Minggu, Inggris tidak Ia- | 

| ma lagi mungkin dapat membuat ' 
sebuah rocket baru, jang setelah ' 
mentjapai sasarannja kemudian ' 
kembali lagi kepang 
kalannja. € 

Dikatakan, bahwa hasil2 dari 
experimen2 jang kini sedang di. !' 
adakan oleh ahli2 rocket Inggris 
mengenai sendjata baru ini akan 
diumumkan dalam waktu jang de 
kat. Keterangan detail mengenai 
rocket ini dalam pada itu masih | 

| dirahasiakan, akan tetapi satu prin | 
"sip jang sudah pasti ialah, bahwa ' 
'rocket itu setelah menghantjurkan | 
sasarannja kemudian kembali ke 

' pangkalannja, f SN 

  

termasuk minjak tanah dsb, timah 
dan bauxite, 

  

FILM BERWARNA TENTANG . 
i KERAPAN DAN MADURA 

Cineast ternama, Nicola Draculic, 
telah membuat film berwarna jang 
melukiskan Sapi (patjuan sapi jang 
mendjadi kegemaran aseli Madura) 

|jang terachir distadion Pamekasan 
"dengan didjalin dgn. suasana peng- 
|hidupan rakjat Madura dan keindah 
jan pemandangan dibagian Timur Ma 
dura. Film tersebut pandjangnja 
1400 kaki dan telah dikirimkan ke 
USA untuk dipertundjukkan disana, 

— Pelakon Amerika Hugh Rennie 
hari Minggu diketemukan menggan 
tung diri dalam sebuah lemari diru 
mahnja, la diketemukan oleh isteri 
nja jang memutuskan tali2 kemudi 
an memanggil polisi. Rennie mening 

| salkan beberapa surat jang membuk 
tikan bahwa ia telah melakukan bu 
nuh diri. Diantara film2 “dalam ma 
na ja turut memainkan peranan ia- 
lah ,,Can 't take it with you”. (AFP), 

— Pelakon John. Payne dan Sandra 
Curtis telah menikah Minggu ma- 
lam ditempat kediaman pengantin 
perempuan. Njonja Payne jang baru 
itu adalah bekas isteri bintang film 
Alan Curtis. Payne pernah menikah 
dengan pelakon wanita Anne Shirs 
ley dan Gloria de Hayen, 
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Laporan Perdjalanan mn 7 4 

usaka : ag 

Benteng Djepang Di Teluk Kau Halmahera— Harta 
Rah 

    

Karun Alat - alat 
Militer Seharga Puluhan pjuta—Ledakan - ledakan Hebat pi Morotai 

Hidup Diatas Tumpukan Sendjata & Mesiu— — Bertahun2 Rakjat 
Batu Darah Saksi Pengorbanan 20.000 Komusha — Panitya Pemba- 

gian 

ACHIRNJA SAMP. 
rika jang pertama2 di | 
Utara jang padi achir2 ini 
pa tersimpannja harta 
Amerika. Waktu kapal 
uh sudah terlihat sebu: 
pantai, sedang m n 

an man Pan gi oleh 
nan muda udara Sopakua, jang 

      

  

  

kua, memang pada achir2 ini, 
terutama pada musim2 panas, 
sering terdjadi ledakan? demiki- | 
an. Ini adalah ledakan2 dari be | 
kas peluru2, granat? atau bom? | 
jang masih tersebar dimana2: tak 

pat diketahui tempatnja pasti, | 
karena sudah tertutup oleh lain2 
belukar. Terutama ledakan? ini 
disebabkan karena kebakaran? 
alang2 dis.: peluru jg tersimpan 
dalam tanah dan tak diketahui 
tempatnja itu akibat panas. api 
lalu bisa meledak. Itulah' sebab- 
nja, maka orang2 jang - hendak 
membuat penanakan nasi  (pa- 
won) terutama harus memeriksa 
lebih dulu, apakah tempat tadi 
benar2 sudah bersih: tak ada 

s pesawat terbang pelempar 

H 
0 (oleh : Wahjudi)     

    
       

   

   
      

  

      

    

  
uan Djepangs pulau ketjil 
rhatian segenap masjarakat 

membuang sauhnja didepan 

Pembagian harta karun 

Memang “ada sebagian dari 
kumpulan ,,besi tua” (jang sebe- 
narnja masih berupa peralatan jg 
bisa dipergunakan, seperti pipa? 
leiding dsb.) jang dimasa djaman 
pendudukan Belanda dulu didjual 
oleh basis-commandant Morotai, 
major Geritsen, kepada seorang 
pedagang Tionghoa dari Menado 
bernama Liem Siang Djie dengan 
Jarga 500.000 guldens. Menurut 

|-aksiran kasar waktu itu dump 
jang 'dibeli oleh Liem Siang Djie 
ni sudah berharga kurang lebih 
2.000.000 guldens. Tapi dump 
jang dibeli oleh Liem Siang Djie 
tu hanja sebagian ketjil sadja 

| Jari apa jang terdapat di Morotai 
mesiunja jang ketinggalan dalam |seluruhnja: hanja dump2 jang ter 
tanah. Ditahun 1950 ada gadis 
jang sedang menanak nasi .me- 
ninggal akibat ledakan granat jg | 
tersimpan dibawah  pawonnja. 
Waktu berkeliling di Daruba, ter 
utama jang sangat meffarik ialah | 
bentuk rumah2 penduduk, ham 
pir semua bagian2-nja dibuat 

Japat di Dipenga pada luas tanah 
sekira 2 km' berupa beberapa 
3zudang dgn onderdeel2 oto dan 
mobil2. Menurut keterangan fi- 
Jak jang mengetahui, Liem Siang 
Djie sendiri baru beberapa “kali 
dapat mengangkut sebagian ke- 
Yil dari ,,besi tua” tadi, sebab 

dari.bekas2 alat perang:- dinding |sedjak bulan Nopember 1982 se 
dari zink, tiang? besi, pagar dari 
besi2 ,,strip matten” (besi2 utk. | di-blokkir. 
memperkuatkan landasan kapal 
terbang). Bahkan banjak saja da 
pati penduduk membuat pot-pot 
bunga dari...... bekas2 selong- 
song bom2 berat, perahu majang 
dibuat dari pelampung kapal ter 
bang dsb. : 

Sedjarah pendaratan 
IA Amerika. 

Memang kalau melihat keada 
an pulau Morotai sekarang dgn 

ini 
penjelesaian 

zala masalah ,,harta karun” 
Untuk 

soal ,,besi tua” ini kini telah di 
bentuk suatu komisi jg terdiri 
dari fihak militer (TT. VII), Po 
lsi dan Sipil (wakil2 propinsi 
Maluku, Sulawesi dan Sunda Ke 
tjil). Sebab selain di Morotai dan 
Kau-Baai, djuga di Sunda Ketji! 
katanja terdapat dump2 alat pe 
rang bekas peninggalan Djepang. 
Pelaksanaan mengusahakan 
pendjualan besi tua ini diserah- | 4s. 
kan kepada 

dan   Gapan2 aja jang lebar keras dan 
ydasan2 kapal terbangnja jang ' Pedjoang. 

Organisasi Bekas 

  

Pemandangan Ji Morotai. Gambar 
" lempar bom, ig terdampar, ditepi pa 
dar2 darurat iang dibuat: Amerika 

  

  

atas: sebuah pesawat terbang pe 
ntai, dekat bekas2 reruntuk ban 
di Daruba. Gambar bawah: re- 

runtuk, dan, pekas2 pesawat terbang jang ditumpuk dalam djurang 
Wama.. Djurang jang dalamn ija beberapa puluh meter ini. penuh sa 

ma sekali.dengan. rangka2 pesawat terbang. 

luas kuat, “kita dapat membajang 
kan, bahwa dulu rupanja benar2 
Amerika menggunakan Morotai 
sebagai ' perbentengannja' guna 
menghantam ..,Tokyo' ke. II”, sua 
tu pertahanan Djepang jang ter 
kuat. di Foli, Kau-Basi-di/Halma | 
hera Timur. Menurut kepala Dja 
watan Penerangan di Morotai,: 
semasa pendaratan Ameri a su 
dah di KAN 3 

ndaratannja .pada tgl.. 1: sn 
bember LOAa KA Nerka Tatan 

    
   

         
      

    

   
, Amerika lalu me 

nempatkan kurang”lebih 62.000 | 
tentara “Tautnja disana, 

Lapangan terbang 'jang | 
istimewa, Fa 

Mereka ini hanja 8 bulan sadja 
berada di Morotai, tetapi . dalam 
djangka' waktu tt tepndan tut mes 
reka telah membangunkan 7 lapu- 
ngan terbang jg luas dan kuat, (Me-' 
nurut kesan Sa Sa kundju- 
ngannja ditahun 1950, lapangan ter 
beng Morotai, ada no. 2 di nee be 
sarnja), membuat. djalanan2 jg bcr- | 
simpang siur. ja 

Dan disamping itu te 
djiri Morotai dengan ' 

alat2 peran tank2, 
terbang . dan lain2nja 
Djepang takluk,” Ameri 
ninggalkan de : 
sadja. Alat2 .perangnja banjak jg di 
buangi dalam djurang: misalnja ada 

  

     

  

     

    

       

herribu2. ton. 
       

    
    1! 

saja lihat di djurang Totoduku pe: 
nuh dengan mobil2, didjurang Wa-t: 
ma jg dalamnja berpuluh meter pe-f 
nuh tertimbun dengan 'bangkai2 ka- 

  

  
pal terbang: ada bombe “kipas 4 3 

ada pemburu2 dan lain matjam lagi. 
Ada djuga mobil2 baru jg diberikan 
atau didjual kepada penduduk, kata 
nja sebuah. mobil jg baru tjuma di 
djual Rp 60,—,. Tapi. waktu peme-| 

Belanda (Nica). datang, |. rintahan 
pemberian2 serdadu Amerika kepa- 
da rakjat ini lalu diminta kembali. 

Selain alat2 perang jg tersebar ai 
seluruh — pulau ' Morotai, 

dan kini datam Keadaan 
itu, masih banjak — dinga' ' terdapat 
peralatan2: jg sekarang dipakai apr i 

ok 1 dipergunakan | sebaik-haikaja ' 
Angkatan Udara kita. Misalnja sta- | 
sion radio dan alat2nja jg lengkap, |" 
mesin2  disel dengan agregaat2nja. 

untuk membangunkan tenaga listrik, 
tank2 Jr dan banjak lainnja lagi,   

telah diberi stoot-kapitaal 

paling 
sebakiian Djepang maupun 

Morotai dengan begitu 

mobil2 | 
tank2, pipa2, alat2 radio dan listrik, 
kumpulan besi2 tua, bangkai2 pesa-| 

wat terbang jg tak tefnilat harganja| 
“berkarat |' 

Pengorbanan rakjat. 

“Untuk ini bekas pedjoang tadi 
seba 

Rp 4 djuta: sedang dari ha ajak, 
siInja nanti akan dilakukan pem Sa 

sbb.: 404 untuk bekas 
   

Angkatan Perang dan 3070 
untuk pemerintahan dan pemba 

“#ngunan diwilajah2 propinsi Malu 
Sunda Ketjil dan . Sulawesi. 
an tsb. diambil oleh pemerin 
sekedar sebagai bantuan ke 

    padasfihak bekas pedjoang dan 
djuga untuk melantjarkan pemba 
ngunan “jang bermanfaat bagi 
rakjat diwilajah 3 propinsi tadi, 
terutama ditempat2 jang  tadinja 

menderita baik akibat pen 
pem 

boman2 Sekutu. Ini sebenarnja 
sudah pada tempatnja, sebab me 
mang ditempat2 dump2 tadi rak 
jat banjak mengalami kesusahan. 
Misalnja sadja untuk. membuat 
lapangan terbang Wama di Moro 

siur disepandjang pulau, Kab Oleh Amerika dulu telah di 
5 “ tebang 80.000 pohon kelapa mi 

lik rakjat. Djuga diperbentengan 
Djepang di Kau-Baai, rakjat te- 
ah mengorbankan djiwanja, baik 
karena keganasan Djepang mau 
pun akibat bombardemen2 Ame 

rika. Djadi sudah” sewadjarnja, 
bahwa rakjat ditempat2 tadi pun 

  

Ini dia, "perhiasan jang uniek” 

». Takjat -di Mororat. 
berat. Bahkan djuga 

dari selongsong 

berpuluh djuta rupiah berupa: Besi 

ng. Baru sadja saja mengindjakkan kaki 
dikedjutkan oleh suara ledakan hebat dan 
ledakan bertalu2. Agak terke djut saja memandang kepada let- 

menjambut kedatangan saja dan 
pulau Morotai, 

Menurut keterangan sdr. Sopa 

ng: 30946 untuk pembangu | 

Pot2 bunga jang dibuat dari bor 
kita lihat djembangan2 tempat air jang dibuat 

Iarta Karun Sudah Dibentuk 

Daruba, ibukota pulau Morotai, pulau pertahanan Ame- 
di udjung utara wilajah Maluku 
Indonesia, karena mendjadi tem 

tua bekas alat2 perang 
bandar Daruba, maka dari dja- 

ai bom B-24, setengah tenggelam ditepi 
pantai tampak banjak bekas2 djembatan ( 
pera 

kade2 darurat jang 
di pasir putih pan- 
ledakan ini kemudi- 

kemudian mengantar saja berke 

mendapat bagiannja dari ,,harta 
karun” ini. Sedjak 3 bulan ini 

Komisi Besi Tua, kini oleh fihak 
Bekas Pedjoang sebanjak 80 
orang di Morotai sudah dimulai 
mensorteer barang2 dari dump2 
tsb.: memilih mana barang2 jang 
masih bisa digunakan, dan mana 
jang sudah dapat digolongkan da 
lam ..besi tua” (oud-ijzer). Peker 
djaan ini amat sukar, sebab se- 
lain dump2 jang sudah terlihat, 
masih banjak dump2 lainnja jang 
belum diketahui tempatnja. Se 
mentara ini oleh jang berwadjib 
telah dikeluarkan larangan keras 

Jari tempat2 timbunannja. Penga 
wasan ini dilakukan bersama oleh 
tentara dan polisi. 

Tokyo ke-II di Kau-Baai 

Berbeda. dengan masalah ,,besi 
tua” harta terpendam “di Morotai, 
ig sedikit banjak sudah diketahui 
oleh masjarakat Indonesia umumnja 
dari surat2 kabar, maka banjak 
orans jg belum mengetahui, bahwa 
selain di Morotai, djuga di Kau- 
Baai (Teluk Kan), di Halmahera Ti 
mur, terdapat kumpulan ,,besi tua” 
bekas peralatan perang Djepang. 
Menurut orang2 jg mengetahui, ka- 
tanja harta karun” di Kau-Baai 
melebihi dari apa jg terdapat di Mo 
rotai. Terutama karena masih ba- 
njak alat2 jg kini berada dalam ke 
adaan baik: seperti pipa2,  tiang2 
besi, drum2 berisi bensin kapal uda 
ra, agregaat2, alat2 radio. Djuga ba 
njak terdapat ,,besi2 tua” berupa 
tank2, — overvalwagens,  brencarrier 

Siasat spionase Djepang 

Memang Djepang dulu menga 
dakan perbentengan jang maha 
kuat di Kau-Baai, sebagai imba 
ngan untuk menghadapi perben 
tengan Amerika jang dipusatkan 
di Morotai. Begitu kuatnja per 
tahanan Djepang tadi, hingga se 
buah dusun Foli di Teluk, Kau 
dimasa perang itu diberi nama 
sTokyo ke IL”. Mula2 sebenar- 
nja di Foli hanja ada 2 rumah 
penduduk sadja, tetapi rupanja 
Djepang memang sudah  sedjak 
sebelum perang mempunjai ren 
tjana untuk mendjadikan Foli 
suatu pusat pertahanannja. Sebe 
lum perang dulu di Kau ada se 
buah onderneming Djepang ber 
nama ,,Sunji Egawa Nodjo”. 
Perkebunan ini sebenarnja hanja 
sebagai kedok sadja. Karena ter 
njata, bahwa kebun2 ,,kumis ku 
tjing” jg di-usahakan tadi dalam 
waktu perang oleh Djepang seke 
djap mata bisa dirobah djadi lapa 
ngan2 terbang. Pun terbukti, bah 
wa waktu pendaratan - Djepang 
disana, jang mendjadi pemimpin 
expeditie adalah anak dari admi- 
nistratir perkebunan. itu sendiri, 
bernama Fozio Egawa, seorang 
pemuda Djepang jang dibesarkan 
di Teluk Kau dan Ternate. Di 
masa pendudukan Djepang, Kau 
dengan Foli sebagai pusatnja di 
djadikan pusat pertahanan Kai- 
gun (Angkatan Laut), sedang di 
Wasile (tak djauh dari Teluk 
Kau) didjadikan pusat  Rikugun 
(Angkatan Darat). 

»Batu darah”. 

Pembangunan pertahanan jang 
kokoh itu dimulai pada tahun '43 
dan 1944. Pimpinan dipegang 
oleh Djendral Isii. Pekerdjaan 
raksasa ini sangat dirahasiakan. 
Menurut keterangan beberapa 
orang, katanja romusha2 dan pen 
duduk jg habis membantu mem 

|buat perbentengan itu, semuanja 
dibunuh oleh Djepang. ,,Tokyo 
|ke IP”? ini kabarnja telah mengor 
'bankan 20.000 djiwa rakjat, ro- 
musha serta heiho.. Menurut kete 
rangan letnan Arifin, basis ko- 
mandan di Teluk Kau, hingga 
kini di Foli masih terdapat se- 
buah sbatu darah”, sebuah 
sbatu” sebesar ,,ma€san” (batu 
nisan) jg sebenarnja berasal dan 
terbentuk dari gumpalan pembe- 
kuan darah ribuan orang jang di 
sembelih oleh Djepang sehabis 
pembuatan benteng2 Foli tadi. 
Semasa pendudukan Djepang tia 
da seorang Indonesia pun jang 
boleh memasuki daerah militer 

|tadis siapa jang pernah masuk 
“musti dibunuh. 

  
  

dan banjak kita djumpai dirumah2 
selongsong2 bom 

2 dieptebommen, 

dan sambil menunggu pekerdjaan | 

untuk mengeluarkan barang2 tsb. 

| TJATATAN REDAKSI « 
5 Berita2 tentang adanja in- 

Filtrasi: orang2. bersendjata di 
Teluk Kau (Halmahera  Ti- : 
mur) jang semula disangka 
orang2 dari Irian Barat, te- 

"lah didjernihkan dengan pe- 

kapten Rahasia, bahwa ge- 
rombolan tadi adalah pendu- 
duk Halmuhera sendiri jang 
mempergunakan bendera dan 
sendjata asal dari dump2 be-.' 
kas persendjataan sekutu dan. | 
Djepang jang kini masih ba- 

$ njak terdapat disana dan be- 
lum banjak diketahui orang. 
Dalam perdjalanan wartawan 
kita, sdr. Wahjudi, ke Malu- 
ku Utara dia telah berhasil 
mengumpulkan ” keterangan2 
mengenai dump2 militer jang 
merupakan harta karun ini. 
Dalam artikel berikut ini 1a 
kemukakan  ,,kabut rahasia” 
harta karun tersebut, dump2 
persendjataan "jang banjak 
harganja tapi dimasa “silam 
telah. banjak pula. meminta 
darah dan djiwa rakjat.     
  

Rahasia dump' Teluk Kau 
Inilah sebabnja, mengapa hing 

ga sekarang tak ada orang jang 
dapat mengetahui dengan “pasti, 

   

bae   
Praktis. Sebuah "perahu majang” 

gunakan bekas alat2: militer jang 

Rp. 5.000.— 

52439 174683 
267190 185724 

Rp. 1.000.— 

23973 
» 31591 
52940 
53201 

274216 
213393 
169041 

232160 
52728 

168960 
19781 

222618 
139391 
36925 

226470 

295708 
61485 

278698 
133649 
36557 

214434 
135657 

Rp. 500.— 

42119 
125592 

226101 
155034 
99878 
158846 
14214 

261597 
155851 
30611 
92317 

197860 
131893 
256670 
303655 
16829 

109798 
177464 
71417 
188898 
59046 

261049 
104917 
244771 
149676 
156009 
23360 

245845 
35902 

259172 
41277 
123282 
164123 
95573 
98471 

117063 
255192 
303934 
52121 

150803 
225922 
134468 
143116 
111262 
296988 
244872 
50225 

182607 
112677 
11842 

294622 
28997 
19615 

113457 
180581 
82587 

203569 
299740 
280829 
167014 
141861 
192933 
81321 

128470 
147780 
240407 
70386 

205662 
225216 
263471 

91530 117388 
30333. 37681 

250817 230160 

218406 
133903 
118830 
274250 
17405 

167545 
45130 

226332 
276731 
244453 
207371 
189985 
153019 
35798 

157186 
62666 
122923 
236888 
170791 
46623 

126598 
171036 
243333 
271534 
294886 
238511 
178100 
261750 
224919 
275645 
140904 
23211 
89141 

269700 
105176 
53648 

135887 
87711 

252904 
176115 
14106 
20823 

220396 
95690 

172135 
184432 
137439 
207061 
86460 

197069 
168940 
257528 
163835 
85995 
15524 
33085 

255705 
118815 
28800 

234920 
36095 

234721 
203705 
24599 

266873 
71394 

287402 
210120 
11231 

264641 
260693 
211536 
236831 
238151 
307316 
241429 
141952 
215151. 90942 
71128 113734 

189195 119908 

262146 
196623 

244819 
239634 
46171 

294450 
120691 
208267 
249028 
304858 
245350 
265157 
221833 
225783 
170532 
63819 

187798 
127452 
154635 
112391 
265494 
168386 
156643 
223158 
255784 
242894 
224017 
79241 

211709 
96731 

208100 
55819 

258836 
244808 
107023 
34191 

102830 
37103 
64740 
155207 
25679 
89105 

239376 
63306 
85334 

286335 
299217 
256960 
81961 

131471 
22514 

222571 
295299 
195187 
55518 

232898 
2987167 
233830 
218286 
226344 
95832 

138608 
69004 

290407 
194230 
189844 
201899 
253304 
73672 

201568 

204659 
287115 
166484 
269668 
26814 

249906 
163980 

52940 
227744 
81024 

174603 
. 65641 
179192 
175825 
156118 
154474 
222202 
210311 
292147 
1135499 
208857 
170043 
13013 
86175 

111778 
58677 

2777179 
140085 
171353 
65001 
103429 
277069 
204106 
234869 
149263 
271479 
22405 
21033 
97450 

146224 
137652 
54623 
11880 

266906 
56236 

278083 
242335 
69606 

240857 
177193 
134189 
135844 
64618 

227998 
164188 
220400 
10092 

110742 
299836 
260327 
89920 

305776 
285730 
33147 

175423 
159563 
240741 
184986 
166491   

ngakuan djurubitjara TT Vu 

645311 ad 

211926 

  

2 pang tsb. Sebab selain di Foli 

Idan Pediwang (sebuah tempat di 
| Kau-Baai), diduga bahwa djuga 
| dalam hutan2 lebat di Halmahera 
(Timur itu masih terdapat dump2 
|taimnja lagi. Sebagian ketjil dari 
(dump2 tadi ada jang dulu didjual 
oleh Belanda kepada pedagang 
"Liem Tjiem Hauw dari Djakar- 

Ita, Sudah ada jang diangkutnja 
“sedikit, tapi kini masalah tersebut 
idjuga di-blokkir menunggu penje 
(Jesaian lebih djauh, seperti halnja 
dengan masalah dump2 jang di 

'beli oleh Liem Siang Diie di 
Morotai. Demikianlah sekedar 
masalah besi tua, harta terpen- 
dam jang terdapat di Teluk Kau 
(Halmahera Timur) dan Morotai. 
Harta karun seharga puluhan 
djuta rupiah, jang tadinja menda 
tangkan korban rakjat sampai 
puluhan ribu djiwa. Semoga da 
lam penjelesaian dan mempergu 
nakan hasil2 harta karun ini dju 
ga di-ingat nasib rakjat jang men 
derita tadi. Semoga mereka pun 
mendapat pembagiannja djuga, 
bukan berupa uang, tetapi berupa 
pembangunan jang bermanfaat 
bagi masjarakat mereka.  Sung- 

.guh, mereka-lah jang sebenarnja 
paling ber-hak atas segala harta 

karun tsb. : 

  
dimana sadja adanja dump2 Dje: 

istimewa jang dibuat dari pelam- 
pung pesawat terbang. Memang rakjat di Morotai pandai memper- 

tertimbun dipulau tadi untuk ke- 
perluan rumah: tangganja. 

: FE 
Beruntungkah Tuan? 
Landjutan Daftar Penarikan Lotery, 

Djakarta Tel 30 September Jl, 
104918 214046 
212360 202500 
301611 288701 
61895 151599 

118413 26499 289093 
133757 . 16259 230280 

Rp. 250.— 

63444 169047 
166153 159119 
274295 139299 
287487 34017 
221507 127882 
175198 139528 
151712 189719 
121267 268509 
61848 279361 

261588 126941 
51743 275479 

254674 168012 
126309 77588 
26677 78980 

145390 176611 
294217 220955 
163116 53430 
184709 292140 
207369 267506 
14468 174589 

188585 295412 
231733 35988 
67218 153747 

110216 264325 
72217 255073 
46868 151853 
111209 139636 
279698 198409 
54610 286596 
27133 129103 

243430 181194 
298685 204938 
273981 193657 
79828 226918 
58122 91026 

128535 56383 
83173 84941 
31322 271174 

234939 62219 
111527 52263 
130395 187357 
105879 118916 
221737 288013 
201275 90602 
151097 11059 
149665 64922 
20812 74516 
28238 48890 

132931 121636 
134523 - 50119 
241979 103105 
274034 292984 
101160 276850 
25235 41694 

250578 106019 
48457 53886 
170649 301102 
57215 266939 

152966 252833 
101142 105382 
237938 81782 
144724. 28653 
97449 120370 
296385 149291 
97449 120307 

206085 37276 
89164 93345 

303080 160500 
95631 212716 

204933 307509 
252635 15495 
89506 85392 

259299 
239575 
278866 
138832 
53621 
105401 

223168 
43583 

288624 
192518 

  

180532 
153750 
207787 
279880 
52305 

203307 
303378 
219390 
299102 
101383 
176136 
111471 
84492 
115460 
236219 
278626 
238022 
254598 
118290 
34912 
30402 

132473 
147911 
24328 
109153 
213971 
227030 
152194 
147856 
89880 
138949 
47481 

239050 
171898 
99016 

240131 
242221 
293808 
115752 
223688 
58715 
202146 
283353 
76569 

273197 
277962 
267157 
101517 
294172 
165737 
304090 
299363 
141164 
114117 
108528 
291360 
197589 
181035 
245822 
94806 
90520 
19572 

169340 
307780 
169340 
31022 

128936 
158192 
73293 
27141 

253930 
77241 
23938 

107437 
54148 
46584 

187062 
175803 

253728 
158112 
239606 
106059 
40433 

283033 
90348 

202082 
80927 

295132 
129439 
54219 
79985 

143612 
97111 

259481 
203718 
108062 
171565 
48434 

211944 
170342 
243530 
39132 

108093 
132987 
39724 

190266 

235213 
206920 
147811 

- 72180 
234239 
15224 

92178 
175367 
116366 
287616 
"225592 
163994 
37460 

113378 
225888 
168358 
145823 
15574 

130109 
69198 
95748 

“12996 
99124 

166530 
248978 
231731 
171713 
273735 
179312 
56821 
12251 

144289 
223339 
144289 
11906 

167835 
229618 

  
1 61532 
64634 

186050 

18506 
60437 45751 
54857. 71479 

188417 95727 
26700 296127   

29007: 
186216 | 

Bevan Serang : : si 

186608: 

f : bahwa 
205837 ngan deadaan itu. Sebagai penu- 

35170 18378L| 
296619: 

  

  

Sebagai 

bereskan 

berikan keterangan ke 

Menurut Natsir, telah disarankan 
berulang-ulang oleh Masjumi sela- 
ma 3 tahun jang Jalu dan oleh Ma- 
sjumi telah diulangi dengan pan- 
djang lebar dalam parlemen: jakni, 
soalnja tidak terbatas pada" soal su- 
ara sendjata semata-mata, tetapi so- 
al hati dan pekerdjaan rakjat jang 
harus dipulihkan. 
.Natsir berpendapat, bahwa apa 

jang terdjadi di Atjeh tidak mengu- 
rangi, malah menambah  kejakinan 
atas kebenaran konsepsi Masjumi 
tentang tjara memulihkan keama- 

nan. Sekarang ternjata, kata Natsir 

ngan jang lebih luas, jakni djuga 
“Idiluar Masjumi, pada waktu achir2 

ini, suara jang telah berulang-ulang 
diperdengarkan oleh partainja, te- 
lah diperkuat. Dengan demikian ba- 
gi pemerintah akan lebih banjak 
alasan untuk  mempertimbangkan- 
nja, 

Natsir berpendapat, bahwa 
pokoknja kedjadian di Atjeh 

pada 

itu 

faktor jg memuntjak dgn kehabisan 

keprtjajaan kepada tjara democra- 
tiseh-parlementair jang kita perta- 
hankan. 

Mengenai kemungkinan untuk me 

hindarkan pertumpahan darah jang 
lebih banjak, Natsir meneranokan: 
"Itu tergantung kepada tjara "”aan- 
pak” penglaksanaan oleh jang men 

tunja. Kemungkinan itu dalam  ta- 
raf permulaan ini akan lebih ba- 
njak terbuka daripada nanti, djika 
keadaan sudah rlarut-larut dan 
sudah timbul komplikasi baru, seba 
gaimana halnja dengan lain daerah 
seperti Djawa Barat dan Sulawesi, 
kata Natsir. 

Achirnja - Natsir — menerangkan, 
bahwa Masjumi menjetudjui anggo 
ta2 fraksi Masjumi turut didalam sa 
tu komisi parlemen untuk menin- 
djau keadaan di Atjeh. (Antara) 

  

Pemimpin redaksi New York Evz 
ning News, Henry Suydam, telah di 
angkat sebagai djurubitjara rcsmi ke 
menterian luar negeri Amerika Seri 
kat, demikian diumumkan di Was 
hington pada hari Selasa. 

  

SOBSI DAN ULANG TAHUN 
KE-4 R. R. T, 

Berkenaan dengan hari "ulang ta- 
hun ke-4 Republik Rakjat Tiongkok 
tg: 1 Oktober 1953, maka Sentral 

Biro Sobsi djuga menjampaikan su 
rat pernjataan selamat jang dialamat 
kan kepada kaum buruh Tiongkok. 
Sobsi mengharapkan kaum buruh 
Tiongkok akan mentjapai sukses be- 
sar dalam membangunkan negerinja 
sebagai suatu hal jang penting utk 
memperkokoh front perdamaian. De 
mikian antara lain isi pernjataan Sob 
si. 
  

.. 8 
Nairobi 

Makin Gen- 
e P 

ting 
Situasi di Nairobi dengan  tjepat 

imendjadi makin djgisk dalam bebe 
rapa hari jang achir2 ini dan diang 
gap perlu untuk melakukan tindak- 
an2 jang drastis, demikian statement 
jang diumumkan di Nairobi pada 
malam Kemis. 

Pengumuman itu mengatakan pu- 
'a, bahwa djenderal Georgi Erskine, 
panglima besar. pasukan2 Ingseris di 
Afrika Timur telah memerintahkan 
bataljon fuselir pertama ke. Nairobi, 
untuk membantu polisi mendjaga ke 
amanan dan ketertiban dalam kota, 

Seorang djurubitjara angkatan da 
rat mengatakan pada malam Kemis, 
bahwa keributan2 telah: meningkat 
sedemikian rupa, hingga memeriu- 
kan bantuan pasukan2 tentara 

(Antara). 

  

233 ... . 
Amerika Lagi 
Tuduhan Amerika Tim- 
bulkan Anasir2 Djahat 

Di Eropa 
PEMIMPIN BURUH INGGERIS 

sajap kiri, Aneurin Bevan, hari Ke- 
mis menuduh Amerika membangun 
serupa anasir?2 djahat di Eropa jang 
dahulu telah meletuskan perang du- 
nia ke-2, Bevan jang berbitjara diha- 
dapan para pengikutnja sebelum Par- 
tai Buruh Inggeris dalam konperensi 
tahunannja memperdebatkan politik 
luar negeri, selandjutnja mengatakan 
bahwa di. Djerman Barat dan Italia 
pengaruh politik dan diplomasi Ame- 
rika kini telah digunakan untuk men- 
'fjiptakan serupa Eropa seperti da- 
hulu jang telah meletus perang dunia 
ke-2, , 

Diandjurkannja supaja Kaum 
sosialis. Inggeris memimpin du- 
nia kearah perdamaian. 

Menurut Bevan perang dunia 
'ke-2 timbul lantaran ,,djahatnja” 
'masjarakat Eropah.  Djika kita 
membiarkan anasir2 djahat itu 
“berkuasa di Perantjis, Spanjol 
dan Inggeris seperti sebelum pe- 
rang, maka kita akan menjak- 
Sikan akibatnja jang sama sadja   
an jang lampau, demikian 
Beyan. . Dikatakan oleh Bevan, 

ia sangat chawatir de- 

tup Bevan kritik persetudjuan 
antara Amerika dan Spanjol ba- 
ru2 ini jang menentukan pema- 
kaian pangkalan2 Spanjol oleh 
Amerika. Dikatakan, adalah dja- 

|hat, bahwa Amerika telah ber- 
usaha memasukkan  peradaban- 
nja itu dalam masjarakat Spa- 
njol. Demikian Bevan. (Antara). 

pada pers mengenai pemberontakan 
Beureueh. Diterangkan oleh Natsir, bahwa berhubung dengan ke 
dudukan Masjumi sebagai partai opposisi, 
exekutif, maka sudah tentu sumbangan jang dapat diberikan oleh 
Masjumi terbatas pada jang berupa andjuran dan buah 
Pendirian Masjumi tentang tjara mengatasi gangguan keamanan, 
termasuk djuga seperti jang terdapat di Atjeh itu 
ketahui oleh umum dan oleh pemerintah, 

selandjutnja, bahwa didalam  kala-' 

adalah pertumpukan dari bermatjam , 

djalankan dan kepada saat dan wak , 

| Dim Kedudukannja 
Oposisi 

Masjumi Hanja Bisa Berikan Andjuran2 Dan 
Buah Fikiran Utk Bantu Pemerintah Mem- 

Peristiwa Atjeh 

KETUA UMUM MASJUMI, Mohammad Natsir, telah mem 
Daud 

artinja diluar lapangan 

fikiran. 

sudah tjukup di- 

  

Non-Agressi. 
Pact Ameri- 
ka-Russia ? 

Akan Disarankan Steven 
son Kepada Eisenhower 
ADLAI STEVENSON, pemimpin 

Partai Demokrat jang baru? ini me- 
.ngadakan perdjalanan keliling dunia, 
'pada Djum'at ini menurut rentjana 
akan diterima oleh presiden Eisenho- 
wer di ,,Gedung Putih”, dimana ia 
akan memberikan kesan2nja tentang 
iperdjalanannja itu. Menurut dugaan 
(beberapa kalangan politik di Was- 
'hington, dalam pertemuannja dengan 
Bisenhower ini Stevenson mungkin 

mendesak, supaja pemerintah 
Amerika Serikat menjelidiki kemung- 
kinan diadakannja persekutuan non- 
agressi dengan Sovjet Uni. 

| Tentang hal ini Stevenson mene- 
rangkan kepada pers, bahwa diika 
usaha ini gagal, setidak-tidaknja akan 
mendjadi lebih terang, apa sesung- 

| guhnja jang terkandung didalam mak- 
sud? Sovjet Uni. (Antara). 

  

njelesaikan soal Atjeh dengan meng ' 
Dengan bantuan ahli2 Sovjet, RRT 

segera akan memulai dengan pem- 

buatan tank, pesawat pemburu dan 

meriam2, demikian diberitakan oleh 
kantor berita ,,Hsin Hua”, Selandjut 

Inja diberitakan, bahwa di Tiongkak 

Hadi Dihu- 

PENGADILAN REVOLUSIO- 
NER Mesir di Kairo pada hari 
Kemis telah mendjatuhi hukuman 
mati dengan gantung atas diri bekas 
perdana menteri Mesir Ibrahim Ab- 
del Hadi jang dituduh telah melaku- 
kan pengchianatan dan pelangga- 
ran? lainnja. Pengadilan selandjutnja 
memerintahkan pensitaan semua har- 
ta milik Abdel Hadi jang dituduh 
telah didapatnja dengan djalan tidak 
|sjah, 

Tuduhan2 jang telah diadju- 
kan terhadap Abdel Hadi antara 
lain ialah bahwa ia telah ,,me- 
menuhi nafsu2 bekas radja Fa- 
rouk dengan djalan memperlibat 
tentara Mesir sebelum siap da-: 
lam perang Palestina.”  Selan- 
Gjutnja saksi2 jang telah dide- 
ngar menuduh pula bahwa bekas: 
perdana menteri Abdel Hadi ia-' 

lah orang jang ,,merentjanakan” 
pembunuhan “atas diri Sheikh 
Hassan el Banna, pemimpin ter- 

tinggi organisasi Persaudaraan 
'Islam. 

Hukuman mati lainnja, 

Berita AFP dari Kairo lebih 
landjut mewartakan bahwa Pe- 
ngadilan Revolusioner Mesir dju- 

ga telah mendjatuhi hukuman 
mati atas diri Ahmad Moham- 
mad Awad, seorang pekerdja 
listrik jang telah dikerdjakan 
oleh pihak Inggeris didaerah 

Terusan Suez. Ia dituduh telah 
berchianat. Menurut tuduhan itu 
selama. tahun 1951 dan 1952 
Ahmad Mohammad Awad telah 

untuk memberi keterangan2 me- 
ngenai kegiatan komando2 Me- 
sir jang pada waktu itu menga- 

dakan gerakan2 terhadap pasu- 
kan2 Inggeris didaerah Terusan 
Suez. (Antara). 

  

PERDJANDJIAN PERTAHAN- 
AN A.S.—KOREA SELATAN 

DITANDA TANGANI 
Perdjandjian pertahanan bersama 

antara A.S. dan Korea Selatan ditan 
da-tangani pada harj Kemis. 

. Clausule2 jang pokok dari perdjan 
djian itu telha disetudjui dalam pem 
bitjaraan antara presiden Korea Se   telah diketemukan tambang? mineral 

baru jang penting bagi sentjana in- 
dustri berat tsb. 

@TJATUR 
NDONESIA 

2 S3Sem) 

etua Pertjasi Jg 

  

     

      

donesia di Solo pada bulan Mei j 
nis, rambutnja pakai scheiding, 
lau memimpin rapat selalu sabar 
ketua Persatuan Tjatur Seluruh 1 

djangan2 lemah tindakannja. Itu 

Mengapa tidak? Kita butuh 
persatuan katanja. Bersatu untuk 
berani keluar dan sanggup pula 
menghadapi serangan dari luar. 
Saja sendiri sebetulnja djuga ,,bo- 
sen” kalau mendengar kata-kata 
»persatuan” ini jang sering dide 
ngung-dengungkan, tapi  njatanja 
masih ada djuga perkumpulan jg 
belum menggabungkan kepada 
Pertjasi. Saja heran, apa kesuli- 
tannja. Apa aturannja,. kedudu- 
kan tempat atau orangnja jang 
kurang tjotjok? Semua itu kan 
dapat dibitjarakan dalam konpe 
rensi. Saja tidak ambil ' mumet 
siapa orangnja dan dimana ke 
dudukan Pertjasi kelak. Asal ki 
ta memang mau' sungguh2 bersa 
tu, tentu sudah lama organisasi 
kita mendjadi kuat dan sanggup 
pula mendjadi anggota dari Per 
satuan Tjatur Dunia. Memang 
djalannja masih berliku-liku dan 
ini kita harus sabar. Sepatutnja 
kita harus: berterima kasih, bah 

  

bitjaranja 

dudukan di Djalan Lempujanganwangi no. 
memang mudah menduga kalau jang memimpin rapat itu sabar $ 

tenang, karena mau dan ingin mengerti 
Bagi saja tjaranja memimpin jalah 
ja, gandes luwes ndudut ati. Inijang menjebabkan banjak sudah 
perkumpulan2 tjatur jang meng gabungkan 

latan Syngman Rhee dan “menteri 
luar negeri A.S. John Foster Dulles 
musim panas jang lalu. 

Kenalkan: 
Dr. Suwito 
Lemah Lembut — 

Sabar Kalau Mimpin Rapat 
. TERACHIR WAKTU saja bertemu kembali dengan Dr. Soe wito jalah pada waktu pertandingan tjatur untuk kedjuaraan In 

bl. Orangnja tegap, hitam2 ma 
lemah-lembut dan ka 

dan tenang, Itulah Dr. Soewito, 
ndonesia (Pertjasi) jang berke 

19 Jogjakarta. Orang 

meleset pembatja, Ia sabar dan 
pendirian orang lain, 

»SOepe?”, umpama putri Jog 

kepada Pertjasi. 

wa masih ada orang jang mau 
memikul beban seberat itu. Sebab 
djarang ada seorang intellek jang 
lahir-bathin sanggup mengorban 
kan segalanja untuk kepentingan 
tjatur. Memang tjatur tidak ada 
uangnja dan belum dapat meng 
hasilkan uang seperti permainan 
sepak-bola mitsalnja. Tapi kita 
semua harus menginsafinja, kita 
hanja bermodal ketjintaan, tjinta 
jang tidak luntur. Biar mati se 
kalipun, kalau kita sudah tjinta, 
ja djadi. Itu sembojan 'saja. Se 
bagai penutup - saja persilahkan 
perkumpulan2/ perseorangan jang 
masih membutuhkan pendjelasan, 
sukalah berhubungan dengan pe- 
ngurus  Pertjasi di Djl. Lempu 
janganwangi 19 Jogjakarta dan 
semoga tjita2 kita untuk mentja 
pai mutu tjatur jang tinggi dan 
dapat mendjadi anggota dari Per 
satuan Tjatur Dunia (F.LD.E) 
lekaslah terkabul. 

  

  

  

No. 25: 
Kombinasi 

Putih: Rgl. Bcl, Mc5 
Kc4, bidak a3, b4, 2, 
h2. (8 buah) 
Hitam: Rh7, Bg8, Bd7 

Mg7, bidak a7, b7, h6, 
dan menteri Mf3 (8 buah) 

Awas, hitam djalan du- 
lu dan bagaimana | achir- 
nja? 

Nilai 3. Djawaban di- 
tunggu  selambatnja tgl. 
12/10 ?53, : 
  

23 Kombinasi Djawaban — No. 
(Partai Willaert-O'Kelly . Brussel 
1952): 1. Pf7!, Ke6 (ataul . Bxf7 2. 
Bd8-) 2.Bd8!, Pcl 3.Rh2, Pf4 4.Rh3 

dan hitam menjerah kalah sebab 
Aina Bu , Bxd8 5.Pxf6, Rg8 6.Pxe6 
dan 7.Pe7. 
Djawatan jg betul diterima dari: 

SEMARANG: R.M. Soekarno Soe- 
riokoesoemo R. Soebardjo,  Mas- 
hoeri, R.M. Santoso  Roeswinardi, 
SOLO: Wisnu Barata, Abdullah Sa- 
ni, Srijoso, F.Suprijono, Nj. Darjo- 
no, PEKALONGAN: H.A. Djaela- 
nie, C. Sumarthayo, MAGELANG: 
R. Soerosewoko,  Sarno, PURWO- 
DADI: R. Moh. Herat, WONOSO- 

BO: Prawirohardjo (Garung), JOG- 
JA: Sri . Soedarjatmi,  Djokowado- 
no, PATI: Moeksan  PUDWORE- 
DJO: R, Ristanto, SRAGEN: R. Sar 
wono, Djawaban jg betul tapi be- 
lam sampai ditangan kami akan 
disusulkan. Nilai jg disusulkan da- 
ri probleem No. 22 jalah: R.M.San 
toso Roeswinardi, Na'Chayt, Mar 

djono, Adisabroto,- Soejoso, Sri Ha- 
riadini,  Padmopranoto,  Padmodi- 
poero, Lim Pitt Giam, Djamingun, 
Goenowo, Prawirohardjo, R. Soe- 
njoto, Harry - Trismanto,:  Gunanto, 
Sardjimin, Chisban Ismail, Sarno   R. Goembara Soebrata, H.S. Mar- 
wotho, B.R, Soejoko, 

Surat2 kepada/dari Redaksi : 

Sdr. Moeksan, Pati: 1. Perhati 
an dari Pemerintah baik. 2, Ben- 
tuklah dengan segera. Hubungan 
nja sebaiknja Jangsun kepada 
pusat, jalah ,,Pertjasi” di  Djl. 
Lempujanganwangi 19 Jogja. 3, 
Secondanten sematjam. pembantu 
atau sekretaris jang mentjatat se- 
gala sesuatunja dalam pertanding 
an antara 2 grootmeesters mitsal 
nja dulu Aljechin melawan Dr. 
uwe untuk kedjuaraan dunia. 

4. Buku2 tjatur jang lengkap da- 
lam bahasa Indonesia kita masih 
kekurangan. 

Sdr. Sri Soedarjatmi, Jogja: Be 
tul, akan saja teruskan nanti. Se 
perti diketahui Sdr. Cholis men- 
djadi Djuara Semarang th, 1953 
sekarang, Lawannja jang kalah 
itu? Saja sendiri. 
Sdr. Wisnu Barata, Solo: Ha- 

nja satu bidak jang djalan, satu 
atau dua langkah terserah. Boleh 
mendjadi  Permaisuri sebanjak 
mungkin, 

Sdr. Djokowadono, 
Probl. No. 18 (Soetopo) kalau 
L...... d7-d5 lalu 2.Phl-f3 -4- dan 
Rf4-e5 3.Pf3-f6 mat, 

Sdr. S. Hadikusumo Semarang: 
Boleh. 

Jogja: 

kum Gantung 

dibajar oleh pembesar2 Inggeris ' 
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Bisa di lever dari persediaan | , | 

INTERNATIONAL Njonja dapat mempertjajat : KA 25 

TRUCKS TOBRALC! 

  

   
    

    

   

  

SEMARANG MOTORS SERVICE 
BODJONG 50 — SEMARANG — TELP. 1063 

D0 BERTAMASJA ? 

  

# Katun jang sempurna ditjutji 
Ta Tn AS TA LS TA TA LA LL LA LL LS LL LI 
  & Pilihan dari tjorak2 baru 

Badan Gagah Tenaga Na an 
Kurang 0. Dipakainja sedjuk dan segar 

» Hampir ta' dapat kojak 

    
Ka — Kandjungilah | 

  

Hotel & Restaurant 
# Dibawah garansi TOOTAL 

Periksalah selalu 

  

apakah nama 

  

: : 5 TOBRALCO 
dea UNTUK WANITA LAKI? “ozanfay ata 

. AMIROSOL Paling berharga Dan tjepat bagi Mereka jang Ter- Ba 3 | 
1.53 1 | ganggu kesehatan. PE Mun | 
ho 2. : AMIROSOL paling Mudjarab dan tjepat kembalikan bagi tenaga- | 

up 

—. TAWANGMANGU 
Inja jang sudah Hilang. Orang lelaki jang sudah tua maupun mu- 

da. Seperti mani entjer. Pelo (Impotensi) kurang shawat. Inilah 
satu tenaga kalau sudah hilang bisa Timbulkan rupa2 penjakit. 
Misalnja BUAH pinggang, hati berdebar2, muka putjat Lekas 
marah, Suka lupa, Kurang makan, kurang tidur, Muka putjat, 
Dan Lain2. f 

AMIROSOL bisa djuga tolong orang wanita. 
Seperti kain kotor tidak tjotjok pinggang brasa sakit, kurang da- 
rah, tidak Punja anak, Dan lain-lain, LARANG MAKA INI 

$ 

OBAT WANITA JANG HAMIL : 
AMIROSOL harga ... Rp. 25.-— RA 
AMIRODOL. Sakit keputian (Pekthai) .................. Rp. 25— 

      
Rumah” Makan :         

  
  

  

    

  

    

AMIRO OLI, Obat Luar. Buat orang lelaki, tambah kuat Rp. 20,— An 
TRANG BULAN. Hilangkan kukul (Djerawat) dan A TOOTAL PRODUCT 
DNA DAN Iban kaan Ha BENAR NEN no an kan akn aen ng Rp. 25.— tp SN 

Sriwedari ) Tjatjap rambut Bikin pandjang dan gemuk TOOTAL DAPAT DIBELI LAGI! | 
Rp. 20.— dan Rp. 10,— (Berhubung dengan keadaan, belum dapat dibelk 

.. Tambah “ongkos kirim 1076. : disemua tempat dan persediaan tidak selalu tetap ada). 
Lodjiwetan ) Agen : Ngupasan 12 Jogjakarta. : 

KASIM DADA Kp. Melaju 30 Semarang 
: HOK AN Patjinan Magelang 

ENG TAY HO Pekodjan 101 Semarang 2-HP/t-312 
Toko Obat ENG TJE HOO Djl. Nanking 17 Madiun. 
Universal Stores Bodjong 6B Semarang. aa 

AG EN ES PN TEA BG RAN PRE EM PR Toko RADJA BALI Djl. Kaju Tangan, Malang. 
E Toko Tjap. KENDI Klaten 3 

3 | : Toko Obat Po Ning Tong Djl. Pemotongan 9 Salatiga. Lystav—Tobralco—Luxora—Norbar dan Totzal Dassen 
Pa An Tt Pn ana SNN eh NO WOMAN LOVES A WEAKLING Terbikin oleh tabib AMIRODIN Depan Kusumojudan Solo. 

Buka Praktek lagi : 1 La aa BE MASSAL LL LL LL LL LL Selalu sedia compleet di: 
  

Dokter Soekandar MODE MAGAZIJN MODISTE TAILOR 
NOTICE     

  

    

  

      

  

        
  

  

   

     

  

  
  

      

      

   

  

      

   

   

      

       
   

  

                
  

     

   

          
        

            

    

  
  

      

  

      
  

           

       

      
  

  

& ? G MU N . : Tn Specialist Penjakit Kulit. SEMARANG STORES B0DJONG 23 TELF. 1513 
Di Mesen 126 djam 4.30—6 sore TO WHOM IT MAY CONCERN: i $ SE RE RTA 
Di Dj. Slamet Ryadi 297 5 This is to advise that Mr.. G.. P. GOOSSENS as of Octo- : 

n Te ea "IE PHARMA" ber 1, 1953, IS NO LONGER IN THE EMPLOY of THE g BE 
2 sein GOODYEAR TIRE & RUBBER Co., LTD., SEMARANG. | PASANGLAH ADPERTENSI . 7 J 3 

Mulal later SEP t. Na Tak usah didjelaskan kesusahan hati dan kesedihan laki-laki itu : Pa ” 1 an Can Panu Oa | Pena an | Bromficts »ALPI O 1954 na na jang sudah hilang atau kurang tenaga laki-laki (sjahwat)nja. Mere- PP may mete | ,Suara Merdeka" 0. 
ka tahu sendiri bahwa KEKUATAN SJAHWAT semakin hari mu- Ly | Ditunggu kedatangannja dalam tempo jang singkat. 

Ini malam premiere lai semakin kurang, tidak merasa puas. mn Membawa banjak perobahan teknik, hingga membikin 
SORION 5:— 7-5 Y-— (17 th) Kekuatan laki-laki itu bersangkutan pula dengan kesehatan otak NO ) diadi b fi 2 ideaal 

EN (urat-urat sjaraf), buah pinggang, djantung dan perut, maka kele- ALPINO pasti mendjadi bromfiets jang ideaal. 
aa mahan ha mapan menimbulkan rupa2  penjakit lain dari s 2 Keterangan dapat diminta pada : 

appy zenuwen (neurasthenie) djantung berdebar-debar, pujeng, kaki-ta- 5 1 istri i i : 
8 leap “ “gn Se sara Ka dan djengkel, pusing EA beta suka nih Pontie Mn 8 April at PN OT Tempa 
|... roma | rah. Semangat kerdja hilang, malas dan kusut pikiran... BE 2 2 L PIL SEXANOL mandjur buat menambahkan bani laki-laki un- 2 : : SUPER RADIO COMPANY N.V £ 

tuk sel ja, ti i Kepad s5 5 
KF BG 0 Teladan ina Toko Obat "BINTANG Una" 5 TJABANG SEMARANG SETERAN (DUWET) 5 

SEXALIN untuk wanita jang merasa sakit bulanan (haid | Krekot No. 11 aa 
tidak tjotjok, kurang darah dan Bang Se- DIMKART AT RATE x 

otol Rp. 20.— , 
La bebe 2g Sa, Obat pelesir Rp.- 10.— 1 : Obral - Radio - Onderdelen 

| Obat amil untuk dapat anak. Rp. 25.— . , : LAMPU2 harga E. Z.: EF9 — EL3 — AL4 — EMI — EF6 — ATOM HAIRDYE untuk bikin hitam rambut putih Rp. 10.— Penea enN aa Bea Nan — ioet — AN Rp. 15— dan Rp. 25 aja jang bertanda tangan dibawah Ex 4682 — AL2 3 3 
Hafus tambah TS, onckel BR apn 3 Ini Sudjono Djurutulis pada Perusahan Dagang HR ab KM Ai | Pobpiator "he na rus tambah 1596 ongkos kirim,DC PHARMA” PRODUCTs GEO.WEHRY & Co., N.V. Pontianak. TA ad 100K cm. electrolyten weerstanden — patentiometer — afstem. 

nan Mainan — BANDUNG Saja sangat merasa girang sekali, NA gih schalen — kast radio Bin.. PHILIPS LUIDSPREKERS magneet 
—STARRING AN s ta Nan toko at Eng Tay Ho Pekodjan 101, Ms sesudah sekian lamanja saja menderita sakit ba- Nah konde besar pake klank verstrooier 8” —- 6 watt. Z — 5 ohm. 
LARRY Ta gelang To Oo bat HOK AN Dj. Raya 114 R. Obat »KARUL | tuk, sudah banjak saja memakan obat2 batuk jang Naa tjotjok betul untuk extra Radio Bin . Philips T.L. neon lampen en- 
PARKS T ni Patokja Pake Obar Pj Pe Tang P3 | Ba Nana UB keluaran, tetapi penjakit saja jua kel ge 15 watt — 20 watt. Philips kristal koppen — dan ar- 

A3 5 , | P P : or an, iong Bie | ak sem uga. 4 3 men. @.Li. 
ELIz ABETH N Karanggetas dan Apotheek Selamat Tjirebon. Maka setelah saja mentjobakan obat es . Tempat “speciaal untuk mehambah TOONCONTROL untuk radio 

y1 SALA LL ML HH MM ML HAL AL AL AL AL AK batuk tjap Bintang Tudjuh kiranja sangat baik se- 8 Bin listrik dan batterij. Peker-djaan dibawah pengawasan para 
TAYLO : h kali untuk membasmi penjakit batuk tersebut, sete- Haa achli beridjazah dan pengalaman juas. Dapat selesai dalam 1 djam 

. : enakan kusta lah 3 hari saja terus memakan obat itu, penjakit 5 91 : Bawaklah sekarang ka : : 1 

Ian PEN Pe MNNNG Mia na ea Wo Aa TO TR Bea Nan PN Dawbna bihan setia sehat kembali se lag agan 2 sar tut Radio Sampurna 
kon sebagat:gadia jang diatub- dim. | “1: Buku jang telah lama ditunggu? | W... perti sediakala. AA Me ea Ne IR 140. TELF. 892. — SEMARANG 
gelombang pertjintaan......... | 2 x ea Dari itu saja pudjikan sekali lagi, bahwa obat Aha : 2 ls ! Telah siap tjetakan kedua: Ini DB sa TA N Penuh romantiek jang meresep! Per . | tjap BINTANG TUDJUH" sangat baik sekali. Dan tak & 
mainen ie Bone Kakap | 200 TANJA DJAWAB TENTANG SASTERA INDONESIA | lupa pula saja untuk mengutjapkan ribuan terima K3 K7 

- | Susunan Usman Effendi. kasih adanja. : CITY CONCERN CINEMAS 
| Sebuah buku jang kini dipakai di Sekolah2 Landjutan untuk e Tt ' 

ae 5 p Pe : memperdalam pengetahuan tentang Sastera Indonesi” "Yul 2 5 E, ks & Ini Malam d.m.b. tu 17 th.) 

Fatah ROCKET MEN pula buku inj penting sekali artinja bagi mereka jang mena- £ : Hi Tar isi i load. 
Premiere 8 Aa ra ruh minat terhadap Sastera Indonesia. "1 “engan 4 en en SA. Well, tak laughing an daa. 

h | H . T— sedjilid. d/a GEO.WEHRY & Co., N.V. 2 ab NA 2 : an 
Metropole 1 MASA MEDIA: ena | N POMEIANAK.o “Kebun Hilarious Romantic Mama oa 
Dek 3 SASTERAWAN SASTERAWAN INDONESIA Moh anta en Paul Douglas 
3 th4 & Oleh Usman Effendi PNP OA Humorous Marie Wilson 

: Sebuah buku jang mengupas buah2 pena dari para Saste- Si i ! Rn 
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Mendjadi Ba- 
kari Negara 

AI Mempunjai Funksi Polities — 
x 

  

Teknis Dan Sosial 
ea — (Oleh Harsono : Kapten) 

PADA TANGGAL 5 OKTOBER 
nanti Angkatan Perang kita genap 
berusia delapan tahun. Dimanapun 
djuga pada hari itu oleh anggauta2 
A.P. bersama2 rakjat diadakan peri 
ngatan2 dengan tjara jang sechid- 
mat?-nja. Disini tidak akan diurai- 
kan pengalaman2 atau sedjarah A. 
P. kita selama delapan tahun itu, ka 
rena telah banjak ditulis dan disiar 
kan. Tetapi ada hal2 jang pantas di 
kemukakan, terutama soal2 jang be 
njak mempengaruhi A.P. kita. 

Seperti halnja dengan aparaat2 Ne 
gara lainnja A.P. -kita-pun mempu- 
njai funksi jang tertentu. Funksi ba 
gi Negara dan Bangsa Indonesia. 
Funksi A.P. pada garis besarnja da 
pat dibagi didalam 3 segi jang pen 
ting. Jaitu funksi polities, funksi teh 
nies dan funksi sosial. Dan boleh 
disebut djuga, bahw asetjara tidak 
langsung mempunjai funksi ekono- 
mies pula. : 
Marilah kita uraikan satu demi sa 

tu. 
Tana 

A funksi politis 
dari A. P.? 

Sedjak dilahirkan A.P. kita 
mempunjai funksi politik jang 
bersifat nasional. Ia dilahirkan di 
kala revolusi kemerdekaan ber 
kobar di Tanah Air kita ini. Ia 
dibentuk untuk membela Negara 
nasional jang kita proklamirkan 
pada tgl. 17 Agustus 1945. Mem 

bela retak. serangan musuh jg 
datang dari luar dan dari dalam. 
Didalam mendjalankan tugas ter 
sebut ia telah menundjukkan pres 
tatie jang sebaik2-nja. Ia telah 
berhasil mengusir pendjadjah dan 
ia-pun berhasil mendjaga kedau 
latan Negara kedalam. Didalam 
mendjalankan tugas2 tsb. tidak 
sedikit djiwa jang telah" dikorban 
kan dan tidak sedikit pula pera 

Adapum tugas jang terberat jalah 
tugas usaha stabilisatie keamanan di 
dalam negeri. Tak djarang ia harus 
menekan perasaan didalam mengha 
dapi sentimen rakjat. Seperti diketa- 
kui Negara kita antara lain berda- 
sarkan Kedaulatan Rakjat. Pada da 
sarnja setiap ideoligie diperbolehkan 
berkembang. Dengan demikian lahir 
lah party2. Setiap party sudah tentu 
berdjuang untuk kepentingan party- 
nja sendiri. Dan akibatnja jalah se- 
ring terdjadi-nja pertentangan? poli | 
tiek jang sangat meruntjing. Dan se 
lama delapan tahun merdeka telah 
terdjadi beberapa peristiwa polifiek. 
Jang berdarah maupun - jang tidak. 
Didalam menghadapi “peristiwa2 se 
matjam itu pada umumnja ternjata 
A.P. kita dapat berdiri diatas sega 
la aliran. 

Djikalau ada sementara ang- 
gauta tentara jang terlihat dida 
lamnja umumnja jalah karena in- 
filtrasi jang didjalankan oleh 
kaum politici kita didalam tubuh 
A.P. kita. Usaha2 sematjam ini 
sungguh2 sangat disajangkan, ka 
rena kalau sekali AP. kita ikut 
serta didalam kantjah pertenta- 
ngan partai2, maka sudah pasti 
akan terdjadi des-integratie dan 
keretakan didalam salah satu 
aparaat negara jang penting, jg 
selama ini pada dasarnja adalah 
satu2-nja alat stabilisasi ' Negara 
harapan setiap penjinta Negara. 
Setiap orang jang mengaku diri- 
nja patriot harus ikut mentjegah 
usaha? destruktief ini. 

bahwa A.P. harus dapat 
seperti ,ikan” jang dapat berenang 
dengan bebas 
mentjerminkan rakjat, dapatlah. me 

njimpulkan funksi A.P. didalam segi 
sosial 

tjabang2 lain dari ilmu pengeta 
huan, tak dapat dibatas oleh sen 
timen2 kebangsaan. 

A.P.. kita harus dibangun sampai 
dapat sedjadjar dengan A.P. dari ne 
gara2 lain jang sudah tinggi taraf- 
nja. Sudah tentu sedjalan dengan ke 
mampuan Negara. Dimasa fl. ba- 
njak orang mentjapuradukkan perso 
alan ini dgn. junksi “A.P. didalam 
segi politiek, sehingga tak sedikit me 
nimbulkan pertentangan jang sesung 
guhnja tidak perlu. Orang mengira 
bahwa didalam pembangunan A.P. 
orang akan menitik-beratkan kepada 
segi tehniek semata dan melupakan 
Semangat. Tegasrija orang akan mem 
beri prioriteit kepada salah satu da 
ripada segi itu. Semangat atau teh- 
niek. Pada hal sebenarnja kedua2nja 
ini sama2 vitaal-nja. Orang jang da 
pat hanteren bren-gun tetapi tidak 
bersemangat 
orang jang bersemangat tetapi tidak 

sama-hal-nja dengan 

magmpunjai pengertian — sedikitpun 
tentang bren-gun. Pendeknja kedua 
unsur ini harus sedjalan. 

Bagaimanakah funksi 
sosial dari A.P. kita? 

Selama delapan tahun merdeka 
ini, terutama didalam masa clash 
ke-I dan ke-II setiap orang telah 
menjaksikan sendiri betapa erat 
nja hubungan antara tentara dgn 
rakjat. 
menimbulkan persatuan ini. 
lain tjita2 jang sama, djuga “pe- 
ngetahuan mengenai daerah, adat 
istiadat dsb.-nja sangat besar fae 
dahnja. 
peradiurit, setiap anggauta A.P. 
itu sejogjanja harus seorang ahli 
masjarakat, 
djiwa dan sebagainja. Hal ini da 
pat dipergunakan untuk menarik 
sympathie rakjat. Sebab ternjata 
faktor rakjat ini sangat penting. 
Dengan rakjat orang dapat -ber- 
gerilja dan dengan rakjat 
orang dapat memberantas penga- 
tjau. 

Banjak hal jang dapat 
Se 

Djadi selain mendjadi 

ahli ekonomi, ahli 

pula 

Sebaliknja tanpa rakjat orang tak 
akandapat bergerilja dan tanpa rak 
jat pula orang-pun tak akan dapat 

membasmi pengatjau. Sekalipun di- 
pergunakan peralatan jang modern. 
Pendeknja setiap anggauta A.P. ha 

rus dapat “mendjadi--ksjatria.sedjatih 
baik diwaktu dinas, maupun diluar 
dinas. : 
Didalam dada setiap peradjurit ha 

rus tetap ada perasaan, bahwa mere 
ka itu adalah sebagian dari rakjat, 
berdjuang untuk dan dengan rakjat. 
Perbuatan nakal dari seorang ang 

gauta tentara akan memburukkan na 
ma corps tentara pada umumnja dan 
pasti akan berakibat buruk bagi tu 
gas2 jang dihadapinja. 

Kata2 jang populer jang berbunji 
mendjadi 

didalam ,,air” jang 

ini dengan tegas. 
Dalam pada itu djadi terang, bah 

wa selain bertindak selaku alat ne- 
gara, A.P. pada dasarnja djuga ada' ! 
lah suatu alat jg penting untuk men , donesia. 
didik rakjat kearah hidup jang 'ter- 
atur menudjugsuatu masjarakat In- 
donesia jang m omogeen dan bersatu. 

Bagaimanakah funksi 
ekonomis dari A.P.? | 

Didalam segi ini sesungguhnja 
A.P. kita ini merupakan verlies- 
post bagi Negara. Hanja disana   Memang sebagai aparaat Negara 

ia tidak boleh ikut-serta didalam per '! 
tentangan politiek. Ia harus berdiri | 
diluarnja. Tetapi bukanlah berarri 
bahwa ia tidak menganut suatu po SEperti di RRT 
litiek dan tidak berarti pula bahwa YA kesatuan2 A.P. 

sini A.P. setjara tidak langsung 
imempunjai aandeel didalam pem 
bangunan didalam lapangan eko 
nomie. Tetapi keadaan ada lain 

misalnja, dima 
dikerahkan 

ia tidak mendukung suatu ideologie, untuk mengerdjalan objek2 eko 
Kita memang bukanlah tentera sewa 
an jang hanja mau bertempur kare 
na upah dan djaminan sadja. Kita- 
pun mempunjai suatu ideologie. Tan 
pa ideologie satu A.P. mendjadi alat 
jang mati, tak brdjiwa. Kedua kita 
menengok didalam  sedjarah dunia, 
maka jang kita saksikan jalah per- 
djuangan suatu orang, golongan atau 
bangsa jang mendukung suatu ideo- 
logie. Memang idee-lah jang selalu 
mendjadi motor penggerak. 

Kita semuanja mengenal idee Libe 
ralisme jang membawa bekas koloni 
Inggeris mendjadi Negara kelas satu 
sebagai Amerika Serikat. Kitapun 
mengenal idee Hakko Ttjiu jang mem 
bikin setiap peradjurit Nippon berani 
berdjibaku untuk Tennoo-nja, kita- 
pun belum dapat melupakan sembo 
jan: ,,Blut Und Boden” jang mem- 
bawa Hitler berkuasa di Eropa Ba- 
rat dan dunia sekarang menjaksikan 
sendiri bagaimana idee ' komunisme 
disebartanamkan oleh  Sovjet-Rusia 
dengan setjara militant dimana2. 

Kita-pun mendukung suatu ideolo 
gie jang selalu mendorong setiap pe 
radjurit untuk madju ke medan bak 
ti. Ideologie itu jalah ideologie Nega 
ra jang tertjantum dengan tegas di 
dalam UUD kita. Ideologie jang sa 
ma2 telah disetudjui didalam suatu 
musjawarah. Ideologie itu jalah PAN 
TJASILA. Selama UUD kita tidak 
menjatakan lain, maka 'ideologie ini 
lah jang selalu mendjadi pegangan 
kita. 
Dan politiek manakah jang dianut 

oleh A.P. kita ? Sudah tentu tak Ia 
in jalah politiek pemerintahan. 
Demikian funksi politiek dari A.P. 

kita, 
Bagaimana funksi tehnies- 
nja ? 

Funksi tehniek daripada A.P. 
sudah tentu bersifat internasio 
nal, Tegasnja didalam segi teh 
nick kita harus bersikap univer 
sil Kita harus memgun AP, se 
suai Gengan perkembangan teh 

ta jalah 5 
langsung atau tegasnju 

'pat menjumbangkan 

|sung kepada Negara didalam usaha 

|nja membina ekonomie Nasional. Te 
tapi sudah tentu dengan tidak me- 
nunggu tugas2 pokok jang telah di 
letakkan diatas bahunja. 

  piek unm. Dan perkembangan 
teynio” oxti  bal-nja dengan 

mie jang penting2 menurut plan 
ning jang tertentu. 

Apa jang dikerdjakan A.P. ki 
sumbangan jang tidak 

dengan 
apa planning jang chusus. Se 

bagai tjontoh  misalnja pembiki 
nan djembatan2, jang melantjar 
kan kehidupan ekonomie, perlin 
dungan terhadap para bapak tani 
jang mengerdjakan sawah dsbnja. 

Dalam pada itu ada djuga sum 
hangan jang bersifat langsung, te 
tapi oleh bekas2 pedjuang bersen 
djata jang dikembalikan ke ma 
sjarakat. Misalnja usaha2 dari 

CTN dsbnja. 
Didalam segi ekonomie ini me- 

mang sesungguhnja bangsa kita ma 

sih sangat terbelakang. Revolusi ke 

merdekaan baru memberi kemenang 

an2 politik. 
Segala lapisan masjarakat, terma- 

suk A.P. sesungguhnja harus menga- 
rahkan perhatiannja kpd. segi ekono 
mie ini. Hegemonie ekonomie seka- 
rang masih. dipegang 

| asing. 

oleh bangsa 

Alangkah baiknja apabila A.P. da 
setjara lang- 

Demikianlah persoalan jang banjak 
'sekali pengaruhnja terhadap kehidu- 
pan A.P. kita, Ia telah berumur se- 

| windu. Pengalaman2 jang pahit dan 
jang manis semoga dapat mendjadi 
peladjaran untuk melangkah 

Ipan. Terutama pada saat2 sekarang 

dimana pertentangan2 party sangat 

kede- 

meruntjing ini, wadjiblah kita tetap 
waspada. 
Achirulkalam marilah kita meng- 

'heningkan tjipta sedjenak untuk mem 
peringati djasa2 para pahlawan kita 
jang telah gugur mendahului kita. 

Semoga arwah2 mere tetap 
memberkahi perdjuangan kita selan 
djutnja. Dan mudah2an Tuhan seru 
Sekalijan Alam tetap melindungi ki- 
ta. 

      
aa aa aa Eat 
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“Tokoh Al 

SEBAGAI LANGKAH JANG 
PERTAMA kearah suatu alat ke 
kuasaan jang berorganisasi dan 
berdisiplin, maka pada tanggal 5 
Oktober 1945 di Jogjakarta telah 
dilangsungkan suatu  konperensi 
jang kemudian membentuk Ten- 
tara Keamanan Rakrjat atau di- 
singkat T.K.R. Dalam pada itu 
pemerintah mengangkat seorang 
Menteri Pertahanan, tetapi orang 
jang diangkat tidak diketahui di- 
mana dia berada. Jakni pemuda 
Soepriadi jang sedjak memimpin 
pemberontakan .,Pe-Ta” di Bli- 
tar menghilang. Itulah sebabnja 
tanggal 5 Oktober didjadikan Ha 
ri Angkatan Perang Republik In-   

Sedjak pembentukan T.K.R., 
! daerah Djawa-Tengah didjadikan 
4 divisi. 

Div. I dinamakan divisi Panem 
bahan Senopati berkedudukan di 
Solo dibawah pimpinan Panglima 
divisi djendral majoor Soetarto. 
Div. HH dinamakan divisi Ronggo- 
lawe dibawah pimpinan djendral 
majoor Djatikusumo berkedudu- 
kan di Salatiga. Div. HI adalah 
divisi jang dipimpn oleh djendral 
majoor Soedarsono, Divisi ke-IV 
dibawah pimpinan djendral - ma- 
joor Soedirman. 

3 

Mendiang Soedirman, orangnja 
memang sederhana. Ia pentjinta aga 
ma. Penulis naskah ini sebagai salah 
seorang kawannja jang paling dekat, 
bukan hanja mengetahui watak pri- 
badi Soedirman jang suka bersenda- 
gurau. Kesedihan djiwanjapun atjap 
kali dikemukakan setjara kawan de 
ngan kawan. 

Buku riwajatnja sudah diterbitkan 
orang, Pada umumnja orang sudah 
pula mengetahui, bhw Pak Dirman 
berasal dari Tjilatjap daerah Banju 
mas, 

Diwaktu Djepang membentuk apa 
jang dinamakan perwakilan”, jakni 
jang dinamai Syu Sangi Kai, oleh 
Banjumas Syuutyookan ditundjuklah 
sebagai anggauta Banjumas Syu Sa 
ngi Kai Giin dan kemudian melon- 
tjat memasuki lapangan keperdjuri- 
tan, jakni memasuki ,,Pe-Ta” selaku 

Dai Dantyoo, 

  

m. Djendral 

  
BERSATULAH! 

Setjarik surat document jang berharga, jang ditulis oleh almarhum panglima 
suatu patuah kepada segenap pedjoang Indonesia. Hikmah wedjangan almarhum 
nungkan kembali untuk memperkokoh persatuan. Persatuan sendi ke 

Ka 
Tea 

  

Namanja tidak terkenal. Pertama 

karena dia tinggal dikota ketjil, se- 
hingga hanja dalam lingkungan jang 
sangat terbatas sadja namanja dike 
nal. Kedua, memang mendjadi .wa- 
taknja untuk tidak 
diri. 

Koran2 keliru memuat 
gambar, i 

Beberapa hari sesudah peme- j 

pengangkatan 
Panglima Besar. 

18 Desember 1945), di aloon2 
Purwokerto dilangsungkan rapat 
raksasa dimana Presiden Sukarno 
turut berbitjara. Dalam rapat rak 
sasa jang dalam rombongan Pre 
siden ikut djuga L.N. Palar jang 
sedjak waktu itu diangkat sebagai 
wakil Rep. Indonesia diluar nege 
ri, maka untuk pertama kalinja 
(setjara resmi didepan umum) pak 
Dirman duduk disamping Presi- 

Pada ketika itu, Presiden Su- 
karno memanggil beberapa orang 

ngan, 
para wartawan (sambil memegang 

| sehelai surat-kabar): ..Saudara2 
-sudah berbuat jang keliru. Jang 
oleh pemerintah diangkat sebagai 

  

  

Suatu gambar kenang2an waktu almarhum panglima Sudirman sedang 
memimpin pertempuran gerilja dizaman clash kedua dulu. Meski di ma- 
sa itu keadaan kesehatan beliau sudah terganggu, namun semangat be- 
liau untuk mengabdi kepada negara tiada surut padam. 

(Foto sumbangan H. Faeni-Jogja). 

Panglima Besar TKR adalah Su- 
dirman jang duduk disampingku 
ini”, kata Bung Karno sambil me 
nundjuk Pak Dirman. 

.Gambar ini keliru”, kata Pre 
siden selandjutnja sambil menun 
djuk gambar jang dimuat dalam 
surat-kabar ,,Merdeka” jang  di- 
pegang Bung Karno. 

Memang, gambar itu bukan 
gambar Pak Dirman. Melainkan 
ambar Sudirman residen Sura- 
aja. 

| Gara2 nama jang sama dan 
umumnja orang koran (pada ke 
tika itu) lebih kenal Sudirman 
residen Surabaja — jang dikenal 
nja sedjak djaman ,,Parindra” — 
daripada pak Dirman. 

Beberapa djam sebelum peristi 
wa itu, penulis naskah inipun me 

djajaan negara dan bungsa. 

Sudirman 
(Oleh Seorang Pembantu) 

menondjolkan pak Dirman Surabaja itu jang di 
langkat, walaupun saja sudah di 

rintah Republik mengumumkan ! c 1 s 
Soedirman selaku | meralat kekeliruannja dgn tjara- 

(Pengangkatan | 
selaku Panglima Besar pada tel. | 

den Sukarno. : 

wartawan jang mengikuti rombo | 
Dan  berkatalah kepada | 
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Pendahuluan. 
Proklamasi 17-8-1945  menggetar 

sampai kepelosok-pelosok Djawa Te 
ngah. Serentak dimana-mana berki 

bar Sang Dwiwarna, menggantikan 
Hinomaru. Lentjana Sang  Meral 

Putih menghias dadanja putra-putri: 
Indonesia. Rakjat menjambut prokla   

i 

i 

i 

Sudirman sendiri, berisikan 
ini, patut kini kita re- 

(Foto sumbarizan H. Faeni-Jogja). 

sambil menundjukkan gambar jg 
dimuat dikoran pada ketika itu, 
tetapi dengan tenang pak Dirman 
mendjawab: ,,Saja tidak berhak 
menjangkalnja. Siapa tahu bahwa 

beritahu tentang pengangkatan ke 
pada saja. Sebaiknja djangan dari 
fihak saja jang menjangkal.” 

Beberapa hari kemudian s.s.k. 

nja masing2. 
SEBAGAIMANA lazim, pada pe- 

rang gerilja segala sesuatu dirahasia 
kan. Demikian pula kepergian pak 
Dirman dari kota kegunung pada 
waktu Belanda melakukan aksi mili 
ternja jang kedua. Seperti diketahui, 
tanggal 25 Desember 1948 kota Ke 

masi itu dengan  tindakan-tindakan 
jang menentukan. Didalam segala Ia 
pangan putra-putra Indonesia meng 
ambil oper kekuasaan asing dengan 

paksa.. Bangsa Indonesia jang terke- 
'nal sebagai bangsa jang lemah lem- 
but, mendadak berobah — mendjadi 
banteng-banteng Indonesia jang be 
rani bertempur berpantang mundur. 
Sembojan ,,Merdeka atau Mati” di 
njatakan betul-betul dalam tindakan. 

Lahirnja Tentara R.I. 
Mula-mula disusun Badan Ke 

amanan Rakjat. B.K.R. dibentuk 
dengan maksud untuk mendja 
ga keseimbangan, agar revolusi 
Nasional kita tetap berdjalan di 
atas rel. Sedjak  berdirinja me 
mang telah dikandung. maksud 
agar supaja B.K.R. lambat laun 
mendjelma  mendjadi Tentara 
R.I. Maka disusunlah kelompok- 
kelompok jang agak miriv de- 
ngan susunan Tentara. Tidak Ia 
ma kemudian tibalah sa'atnja. 
Decreet Presiden — menjatakan 
bahwa mulai tgl. 5 Oktober '45 
dibentuklah Tentara Keamanan 
Rakjat, kemudian diubah men 
djadi Tentara Keselamatan Rak 
jat, kemudian mendjadi Tentara 
Republik Indonesia. Tugas ini 
mula-riula — dipikulkan — kepada 
almarhum Letnan Djenderal 
Urip Sumohardjo. Kemudian mun 
tjullah Djenderal Sudirman jang 
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Besar. Di Djawa 
uk empat Divisi, 
sunan. Gunung Djati, 

Tengah diben 
jaitu: Divisi 

Diponego- 
to, Penembahan. Senopati dan 
Ronggolawe. 

Keadaannja serba sederhana, sen- 
djatanja 'tidak lengkap. Hmu kemili- 
teran pun amat sederhana. Hanja dii 

wa dari semangatlah merupakan “be 

kal satu-satunja jang dimiliki. Kare 
na itulah Tentara pendudukan sekutu 
jang dibontjengi Belanda dapat diha 
laukan. Mula-mula di Magelang, ke 

mudian dihalaukan “dari Ambarawa, 
kemudian dari Ungaran, Kemudian 

datanglah persetudjuan gentjatan sen 
djata tahun 1946. Demarkasi liin di 

tentukan. Pada achir 1946 lahirlah 
persetudjuan Linggardjati, Tentara 
pendudukan sekutu kemudian  dita- 

rik, diganti. oleh Tentara Belanda. 
Disini makin “djelaslah kehendak im 
peralisme Belanda. Schermutselingen 

1g 

  

terdjadi hampir tiap-tiap “hari. Seba   diberi tugas sebagai Panglima 

man) supaja memakai mantel 
hidjau jang biasa dipakai pak 
Dirman. Setelah letn. Herukeser 
selesai dengan mantelnja, maka 
dengan disaksikan orang banjak 
maka ,,Pak Dirman samaran” ini 
dibawa kearah selatan dan ber- 
henti disuatu rumah. Didalam ru 
mah ini letn. Herukeser segera 
membuka mantelnja, setelah tam 
pak sunji segera dia bersama 
kapt. Supardjo pergi meninggal- 
kan rumah tsb.” 

Sorenja, rumah jang diperguna 
kan oleh ,,Pak Dirman samaran” 
itu dimitrailleur oleh 3 pesawat 
terbang pemburu kepunjaan Be 
landa. 

Begitulah, rasa tjuriga makin 
mendalam, Benar2 bahwa mata2 
musuh disebarkan untuk mentja 
ri Pak Dirman. Dan letn. Heru- 
keser untuk beberapa djam men 
djadi ,,Panglima Besar.” 

Panglima besar jang per- 
tama. 

Semendjak Indonesia — mempunjai 
Angkatan Perang, pak Dirman ada 

lah Panglima Besar" jang pertama. 
Sewafat pak Dirman, sukar mentjari 
tokoh pengganti. Karena pak Dii- 
manlah 'salah-seorang — jang dapat 
.ngemong” orang2 bekas Heiho, Pe- 
Ta, Knil dsb.nja.   diri diserang dari udara oleh fihak 

Belanda. Ketika itu Pak Dirman de 
ngan rombongannja berada didesa 
Sukarame. Dirasa kurang aman. Se 
ketika pindah lagi kedesa Karang- 
nongko. Malamnja, ada seorang jg 
datang kedesa Karangnongko menga 
takan hendak mentjari Panglima Be 
sar. Ketjurigaan timbul. 

Karena ketjurigaan itu, pada pagi2 
benar “antara djam 05.55 Pak Dir- 
man berserta kolonel Bambang Su- 
peno meninggalkan rumah persem- 
bunjian- pergi kehutan. Jang diting- 
gal adalah kapten Supardjo. (adjudan 
nja) dan beberapa orang lagi. 

Rupa-rupanja siasat sudah di 
atur, Setelah pak Dirman dan 
koi. Bambang Supeno pergi kehu 
tan (arah utara), sekira djam 
06.00 pagi2, kapten Supardjo me 
merintahkan letn, Herukeser (jg 
bentuk tubuhnja mirip pak Dir- 

TANGGAL 49 DESEMBER 1948 

dikota Jogja laksana hudjan peluru 
Pesawat2 terbang Belanda sudah me 
muntahkan peluru. Digedung Nega 
ra dilangsungkan sidang Dewan Men 
teri. Tetapi Bung Hatta sendiri ma 
sih berada di Kaliurang. Siapakah 'jg 
berani mendjemput? Soal hidup dan 
mati. Tetapi toh Bung Hatta harus 
turut sidang. 

Beberapa saat kemudian, sebuah 
mobiel jang ditumpangi Sri Sultan 
Hamengkubuwono IX bersama dgn 
St. Sjahrir keluar dari halaman: ke- 
presidenan. Sri Sultan masih dida- 
lam gering. Telah beberapa minggu 
oleh dokter dilarang keluar rumah. 
Namun, saat itu kewadjiban memang 
sil. 
Sebelum mobiel menudju ke Kali 

utang, singgah sebentar di Kepati- 
han. Perintah2 untuk pegawai2 dibe 
tikan dengan perantaraan Kepala 
Diawatan  Pradja Kangdjeng Hong- 
gowongso. Antara lain mengenai pe 
rintah memberi 4 bulan gadji.. 

Kissah selandjutnja sudah banyak 
diketahui, Achirnja kota Jogja dapat 
diduduki Belanda. Tetapi tidak ber 
arti Republik kalah. Perdjoangan ge 
rilja djalan terus. t 
Hubungan antara Sri Sultan de 

ngan para pedjoang, sangat erat, 
Kraton merupakan tempat geril- 
ja berlindung. Pintu gerbang Pra 
be. merupakan  djalan untuk 
menghindarkan pengedjaran Be- 
landa, Bahkan 'oyerste Suharto 
atjapkali djuga mengatur siasat 
penjerangan dari sana, sehingga 
Belanda tidak dapat tidur njenjak   nanjakan kepada pak Dirman 

Lambaca Keludarasa 
atavianseh Gama "Nan Yetenschawsaa" Raman 

Kan H 
Sma Mn 

Tenan Ga annBamiNamteka “se 

dikota Jogja, 

  

Pak Dirman dilahirkan pada tahun 
11915 didesa Bodaskarangdjati ketja 

| matan Rembang (Purbalingga — Ba 
Injumas). — Ajahnja bernama Karsid 
|Kartawiradji, ibunja bernama Sijem 
'berasal dari desa Tipar, kawedanan 

Djatilawang (Purwokerto). 
Pak Dirman wafat pada tg. 29 

Djanuari 1950 djam 18.30 di Mage 
lang. 

Ketika hidupnia dari Angkatan Pe 
rang Republik Indonesia kepada pak 
Dirman disampaikan sebuah bintang 
jang bernama Bintang Surja-Wisesa. 

Pemberiannja pada tanggal 5 Okto- 
ber 1946. 

Itulah pak Dirman. Kini telah wa 
fat. Dan kita achiri tulisan ini dgn 
mensitir kata2 Bung Karno jang 

atjapkali diutjapkan atau dituliskan 
sbb: ,,Hanja bangsa jang tahu meng 
hargai pahlawan-pahlawannja dapat 
mendjadi bangsa jang besar. Karena 
itu. hargailah pahlawan2 kita”. 

  

Belandapun mentjurigai. Kare- 
nja, pernah pimpinan tentara Be- 
landa akan memeriksa Kraton. 
Malah dibawah.. pimpinan yan 
Lange sendiri. Mereka minta id- 
zin kepada Sri Sultan untuk me- 
meriksa kraton, karma mengang 
gap bahwa kaum gerilja bersem- 
bunji dikraton. 

Sri Sultan mendjawab: ”Boleh 
asal sudah lebih dulu melangkahi 
majat saja”. 

Chirnja urung. Kraton 
djadi diperiksa, 

Rakjat seluruhnja patuh. Tun- 
duk pada “dawuh dalem”. Sri 

tidak 

gala perintah — baik untuk pega 
| wai maupun untuk rakjat — ha- 
nja dengan kata2. 

Semua di-ta'ati. Pernah ada sa 
lah-satu perintah jang  mengata- 
kan, bahwa uang jang sjah diper 
Ke rBAn hanja O.R.I. Rakjat pa- 
tuh. 

Pada suatu hari, Sri Sultan me 
njampaikan uang perak untuk 
membajari kebutuhan didesa-desa 
guna keperluan pedjuang2 jang 
dikota, Ternjata tidak  berhatsil. 
Didesa2 orang tidak suka meneri 
ma uang perak. Karena "dawuh 
dalem” dulu hanja  menjatakan 
bahwa O.R.I. jang laku. Ketika 
Sti Sultan mendengar kabar ini,   
Sultan sendiri menjampaikan se- | 

liknja pemerintah mengesjahkan ber 

“dirinja laskar-laskar perdjoangan dan 
dikoordineer oleh Bureau Perdioarg 
an. Djenderal-djenderal tambah ba- 
njak. Achirnja setelah “Belanda tiu- 
kup kuat persiapannja, menjerbulah 
kedaerah Republik Indonesia. Pe- 

rang kolonial dimulai pada tanggal 
21-7 -1947. 

CLASH KE I 
Ternjata pertahanan frontaal 

tidak dapat membendung gerak 
an pasukan bermotor Tentara 

| Belanda jang lebih lengkap dan 
modern persendjataannja. Tenta 
ra kita mengubah siasatnja, ja'ni 
siasat ,,Kantong”. Dengan demi 
kian maka Belanda hanja bisa 
menguasai djalan-djalan besar 
sadja. Perlawanan kantong ma 
sih didjalankan dengan sengitnja. 
Kerugian Belanda tidak sedikit. 
Tiba-tiba datanglah persetudjuan 
gentjatan sendjata. Kini Indone 
sia meprdjadi soal Internasional. 
P.B.B. turut  tjampur 
K.T.N. didatangkan di Indonesia. 
Kemudian lahirlah perdjandjian 
Renville, 

Untuk memelihara gentjatan sen- 
djata ditentukan Statusguo lijn. K.T. 
N. bagian militer didjadikan penga 
was. Tentara kita jang menduduki 
kantong-kantong — diperintahkan hi- 
djrah kedaerah pedalaman jang se 
makin sempit. Rakjat didaerah pen 
dudukan Belanda mendjadi gelisah. 
Ada jang turut hidjrah, ada jang ter 

paksa turut Belanda, dan ada pula 
jang melandjutkan perdjoangaa. Ti- 

balah suatu peristiwa jang penting 
jani keputusan pemerintah tentang 
rasionalisasi, — rekonstruksi tahun 
1948. Burecau Perdjuangan dihapus- 
kan. Laskar-laskar didjadikan 'Tenta 
ra. Komando dipersatukan. 
Tentara diganti namanja mendja- 

di Tentara Nasional Indonesia. Re- 
simen-resimen dihapuskan diganti 
Brigade. Pembentukan Brigade dida 
sarkan persendjataan 1:1. Rata-ra 
ta dari tiga Resimen hanja dapat di 
bentuk satu Brigade. 
Kelebihannja didjalankan Tentara 

Territoriaal: Buat sementara sebutan 
Divisi dihapuskan. Jang ada jalah 
Staf Pertempuran Djawa Tengah (S. 

  

insjaf akan soalnja dan peristiwa 
mana merupakan suatu hal jang 
menundjukkan bahwa rakjat be- 
nar2 masih patuh, belum  men- 
tah2 bisa dipikat Belanda. 

Sedjak waktu itu, uang untuk 
belandja kedesa tidak lagi de- 
ngan uang perakan, melainkan 
mempergunakan O.R.I. 
Dimuka tadi sudah kita katakan, 

bahwa segala sesuatu perintah disam 
paikan setjara lisan. Dengan tjara jg 
lain2, akan besar risikonja, Tetapi, 
djika tidak ada sistim jang teratur, 
perintah dengan. lisan itu akan mu 
dah djuga disabotir oleh Tawan. 

Apalagi kedudukan Belanda jang 
didalam kota boleh dikatakan ber- 
ada didepan hidung Sri Sultan sendi 
ri. Dan sudah tjukup diketahui, bhw 
mata-mata Belanda tidak sedikit, 

| Maka pada waktu itu Sri Sultan 
mempergunakan sistim 5.x S5. Arti- 
nja, hanja kepada lima orang segala 
»Ihawuh dalem” disampaikan. Lima 
orang itu masing2 mempunjai pe- 
njambung lagi jang anggautanja dju 
ga lima orang. Demikian selandjut- 
nja hingga segala dawuh sampai ke 
pada rakjat dengan teratur, Bahkan 
bisa tjepat sekali disampaikan kepa 
da rakjat dipegunungan. 

Kelihatannja tjara demikian sangat 
sederhana. Apalagi kalau dibanding 
kan dengan teori2 intel. service di- 
waktu perang dunia ke Il. Tetapi 
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tangan. 

Sewindu Divisi 
»Diponegoros 

(Oleh : Moh. Bachrun : Let. Kol.) 

P.D.Tng.). jang kebawah bertindak 
sebagai Panglima, keatas langsung 
bertanggung djawab kepada Pangli- 
ma Besar. Untuk memimpin pertem 
puran. ditetapkan Panglima  Pertem 
puran. Di Djawa Tengah ada dua 
Panglima Pertempuran jalah satu di 
Solo 'dan satunja lagi di Magelang. 
Tiba-tiba petjahlah affair Madiun. 
Beberapa pasukan di Djawa Tengah 
berontak. Sebutan S.P.D.Tng. dan 
Panglima Pertempuran - dihapuskan. 
Oleh Pemerintah ditetapkan Guber- 
nur Militer. Satu di Solo dan satu- 
nja lagi di Magelang. Pemberontakan. 
dapat dipadamkan.  Tawanan-tawa- 

nan sedang diperiksa, tentara kita ma 
sih sibuk melandjutkan pembersihan. 
Baik Pemerintah, ra'jat maupun Ten 

tara masih lemp€-lempe. Tiba-tiba 
datang peristiwa jang sangat menje- 
dihkan, jaitu Belanda mengulangi la 
gi perang kolonial pada tanggal 19 
Desember 1948. 

CLASH KE Il. 
Jogjakarta ibu kota Revublik 

Indonesia diserbu dengan menda 
dak oleh Tentara pajung Belan- 
da.  Pemimpin-pemimpin Repu- 
blik ditawan dan diasingkan. Be- 
landa mengira, riwajat R.I. sudah 
selesai. Belanda salah  perhitu- 
ngan. Belanda tidak tahu bahwa 
kedjadian sematjam ini sudah ki- 
ta bajangkan sebelumnja. 

Tentara kita telah siap meng- 
hadapi kemungkinan ini. Kini ha 
nja tinggal mendjalankan siasat 
jang telah diperhitungkan masak- 
masak. Tentara kita segera me- 
njerbu kedaerah pendudukan Be- 
landa menurut tugasnja sendiri- 
sendiri.  Didaerah-daerah pendu- 
dukan Tentara kita disambut de- 
ngan meriahnja. Belanda tertje- 
ngang. Siasat Belanda untuk me- ' 
musatkan kekuatan guna mem- 
bersihkan daerah pedalaman R.I. 
dibatalkan, karena daerah vendu- 
dukan sangat terantjam. Belanda 
terpaksa memetjah pasukan-pa- 
sukannja untuk bisa menutup di- 
belakang dan dimuka. Padahal 
Belanda sudah mempunjai pepa- 
tah: ,,Wie alles wil dekken, dekt 
niets”, 

# 

Tetapi jaah bagaimana lagi, 
rentjana sudah gagal. Dengan ke 
gagalan ini,-Tentara kita mengam 
bil oper inisiatip sebagai penje- 
rang. Belanda mendjadi 
kabut. Kota-kota besar dapat ki- 
ta serbu dengan mudahnja.' Kor- 
ban Belanda tiap hari bertambah. 
Moreel Tentaranja semakin me- 
rosot. Sebaliknja Tentara kita se- 
makin naik moreelnja. Waktu sa 
lah seorang Tentara ditanja, apa 
tidak kehabisan peluru? Djawab- 
nja spontaan: ,,Selama ada Be- 
landa kita tidak kekurangan pe- 
luru. Bahkan sendjata kita sema- - 
kin bertambah. Lihat Pak, pakai- 
an dan djam tangan saja. Ini bu- 
kan dari serobotan, tetapi barang 
ghonimah”. Ghonimah jalah har- 
ta benda musuh jang dirampas 
waktu pertempuran. Sebaliknja 
surat-surat dari arak buah tenta- 
ra Belanda jang dapat kita ram- 
pas berisi keluh-kesah dan putus 
asa. 
. Pada umumnja apatis dan 
ingin pulang ke tanah airnja. 
Maka dengan demikian tidak ada 
djalan lain bagi Belanda ketjuali 
menerima Roem — Rooyen Sta- 
temen dan pengembalian Jogja- 
karta. 
Segera disusul dengan persetu- 

djuan gentjatan sendjata pada bu 
lan Agustus 1949. 

Selama diadakan perundingan 
antara R.I. — Belanda, ' tentara 
kita mengadakan persiapan guna 
menghadapi segala kemunokinan, 
Ditiap-tiap  karesidenan seluruh 
Diawa Tengah dibentuk pasukan 
satu Brigade.  Diseluruh Djawa 
Tengah hanja dibentuk satu Di-   visi jang Staf-nja dibentuk dari 

(Disambung dihal. PI) 

Memimpin Gerilja Didepan Hidung Musuh 
Aktivitet Sri Sultan Semasa Pen- 

dudukan Jogja 
(Oleh: Seorang Pembantu) 

njatanja, 
besar2nja. 

Segala pimpinan perlawanan dila 
kukan dengan tjara jang sepraktis2- 
nja. Dengan demikian dapat mentje 
gah kebotjoran dan pukulan? jang 
djitu dapat “dilakukan tepat pada 
Waktunja. f 

Begitu besarnja perhatian ter- 
hadap apa sadja jang terdjadi di 
Jogjakarta, sehingga pada waktu 
tentara Belanda di Jogja diserang 
bada siang hari, didaerah gerilja 
jang agak djauh dari Jogja ter- 
siar berita bahwa" Belanda sudah 
meninggalkan kota tersebut un- 
tuk tidak kembali lagi. Sekalipun 
pada beberapa hari kemudian ter 
siar berita lagi bahwa Belanda 
mundur untuk sementara, namun 
soal serangan diwaktu siang itu 
merupakan dorongan bagi kesa- 
tuan2 gerilja dilain daerah untuk 
mempergiat serangan2. 

Achirnja dapat ditjatat, Sri 
Sultan  djugae. memberikan perin- 
tah jang chusus ditudjukan kepa 
da keluarga kraton. Antara lain 
menjatakan, bahwa sedjak waktu 
itu keluarga Kraton djangan ha- nja Mengandalkan pertolongan 
dari kraton. Harus berdaja-upaja 
sendiri. Kedua kepada keluarga 
kraton — diharuskan memberikan 
bantuan/ pertolongan kepada pa- 
Sukan2 gerilja. 
Njata2, segala perintah itu di- 

patuhi. Malah dikalangan pange- 
ran sepuh2 banjak jang rumah2- 
nja mendjelma mendjadi ,,dapur 

memberikan hatsil jang se 

  Umum”, 

kalang "



   

      

    

      

   

     
   

    
    

   

   
    

     

   

   
     

   
   

   

    

   
    

    
    

     

     

     
    

      

   

     

        

   
    

    

     

     
     

  

    

     

    

      

      

   

  

   

   

    

   

      

    

    

    

    
    
   

  

   

   

    

    

      

      
   

     

- karena pada dasarnja mereka sama- 

yen Divisi/Brigade-Brigade dan or- 

  

Mela 

  

Masa 8 tahun Kg pertumbu- | 
han suatu A.P. itu Kapan 
merupakan 
Djadi lain 
bagi suatu anal i ma-| 
sa 8 tahun dari AP, Kita ini, Di- 
mar sedjak aa Ula h Pd 
isamping .w: 6 

membangun, terpaksa harus mengha | « 
laukan berbagai matjam perintang 
— pengganggu kemerdekaan Pen 

“Tetapi djustru (karena tanggung 
jang berat itulah A.P. kita lap: 
memperoleh kemadjuan jang pesat. 
Kita mulai sekarang dengan usaha 
T.T, IV dalam lapangan pendidikan. 

   

  

(Sambungan ha . rn : 

Staf G.M. IL an 
G.M. MH (Magelang) Nama 
“| (dipilih ,Pangeran | 

bekas 

etek KMB. tidak 
membawa  perobahan. menapiial 
Divisi P. Diponegoro. 

Pengakuan kedaulatan. 

Pengakuan Tana, RI. oleh 
Pemerintah Beli | pada tanggal 
27 - 12 - 1949, Divisi P. Diponegoro 
mengalami udjian berat. Pertenrang 
an antara non dan co. Pemberontak 
an Westerling cs, Pemberontakan R. 
M.S., Pemberontakan Andi Azis, me 
maksa Divisi PP. Diponegoro untuk 
bertindak dengan berani tetapi tju- 
kup bidjaksana. Kalau “tidak, tentu 
Djawa Tengah tidak luput dari ba 
haja pemberontakan. Karena Djawa 
Tengah masih: penuh. tentara KNIL 
suku Ambon dan lain-lainnja jang 
merasa senasib dengan -para pembe 
rontak, dan. ketjewa. sekali terhadap 
pengakuan kedaulatan tsb. Orang2 
non jang sudah kehabisan segala-ga 
lanja, menghadapi orang2 co jang 
serba. mewah. 

Divisi P. Diponegoro sendiri jang 
tidak hanja terdiri dari anggauta ten 
tara sadja, tetapi beratus-ratus tena- 
ga gabungan jang harus dipenuhi 
Tara sosialnja, sedang Pemerin 
tah sendiri belum beres administrasi- 
nja. Apa lagi diwaktu pengakuan ke 
daulatan, Belanda hanja mengoper- 
kan ,,chaos and bankruptey” (istilah 
wartawan luar negeri). 'Dubbel-be- 
stuur dan djawatan2 jang kesemua- 
nja menghendaki penjelesaian dgn 
berani tetapi bidjaksana: Penggelap- 
an barang-barang dan-korupsi jang 
tidak sedikit membawa kerugian kas 
negara. Mereka jang tidak puas dgn | 
persetudjuan K.M.B., hendak melan 

djutkan gerilja. Pendekkata udjian 
berat bagi Divisi P. Diponegoro jang 
memegang militer gezag, untuk da- 
pat mendjamin keseimbangan dan 
keamanan diwaktu itu. Alchamdulil- 
lah sa'at jang genting itu dapat dila 
lui dengan penuh penderitaan dan 
pengorbanan. 

Konsolidasi. 
Divisi P. Diponegoro terdiri dari 

8 Brigade. Didalamnja masih terda- 
pat beratus-ratus tenaga gabungan. 
Untuk mengetahui dgn. pasti, bera- 
pa djumlah anggauta tentaranja, be 
rapa tenaga gabungan, membutuh- 
kan sekali penjelesaian administrasi. 
Pekerdjaan inilah jang amat sulit, 

sama berasal dari daerah gerilja. Apa 
lagi ditambah dengan pemasukan be 
berapa Bataljon Bekas K.N.LL. ke 
dalam T.N.L., sangat membawa kesu 
karan-kesukaran psychologis. Pada- 
hal Pemerintah hanja memberikan 
beaja untuk satu Divisi sadja dengan 
djumlah kekuatan jang tertentu. De 
ngan susah pajah Divisi P. Diponego 
ro mengerdjakan konsolidasi keda- 
lam dengan hatsil sebagai berikut : 

a). Bekas Tentara  Peladjar ber- 
djumlah satu Brigade di-demobili- 
seer dan kembali ke bangku sekolah. 

b). Bekas Mob. Pel. (Mobilisasi 
Peladjar) — idem — 

c). Bekas tenaga gabungan dan jg 
tidak memenuhi sjarat kesehatan ba 
dannja di demobiliseer dan dimasuk 
kan C.F.N. 
5d). Mereka jang invalide didemobi 
liseer dan dirawat sesuai Peraturan 
Pemerinah mengenai invaliden. 
e). Kelebihannja dibentuk 8 Brigade 
dengan kekuatan 32 Bataljon, bebe 
rapa Bataljon Sendjata Bantuan, Sta 

ganisasi Territoriaal. 3 
Negara Kesatuan. 

Setelah Negara kita berbentuk 
Negara Kesatuan, maka diluar 
Djawa banjak membutuhkan pa- 

ke apera-«cuA pegas satu 1 sia 
Timur dan satu j ke Su- | 
matra Utara, Kelebihannja di- 
bentuk 5 Brigade Hana diberi 

, O dan R, 
Ge ng ye tahun 1952 

. d lagi 3 Batalion 
uar Djawa. “Dan ada pula satu 

talion jang memberontak. Ma- 
ka Oke disusun mendja- 
di empat I ON. 

  

    

    

   lam usaha me 

|,Ban eng Raiders” jang 

inja. Karena segala 

— (Oleh: Rachmad : PI) 
arakan. Baik jang bertempat di 

Kekag tnya. seperti: Kaliurang, | 
se Perang Ma- 

ang, maupun jang ertempat 
asian” maupu dan sekitar kota 
Semarang sendiri, seperti di Asra 

Simongan ag alan serta 
Mn 
Mulai dari so Komandan Ba | 

tato serta para Komandan Kom 
Staf an dan Komandan? 

Kompie, sampai para Komandan | 
nnja s ah mengalami la-| 

aa Kn £ 
egitu juga segenap anggauta2 

Staf, dari lh Bn hing- 

    

  

  

    

: g Ksatrijanja /sudah dilatih pu- 

Pun latihan untuk Perwira! 
'HPJD.M. dan latihan untuk para 
BODM (Bintara Onderdistrik Mi 

“Miter) kita sudah selesai dileksana 
e|kan. 

Dan tidak boleh kita lupakan 
ula akan hatsil2 latihan dari 

  

   

   Ikan 4 buah Kompie jg 
| sangat ditakuti oleh gerombolan 

atjau, serta latihan 
ca | hasi ogempur” jang telah meng 

an 
   

sebagai pasukan Gerak-Tjepat. 
Sekolah Kader Infanterie 2 Th 

TV kini sudah berhatsil melatih 950 
orang kader. 
Sekolah - Pengemudi Kendaraan 

Bermotor dalam 5. angkatan telah 
berhatsil mengeluarkan kurang lebih | 
400 orang lulus dengan rijbewijs A 
dan B. 5 

Berbitjara tentang latihan dan pen 
didikan, perlu kiranja di-utarakan di 
sini, bahwa berkat hatsil usaha P.A. 
M.T. Terr. IV dalam mendidik ang 
gauta2-nja mengenai administrasi ke 
uengan disamping menganggapj ke 
djudjuran sebagai sjarat ,,mutlak, ki 
ni di Bataljon2 sudah dapat ditem- 
patkan .,djurubajar2” jang sudah ter 
latih. Hingga kini dikatakan bahwa 
para Komandan umumnja sudah 
tjukup ,,administrasi-minded” Dan 
pantes kita tjatet pula hatsil2 dari la 
tihan Peleeon PHB, Pasukan Car- 
rier, Bn. Genie Pionier, Latihan Ko 
mando Troep, serta masih banjak la 
tihan2 lainnja baik jg. kini masih 
sedang berdjalan maupun jang ma- 
sih mendjadi rentjana. 

Semangat beladjar. 

Melihat hatsil2 usaha  L.P.P.C. 
Terr IV (Lembaga Penambah Penge- 
tahuan Umum) hingga achir2 ini bo 
lehlah kita merasa gembira. 

Kalau dalam permulaan kali,jaitu 
mulai th. 1950 hingga pada perte- 
ngahan th. 1952 maksud jang utama 
dari L.P.P.U. kita ini (waktu itu ma 
sih bernamaD.P.P.K) ialah untuk 
memberi kesempatan kepada ang- 

3 buah kompie terkenal 

  

    
gauta2 A.P. jang ingin kembali ke 
 masjarakat, maka mulai pertengahan 
“th. 1952 hingga sekarang ini, mak- 
sudnja jang utama ialah agar supaja 
pengetahuan setiap angg. A.P. itu 
dapat sesuai dengan tingkatan atau 
djabatannja. 
hP PI. Lena, iv telah menjeleng 

garakan berbagai matjam sekolahan 
'dan kursus2. Antara lain terdapat : 
S.M.A. — S.M.P. — Sekolah Rak- 
fat — S.T.P. — Stenografie — Me- 
megang buku — Bahasa Inggris, Pe 
rantjis dll. 
Anggauta2 A.P. jang lulus dari 

udjian negeri hingga kini sudah ber 
djumlah, S.M.A.: & 115 orang: S. 
M.P. : 10 orang. 

Adapun hatsil dari udjian L.P.P.U. 
sendiri berdjumlah S.M.A.: 77 orang 
S.M.P.: 45 orang, S.R. : 269 orang. 

Kiranja patut kita tjatat disini, 
bahwa telah 2 kali anggauta A.P. 
kita dapat mentjapai record da- 
lam udjian negeri SMA seluruh 
Djawa Tengah. Jang pertama di 
tjapai oleh Ltd. Pudjoprasetijo 
dalam udjian tahun jang lampau 
(SMA-A). 

Kedua oleh Ltd. Sujakto dalam 
udjian tahun ini (SMA-C). 

Kedua-duanja mendapat bidji 
hampir mentjapai angka 
10. 

Tentara dan operasi memang me- 
rupakan rangkaian kata jang har- 
monis, meskipun tudjuan ber-tenta- 
ra itu bukan hanja untuk mengada- 
|kan gerakan operasi belaka. 

Tetapi kenjataan menundjukkan, 
bahwa semendjak tentara kita ini 
terbentuk, tugas operasi ini belum 
pernah terlepas dari pundak kita. 
Memang selalu ada2 sadja. Lenjap 
kekatjauan jang satu, menusul keka 
tjauan jang lain. Habis pemberonta- 
kan ini, timbul pemberontakan. itu. 

Setiap orang telah mengetahui, 
bahwa daerah di Djawa Tengah ini: 
jang kini masih memerlukan per- 
hatian atau tindakan untuk  meng- 
hadapi gerombolan pengatjau baik 
jang bersifat kriminil maupun poli- 
tis, ialah dibagian Barat Djawa 
Tengah dan disekitars Mefapi-Merba 
bu Komplex. Daerah2 tsb. djika di- 
lihat dalam peta, ad & 1/5 bagian 
dari daerah Djawa Tengah. Chusus 
mengenai M.M.C, berhubung te- 
naga2 bersendjata dari sciviele-mach- 
tapparaten perlu sekali mendapat Ia 
tihan guna menambah atau memper 
tinggi nilai bertempur, maka dalam 
waktu jang tertentu fihak tentara 
masih mengerahkan tenaga untuk 
imendjaga keamanan didaerah tsb. 
Dapat diberitakan disini bahwa pa- 
da achir2 ini ada beberapa pemim 
pin gerombolan M.M.C. jang terbu- 
nuh dan tertangkap. Serta.  banjak   sendjata2 mereka jang disimpan da- 
pat kita ketemukan. 

Mengenai 2 
&- 

ngah dapat. diutarakan, 
gerombolan2 jang menamakan 
diri sebagai Resimen dan Staf Di 

reka jang terpentjar, selalu men- 
djadi kataran dari gerakan opera- 

|si kita. Dan dengan adania kom- 
nie2 ,,Banteng Raiders” kita, fi- 
|hak lawan merasa sangat segan 
untuk menghadapi, karena ter- 
bukti telah berkali-kali pemusa- 
tan fihak pengatjau selalu men- 
dapat pukulan jang dahsjat. 

Dan untuk mengimbangi aktivi 
teit fihak T.N.I. di Djawa Barat 
dalam ' menghadapi gerombolan 
D.L, maka didaerah Djawa Te- 
ngah djuga sering diadakan gera- 
ikan bersama “antara Angkatan 
Darat dengan Angkatan Udara, 
jang hatsilnja boleh dikata tju- 

Ikup memuaskan. 
Sebagai tjontoh: serangan ber- 

sama A.D. -- AU. di Semedo 
Komplex, Barahan Komplex dan 
antara Bumiaju — Djipang. 
.Menurut tjatatan, hatsil dari 

gerakan operasi kita di Djawa 
Tengah, anggauta2 gerombolan 
pengatjau jang mati ada: Dari 
kalangan D.I. termasuk ex Bn. 
426 ——- 1500 orang dari gerom- 
bolan M.M.C. — -—- 100 orang. 

Perintis pembangunan. 
Pengiriman 1 2: CITN 

dari T.T. IV ke Kalimantan kini 
sudah mentjapai djumlah 2132 

Jorang anggauta dengan 4266 
orang anggauta keluarga mereka. 
Adapun usaha2 dari kalangan 
CTN didaerah T.T. IV sendiri, 
boleh dikata sudah mendingan 
djuga. Mengenai usaha2 mereka 
jang pantas kita sebut disini anta 
ra lain berupa: Pertanian, ternak, 
perikanan, pertenunan, montir, 
persepatuan dil. Pun diantara ang 
gauta2 keluarga mereka pun ada 
jang dididik sebagai tjalon bidan 
serta djururawat. 

Administrasi personalia. 
Keberesan administrasi perso- 

nalia dalam A.P. itu sebenarnja 
mempunjai arti jang besar dan 
luas sekali. Kalau di-ingat bahwa 
persiapan untuk membereskan ad 
ministrasi personalia. di T.T.IV 
ini baru dimulai pada triwulan 

rtama dalam th. 1952, maka 
epada para pendjabat jang me- 

ngurusi soal2 administrasi perso 
nalia tsb. kita pantas memberi 
penghargaan. Karena didalam 
tempo jang hanja 154 th. sadja 
mereka telah berhasil merobah ke 
adaan jang masih berupa chaos 
itu mendjadi beres. Dan dengan 
beresnja administrasi  personeel 
kita, tentu tidak akan lagi timbul 
kechawatiran dikalangan tiap2 
anggauta jang bersangkutan. dan 

kan kepertjajaan penuh, 
status hak-2 perseorangan 
pasti terdjamin seluruhnja. 

bahwa 
merek 

  

FATSAL 30 U.U.D. Negara Re- 
publik Indonesia (17 Agustus 1945) 
berbunji: (4) Tiap2 warganegara ber 
hak dan wadjib ikut serta dalam usa: 
ha pembelaan negara. (2) Sjarat2 
tentang pembelaan diatur dengan 
undang2. Dengan dasar fatsal itulah 
maka pemimpin? negara kita di te- 
ngah2 dunia jg baru sadja meng- 
achiri pertikaiannja merasa perlu me 
musatkan segala alat pertahanan gu 
na mengatasi pelbagai kesulitan, sam 
bil menjusun dan menjempurnakan- 
nja. Dikala negara kita memusatkan 
sambil menjusun dan menjempurna- 
kan alat2 pertahanan itulah, fihak 
Belanda dengan bantuan tentara Ing 
gris memuntahkan peluru-pelurunja 
luntuk menumbangkan negara kita. 

Dengan tekad kuat laksana badja- 
tempawan dan semangat meluap- 
Juap, rakjat jg dipelopori pemudanja 
mendjawab tiap2 serangan meriam, 
mortier, mitraljur dengan. bambu- 

runtjing, golok, pedang, keris dan 
apa sadja jg ada pada mereka. 

Melihat keadaan pada waktu 
itu, kita ingat akan pepatah-pe- 
rang jang ditjiptakan oleh stra- 
teeg besar Napoleon. Bonaparte 
jang berbunji sbb.: ,,Dieu est tou- 
jours avec les gros. bataillons” 
(salinan merdeka: Tuhan senantia 
sa akan berada disamping batal 
jon jang besar). Pepatah tadi sa 
ngat mendalam didalam kejaki- 
nan ahli2 strategi Ven Clause- 
witz, Von Moltke, Von Schlieffen 
di. 

Akan tetapi, didalam praktek 
Napoleon sendiri tidak begitu 
mengindahkan pepatah tjiptaan 

sesuatu itu 
harus bertalian erat dengan batas 
batas kemungkisan, kemampuan 
Serta keadaan negara dan masja 
rakatnja, dimana suatu angkatan 
perang diselenggarakan. 

  

windu hanja satu detik dari dja- 
lannja sedjarah Indonesia, namun 
banjak sekali jang telah dialami- 

Untuk sekedar memperingati 

5 dengan 
membentuk Eat nja. Semoga sumbangan2 jg tih di 

tinggi, akan ig berikan sebagai tanda bakti dari 

arkanal 2 .Banten | Divisi P. Diponegoro kepada ibu 
Sa 8 pertiwi itu Ta Ni 

an Pa an jang berharga. Hanja sedja- 
Tn Keanehan Pi Atuh dakig dapat memberikan ni 

a) Divisi P. Diponegoro . turut lai 

  

an . pemberontakan R.M.S. 
aa Komandan Brigade 
r (Let. Kol. Slamet Rija 

   

  

bon. (ia 
b). Turut mengambil bagian me- 

madamkan ' pemberontakan Ti Sula- 
wesi Selatan, 
e). Memadamkan pemberontakan 
AO. 

d). Memadamkan pemberontakan 
Bn. 426. 5 

e). Mengusahakan pemulihan ke- 
amanan didaerah Djawa Tengah se- 
belah barat, dimana gerakan D.I. 
KANAN lambat laun mendjadi 
lumpuh. Betis 

t.) Men, usahakan 1 pemulihan ke- 
amanan di M.M.C, dengan melum- 
puhkan semua usaha gerombolan pe 
ngatjau, 13 

   

  

di Ada Pe ol. S. Sudiarto) di Am-| 
negara, dengan tetap merupakan: 

genap satu windu Divisi P. Dipo- 
negoro, diserukan kepada seluruh 
anggauta: 

a). Bantulah usaha stabiliteit 

suatu alat Negara Republik Indo 
nesia, tidak terombang-ambing 
oleh aliran party, golongan atau 
perorangan. 

bh). Usahakanlah tjepatnja pe- 
mulihan keamanan dengan bertin 

dak tegas tetapi tjukup bidjaksa- 
na, 

. 0. Siap sedialah. menghadapi 
segala kemungkinan walaugun pe 

tjahnja perang. dunias ketiga. 
Semoga Tuhan: menjampingi' 

Kita. 
Stafkwartier: tgl 3 Okt. ”53. 

Panglima: Terr. IV/ Div. 
P. Diponegoro. 

(Moch. Bachrun)   ji Kat. Penutap. 
Demikianlah, suka duka jang 

dialami oleh Divisi P. Diponegoro 
selama satu Mi Meskipun satu 

Letn. Kolonel ni 

NRP: 10828, 4x. 

Napoleon dan strateeg lainnja 
dalam. praktek lebih mahir mem 
pergunakan kwalitcit angka- 
tan perangnja. 

Demikian djuga halnja perkem 
bangan angkatan perang dinega- 
ra kita. Tjetusan jang maha dah 
sjat pada waktu permulaan revo 
lusi, menghendaki perbaikan, pe 
njempurnaan, sesuai dengan ke 
adaan negara dan masjarakatnja. 
Kwaliteit lebih meminta perhati 
an daripada kwantiteit. 

Dibandingkan dengan angkatan 
perang negara lainnja jang sudah 
mempunjai tradisi ratusan tahun, 
njata2 bahwa angkatan perang 
kita masih mentjari penjempurna 
an. Dan untuk menjempurnakan 
itu atjapkali mendjumpai kesuka 
ran. 

Pembentukan Angk. Darat 
Beberapa hari sesudah proklamasi. 

Boleh dikatakan rakjat  seluruhnja 
bersendjata. Dari rakjat jg dipelopo- 
ri pemuda2nja, peladjar, bekas hei- 
ho, peta dil. jg sudah mengerti ba- 
gaimana meletupkan peluru, semua- 
nja Siap. 

Menjalurkan tenaga2 dimana re- 
volusi itulah jg lebih penting, agar 
tidak tersesat kemudiannja. 
Maka pada suatu hari berkatalah 

Bung Karno kepada Djenderal Urip 
Sumohardjo (almarhum): ayem. 
Mas, disampingnja polisi, kita harus 
mempunjai alat keamanan negara. 
Tetapi bukan tentara”. 

Selandjutnja pada tgl. 22 Agustus 
1945 diumumkanlah berdirinja ,,Ba- 
risan Keamanan  Rakjat” jg dising 
kat B.K.R. Ini adalah suatu badan 
ig bukan. tentara. Melainkan meru- 
pakan pasukan2 ditiap2 kampung. 

Achirnja, pada 5 Oktober 1945 
mendjelmalah Tentara ' Keamanan 
Rakjat (T.K.R.) dan pada tgl. 24 
Desember 1945 menerima tugas un 
tuk mengungsikan sedjumlah tentara 
Djepang keluar Indonesia dan me- 
ngungsikan tawanan2 bangsa Serikat 
(AP.W.I). 

Tgl. 24 Djanuari 1946 ,,TKR” 

negara... Namanja mendjadi Tentara 
Republik Indonesia” disingkat T.R.I. 

Pada tgl. 5 Mei 1947 T.Rd. di 
reorganisasi lagi, sedjak itu namanja 
diganti mendjadi Tentara Nasional 
Indonesia. disingkat T.N.L. 

Angkatan Udara Rep. 
Indonesia. 

Didalam ,,B. K. R.” Priangan 
terdapat seorang pemuda berna- 

pendidikan opsir pada K. M. A. 
di Breda negeri Belanda, menje 
lesaikan peladjarannja dim tahun 
1934, : 
Pemuda Suryadarma itulah da 

lam bulan September 1945 di- 
panggil oleh pak Urip Sumohar 
(djo untuk membangun ,,T. K. R. 
djawatan penerbangan”. 

Betapapun sedikitnja djumlah 
tenaga jang Juchtwaardig, dapat 
"berhasil pula  pembentukannja. 
Didalam bulan September 1945 
itu pula terbentuk Markas Ter 
tinggi TKR, Pn Penerba- 
ngan. 

Tenaga2 jang terserak, dianta   
  

ranja jang pada permulaan revo 
Just: bersatu dalam 'P, A. O. S. 

berobah lagi mendjadi satu tentara 

ma Suryadi Suryadarma. Dia ber | 

e (Pemuda Angkatan Oedara Sura | 

Semarang Ikut Pelopori 
Berdirinja ALRI 
Sedjarah Singkat -A.P, Kita 

(Oleh: Seorang Pembantu) 

baja) dan lain2 lagi, bersatu mem 
perkuat tugas jang diberikan ke 
pada Suryadarma. 1 

  

ada. Dan pada tg. 27 Oktober '45 
siaplah sebuah pesawat terbang 
pelatih bersajap dua, jang oleh 
umum terkenal (dengan nama Dje 
pang »Tjureng”. 

Penerbang jang pertama kali 
mengemudikan ,,Tjureng” adalah 
Adisutjipto (almarhum), dia pada 
djaman Belanda pernah mendjadi 
penerbang tetapi pada djaman 
Djepang tidak pernah berlatih. 
Namun demikian, meraungnja 
mesin2 pesawat ,,Tjureng” diatas 
Jogjakarta, menambah semangat 
perdjoangan rakjat. 

Tanggal 9 April 1946 ,,T.K.R. 
Djaw. Penerbangan” dibubarkan 
dan berdirilah ,,Angkatan Udara 
Rep. Indonesia” (AURI) dibawah 
pimpinan Air Com. Suryadarma. 

Mangkunegaran 27 tua 
rut merintis. 

Mungkin sedikit orang jig mem 
perhatikan, bahwa rumah jg ter 
letak  didjalan..Mangkunegaran 
no. 27 dalam kota Semarang ada 
lah rumah jang turut mendjadi 
tempat: merintisnja Angk, Laut 
Republik Indonesia. Kalau kita 
sebut ,turut merintis” su 
dah mempunjai arti sendiri, bah 
wa selain disitu, dilain2 tempat 
turut mendjadi peranan djuga. 

Demikianlah, dalam bulan Sep 
tember di Mangkunegaran 27 Se 
marang itu para pemuda pelaja- 
ran bekas ,,Djawa Unko Kaisha” 
berusaha ' membentuk Badan 
B.K.R. Laut seperti jang sudah. 
dibentuk di Djakarta (pemimpin 
nja M. Pardi) dan Surabaja. Pem 
bentukan di Semarang antara lain 
jang duduk dalam pimpinan ada 
lah M. Nazir. 

Begitulah achirnja disana-sini 
berdiri BKR Laut, jg bersamaan 
dengan perobahan lainnja mendja 
di TKR Laut. 

Konperensi ALRI jg berlang- 
sung di Lawang pada tg. 9 Djuli 
1946 antara lain diputuskan bah 
wa Markas Tertinggi ALRI ber 
kedudukan di Lawang, sedang- 
kan Sub-markas Tertinggi di Jog 
jakarta. 

Perobahan jang sifatnja - men 
tjari penjempurnaan terdjadi lagi, 
jakni susunan-nja mendjadi Ml(ar 
kas Blesar) U(mum) berkedudu- 
kan di Jogja untuk mengerdjakan 
soal2 taktis, siasat dan tehnis. 
Dan. Kementerian Pertahanan 
ALRI di Lawang mengurusi soal 
soal. organisasi dan administrasi. 

Pada tgl. 28 Djuli 1947 para 
pemimpin Dewan Angkatan Laut 
jang merentjanakan perobahan 
organisasi dapat  mendjalankan 
rentjana-daruratnja, setelah men 
dapat pengesjahan Presiden sela 
ku Panglima Tertinggi. Dengan 
begitu, terbentuklah putjuk pim 
pinan ALRI. Selandjutnja dgn 
'melalui reorganisasi ALRI achir 
nja kepada kolonel Subiakto di- 
serahi tugas selaku kepala staf 
Angkatan Laut. 

Begitulah perkembangan | Ang 
Ikatan Perang Republik Indone- 
sia. Dapat disimpulkan, . bahwa 
terbentuknja itu dimasa bergolak 
nja arus revolusi. Djadi  disam 
ping memusatkan alat pertahanan 
sambil pula menjusun dan me- 
njempurrakan Angkatan Perang 
jang disesuaikan dengan kebutu-   han negara, keuangan, keadaan 
negara serta Anne bapa 

« 

tiba 

gerombolan penga- | 
tjan dibagian Barat Djawa 

bahwa | 

visi T.LI. dalam konsentrasi me- | 

sebaliknja akan dapat menimbul- 

Beberapa orang djuru-tehnik | IP 
Indonesia di Maguwo mentjoba 
memperbaiki pesawat2 jg masih 

  
: Kapal 

     

PA Aa mn BA MA SA On aga HIM. SL AAA SN LN EH MH 

SUR KOLESOM Tjap ,ORANG TUA" 
t TERKENAL KEMANDJURANNJA DI SELURUH KEPULAUAN INDONESIA KARENA CHASIATNJA JANG SANGAT 

MUSTADJAB. 

« DIBUAT DARI PADA SARI BUAH ANGGUR JANG SEGAR, AKAR-AKAR OBAT TIONGHOA DAN KOLESOM JANG 
TERPILIH DAN BERKWALITEIT ISTIMEWA. 

# RUMAH TANGGA BERBAHAGIA E DAN MEMEYAYEN KESEHATANNJA, KARENA TETAP MINUM : 
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A » nggur | 

Kolesom | P 99 1 

ANGGUR KOLESOM OBAT KUAT UNTUK LELAKI .TJAP ORANG TUA ? 

Menambah darah, menambah air manik, mendjauhkan bersemani, memberi kekuatan pada urat2 / Faedahnja: 
: : jang lemah, membangunkan tenaga kuat untuk jg kurang tenaga, menjembuhkan rheumatiek, mata / 

— berkunang, pinggang pegal, tulang” jang sakit, dan menambah nafsu makan. 

ANGGUR KOLESOM OBAT KUAT UNTUK WANITA TJAP ORANG TUA 

Menambah darah, menguatkan urat2 jang lemah, menjembuhkan badan lesu, muka putjet, meno- 
long Wanita jg datang bulan tida tjotjok, waktu haidz perut sering sakit, rheumatiek, Te 
sakit, badan linu, dan memberikan nafsu makan. Ta" 

aik Wanita jang tida bisa bunting, peranakan dingin atau sering gugur kandungannja, 
minum Anggur ini, supaja badan mendjadi sehat dan kuat, tjahaja muka mendjadi muda. 

Paberik Angeur dan Arak ,,N. V. Handel Mij. May Lian« 
Djalan Tiang Bendera 37 Djalan Darat 89 

DJAKARTA SEMARANG 

BISA BELI DI SEMUA TOKO OBAT TIONGHOA DAN P.& D. SELURUH INDONESIA. 
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Tabib 
« Seteran 109 — Semarang 

- 1 (Specialist untuk. WASIR (Am- 
beien), ASTHMA, KEPUTIAN 
dan lain-lain Penjakit. Obati WA- 

  

sesi Dunia! 

  

SIR dengan garantie sembuh 
1 didalam 12 hari sampe runtuh 

BUKU 2 akar2-nja. 

ZONDER OPERATIE 
Djam bitjara: - Pagi 9—12 Sexual Problem | Meera ea 

Nex 

  

   Bahasa Indonesia, oleh : Sapphire. 

? Kuntjinja SORGA RUMAH TANGGA): 
" Rasianja SORGA PERTJINTAAN3 
“ Pemimpin SORGA PERKAWINAN: 
€ Rasianja supaja BISA HAMIL: 

“ Rasianja MEMBATASI KELAHIRAN, tanpa obat atau 
alat-alat, 

&“ Kuntji Rasianja MEMILIH anak, jg bibitnja ,,SEDANG 

DITANAM” bakal mendjadi anak Laki2 atau PEREM- 
"3 PUAN, — menurut suka sendiri, — jg. 10075 TJAKAP 

atau TJANTIK, SEHAT, PINTAR dan BERBATIN LU- 
HUR! Dan 1001 matjam RASIA2 LAIN, jang MAHA 

HEBAT tapi sangat PENTING bagi orang2 dewasa!!! 

Digubah menurut pendapat 25 orang Professor dan dok- 

ter pelbagai bangsa jg. sudah kenamaan diseluruh dunia. 

PERHATIAN : Buku ini telah diperiksa oleh Kedjaksaan Agung di Djakarta dan berdasar- 
Pp kan Ilmu Pengetahuan, jang lajak diketahui umum, maka di-izinkan pula, 

dengan sama sekali tak ada perubahan. Hanja harus didjaga keras dja- 
ngan sampai terdjatuh kedalam tangan kanak2. Karenanja, kami mohon 
bantuan para orang tua anak2, djangan sampai anak2 mereka, jang masih 
belum dewasa benar, membeli atau membatja buku Sexual Problem ini !! 
(Anak2 dibawah umur 21 tahun dilarang membatja !) 

1 buku tebal, complete, dihias dan diterangkan dengan gambar2 
(Luar kota tambah ongkos kirim 1075) 

Persediaan terbatas, 1 orang hanja dapat membeli 1 buku ! 

BADAN PENERBIT: 

KWA GIOK DJING 
| : Djalan Kramat No. 2-4, — Kudus 

  Jang terkenal! 

win is 
    

POMADE £ MAN ul: 

Keenan RA 
NENENNEEN KENA SEKEN 

1 lot Rp 18—- 12 Rp 115 4 
"Rp 7— ' Trekkl. Porto VRIJ. 
Sakit gula, nier, eiwit ?? SUIRI- 
NE PILL. tangg. lekas bikin baik 
Rp 20.— VITANOL: badan lem- 
bek, dingin Rp 20.-— EXTRA 
KERAS Rp 60.—"- RIGASTA: 
laki2 nikmat tahan lama. SORGA 
ISTRI PILL. 3 Rp 20.— RENA 
PILL. datang bulan tidak beres 
Rp. 58.— SANATORIN: lekas 
tulung sakit bloeddruk Rp 20.— 
SAKIT PRAM. “ SYPHILIS? 
CERENOL PILL. tanggung bisa 
bikin baik luka-luka, bengkak di 
kemaluan, gatal, Rp 20— CE- 
RENOLZALF Rp 3.— HONO- 
RION: laki2 bongsiat Rp 20.— 
AAMBEIEN. PILLEN Rp 30.— 
ZALF Rp. 10— BUSTERIN 
PILL. untuk buah dada lembek 
Rp. 20— BEDAK TELOR 4 
Rp 5.— Porto Rp 3.— 
THIO GIOK GIEM 
Gang Tengah 22 - Semarang 
KANENNNEN KN reenNnkre 

AAA IT 

ANGGUR BUNTUT 

MENDJANGAN 
Gp" IKAN MAS 

  

  

Rp. 25.— 
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CAN ERAE EK KEK KK 

VIRANOL 
Viranol Elia strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah -sjahwat (Im- 
potentie.sexueel zwakte). Alasan penjakit badan lekas tjape makanan tidak 
hantjur sering marah2 kepala pusing intjok linu2, muka putjat kaki ta- 
ngan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (zenuw). 
Tida bisa tidur, dalam tidur sering takut2, sakit Pinggang, djantung ber- 
debar2 buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 10045 berhasil. Harga 
Botol Rp. 20.—. Djuga ada sedia lain2 Obat jang mandjur. 

RADJA OBAT KUAT 

  

Dik Oepa na DUREIAKK eni ea ca neban Gan aon ne oki asas enda be Rp. 15.— 
PIN ena Hua PEN EANGANA Gan Annge aa na kaan angan ena ena kn enakk no 2». 25 — 
Minjak Tanpkur adjaib buat laki2 .....iocoooo.#dooomoooo.oooo. » 10.— 
Salep tjantik Istimewa hilangkan hitam2 dimuka, panu kukul 
djerawan aon KEPO AA NOWO LL ena Hen aded an ben sasa Dan dananen » 10— 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ...... ». 10— 
Minjak Gatal Rp. 5.— Zalp ExZeeM .....cococoWo.coc#»###omo. »' 10.-— 
Minjak bikin rambut pandjang dan geMUk .....ooooo.oo.Woo. 10. — 
Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 1076.” 

TABIB WAHID. NAWN, Tamblong. 40 Bandung. 
AGEN-AGEN : 
Universal Stores — Bodiong: 6 B, Semarang, 
Toko Obat Eng Tay Ho, Pekodjan 101, Semarang. 
Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Semarang. "3 
Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang. 
Toko Happy, Aloon-aloon 15, Kudus. 

   

  

    
   

    

    

        
      

   1) 

& Orang lelaki jang ba. an Sporta, Kaliasin 7, Surabaja. 
OKO: 5 Kepatian Ni ig 2 

Zindabad House, N' Ag 19 ane angan, 8 1 dan lema pinggang 
| sakit, kurang” manik, 
sering mimpi kluar 
manik dll. kalu mi- 
“Num ini anggur badan 
djadi' kuat dan bisa 
bikin orang tua balik 
muda kombali. 
Ini: anggur... rasanja 

#harum dan bole di 
1 minum sabarhari ma- 

ka ada baek sekali 
sbuat sumbangan dan 
menjotjokin kalu di 

/ pergunakan di waktu 
: Perajaan pesta 

Toko Solo, Djl. Sosrowidjajan No. s1 “ doglakart 
Toko Jilani, Djl. Kemakmuran 112, Makassar, 
Tabib G. M. Fateh Din, Kebun Duku 99, 18 Ilir, Palembang. 
Toko: Bg Ilir lurung Elite, Palembang. 
Toko Radjabally & Sela inangan 83, Malang. 
Toko Mustadjab . Sudi mampir 1, 14-15, Bandjarmasin. 
Toko Na Dj. M 0 93, Jogjakarta, 
Warung Moeljo, Dj. Nan 17, Jogjakarta, 
Toko Obat. Eng Tay Hoo Petjinan 58, Jogja, 

  
Tek An Tong Petjinan 81, 

Eng 'Njan Ho -Petjinan FI big 
Hok An Djil. - 114 Magelang, 

      

   

      

  

1 
Upah Murah! 
Potongan model PALING BARU 

Radjin dan memuaskan, 
Pekerdja'an TJEPAT selesai. 

Kleermaker ,,KIM BIE" 
Ambengan 71 — Semarang.    

Ig -- Wei ma 
  , Distributors : 

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

CKNANKKNAKNNKANANANANYNNANUNVAMAKANKNKATAMAKNNRAKI 
Pendidikan »3 Mochamad 

Djl. Karangtempel (Mlaten. Tiangwi) No. 1 Semarang 
Mengetik & Stenografie & Rp. 10.— sebulan 

MASIH MENERIMA Ta BARU 
CN EKA SANKEN NM UN KKR N KKR KKR Ke 

    
    . Kauman: 55B — — Semarang. 

Rutji” 

  

Pelatih ALRI Dewa 

 


