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"Nk 

| kita, semuanja ini “melahirkan 

& beribu-ribu anggota Angkatan Pe 
| rang kita sedang menjabung dji- 

  

   
   

  

   
    

   

   
    

  

   
    

    

        
    

  

sadeg kepada: 
akan “me 

terhadap Mossadeg ita pan 
nja 26 halaman. Sumber2 res 
di Teheran mengatakan 
djaksa militer telah menu 

Sementara itu sebuah k 

  

pengumuman 

ke jang dikeluarkan oleh tentara | 
Iran memperingatkan bah 
PA sadja jang termasuk par 

omunis (partai Tudeh) atau ik 
serta dalam kegiatan? komunis 
Iran akan didjatuhi h 1! 
mati. Sebelum itu parlemen Iran 
telah menjetudjui undang2 ja 
menentukan hukuman s t 
nja bagi kegiatan? komunis. B 
ta AFP lebih landjut 
kan bahwa djendral | 
kepala staf Mossadeg, dji c 
lah dimintakan hukuman mati 
oleh djaksa militer. : 

Kita Se 
SN 

     

  

   

    

     

   

   

    

    

   

    

   

          

    

  

    

       

       

   

    

   

€ ang Dalam 

".. Dengan 

“ Dilapangan terbang 

is nama menteri luar negeri a.i., 

pemuka2  masjarakat 

rombongan menteri luar 
Djepang itu, jg datang ke In 

4 untuk mengadakan pembi- 
n2 dengan pembesar? Indone- 

mengenai pembajaran kerugian 
ang, turut serta pula tiga orang 

ja, jaitu Eiji  Wajima, 
dan Shigemitsu. Sebagai sek- 
Okazaki bertindak Ueda. 

itu dalam rombongan 
negeri Djepang itu tu- 
a 10 orang wartawan serta pul 

. nja “dilapangan terbang men 
teri luar negeri Djepang itu mem- 

keterangan jg berikut kepa- 
da pers: 

Riahi dan Mossadeg kedua2-nja 
dituduh telah melakukan - ,,pem 
berontakan bersendjata terhadap 
pemerintahan dan mahkota kon- 
stitusionil Iran.” (Antara) 

Udjian? Ja Terberat 
Djauhkan 0 stimisme Jg Tak Beralasan 

  

Tapi Djuga Dj: 
MENJONGSONI 

kan pi 

       

  

    

      

   

     
   

Tjita2 politik jg berlain-lainan 
jg hidup dalam masjarakat kita, 
susunan ketata-negaraan jang be 
lum mentjapai bentuk jang sem 
urna, kesulitan2 dalam lapangan 
euangan dan perekonomian jg 

terasa dalam Dan sehari 
hari, peninggal 
zaman P djoangai an penga- 

“ruhi pe n “dunia “disekitar 
  

“jang besar dalam nega 
n masjarakat kita. 

. Dibeberapa bagian tanah air 
kita, maka persoalan2 tadi telah 
.meletuskan. gangguan? — terhadap 
“keamanan,-sehingga pada saat ini 

wanja di “gagah-berani untuk 
mempertahankan persatuan - rak 
jat Indonesia dan untuk  meng- 
achirr gangguan? terhadap  ke- 
amanan rakjat kita. : 
Djuga didalam Angkatan Pe 

rang kita menghadapi beberapa 
persoalan. Persoalan? itu sebagi 
(an adalah akibat dari “kegiatan2 
dan keadaan? diluar Angkatan 
Perang, sebahagian lagi persoalan 
persoalan itu ditimbulkan oleh 
faktor? didalam- Angkatan Perang . 
sendiri. 

Marilah kita mempergunakan 
peringatan ulang tahun Angkatan 
Perang untuk menindjau dengan 
sedjudjur2-nja keadaan dan hari 
kemudian Angkatan Perang kita 
sebagai suatu badan jang sangat 
besar artinja dalam penghidupan 
kita sebagai negara dan bangsa. 
“Marilah kita menindjau keadaan 
jang kita hadapi dalam segala 
kenjataannja dan- segala kepahi- 
tannja. $ , : 

“Hadapi udjian berat. 
Penindjauan demikian akan 

membawa kita kepada kesimpu- 
lan bahwa pada saat2 ini negara 
dan Angkatan Perang kita meng 
hadapi udjian2 jang berat, mung 
kin udjian2 jang terberat jang 
pernah kita alami dalam sedjarah 
kita. Kita harus mendjauhkan 
optimisme jang tidak beralasan, 
akan tetapi sebaliknja kita djuga 
harus mendjauhkan perasaan pu 
tus asa. Sebab selain daripada me 
nindjau kenjataan jang kita ha- 
dapi dalam segala - kepahitannja, 
kita djuga mengingat kepada se 
mua teman2 kita jang telah mem 
berikan djiwanja dengan  'ichlas 
untuk mempertahankan kemerde 
kaan, persatuan dan keamanan 
rakjat Indonesia. 5 . 
Demi pengorbanan jg telah mere- 

ka berikan, maka kita harus berusa 

  
  

10 Th. Untuk 

Ikan Perasaan Putus Asa — 
KSAP 

' HARI Angkatan Perang, Kepala Staf 
1 Major T. B. Simatupang mengada- 
Pad: sea 5 Bana kita memperingati 

an Perang ng kita. Peringatan itu berlangsun 
na dan dalam Ba 

bahwa pada 
suasana kesungguhan, 
saat2 ini negara dan 

ng menghadapi udjian2 jg maha-berat. 
ha untuk mengatasi segala udjian jg 
sekarang dihadapi oleh negara- dan 
Angkatan Perang kita: 
Almarhum Panglima Besar Sudir- 

man memesankan kepada kita: Ber 
djoanglah terus, sebab pengorbanan 

telah tjukup besar. Teman2- kita te- 
lah memberikan djiwanja untuk sua 
tu tjita2 jg besar, ja'ni untuk men- 
japai Indonesia jg kuat, makmur, 

adil dan aman. ..Kita. wadjib: melan- 
djutkan perdjoangan mereka, bagai- 
manapun besarnja kesulitan? jg ter-! 
letak didjalan kita. 

Nasib Angkatan Perang kita terle 
tak ditangan peradjurit2,  bentara2 
dan perwira2nja. Nasib Angkatan Pe 
rang kita djuga terletak ditangan 
mereka diluar Angkatan Perang jg 
berkat kedudukannja turut menentu 

kan hari kemudian Angkatan  Pe- 
rang kita. Nasib Angkatan Perang 

kita pada tingkat terachir terletak 
dalam tangar rakjat Indonesia selu- 
ruhnja. 

Kerugian2. 
Kolonel Simbolon - menerang- 

kan, bahwa dari fihak gerombo 
lan2 jang menjerang kedudukan2 
tentara dan polisi, sampai seka 
rang. paling sedikit sudah terbu 
muh 350 orang. Kurang lebih 500 
orang pengikut Daud Beureuh 
telah ditangkap. Fihak tentara 
sampai sekarang menderita keru 
gian 7 orang gugur dan 17 luka 
luka. Djumlah anggauta2 tentara 
jang melarikan diri ada 98 orang. 
Kolonel Simbolon tidak dapat 
memberikan — taksiran berapa 
djumlah korban jg diderita oleh 
rakjat. 

Semua bertanggung dja- 
wab thd. A.P. 

Oleh sebab itu peradjurit2, benta- 
ra2, “perwira2 dan mereka diluar 

| Angkatan Perang jg berkat kedudu 
kannja turut menentukan hari kemu 
dian Angkatan Perang kita, semua- 
nja mempunjai tanggung djawab ter 
hadap sedjarah Angkatan Perang ki 

ta 
Apa jg kita perbuat btau tidak ki 

ta perbuat sekarang tidak hanja pen 
|ting untuk satu hari atau dua hari 
sadja. Apa jg kita perbuat “atau ti- 
dak kita perbuat sekarang, turut me 
nentukan perkembangan Angkatan 
Perang kita dalam tahun2 selandjut 
nja. Dan nasib negara kita sebaha- 
|gian tergantung dari perkembangan 
Angkatan Perang kita itu. 

Sedjarah tidak akan berdusta. Se- 
|djarah akan mentjatat apa jg kita 
perbuat dan apa jg tidak. kita per- 
buat, menurut tempat kita masing2, 

Imenurut tanggung djawab kita ma- 
sing2. 
Marilah kita mendjalankan - tugas 

kita dalam keinsafan akan tanggung 
Idjawab kita masing2 terhadap sedja 
Irah Angkatan Perang kita dan ter- 
    'Ihadap sedjarah negara kita. 
| Kita memperingati windu pertama 
lAngkatan Perang kita dengan tjara 

lig sederhana dan dalam suasana ke 
Hae yu Isungguhan, oleh karena kita meng- 

Buechari 2 | Oa BEAN bahiya pada saat2 ini negara 

Hukuman Jg Diminta 
Djaksa | 

DALAM pemeriksaan perkara 
2 : : Ginan ane | menginsafi kenjataan dan ke 

A. Buchari pada hari Senen, ang menginsafi segala | 
gota pimpinan GPII 1 
sidang pengadilan negeri, diaksa 
Siahaan telah menuntut huku- 
man pendjara 10 tahun dikata 
ngi waktu tahanan (kl. 3 tahun) 
atas dirinja terdakwa. 

Sidang ini dipimpin oleh mr, 
B. Sjarif. Ha 

Atas permintaan ini pembela 
"terdakwa, mr. Sudjono minta su 

paja keputusan hakim  diundur- 

kan dua minggu lagi untuk mem 

dan Angkatan Perang kita sedang 
menghadapi udjian2 jg terberat jg 
pernah kita alami dalam sedjarah ki 

ma Angkatan Perang kita dengan 

'pahitan jg kita hadapi, akan tetapi 

'disamping itu kita menginsafi pula 
bahwa demi pengorbanan dari te- 
man2 jg telah mendahului kita, kita 
berkewadjiban untuk  melandjutkan 

| perdjoangan mereka kearah Indone 
(sia jg kuat, makmur, adil dan aman, 
bagaimanapun besarnja kesulitan2 
jg terletak didjalan kita. 

Kita memperingati windu pertama 
Angkatan Perang kita dalam kein 
safan akan tanggung djawab kita, 
(menurut tempat kita masing2, terha   berikan kesempatan  kepadanja 

menjusun pembelaannja. 3) dan terhadap sedjarah negara kita. 

Hari Ini 
ndingan Ganti Kerugian Perang (| Anti Kawip 

Okazaki: Djumlah Ganti 

it oleh menteri kehakim an, 

ocol kementerian luar negeri, 
dral Djepang di Djakarta, 

ta. Kita memperingati windu perta- 

  

     Dimul 
Djepang 

li: Kata Ali: Djumlah Jg Dituntut Bagus 
| (MENTERI LUAR NEGERI Djepang Katsuo Okazaki pada 

ai S pelang telah tiba di Djakarta dengan pesawat terbai 
menteri luar negeri Djepang itu 

mr. Djody Gondokusumo 
mr. Ali Sastroamidjojo, oleh 

mr. Kusumo Utojo, oleh 
Fumihiko Kai serta sedjum 

Djepang di Djakarta. Ta 

»Saja gembira sekali datang di ne 
geri tuan2 jg indah ini untuk perta 
ma kalinja dalam hidup saja. Perta 
ma-tama dengan melalui pers tuan2 
saja ingin menjampaikan  penghar- 
gaan dan goodwill rakjat kami dgn. 
seichlas-ichlasnja — kepada “bangsa 

akan sangat singkat  adanja, saja 
berharap untuk menjatakan hormat 

saja kepada para pemimpin  Repu- 
blik dan berharap. mengadakan pem 
bitjaraan dengan hati terbuka me- 
ngenai mas'alah untuk kepentingan 
bersama. 
Dengan sungguh hati saja berha- 

rap, bahwa perhubungan normal an 
tara kedua negara kita ini akan da 
pat segera diadakan, sehingga kita 
sebagai tetangga dapat bekerdja sa- 
ma untuk keuntungan kita bersa- 
ma,” demikian Katsuo Okazaki. 

Atas  pertanjaan apakah ia 
membawa usul2 tertentu menge- 
nai pembajaran kerugian perang 
itu, Okazaki menjatakan, bahwa 
sebelum ia berbitjara dengan pe 
mimpin2 Indonesia ia tidak dapat 
mengatakan apa-apa. Djuga ia 
tidak dapat menerangkan berapa 
besar djumlah uang jg mungkin 
akan diusulkannja kepada Indone 
sia sebagai penggantian kerugian 
perang. 

Ketika ditanja, apakah benar 
berita2 dari Tokio, bahwa  Dje 
pang sanggup menjediakan uang 
$ 530 djuta untuk  pembajaran 
kerugian perang, Okazaki ' mene 
rangkan, bahwa ja tidak tahu me 
nahu tentang berita itu. Ketika 
ditanja apakah kabar2 tentang 
djumlah uang tsb. itu menggem 
birakan, ja menerangkan: ,,Djam 
lah ita sangat: besar”. 

Pembitjaraan di Puntjak. 
Pada hari Minggu pagi Okazaki 

dengan stafnja bertolak “ke Bogor 
untk mengadakan pertemuan for- 
meel dengan perdana menteri Ali 
Sastroamidjojo, jg djuga merangkap 
menteri luar negeri a.i. 
Dalam pertemuan itu diadakan 

pembitjaraan mengenai prosedur da- 
ripada pembitjaraan2 jg akan diada 

kan oleh Okazaki dengan fihak .In- 
donesia. Djikalau dari pembitjaraan 
ita ternjata perlu, maka akan diben 
tuk oleh fihak Indonesia suatu pani 
tya, jg mungkin akan diketuai oleh 
menteri luar negeri a.i., mr. Ali 
Sastroamidjojo. 

Perundingan ganti kerugi- 
an perang mulai hari ini. 

Dalam kundjungan kehormatan da 
ri Menteri Luar Negeri Djepang 
Katsuo Okazaki kepada Perdana 
Menteri merangkap acting Menteri 
Luar Negeri Ali Sastroamidjojo di 
Bogor pada hari Minggu, jg berlang 
sung dalam waktu setengah  djam, 
kedua pihak setudju. untuk membu- 
ka perundingan2 mengenai ganti ke 
»rugian perang pada hari Selasa tgl. 
6 Oktober 1953 ini di Djakarta. 
Perkundjungan kehormatan itu di 

lakukan disalah satu paviljun Istana 
Bogor jg diperuntukkan bagi tem- 
pat peristirahatan para. Menteri. 
Okazaki diperkenalkan kepada Per- 
dana ' Menteri merangkap : acting 
Menteri Luar Negeri Ali Sastroami 
djojo oleh Mr. Kusumo Utojo, Ke- 
pala Protokol Kementerian Luar 
Negeri. - 

Pada pertemuan itu Menteri Luar 
Negeri Djepang antara lain disertai 
oleh F. Kai, Konsol Djenderal Dje- 
pang di Indonesia, sedang dari pi- 
hak Indonesia hadir pula acting Sek 
retaris Djenderal Kementerian Luar 
Negeri Mr. Moh. Rasjid dan Dr. 
Sudarsono, Kepala Direksi Asia dan 
Pasifik Kementerian itu. : 
Dalam pertemuan 'itu Okazaki te- 

lah menjampaikan kepada Menteri 
Ali Sastroamidjojo maksud kundju 
ngannja ke Indonesia, jaitu untuk 
mengadakan pembitjaraan dengan pe 
merintah Indonesia mengenai soal 
ganti kerugian perang. Pernjataan 
ini, jg disampaikan sendiri oleh Mer 

    

tuan. Selama saja tinggal disini, jg |, 

— ANGGAUTA S. P. 

  

— Demonstrasi 

: Seorang Kakek Jang 
Berumur 60 Th. Kawin         
      
        

  

umur 14 tahun, pada 4 

rid sekolah landjutan 
djur mengadakan dei 
bawah pimpinan 1 
Tjiandjur dengan keliling 

   
    

   

" Delegasi ' terdiri - dari 2 peladjar 
puteri dan 1 peladjar putera meng- 
hadap Bupati Tjiandjur gan me- 
njampaikan sebuah surat protes atas 

nan untuk mentjegah terdj 
kawinan anak dibawah 4 : 
pati mendjandjikan akan Menjampai 
kan surat itu kepada pemerintah pu 
sat, dan demonstrasi rachir dgr 
tenteram. (Antara). 4 : 

  

teri Luar Negeri. Djepangi menurut 
keterangan, mendapat penghargaan 
dan diterima baik oleh Perdana Men 
teri Sastroamidjojo, sehingga i 
nja kedua pihak setudju 

  

    
Setelah pertemuan 

papan Manuk Ali $ na mi- 
jojo d pertjakapan pan dengan 

»Antara” menerangkan, bahwa 
dalam soal ganti kerugian perang, 
kedudukan Indonesia adalah ber 
lainan dari pada misalnja Filipina 
dan Birma, meskipun negeri2 itu 
djuga sama2 telah sb 

(perang Pasifik dan telah menga- 
lami kerusakan2 oleh. karenanja. 
Oleh sebab itu dalam menindjau 
masalah ganti kerugian perang 
ini tidaklah dapat dipakai ukuran 
jukuran jang sama bagi k 
geri ita. PA AE 

Perdana Menteri Ali Sastroami | 
djojo menjatakan harapannja, mu 
dah-mudahan masalah ganti keru | 

     
   

K 

selesaikan dalam perundingan2 jg 

Negeri Okazaki, sebab penjelesai 
an masalah itu bagi Indonesia: 
merupakan sjarat jg utama bagi 
pembukaan perhubungan jang 
normal diantara Djepang dan In- 
donesia untuk kepentingan kedua 
pepatah 

- Soal perdjandjian bia- 
s3 ferak 

Dalam pertemuan dengan Men 
teri Luar Negeri Djepang Okaza 
ki tsb. diatas, selain persoalan jg 
menjangkut masalah ganti keru- 
gian perang, telah dikemukakan 
pula oleh Perdana Menteri Ali 
Sastroamidjojo kehendak pemerin 
tah Indonesia untuk mengadakan 

iperdjandjian bilateral dgn  Dje 
pang sebagai pengganti perdjan- 
djian perdamaian San Francisco, 
sebagaimana jang telah dibentang 
kan dalam keterangan pemerintah 
kepada parlemen baru? ini. 

' Atas pertanjaan, diterangkan 
oleh Perdana Menteri, bahwa 
Menteri Luar Negeri Okazaki 
tidak menentang saran Indonesia 
itu. Soalnja sekarang ialah: ba 
gaimanakah pendirian Djepang 
terhadap perumusan Indonesia 
mengenai perdjandjian bilateral 
itu ? - 

(Atas pertanjaan mengenai ka 
bar pers,dari Tokio beberapa 
waktu jang lalu, bahwa djumlah 
ganti kerugian perang jang dike 
hendaki oleh Indonesia dari Dje 
pang berdjamlah 18 miljard dol 
lar, Perdana Menteri tidak hen 
dak membenarkan atau memban-: 
tahnja. Hanja dikatakannja sam- 
bil tersenjum, bahwa djumlah itu 
adalah bagus. (Antara) 

  
  

Amerika Pe 

mengenai penga tan Hugh S. 

dalam mana 
ngenai kegadul | Li: 
ditundjukkan, bahwa tidak ada 

Didalam kalangan2 resmi Ameri-   
ngan2 jg belakangan ini di Indone- 

'achir dari Washington, karena Ga- 
ilam kalangan2 pemerintah Amerika 
| terdapat kepertjajaan terhadap be- 
i kas dutabesar Indonesia di Washing 
. ton, jg kini mendjabat perdana men 
“teri Indonesia, 
| Dikabarkan, bahwa mr. Ali Sas- 
.troamidjojo telah meninggalkan ke- 
“san jg benar2 baik sekali di-ibu ko 
ta Amerika. 
Bahwa diantara anggota kabinet 

Indonesia sekarang ini terdapat be- 
kas anggota2 sajap kiri tidak menje | 
babkan timbulnja kechawatiran di | 
kalangan para pembesar Amerika, 

gap pasti akan dapat. menghadapi 

ka tampaknja orang sama sekali ti- | 
dak dikedjutkan oleh perkemba-' kan Madiun dalam 

sia, demikian berita2 pers jg ter- 

rtjaja Peuuh 
Bahwa Mr. Ali Pasti Dapat Mengatasi 

Kesulitan-Kesulitan Di Indonesia 
DALAM BEBERAPA berita dan komentar pers Amerika 

Cumming jr. sebagai dutabesar 
Amerika di Indonesia setelah lama djabatan tsb. tidak terisi dan 

apa ditjantumkan reaksi resmi di Washington me 
an baru2 ini di Indonesia dan terutama di Atjeh, 

tanda2 tentang akan diadakan- 
nja suatu perobahan dalam politik Amerika terhadap Indonesia, 

| tetapi bahwa State Department mungkin akan mengambil sikap 
penindjauan seksama terus menerus. 

sesuatu antjaman komunis jg mung 
kin akar timbul dan pemberonta- 

tahun 1948 di 
!bawah pimpinan komunis telah da- 
pat ditindas dengan baik oleh suatu 
pemerintah Indonesia jg baru mu- 
lai mendjalankan kekuasaannja dan 
jg ketika itu sedang menghadapi per 
djoangan melawan Belanda, di da- 
lam kalangan2 tsb di Washington 
dianggap sebagai bukti, bahwa kare 
na kini pemerintah Indonesia sudah 
bebas untuk bertindak, maka peme 
rintah tsb akan dapat menghadapi 
suatu kemungkinan  bahaja komu- 

nis, 
Pemberontakan jg terdjadi di 

Atjeh itu didalam kalangan2 tsb di 
artikan sebagai suatu kegaduhan Is 
lam, jg tidak bersangkut-paut dgn. 

dap sedjarah Angkatan Perang kitajikarena pemerintah Indonesia diang- | masalah2 pemerintah di Djakarta. 
P.I—Ancta). 

-— 

  

Lagebaga Keobuserasn Indampaa 
aKae. Batavaaseh Get eta tang 
yaa Konten Ye noh aga       

Dengan Gadis 1 Th. || 

1 Jud Lan La! 

Tan ukan: Degan anaan Fadak hadir, karena ja sedang sibuk mengurus soal2 militer di 

gian perang ini akan @epat “dil 

akan datang dengan Menteri Luar | 

s 

an
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Kegiatan Sendjata Belum 

. Boleh Dihentikan 
Aksi Djahat Musuh2 Republik Meminta Perhatian A. P. Jang Chusus: 

Perintah Harian Panglima Tertinggi 
PADA HARI ULANG tahun kedelapan Angkatan Perang Republik Indonesia, P 

Indonesia Sukarno telah mengumumkan perintah harian jang berbunji sbb.: 
Pada hari peringatan satu windu berdirimu, dengan sendirinia pikiran kita melajang pada arti 
bangsa dalam masa jang lampau dan dalam masa jang sekarang. Didirikan tjepat sekali setelah pr 
kan, sebagai inti-sari daripada pertahanan Republik, maka Angkatan Perang Repubtik Indone 

2 anglima Tertinggi Angkatan Perang Republik 
Kepada Angkatan Perang Republik Indonesia ! 

Angkatan Perang kita bagi nusa dan 
oklamasi kemerdekaan diutjap- 

sia dapat menundjuk kepada satu 
riwajat jang gilang-gemilang., Bukan sadja kamu, bersama dengan pertahanan rakjat lain-lainnja, telah berhasil menghalang-halangi 
dan menolak kekuatan militer kolonial kembali menduduki tanah-air kita, akan teta 
jang maha-penting bagi para diplomat kita jg memperdjoangkan pengakuan kem 
perdjoangan diplomatik itu dimungkinkan oleh suksesnja perlawanan den 
hari ini sebagai Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republi 
sihku kepadamu ! , 

Kini kita telah madju sewindu dalam sedjarah. Tetapi dengan itu kegiatan-sendjatamu belum dibolehkan 
hat dari. musuh-musuh Republik baik jang berdarah asing maupun jang dari bangsa 
Republik, meminta perhatianmu jang chusus. Benar soal A.P.R.A. soal R.M.S., 

. jang telah lalu, tetapi masih sadja ada golongan2 jang tersesat dan 
ngorbankan ratusansribu diiwa itu, Masih adanja aksi2 jang djahat itulah 

sendiri, jang menudju kepada 
dan sebagainja, telah masuk dalam kitab sedjarah 

pi kegiatanmu telah merupakan pula sokongan 
erdekaan disekitar medja konperensi. 

gan sendjata. Maka, mengingat kepada djasa itu, saja pada 
k Indonesia mengulangi lagi penghargaan dan terima ka- 

Suksesnja 

berhenti. Aksi-dja- 
merobohkan 

tidak mau menerima keadaan jang kita laksanakan dengan me- 

dekaan kita, melaksanakan tudjuan2 lebih Jandjut daripada revolusi kita, mengadakan kemakmuran 
ta. Kini, harapan rakjat ditudjukan lagi kepadamu! Dalam zaman sebelum kemerdekaan diakui oleh 
Peranglah jang mempertjepat pengakuan itu. S 
Angkatan Perang pulalah untuk memungkinkan 

ekarang, didalam masa dimana kemerdekaan harus disempurnakan, 
penjempurnaan ini, dengan menghilangkan randjau 

fjau2 jang tersebut ita. Tjepat atau lambatnja Angkatan Perang menjelesaikan tugas ini, tergantung 
katan Perang sendiri, dan dari besar-ketjilaja bantuan dari rakjat dan dari lain2 
polisian negara. Dengan adanja perhubungan baik antara Angkatan Pe 
itu, saja tidak meragu-ragukan bantuan itu. 
dapat dibanggakan. Semoga Tuhan memberkati kamu 
nar2 mendjadi Pasupatinja negara! 

merupakan hambatan daripada penjempurnaan kemer- 
dan keadilan sosial dinegeri ki 
Dunia, maka djasa Angkatan 

maka tugas 
2 jang dipasang oleh penga- 
daripada muta dan djiwa Ang ' 

alat2 perlengkapan negara, terutama sekali dari ke- 
rang dan rakjat serta organisasi2 pemerintahan jang 

Karena itu saja jakin, bahwa kamu akan menunaikan tugasmu itu dengan hasil jang 
, dan selalu memberi bimbingan kepada kamu, dan memberikan kamu be- 

lain2 

Djakarta, 5 Oktober 1953. 

Soekarno. 
  

Menurut Simbolon Atjeh Tidak Bisa 
Diselesaikan Dengan Kekerasan 

Sendjata Sadja 
PADA HARI SABTU pagi panglima TT I, kelonel Simbolon, 

jang telah tiba di Djakarta dari Medan telah memberikan lapo- 
ran mengenai keadaan di Atjeh kepada pemangku djabatan K.S. 
A.D., kolonel Bambang Sugeng. Kepada pd. KSAD, kolonel Sim 

Tak Ada Niat 

. Pentjulikan 

Lu 

£ 

.Thd. 
Kepala Kepolisian Medan-Bela 

wan, komisaris Sabirudin, atas 
pertanjaan ,,Antara” terangkan 
sama sekali tidak diketahui ada 
nja sesuatu pertjobaan utk. mak 
sud tjulik Presiden Sukarno tatka 
la pembukaan PON ketiga jbl. 
Dikatakan, karena tidak ada duga 
an akan terdjadi apa-apa, maka 
ketika itu pengawasanpun dilaku 
kan oleh kepolisian seperti biasa 
sadja. 

Mengenai granat tangan jang 
didapat dalam kaleng susu Sabi- 
rudin terangkan selandjutnja, bah 
wa granat tangan itu didapatkan 
orang bukan dipekarangan sta- 
dion, tapi ditepi djalan besar di 
bawah pohon kaju. Slagpin dari 
granat.tsb. sudah tidak ada, se 
dangkan kaleng susu itu . sudah 
berkarat dan granatnjapun. di- 
djumpai orang sehari sesudah 
PON berlangsung dan terus dise 
rahkan kepada polisi. Demikian 
Sabarudin. (Antara) 

Menon : 
Asia Kurang Diwakili Di 
PBB: Akan Sarankan Per- 
temuan Negara2 Besar 

PEMIMPIN delegasi India da 
lam PBB Krishna Menon pada 
Sabtu malam menjatakan bahwa 
India akan menjerukan kepada 
Madjelis. Umum PBB supaja ne 
gara2 besar diminta untuk . me 
ngadakan pertemuan guna mewu 
djudkan suatu suasana  perdamai 
an. Menon memberi keterangan 
itu dalam tanja djawab dimuka 
Radio PBB. Ia tidak mau menga 
takan negara2 besar mana jang 
dimaksudkannja. 

Dalam tanja djawab itu Me- 
non kemudian menjatakan pula 
pendirian jang telah  dinjatakan 
oleh perdana menteri India Nehru 
bahwa Asia tidaklah tjukup di 
wakili dalam - organisasi - PBB. 
Kenjataan bahwa RRT tidak 
mempunjai ' perwakilan dalam 
PBB berarti bhw 500.000 orang 
tidak diwakili dalam organisasi 
itu, kata Menon. Ia mengatakan 
pula bahwa negara2 sebagai Ne- 
pal, Ceylon dan Mongolia Luar 
sesungguhnja dapat dimasukkan 
dalam PBB: (Antara) 

Lx. 700 PLONTJO/PLONTJI 
LAKUKAN PEKERDJAAN 

SOSIAL. 
L.k. 700 plontjo/plontji jang 

tergabung dalam Gerakan Maha- 
siswa Djakarta (GMD), dan jang 
dewasa ini sedang mendjalani 
masa-perpelontjoan 1953, telah 
mempergunakan masa perpelon- 
tjoannja itu dengan melakukan 
pekerdjaan2 jang bersifat sosial, 
jakni membersihkan djalan2, so- 
lokan2, mengangkat sampah dsb. 
nja dari kampung2 didalam kota 
Djakarta, jang dilakukannja se- 
lama satu hari penuh - pada hari 
Minggu tg. 4/10, 

SN Mn aan 

  

bolon mengadjukan saran2 dan usul2 untuk menjelesaikan masa 
lah pemberontakan di Atjeh itu. Kolonel 
Minggu pagi dengan pesawat terbang kembali ketempat kedudu- 
kannja di Medan. Pada waktu di Djakarta mulai tg. 30 Septem 
ber diadakan rapat panglima2 seturuh Indonesia kolonel Simbolon 

Simbolon pada hari 

Kolonel Simbolon dalam suatu 
pertjakapan dengan P.I. Aneta, me 

nerangkan, bahwa keadaan di Atjen 
adalah ,/zeer ernstig”.. Sebelumnja 
ia bertolak ke. Djakarta, ia telah 
mengundjungi dahulu Kutaradja da- 

ri Medan untuk melihat sendiri sua 

sana jg sebenarnja didaerah Atjeh, 
dan untuk mendapat keterangan da- 
ri tangan pertama 

Kolonel Simbolon menjatakan de- 
ngan tegas, bahwa ,tidak mungkin 

menjelesaikan “masalah  Atjeh au 
hanja dengan kekerasan sendjata.” 
Menurut panglima TT 1 itu, djika 
sekiranja pemerintah mengambil ke- 
putusan untuk mengumumkan SOB 
didaerah Sumatera Utara, maka tu: 
gas jg dipikul oleh tentara akan sa- 
ngat berat, karena pemerintahan si- 
pil dibanjak tempat2 sudah ,ont- 
wricht”. (Mocht de regering ertoe 
besluiten de SOB vit te vaardigen, 
dan zal het een zeer zware taak 'zijn 
demikian kata" Simbolon). Kolonel 
Simbolon menambahkan, bahwa pe- 
merintah sipil hanja berdjalan di 
tempat2 dimana alat2 kekuasaan ber 
kuasa. 

Daerah2 jang dikuasai. 
Atas pertanjaan2 kolonel Sim- 

bolon menerangkan, bahwa tem- 
pat2 ditepi pantai Timur seperti 
Langsa, Lho Seumawe, Bireuecun, 
Sigli, Seulimeun, Idi dll. mulai 
tgi. 20 September sampai 27 Sep 
tember terus-menerus mendapat 

serangan2 dari gerombolan? pe 
ngikut Daud Beureuh. Dari tg. 
23 sampai tg. 27 September ten 
tara jang menduduki tempat2 di 
tepi pantai itu seperti di Langsa, 
Lho Seumawe, Bireueun dikirimi 
bala bantuan baik melalui laut 
maupun melalui daratan dari Su: 
matra Timur. 

- Sampai tgl. 2 Oktober keadaan 
ditepi pantai Timur adalah seba 
gai berikut: Tentara jg bergerak 
dari Selatan dari Langsa sudah 
sampai ke Bireueun. 

Dari Kutaradja ke Selatan tenta- 

ra jg bergerak sudah sampai ke Seu- 
limeun. Antara Seulimeun ke Sela- 
tan sampai ke Bireueun fihak ge- 
rombolan Daud Beureueh masih 
berkuasa, 

Tea Kana   
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Menurut kolonel Simbolon, dipan: 
tai Timur daerah jg dikuasai oleh 
tentara adalah daerah pantai di se-| 
kitar djalan kereta api antara Lang- 
sa dan Kutaradja. 

Dipantai Barat jg dikuasai oleh 
alat2 negara hanjalah daerah di se- | 
kitar Meulaboh dan Tapaktuan, ag 
tengah2 daerah Atjeh jg dikuasai 

oleh alat2 negara adalah sekitar Koi 
tatjane. Menurut  kolonel Simbolon | 
Takingeun sudah ditinggalkan oleh 

pasukan2 Mobrig. : 
Bagaimana keadaan daerah2 di: 

luar tempat2 tsb dan dipedalaman | 
adalah suatu tanda tanja, demikian | 
kolonel Simbolon. 

  

Atas pertanjaan berapakah djum- | 
lah pengikut2 Daud Bureueuh, kolo ' 
nel Simbolon menerangkan, “bahwa | 
pada waktu ini masih ,.terlalu pagi” | 
untuk memberikan sesuatu taksiran, | 

karena tentara masih belum lagi me | 
lakukan gerakan ' kedaerah pedala-' 
man. Ia menambahkan, bahwa dari 
orang2 tawanan didapat ketera-| 
ngan, bahwa  banjak orang2 jg di| 
paksa ikut serta melakukan sera- 
ngan2 oleh fihak gerombolan. Atas 
pertanjaan sampai dimanakah kebe- 
narannja berita2, bahwa pemberon- 
takan di Atjeh itry digerakkan oleh | 
Darul Islam, kolonel Simbolon me- | 
nerangkan, bahwa ia masih memer- 
lukan waktu untuk menjelidiki utk. 
dapat mengatakan benar tidaknja be 
rita2 itu. (Pia). 

  

Pengisian 
: Menteri 

Utk Menteri Kesehatan PSII Mungkin 
Tjalonkan Seorang 

hoa Jang Beragama Islam 
MENURUT KALANGAN 

pengisian dua lowongan dalam kabinet jang terdjadi karena ber- 
bentinja Menteri2 Kesedjahteraan Negara dan Perhubungan dari 
PSII, kini sudah mendekati penjelesaiannja. Jang masih mendjadi 
persoalan sekarang ialah bahwa PSII sedapat mungkin menghen- 

supaja dua tenaganja mengisi portofolio Kesehatan dan Pene daki 
rangan, sedang dari pihak Panitia 
dan kedua wakil P.M.) PSII ditawari portofolio Kesehatan dan Pe 
kerdjaan Umum. 

Tentang hal ini kalangan  PSII 
menerangkan, — bahwa permintaan 
itu tidak didjadikan sebagai suatu 
hal jg mutlak. 

ngan tsb falah karena tenaga2 jg 
akan diadjukan oleh PSII lebih se- 
Suai untuk portfolio2 Kesehatan dan | si PSII dengan Panitya Kabinet gu- 

Penerangan daripada Kesehatan dan na membitjarakan dan memutuskan 
Pekerdjaan Umum. Kalangan tsb be pengisian lowongan kabinet ini akan | 
lam bersedia memberikan nama2 pa | dilakukan setelah Dewan Pimpinan 

| PSIL mendapat ra kandidatnja, tetapi jg sudah bo- 
leh dipastikan ialah, bahwa tjalon2 
ig akan diadjukan itu diluar Abi- 
kusno, Arudji, Anwar, Harsono dan 

(untuk ditjalonkan guna mengisi lo- 
| wongan dalam kabinet itu antara 
Main ialah Dr. Lie Kiat Teng, ang- 

Dasar permintaan, menurut kala- | gauta PSII di Palembang jg meme- 
Iluk agama Islam sedjak.th. 1946. 

Lowongan” 

Warganegara Tiong- 

jang dekat pada kabinet, soal 

Kabinet (jang terdiri dari P.M., 

Sudibjo. Nama2 jg sudah disebut2 

Pertemuan formeel antara delega 

djawaban konkrit 
dari tenaga2 jg kini sedang diminta 
untuk menduduki portfolio2 tsb. 

(Antara),   

  

Langsa Aman 
Kembali 

Jg Telah Insjaf Serahkan 
Kembali Sendjatanja 
MENURUT seorang jang baru 

kembali dari Bireun, djalan raja 
antara Langsa dan Bireun telah 

(bersih dari kaju2 penghalang. 
Sungguhpun. begitu djalan raja 
tsb. orang belum berani perguna 
kan untuk kendaraan umum. 
Orang tsb. jang kembali di Me- 
dan pada tg. 28 September jbl. 
terangkan bahwa kota2, dari 
Langsa sampai ke Bireun telah 
aman. Toko2 telah dibuka kemba 
li pada siang “hari sebagai biasa, 
tetapi mulai djam 6 sore kedai2 
semuanja menutup pintunja. Per 
niagaan setjara kefjil2-an antara 
sesuatu kota dengan kota Iainnja 
telah hidup kembali. Demikian 
keterangan itu. 

Dikatakannja lagi, harga beras di 
Atjeh umumnja meningkat. Sebe- 
lum timbul ,,peristitwa Daud Beu- 
reueh” harga beras sebambu (1,6 
kg) Rp 2.40, tetapi setelahnja tim- 
bul kerusuhan harga beras mening 
kat mendjadi Rp 7.50. 

Sementara itu, kini banjak dianta 
ra orang2 jg semula turut dengan 
kaum pengatjau keamanan, telah in 
sjaf kembali. Hal ini dikatakanaja 
karena tindakan2 jg bidjaksana di 
ambil oleh alat2 keamanan. Menu- 
rut orang jg baru kembali itu selan 
djutnja, 
orang anggota Mobrig telah men- 
djumpai ditengah kota Langsa 4 
orang jg bersendjatakan parang pan 
djang. 

Melihat anggota  Mobrig ini ke- 
empat orang itu segera menjembu- 
njikan diri diparit dekat djalan kere 
ta api, tetapi oleh anggota2 Mobrig 
itu mereka disuruh sadja berdjalan 
dengan baik dan tidak usah chawa- 
tir apa2. 
Menurut ,,Tangkas”, pada tgi. 29 

September j.l. dibelakang blok kere- 
ta api di Langsa telah didjumpai 
orang 14 karaben. dan 20 parang 
pandjang, disertai seputjuk surat jg 
mengatakan, bahwa mereka sangat 
menjesal mendjalankan . tindakan ig 
sangat merugikan dan karena itu 
mereka berdjandji, “akan tidak lagi 
melakukan perbuatan? jg salah lagi, 

1 (Antara). 

  

. 

Hugh Smith Gumming, jang telah 
diangkat sebagai duta-besar USA un 
tuk - Indonesia, menurut UP hari 
Minggu jl telah bertolak dengan pe 
sawat terbang dari San Francisco ke 
Djakarta, untuk memangku djabatan 
nja jang baru. Sebagai diketahui, se 
belum diangkat sebagai duta-besar 
urituk Indonesia Cumming adalah wa 
kil sekretaris djenderal. Organisasi 
Perdjandjian Atlantik Nasional, 

beberapa malam j.l. dua :   
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Penerbit : N. V. ,,Suara Merdeka”. 
Penjel : Hetami. 
Alamat 3 Purwodinatan Utara No. 11 A. 
Gilpas Redaksi 1228, Rumah 1798 Smg. 

: Administrasi-Ekspedisi 2087 Smg. 
anan (bajar dimuka) Rp. 10.— dim kota Smg. Harga Lengg: ba ( 

Rp. 11.— luar kota Smg. (ditambah Rp. 0.30 utk. meterai). 
Adv. Rp. 0.80 per m.ra. kol. Harga etjeran 60 sen per lembar   
  

  

Angkatan Perang Kita 
— —5 — — —— Tidak disadari, tiap tahun kita merajakan ulang tahun 
Proklamasi. Tidak disadari pula, tiap perajaan Proklamasi itu selalu di- 
ikuti perajaan Hari Angkatan Perang. Dan seperti sudah dikehendaki 
djalan sedjarah bangsa kita, peristiwa jang terulang tiap tahun bertu- 
rut itu, tiga pekan lagi disambung 

. dung nilai kebangsaan pulau, jaitu peringatan sumpah persatuan dan la- 
hirnja lagu kebangsaan Indonesia Raja, jalah 
kita sebagai satu bangsa jang bertanah-air dan berbahasa satu, 28 Ok- 
tober depan nanti. 

tahun berturut-turut terus menerus 
Proklamasi dan menegakkan kedaulatan negara jg telah 
saat lahirnja Proklamasi. 
— — — — — Angkatan Perang kita jang baru lahir, dengan 
jang sangat sederhana dan tak banjak pula djumlahnja, mati-matian de- 
ngan seluruh rakjat bahu-membahu menunaikan kewadjibannja sebagai 
pembela kemerdekaan, perisai negara dan pelindung masarakat. . 

Perdjoangan Angkatan Perang kita tidak berhenti sete 
lah waktu perang mati-matian empat th. itu, karena sesudah dunia me- 
ngakui kemerdekaan dan kedaulatan kita jang telah ditjapai dengan pe 
ngorbanan sangat besar itu, tentara 
perhatian dan 'kekuatannja, raenindas dan membasmi gerombolan2 penga 
tjau dan pemberontak, jang sadar atau tak sadar, dari dalam hendak 
memetjah-belah bangsa dan meruntuhkan negara. 

Bahkan beberapa minggu dimuka Hari Angkatan Pe- 
rang ini, sedangkan di Djawa Barat dan di Sulawesi Selatan, dibebera- 
pa tempat tentara kita masih sibuk mendjalankan perlindungan dan me 
njelamatkan masarakat dari pengganasan gerombolan2 pengatjau 
pengchianat negara, meletuslah pemberontakan didaerah Atjeh. 

Demikianlah djadinja Angkatan Perang kita boleh di- 
katakan tak berkesempatan Juas setjara tenang menjusun dan menjem 
purnakan diri. Susunan dan penjempurnaan setjara modern kearah ta- 

raf internasional, dengan tidak usah merugikan sendi? kerakjatan dan 
kebangsaan jang ada padanya, diselenggarakan dalam keadaan 
jang gerting. 

meninggikan nilai Angkatan Perang 
tus hubungannja dengan rakjat. 

Angkatan Perang kita, lusa ini genap sewindu umur- 
nja. Sambutan kepada Hari Angkatan Perang itu, kita adakan hari ini. 
Apakah jang herus kita katakan dalam sambutan ini? Tidak banjak. 

Angkatan Perang kita lahir, tumbuh dan kembang 
karena hasrat dan dengan semangat rakjat, jang sedjak meletusnja - re- 
volusi telah mempunjai kcjakinan, bahwa persatuan jang bulat diantara 
semua suku dan golongan dan pengorbanan jang ichlas pasti mentjapai 
kemerdekaan dan kedaulatan jang menurut hukum kodrat, peri-kema- 
nusiaan dan keadilan, mermpunjai hak mengatur diri sendiri dan menen 
tukan bentuk pemerintahnja sendiri. f 

. Mulai menggemuruhnja gema revolusi kita jang meng 
gontjangkan dunia, rakjat Indonesia tak kundjung henti, selama empat 

Djustru keadaan itulah jang membesarkan 

Nilai ituiah jang harus kita piara dan kita pupuk ber- 
sama supaja dalam arah perkuatan dan penjempurnaannja, menudju ke 
tingkatan internasional, Angkatan Perang Republik kita tetap ada dalam 
pribadinja, jalah suatu angkatan perang jang terdjelma karena 
kemerdekaan dan semangat kebangsaan rakjat seluruhnja. 

dengan suatu perajaan jang mengan 

lambangnja kesadaran 

mempertahankan 
terbina pada 

berperang seru, 

A 
alat2 

kita masih harus menumpahkan 

dan 

negara 

arti dan 
kita, jang selama ini selalu tak pu 

hasrat 

  

Kabir Kota 

KEBAKARAN DI GANG 
PINGGIR. 

Pada hari Sabtu malam jbl. kira2 
diam 7 di Gang Pinggir telah 
terbit kebakaran. Asal mulanja api 
tadi ialah dari Toko Obat Jansen 
Despensary. Kemudian dibagian atas 
nja api mendjilat toko mas Soei Tji 
ang. Toko Obat itu seluruhnja tsrha 
kar habis. Dengan segera setelah api 
menjala di Toko Obat tsb. 3 Motor 
Pemadam Api telah datang ditempat 

tersebut untuk memberi pertolongan2 
dan achirnja dengan susah pajah ber 
hasil mentjegah - mendjalarnia api. 
Menurut keterangan dari Seksi II, 
kerugian kotor ditaksir Ik. Rp. 218. 
000 kepada 2 rumah tadi. Apa jang 
mendjadikan sebab?nja timbulnja 

    

tr 

api sampai kini belum dapat diketa: 
hui djelas. 
Dalam peristiwa kebakaran tadi 

Kepanduan Tionghoa dan penduduk 
disekitar tempat tersebut dengan se 
gera lalu memberi pertolongan2 se- 
perlunja disampingnja Polisi.  Mo- 
brig. Polisi dan CPM jang segera 
menutup djalan2 jang menudju ke- 
tempat kebakaran. Untuk mentjegah 
terdjadi hal2 jang tiada diingin, ma 
ka aliran listrik disekitar tempat ke 
bakaran lalu dibunuh. Kira2 hampir 

tengah malam, barisan pemadam api 
berhasil memadamkan api. 

KURSUS PEGAWAI. 
Bertempat dipdndopo ketjamatan 

Semarang-timur sedjak tanggal 2 Ok 
tober 1953 hingga selesai oleh DJA 
WATAN PENERANGAN Kotabe- 
sar Semarang telah diadakan Jagi 

»Kursus Pegawai” dengan mata-pela 
djaran ILMU-BUMI dan SOCIOLO- 
GIE, setelah selesai peladjaran2 TA 
TA-NEGARA dan SEDJARAH jang 
diberikannja pada beberapa bulan jg 
telah lampau. 

KHONG KAUW HWEE. 
Tiap-tiap hari Minggu sore di 

Gang Lombok 60, Pegujuban 
Khong. kauw Hwee selalu meng- 
adakan pertemuan untuk umum. 
Atjara dalam bulan October ”53: 
“Tgl. 4 Memperingati hari lahir 

nja Khong Tjoe. 
Tgl. 11 Tanja-djawab dipimpin 

oleh sdr. Lie Ping Lien. 
Tgl. 18 Tjeramah: ,,Artinja 

orang hidup” oleh sdr. Kwee Ik 
Hoo. 

Tgl. 25 Tjeramah ,,Apakah ba 
Ta itu?” oleh sdr. Lie Ping 

n. 

KONPERENSI P.S. DAERAH 
DJAWA TENGAH. 

Pada tanggal 7, 8, 9 Oktober 1953, 
Partai Sosialis Indonesia Daerah Dja 
wa Tengah akan mengadakan Kon 
perensi di Semarang. Dalam Konpe 
rensi itu selain akan diadakan pemi 
lihan Dewan Daerah Harian baru, 
djuga akan dibitjarakan hasil2 dari 
rapat pleno Dewan Partainja jang 
baru lalu. Konperensi tsb akan dimu 
lai dengan resepsi pada tgl 7 Okto 
ber 1953 djam: 19.00, bertempat di 
gedung Hwa Yoe Hwee Kwan, Plam 
pitan 19 Semarang, jang akan dihad 
liri pula oleh  Anggauta2 Dewan 

  

LAPORAN 
Kawan karib Sir-pong jang tiap 

hari hilir mudik di Bodjong - rjata- 

semua pohon asem di Bodiong di- 
tebang. jang sebatang di dekat kam 
pung Bedagan kok masih .meger2, 
tidak ikut ”di-bersihkan”. Apa sebab 
nja Pong, tanja kawan tadi. 

Sir-pong tjuma djawab: Ah? mung 
kin itu pohon ”kekasih” pak Wali- 
kota. Bukankah sekarang pak Wali 

Binatang: Kini sudah dibuktikan tjin 
ta binatang, sampai Pasar 
pun ada ularnja. Djadi sudah pan- 
tas kalau ia djuga bela Kebon alias 
Pohon-nja. : 
Memang 

Pak?!? 
tjinta itu buta, bukan 

KR oR 

Kawan lain tanja sama Sir-pong: 
Pong, itu lhooo, mobilnja -“Mr.W./| 
direktur SMA Bodjong, kalau su- 
dah sampai di Sekolahan kok terus 
di-krodongi. Apa perlunja, Pong?! 
Djawab: Sampai sekarang Sir- 

pong belum pernah dengar adanja 
Malaria Fiat. Tapi kalau "Demam 
Mobil” sudah banjak. Tentang mo- 

na debu, nanti bisa ”Pilek Mobil” 
barangkali. dosa 

  

PERLOMBAAN FOTO 
TUGU MUDA. 

Dari kalangan panitya perlomba- 
an foto "Tugu Muda” didapat kete 
rangan, bahwa penerimaan foto2 per 
lombaan Tugu Muda jang telah di- 
tutup pada tgl. 1 Okt. djam 18.00 
berdjumlah 191 buah. Perhatian da 
pat dikata besar dan antaranja ada 

pengiriman jang datang dari Sura- 
baja, Solo, Klaten dan . Kaliwungu 
Panitya perlombaan foto telah di- 
bentuk dan susunannja terdiri dari 
sdr2: Liem Kiem Biauw ketua, Poa 
Bing Swan, dr. Kustedjo, wk. ketua 
I, II, penulis Tan Kiat Hien, benda- 

hara Tan Siok Swie, Kepala Komi- 
saris sdr. Oedi Hardjasasmita dgn.   

“Bing Swan jang semuanja berdjum- 

'Bergh, angg. Dewan Pengurus N.V. 

  Partainja dari Djakarta. 

  

Rumah Makan 

— HSATE 4 

KADIPOLO 

»Masakan Djawa” 

dibantu 8 orang. .Hadiah2 1-5 ada- 
lah berkat usaha dari Bapak ' Wali 
Kota Semarang, sedangkan  lain2- 
nja berkat usaha dari sdr2. Liem 
Kiem Biauw, Loe Khe Gwan, Poa' 

lah 23 buah. Seperti diketahui, per- 
lombaan foto itu akan dibuka tepat 
pada tgl. 5 Oktober di GRIS pada 
djam 19.00. 
MENGUNDJUNGI INDONESIA 
— Dikabarkan bahwa sdr. S.J. v.d. 

UNILEVER di Rotterdam dan UNI 
LEVER LTD di London akan tiba 
di Kemajoran pada tgl. 9 Oktober 
1953 dalam kundjungannja ke Indo 
nesia jang akan berlangsung sampai 
tgl. 26 Oktober. Selama beliau di 
Indonesia dalam djabatannja sejaku 
direktur hubungan utk Timur Djauh 
al. beliau akan mengundjungi peru 
sahaan2 dan paberik2 UNILEVER 
di Djakarta dan Surabaja. 

  

  

  

  
Djalan Mataram 830 ni

 

Tel. Smg 2203 
SEMARANG. 

kan keheranannja, mengapa sesudah | 

kota sedang gandrung2 sama Kebonf : 

Malam! 

bil. di-krodongi, barangkali takut kel 

PAT SEKOLAH. 

Dari kalangan Djawatan Pengadja 
ran Daerah Jogjakarta Antara” 

| mendapat kabar, bahwa lebih kurang 
60.000 anak jang pada tahun penga 

djaran jang lalu tidak dapat masuk 
sekolah rakjat karena kekurangan 

karang ini telah dapat diterima se- 
banjak lebih kurang 6090 dari djum 
lah tersebut, sedang sisanja terpaksa 
belum dapat diterima. AN 

Penolakan tersebut disebabkan ka 
|rena kurangnja gedung2 sekolah dan 
|tenaga guru, sedang semangat bela 

sangat besar. Guna mengatasi kesu 
litan2 tersebut telah diusahakan oleh 
'pihak pemerintah daerah dengan 
mendirikan gedung2 sekolah baik 1g 
bersifat permanent maupun bersifa 
sementara. Pendidikan guru setjara 
kilat telah diadakan dimana-mana 
tempat. 2 

ANGKAT SETINGKAT. 
Dalam sidangnja tanggal 29 Sep- 

jakarta telah menerima baik usul re 
solusi Mr. S. Purwokusumo dari 
fraksi P.N.Ljang maksudnja mende- 
sak kepada pemerintah Daerah Isti- 
mewa Jogjakarta, agar Pamong De 

isa dengan melalui suatu saringan 

kapan dan pengalamannja dapat di 
|angkat mendjadi pegawai pemerintah 
daerah setingkat lebih atas. 
Dalam pada itu dapat diterangkan, 

berpangkat wedana jang berasal da 
ri pamong desa. 

PERLOMBAAN BUAT 
»REPORTAGE” 

P.W.I. Kring Jogjakarta kini se- 
dang mempersiapkan penjelenggara 
an membua t,,reportage” dikalangan 
anggotanja mengenai pelbagai masa 
lah pembangunan. Direntjanakan se 
belum achir tahun ini perlombaan 
tersebut sudah selesai, sedang dari 
pihak Kementerian Penerangan dan 
Djawatan Penerangan Daerah Istime 
wa Jogjakarta telah disediakan ha 
diah bagi para pemenang. Djurinja 
antara Jain Sterdiri dari Mr. S. Pur 
wokusumo dan beberapa orang ter- 
kemuka jang selama ini menaruh 
minat besar terhadap perkembangan 
djurnalistik. 

  

SWEEPSTAKE - JAVABODE 

Kelandjutan nomer tjotjokan 
Sweepstake Java-boderrit sbb : 
88 Ronson-aan- x 

steker 39504 — 126898 
2 32560 — 192123 
t'm 
91 
92 Plate broodschaal — 64077 
93 6 zilv. stroop- 

lepels — 119835 
94 Zilveren poeder- 

doos 5 117613 
95 6 zilv. satee 

. stokjes . — 100634 
196 Zilv, croguetten- 
Asin BETA . — 179330 
97 Doeja-zilv. sig. 

koker — 63080 
98 Docja-zilv. sig. 

koker — 108141 
99 Sigarettendoos — 471029 

100 2-delige zilv. 
fotolijst — 32564 

101 Vulpenset Water- 
man — 138327 

In. 
103 134707 —. 55009 
104 Servet standaard — 28368 
105 Theezeef met 

lekbakje — 165571 
106 Waardebon : 

Rp. 250.— — 195045 
107 Bloemenvaas —- 57630 
108 Nestle sample 

box — 53228 
tim : at 
110 86159 — 90037 
141 Huisapotheek 

Bavosta — 46581 
112 Kist wijn 

.Yangco” ' — 24094 
(113 Naaimachinemo- 

tor Robin — 197232 
114 Radio/ Electro 

Gereedschapstas — 95810 
115 Zilveren asbak: — 950932 
116 Orchidee-vaas — 195410 
117 Zilveren lucifers 

standaard — 32938 
118 Broodzaag —. 26112 
119 Vaasje (plate) - — 171038 
120 Vaasje (plate) — 83056 
121 Zilv. dames-siga- 

rettenetui — 18564 

E Ruance 
EKONOMI 
EMAS DAN UANG ASING. 
Harga emas di Djak. tg. 2 Okt. 

No. 1 Rp. 43.50, No. 2 Rp: 43.-— 
Di Surabaja Rp. 44.— Di Bang- 

kok emas 
weight 357 ticals. 

Di Singapura per tail Str. 
$ 158 pemb./164 pendj. 
Di Medan tg. 1 Okt.: No. 1 Rp 
na No. 2 Rp. 44.75, No. 3 Rp. 

U.S. Dollar di Hongkong cash 
HK $ 5.94625/tt 5.95. 

Poundsterling 15.89, emas 
takan per tail 261.75. 

PASAR DJAKARTA. 
Kopi Lampong Rob. ready 780 

pemb./790 pendj.,  idem Nov./ 
Dec. 795 pendj., idem Jan. 1954 
810 kendj. 

Tepung trigu Red Robin ready 
48 pendj./47 pemb. 

Kopra Banten 172,50 
182.50, bungkil 77.50 
80.— 

Lada hitam Lampong 1725, la- 
da putih Muntok 2100. 

0. PASAR SINGAPURA. 
Lada hitam Lampong per pic. 

pendi. Str. $ 335. lada putih Mun- 
tok 375. : 

Kopra fob. per pic. Str. $ 36.50 
pemb./37 pendj. 

Tapioca nom, 18.25, Kopi Bali 
tua nom. 280 per pic. 

HARGA KARET, 
Di Djak. sheets 1 kedj. 4.874, 

sheets 2 idem 4.772, sheets 3 
pemb. 4.60, crepe 1 pemb. 4.75, 
sheet 1 f/c pemb. 4.70. 

Di  Surabaja RSS 1 kedj. 
4.6712, RSS 2 idem 4.575. RSS 
3 idem 4.50. crepe 1 nom. 4.85. 

Di Colombo RSS spot 136, cre- 

lan- 

sampai 
sampai       pe spot 94 sampai 97. 

.anekapinu Ne 
ImAKIN BANJAK ANAK TAK 

| DAPAT T 

tempat, pada tahun pengadjaran sej 

djar dikalangan anak2 sekarang ini | 

| PAMONG DESA DAPAT DI- | 

tember D.P.R. Daerah Istimewa Jog| 

dan mengingat pengetahuan, ketja-| 

lantakan per - baht: 

I melakukan pekerdjaan Kas 

  

SOLO 
““KURSUS PENGUNDJUNG 
: «RUMAH. 

  

ATencnil 

sehatan Kota Besar Surakarta telah 
dilangsungkan peresmian pembuka 
an "Kursus Pengundjung Rumah” 
bertempat di Asrama Kursus Pe- 
ngundjung Rumah, Solo. Kursus tsb 
Tamanja setahun, jang diikuti oleh 
|20 wanita2 dari luar Kota Surakar 
ta. Sesudah kursus tsb. mereka ituj 
nantinja akan ditempatkan pada 
Staf Konsultasi Biro didaerah2. Kur 

watan Kesehatan Kota Besar Sura- 

'karta jang pimpinannja diserahkan 

|tan Bagian Kesedjahteraan Ibu dan 
Anak di Jogjakarta. K3 

|djungi oleh Dr. S.Tjokro dasi Ke- 
'menterian Kesehatan Bagian Kese- 
'djahteraan Ibu dan Anak di Jogja, 
Dr. Sumadijono dari Inspeksi Dja- 
watan Kesehatan Djawa Tengah, 
Walikota Surakarta, para dokter se 
tempat dil. : 

TJERAMAH ISTIMEWA. 
Pada tanggal 18-10 jad. oleh Is- 

lam Studie Club di Solo akan dise- 
lenggarakin malam  tjeramah-isti- 
mewa, guna memperingati genap se 
tahun usia organisasi tsb. Tjeramah 
akan diberikan oleh Kjai Makmuri 
tentang Filsafah Islam. 

Pada tjeramah-istimewa itu akan 
diundang mereka jang pernah mem 
'beri tjeramah kepada Islam  Studie 
Club, diantaranja: Mr. Tirtodining- 
rat, Residen Surakarta Salamun, R. 
Hadji Moh. Adnan, Sjahlan Rosji 
di, Kjai Musadad dll. j 

TEBAL. 
GEROMBOLAN BERSENDJA- 

TA BERAKSI. 
mua tg. 29 menghadap 30 

Sept. 1953, sdr. Sadi Pegawai 
Djawatan Penerangan Kota Te- 
gal jang berumah di desa Dukuh- 
sampak—Kemandungan jang pa- 
da waktu itu sedang mengadakan 
malam bergabung untuk memper 
ingati wafatnja ajahnja, menda- 
dak pada djam 24.30 tengah ma- 
lam telah didatangi serombongan 
gerombolan bersendjata sebanjak 
kl. 15 orang. Gerombolan meno- 
dongkan pistulnja dan meminta 
barang2 jang berada dalam ru- 
mah. Setelah mereka mengambil 
barang? jang dibutuhkan mereka 
melandjutkan aksinja menggedor 
rumahnja sdr. Ismaun jang letak- 
nja tidak djauh dari situ, Dengan 
adanja kedjadian tersebut, oleh jg 
berwadjib kini - terus diadakan 
pengusutan. ' 

SEMARANG SINGKAT. » 
Kepala OPR bernama S. didesa 

Randugunting, Klepu (Ungaran) jg 
sering membantu kepada fihak ge- 
rombolan pendjahat, ketika akan di 
tangkap oleh Tritunggal baru2 ini 
telah melarikan diri. Tembakan pe 
ringatan tidak dihiraukan. kemudi- 
an fihak Tritunggal terpaksa mele- 
paskan tembakan pada S. dan achir 
nja S. menemui adjalnja. 35 
— Pada tg. 1 Oktober '53 di Sem: 

rang telah disahkan berdirinja ,.Ja- 
jasan Muhammadijah” jang bermak 
sud mengumpulkan . uang sebesar 
Rp. 1.000.000.— guna mendirikan se | 
buah gedung untuk kepentingan um 
mat Islam pada umumnja. Gedung 
tersebut akan didirikan di Pontjol 
atas tanah seluas Ik. 1 ha. 
— Tanggal 30-9 di Semarang telah 
terbentuk Panitya Sencuur Film Se 
marang jang diketuai oleh Hadisu- 
narto dari Inspeksi Pendidikan Ma- 
sjarakat Djawa Tengah. Panitya Sen 
cuur Film bertugas mengawasi film2 
jang dipertundjukkan dikota ini dan 
mempunjai hak melarang diputarnja 
sesuatu film jang dianggap tidak se 
suai dengan keadaan masjarakat di 
sini. Tapi Panitya Sencuur Film ti- 
dak boleh menggunting film jang di 
anggap tidak sesuai itu atau meru 
bah batas2 umur penonton jang su 
dah ditentukan. 
— Pada tgl. 3, 4, 5 Oktober jad. di 
gedung Sin Yoe She, djl Stadion 
akan diadakan pertundjukan tonil 
oleh murid2 Sekolah THHK jang di 
mulai pada djam 19.00. 
— Menurut keterangan, rombongan 
peserta PON III dari Djawa Tengah 
akan ditunggu kedatangannja di Se 
marang pada tgl. 4 Oktober jad de- 
ngan naik Kereta Api dari Djakarta. 
Mereka kabarnja tidak dapat datang 
setjara rombongan seperti semula 
meninggalkan pelabuhan di  Sema- 
rang, tetapi setjara kelompok2. Hal 
ini disebabkan, karena kesulitan? 
ruangan di kapal. 
— Pada tgl. 5 Okt djam 10 pagi di 
'gadun bioskoop INDRA dan 
GRAND akan diadakan pertundjuk 
kan pilem dokumenter RRT ,,5u- 
ngai Huai Mesti Diperbaiki” bagi 
angg. Sam Ban Hien dan S.B.H. 
'Kok Sut Thoan. Kartjis masuk da- 
.pat diminta dengan tjuma2 digedung 
"perkumpulannja, Plampitan 56. 
TUKARKANLAH UANG KER- 

TAS LAMA MULAI 
SEKARANG. 

Seperti diketahui oleh umum, di- 
waktu diadakan pengumuman  me- 
ngenai pengeluaran uang2 kertas pe 
merintah jang baru dari petjahan 
Rp.1.— dan Rp.2.50 telah disiarkan 
djuga bahwa uang2 kertas pemerin 
tah jang Jama dari sebelum perang 
dari petjahan Rp.1— dan Rp:2,50 
dan uang2 kertas Nica dari petjah- 
an Rp050, Rp:1-— dan Rp: 0,25 
jang dikeluarkan sesudah perang dan 
kini masih beredar, akan ditarik kem 
bali dari peredaran mulai tanggal 1 
Djanuari 1954, Sesudah tanggal 1 
Djanuari 1954 uang2 kertas pemerin 
tah lama itu harus ditukarkan, de- 
ngan uang jang sedang berlaku pa- 
da Kas2 Negeri dan kantor2 pos jg 

Negeri. 
Agar supaja djangan sampai terdia- 
di hal2 jang tidak diinginkan kelak, 
maka diandjurkan kepada umum su 
paja djangan menunggu sampai tgl. 
1 Djanuari 1954, akan tetapi -hen- 
daknja menukarkan uang2 kertas 
termaksud jang ada padanja dari se 
karang pada kantor2 tersebut tadi. 

Didjelaskan sekali lagi disini bah- 
wa soal ini hanja mengenai uang2 
kertas: pemerintah lama dari petjah 
an Rp. 0,50, Rp. 1.— dan Rp. 2,50 
dan bukan uang2 kertas jang dikelu 
arkan oleh Bank Indonesia (dahulu 
De Javasche Bank), jang terang da 
pat dilihat pada uang2 kertas ini, de 
mikian andjuran kementerian keu-   angan, 

Kemis pagi jl. oleh Djawatan Ke- | 

sus tsb. diselenggarakan oleh Dja-| 

kepada Dr. Srimu Wedyowanodyo, | 

atas beaja dari Kemeterian Keseha-j : 
4 Kemis pagi kal, 700 buruk: B.PM., anggauta Perbum tjabanz Surabaja, 

didepan gedung B.P.M. 

Upatjara pembukaan itu all. dikun| Swrghaja. Para demonstran menun-tut pelaksanaan dua buah keputusan 
— mengadakan — demonstrasi 

dari P4P. 
#: 

  

Hundelszaken di 

  

SEDJAK TANGGAL 4 Ok 
rang telah diliputi oleh suasana 
rang jang pada sore harinja diada 
oleh Angg. Tentara dan umum 
Pada djam jang telah ditentukan 
Pahlawan jang tjukup mendapat 

MAGELANG 
WANITA PARINDRA 

BERDIRI. 
Pada tanggal 29 September 1953 

bertempat di rumahnja Nj. Tjitrosoe 
darmo Boton 2 Magelang: telah di- 
resmikan berdirinja Wanita Parindra 
tjabang Magelang jang diketuai oleh 
Nnjonjahx Tjitrosoedarmo. Dalam pe 
resmian pengurus, hadlir pula Sdi. 
Tengku Joesoep Moestopo seiaku 
Komisaris Parindra Wilajah Djawa 
Tengah dan sdr. Hardjoprawiro Sela 
ku Kommissaris P.B. 

12 DIBUNUH DAN 30 ORANG 
DIRAMPOK GROMBOLAN. 
Dalam resepsi penutupan Rapat 

Perwakilan Tjabang Sarbuksi (Sare- 
kat Buruh Kehutanan Seluruh iado- 
nesia) jg berlangsung di Magelang 
selama dua hari baru2 ini, Dewan 
Pusat Sarbuksi Suparto berpidato 
mengenai hasil2 perdjuangan Sar- 
buksi tahun jg sudah. Dikatakan, 
bahwa. selama tahun 1951/1952 dari 
djumlah 15.500 pekerdja tetap 10. 

000 orang sudah diangkat mendjadi 
pegawai Kehutanan. Terhadap kabi- 
net sekarang Sarbuksi memberikan 
sokongannja. dan mendesak segera 
melaksanakan ,,komando terachir.” 

.mberar pengatjau D.I. 
Selama kekatjauan timbul 
Barat dan Djawa Tengah, 

pegaw, ehutanan ada 12 orang di 
bunuh dan 30 orang Jainnja di ram 
pok gerombolan. 
'Rapat perwakilan tjabang tsb, tz- 

ah pi ngambil putusan, menetapkan 
Padmosukarto sebagai sekretaris 
umum, resolusi2 antara lain menge 

  

   

konsolidasi organisasi, hak demokra 
si azasi, kepegawaian dan penjeto- 
pan pengangkatan pekerdja mendja- 
di pegawai supaja dibuka kembali. 

Resepsi tsb dihadiri oleh wakil2 
organisasi dan partai di Magelang 
serta. para undangan lainnja. 

PENONTON BIOSKOOP 
s»METROPOLE”, 

Kita diminta kabarkan, bahwa 

meskipun ada pasar malam di GRIS 
harga -kartjis Bioskoop ”Metropole” 
tetap sebagai biasa. Penonion bios 
koop bebas dari kartjis pasar ma- 
lam, dan kartjis bioskook dapat di- 

beli diloket dekat pintu gerbang. 

2Apko, 
SIARAN RRI TRITUNGGAL. 

Semarang 7 Oktober 1953. 

  

Djam 06.10 Imbauan Pagi: 06.45 
Kwartet Irama 07.15 Orkes Sidney 
Torch dan njanjian Anne Shelton: 
12.05 Siang Riang irama dari Jogja 
karta, 12.45 Slow wals: 13.40 Orkes 
Hawaiian The Moon sland: 14.15 
Rajuan Nien: 17.05 Taman Kusuma: 
17.45 Frankie Carle (piano) 18.00 
Manasuka Angkatan Perang oleh O. 
K. Sinar Tjandi 19,30 Lagu2 Tiong 
boa modern: 20.30 Pilihan Pende- 
ngar 21.15 Bunga Rampai malam 
hari: 22.00 Sandiwara Radio: 23.00 
Tutup. 

Surekarta 7 Oktober 1953. 

06.03 Pagi gembira, 06.15 Rudngan 
gerak badan, 06.45 Lagu2 Maluku: 
07.15 Malaya gembira: 07.45 Dari 
Amerika Latin, 12.03 sampai 13.45 

Kle ngang 17.05 Bu Nies dgn anak2 
nja: 17.45 Ruangan pemuda pemu 
di: 18.30 Rajuan Pulau Kelapa oleh 
Buluh Perindus 19.15 Kasusasteraan 
Djawa: 19.30 Reportage ke tempat 
penggosokan batu intan: 20.30 La- 
gu2 Indonesia oleh Hawaian Sehat: 
21.20 Wajang Orang Tjer: Dora We 

2215 Wajang Orang: 24.00 Tu- 
up. : 

Jogjakarta 7 Oktober 1953. 
Djam 06.10 Bonangan pagi oleh 

Langen Budojo, 06,30 Varia Nus 
santaras 06.40 Tjlempungan pagi 
(landj). 07.10 Tjlempungan pagi (lan 
djutan), 12.05 Paduan suara bersa: 
ma oleh Marlin Sisters dll.: 12.30 
Konser utk piano dan orkes: 13.15 
Warna-warni rajuan Tionghoa: 13, 
45 Permainan harmonika: 14.00 
Krontjong siang oleh Rajuan Masa: 
17.00 Taman Kepanduan oleh Pan 
du Tionghoa: 17.45 Rajuan bersama: 
18,00 Hiburan dikala matahari ter- 
benam, 18.30 Peladjaran lagu Dja- 
wa, 19.15 Polisi dan masjarakat: 19. 
40 Sebentar ke alam Hawaii oleh 
The Moon Islanders: 20.15 Instru- 
mentalia: 20.30 Merdu meraju oleb 
Kwartet Teruna: 2630 Hiburan ma 
lam oleh Irama Krontjong studio Ig, 
22.15 O.G. Al Munir dbp. Moh Sa 
leh memenuhi pilihan pendengar, 
23.00, Tutup,   

dimana diadakan kenduri 

nai masalah buruh tani, keamanan, ! 

Hari Angkatan Perang 
Peringatan2 Dilakukan Diseluruh Pelo- 
sok--Hasil Pameran Foto ,, Tugu Muda” 

(Oleh Wartawan Sendiri) 

tober 1953, Kota Besar Sema- 
peringatan Hari Angkatan Pe- 
kan pertundjukan ketangkasan 
bertempat dilapangan Kalisari. 
pun diadakan ziarah di Makam 
perhatian dari chalajak ramai. 

Pada tg. 5 Oktober pagi hari 
di halaman ,,Tugu Muda” telah 
|diadakan Aubade jang di-ikuti 
oleh murid2 sekolah, Tentara dan 
pelbagai instansi sipil. Sesudah 
Gubernur Budiono, ketua DPR- 
DS Propinsi Muljadi Djojomarto 
no dan Panglima Div. P. Dipo- 
negoro datang bersama2 ditempat 
tsb., kemudian Panglima telah 
pimpin Aubade tsb. dengan ter 
lebih dahulu diadakan upatjara 
pengibaran bendera Sang Dwi- 
warna. Sesudah ini dinjanjikan 
lagu2 jang sudah ditetapkan dgn 
di-ikuti “oleh “Stafmuziek Div. 
P. Diponegoro. Selesai upatjara 
tsb., kemudian rombongan para, 
pembesar tadi lalu menudju ke 
tempat kediamannja. Panglima, 

dalam 
suasana Ketimuran dan  diramai- 
kan dengan gamelan, pertundju- 
kan “Tari Bondan dan Petilan 
tjeritera ,,Puteri Tjina” jg tjukup 
menarik perhatiannja para hadli- 
rin. 
Dalam kata sambutannja Guber- 

nur Budiono disarankan tentang per 
tumbuhannja Angkatan Perang dan 
pentingnja untuk dapat memperinga 
ti Hari Angkatan Perang jang ber- 
umur sewindhu jang kemadjuannja 

| nampak njata. Sekalipun djalannja 
agak lambat, tetapi kristalisasi dian 
tara Angkatan Perang jang kini se- 
dang tumbuh tadi menundjukkan ke 
tjintaannja terhadap Negara. Sesudah 
dikatakan, bahwa Angkatan Perang 
berasal dan tumbuh dari rakjat, Gu 
bernur mengemukakan  djuga per- 
djoangan2 jang telah dihadapi oleh 
Keradjaan Modjopahit, — Mataram, 
Demak dsbnja. Achirnja dikatakan, 
kalau rakjat dapat menahan soal 
ekonomi, dalam soal pembelaan Ang 
katan Perang pun dapat dipertjaja. 

Sesudah ketua DPRDS Prop Dja 
teng Moeljadi Djojomartono membe 
ri sambutannja dengan mengemuka 
kan beberapa soal jang timbul dalam 
Angkatan Perang, pun disinggung 

pula supaja Angg. Tentara dapat pan 
dai bergaul dengan rakjat, agar dgn 
djalan demikian tadi tentara dapat 
ditjintai rakjat. y 

Berbaktit kepada rakjat 
dan negara. 

|. Dalam pidato sambutannja Pangli 
ma Divisi P. Diponegoro, Overste 
Moh. Bahroen dinjatakan, bahwa da 

sar kemadjuan Angk. Perang adalah 
kerelaan untuk nusa dan bangsa. In 

| struksi dapat didjalankan bukan me 
nurut bunji PGP, akan tetapi setjara 
rela didjalankan untuk membangun 
dengan penuh pengorbanan dan bak 
ti kepada rakjat dan negara Indone 
sia. Dan untuk melaksanakan tadi, 
diharapkan bantuan moril sebesar-be 
sarnja. Dikatakan selandjutnja, bah 
wa perajaan Hari Angkatan Perang 

ini telah diadakan diseluruh ploksok 
oleh Angkatan Perang kita dengan 
rakjat. 

Selesainja kenduri tadi, kemudian 

diteruskan oleh Panglima, Gubernur 
dan ketua DPRDS Prop. Djateng dll. 
instansi untuk menindjau Rumah Sa 
kit Tentara. 

Pada sore harinja telah diadakan 
pawai jang diikuti oleh pelbagai or 
ganisasi dengan melalui djalan2 jg 
sudah ditentukan.  Achirnja pawai 
tadi bubaran sampai di Aloon2. 

Pameran foto2. 
Pada hari Minggu sore, di GRIS 

telah diadakan pameran foto2 ,,Tu 
gu Muda” setelah perlombaan foto 
Tugu Muda selesai. Jang mendapat 

  
t 
t 

hadiah dari nomer 1 — 15 ialah 
sdr. Tan Hian Lian,  Lauw Soen 
Hway, Oei Djin Lian, Tan Siok 
Swie, Ang Tjoen Hok. Poa Bing Tik, 
Tan Hwat Swie, Ang Tjoen Hok, 
Oei Djing Lian, Poa Bing Swan, 

Tan Tat Hin, Poa Bing Swan, Ang 
Tjoen Hok, Tan Hian Liang, Djuri 
dari pada perlombaan foto ini terdi 
ri dari sdr. Hendro (pentjipta Tugu 
Muda), H. Hefting, Dr. Suwondo, 
dan R. Kartono. Pada tgl. S Okto- 
ber Djuara 1 sdr. Tan Hian Lian 

| menerima hadiah berupa sebuah fo 
'to toestel merk Rolleicord dan 1 me 
deli mas, 2. Lauw Soen Hway da- 
pat sebuah toestel Zeis Ikon dan me 
dali perak, 3. Oci Djing Lian dapat 
foto toestel merk Perkeo dan medali 
prunggu, sedangkan lain2nja peme- 
nang sampai nomer 23. mendapat 
hadiah2 tersedia. 

ADAM/BOS MOGOK. 
| Tanggal 3-10 sedjumlah Ik 400 
orang buruh otobis ADAM/BOS di 
Semarang, Ambarawa, Salatiga, Ku 
dus, Solo, Pekalongan, Djepara dan 
Rembang jang tergabung dalam Se 
rikat Buruh Kendaraan Bermotor 
Djawa Tengah mogok duduk ditem 
pat karena tuntutan mereka belum 
mendapat penjelesaian pihak madji- 
kan. Mogok duduk itu berlangsung 

| selama djam bekerdja. Tuntutan2 ig 
. belum mendapat penjelesaian terse- 

but antara Jain mengenai gratipikasi 

tahun j.I. hapusnja uang denda pak 
sa dil jang semuanja menurut kete 

|rangan, telah mendjadi kompetensi 

nja P4 Pusat, 

  
i 
! 

  

kul oleh rakjat dan Pemerintah 
ngan itu berangkat, dalam bulan 

Games dimulai tepat pada Hari 

Padahal atlit2 kita itu tempatnja 
terpentjar dipelbagai kepulauan. Ke- 

banjakan sudah bekerdja pada Ke- 

tentaraan, Kepulisian, Kantor2 res- 
mi maupun partikelir. Banjak djuga 
jg masih dibangku sekolah. Soal ini 
lambat-laun perlu mendapat perha- 
tian Pemerintah djuga, sebab mere- 
ka itu belakangan ini banjak meng- 
ambil perlop dinas. Malah kadang2 

tidak mudah mengambilnja, kalau 
pembesar2nja tidak insaf akan ke- 
pentingan olahraga bagi Negaranja 
itu. Bagi perusahaan partikelir apa- 
lagi, tentu kalau pegawainja sering2 
pamit, agak keberatan. Djadi hal ini 
harus ada pemetjahan soalnja oleh 
pihak Pemerintah. 

Ditiap Negara sport itu boleh di ka 
ta dianak-emaskan, artinja didjaga 
betul2 dan dilatih selalu, supaja se- 
waktu2 bisa dikirimkan atau meng- 
hadapi tamu2 luar negeri. Apakah 
tidak bisa mitsalnja semua olah ra- 
gaan di Indonesia ini semua di teri 
ma mendjadi pegawai negeri dengan 
gadjih jg tjukup, diberi  pekerdjaan 
ig ringan, selaras dengan kebutuhan 

nja sebagai sportman, untuk dapat 
selalu dilepaskan sewaktu-waktu an- 
daikata hendak dikirim keluar nege 
ri atau diminta berkumpul di Djc- 
karta mitsalnja dalam menghadapi 
team luar negeri. Pertandingan2 in- 
ternasional akan banjak sekali. Indo 
nesia ini semakin menarik perhati- 
an semua Negara. Tjoba lihat. Keti 
ka PON masih berdjalan sadja, dari 
India sudah ada surat datang menja 
takan bahwa kesebelasan India mer 
tamu ke Djakarta dll. tempat Indo- 
nesia. Sehabis India, Malaya ingin 

djuga. Lalu Swedia. Lalu lain nega 
ra lagi, banjak sekali surat menga- 
lir dari luar negeri. Kiranja di da- 
lam Kementerian P.P. dan K. lam- 
bat-laun perlu sekali segera di ben- 
tuk suatu seksi jg istimewa mengu- 
rus sport ini berhubungannja dgn. 
tamu dan undangan maupun perla- 

watan keluar negeri. Atau K.O.. di 
beri hak penuh dengan segenap pa- 
silitet dan keuangan tjukup untuk 
mengurus ini semuanja. Ini bukan 
soal remeh-temeh. Bukankah para 
atlit dan pemain2 sepakbola itu su-   dah mendapat djulukan diplomat 
berkeliling?” 

ORANG RADIO memang terma- 
.suk pegawai negeri. Tetapi kiranja 
kalau dipukul rata sama sadja dgn. 
pegawai jg lain2, agak kurang tepat. 
Mereka itu sedikit banjak termasuk 

golongan kesenian dan kebudajaan. 
Bekerdjanja 24 djam kontinu. Tidak 
boleh putus dan tidak boleh brenti. 
Waktu PON HI ini tenaga Radio 
jg dipakai 54 orang, diantaranja ba 
njak jg dari pimpinan dari Pusat 
RRI Djakarta. Atau dari Studio 
Djakarta jg- amat membutuhkan te- 
naga itu. Sjahdan, menurut peratu- 
ran Pemerintah, orang2 ini pulang- 
nja dari Medan dilarang keras naik 
GIA atau plane. Ada jg baru bisa 
pulang tgl. 6 Oktober. Padahal PON 
selesai 27 September. 

| 

Sekian orang jg masih ada di Me 
dan itu, mesti diongkosi hotelnja, 
uang hariannja dan sedikitnja da- 
lam 10 hari tenaganja tidak terpa- 
kai lagi. Tenaga terbuang padahal 
studio masing2 memerlukan. Apa 
sebab tidak boleh naik plane? Toh 
bisa minta tolong DAUM atau Pio- 
neer, andaikata GIA dianggap ma- 
hal? Apalagi kalau orang jg bertu- 
gas mengurus perdjalanan 'ini (di 
Medan) tidak insaf akan keperluan- 
nja PON sehingga berkata ,,kena 
apa semua semuanja PON-PON sa- 
dja?” 

Sedang orang didalam perantauan 
itu menanggung banjak risiko, ter- 
utama soal duitnja. - Kesian sekali 
itu anak2 Radio jg membanting tu- 
lang di Medan. Sudah tentu boleh 
pulang ke Djakarta atau kemana sa 
dja, asal suka bajar sendiri ongkos 
GlIAmja.: Itulah tragiknja. Kapan 
kita bisa bekerdja episien? 

KALAU DI SEMARANG ADA 
»KLENTENG”, di Djakarta ada 
»Glodog”, maka di Medan ada 
,Gang Kanton”-nja. Toko2 besar ke 
tjil, restoran2 besar ketjil. Restoran 
nasional maupun internasional. Res- 

toran model ,,Arab” maupun model 
.Peking”. Sudah tentu ini mendja- 
di , sasaran” segenap pengikut PON. 

Djuga banjak diantara orang2 jg 

tentu mentjari ,,tempat istimewa” se 
perti jg selalu ada ditiap kota. Tem 
pat istimewa ini jg sukar ditjari di 
Medan, ketjuali ,/orang resmi” sadja 
ig tahu alamatnja. Djadi kalau da- 
pat petundjuk dari ,,orang resmi di 
sdna” barulah  ,,heres”. Buat Mang 
Ganda jg sudah ompong-peot ini pa 
ling senang pergi ke mesdjid Medan 
kepunjaan Radja Medan-Deli ig me 
gah itu. Meskipun ke  mesdjidnja 
djuga hanja......... nonton sadja. Ta 
pi nonton mesdjid. sedikitnja tentu 
akan tenang dalam pikiran. 

HAMPIR SETIAP ORANG 
jang pulang dari Medan mesti 
membawa bingkisan alias oleh- 
oleh ,,Stroop Markisah”, itu pro 
duksi kebanggaan dari bapak Bu 
pati Rakutta Sembiring Tanah 
Karo, Tanaman Markisah ini   

ngan dan hutan2, 
tumbahnja setjara liar di pegunu 

Indonesia Laris Undangan—Stroop Mar- 

kisah Dibarengi Martabak Katanja ..Obat 
Kuat” — Tukang Beetjak Medan Ber- 

tjelana Pandjang Semuanja — Djakarta 

Mahal Air—Konkours Konde Jg 
Membakar Hati 

SEHABIS PON III kini orang resmi keolahragaan mulai si 
buk memikirkan pengiriman rombongan ke Manilla. M i 

itu pesta olah raga se-Asia, jang kedua. Pertama kalinja seperti 

kita masih ingat diadakan di India. Rombongan jang 
rim itu tidak sedikit, kira2 akan .berdjumiah 110 atlit, belum ter : 

hitung pengurus, pengiring, pelatih, koki, tukang pidjet, dil. Ong 

kosnja tentu akan mahal sekali, diduga sedikitnja menelan satu 

setengah djuta rupiah. Sudah tentu ongkos sekian itu harus dipi 

itu harus dimasukkan dalam asrama-latihan 
Dulu trainingnja di Jogja. Sekarang ini : 
ada ketentuan. Bisa djadi di Djakarta, sebab  pemimpin2 olahra 
ga banjak jang ada di Djakarta. Itulah jang kini dihadapi. Asian 

Menghadiri 

akan diki 

Sebelum rombo 
sebelumnja atlit2 

dulu, trainingcentre. 
entah dimana, belum 

bersama-sama. 
April, tentu 

Buruh nanti, tg. 1 Mei 1954. Dja 
di tidak lama lagi untuk organis:si sebesar itu. 

burung2 beribu2. Manusia jang 
memetik hasilnja. Memang Mar- 
kisah ini sukar didapat dilain 
tempat, malah pernah ditjoba di 
seputar Malang maupun Pasar 
Minggu djuga belum berhasil. 

Menurut ,,resep Karo” kalau 
suka minum Markisah banjak, 
sambil makan Martabak atau 
sate-kambing setengah mateng, 
ditanggung kekuatannja melebihi 
itu semua matjam obat jg selalu 
di-iklan-kan di semua suratkabar. 

Tapi barangkali masih kalah 
hebat dengan ,,resep Solo”. Re- 
sepnja jalah ,,Suwe ora djamu...” 
Ja, toh. 

HAMPIR. SEMUA TUKANG 
BETJAK MEDAN mesti pakai tje- 
Jana pandjang. Padahal panasnja 
Medan djuga bukan main. Kita tja- 

ri keterangan dan pikir2, apa sebab 
orang pakai tjelana pandjang. Toh 
djuga ini harganja lebih mahal dari 
pada tjelana pendek, praktisnja pun 
praktis tjelana pendek, Memang be- 
tjak Medan lain dari pada diseluruh 
Djawa sini. Kalau di Djawa dll. pu 
lau (Makasar mitsalnja) tukang be- 
tjak selalu -dibelakang mendorong 

muatannja, maka di Medan tukang 
betjak ,.berdampingan” dengan pe- 
numpang2nja, sebab matjamnja be- 
tjak adalah sepeda biasa lalu ditam 
bah embel-embel tempat duduk di 
samping kirinja. 

Djadi kira2 sadja, tukang betjak 
itu sama memakai tjelana pandjang 
karena ingin menghormat penum- 
pangnja, istimewa penumpang pute- 
ri jg mesti duduk disampingnja agak 
kebawah, atau untuk......... menu- 

tupi rahasianja sendiri, 
Entah mana jg benar. Ambillah 

sadja baiknja, jakni untuk menghor 
mat penumpang. 

DJIKA KITA PULANG DARI 
MEDAN dengan lewat Padang, mes 
ti melalui danau Toba jg luas ma- 
biru-biru dibawah kita dan djuga 
mengatasi itu gunung Ophir jg ting 
gi sekali. Keindahan Sumatera dari 
daratan memang sudah terkenal, se 
bab djalannja berlika-liku sepan- 
djang gunung, disela rimbaraja dan 
menjisir Bukit Barisan, suatu pegu- 
nungan jg paling pandjang di Indo- 
nesia ini. Tapi keindahan Sumatera 
dipandang dari angkasa, sungguh 
mengagumkan dan sukar dipapar- 
kan setjata obrolan begini. Pendek- 
nja orang mesti lihat sendiri alias 
terbang sendiri diatas: pulau2 Indo- 
nesia ini. Baru mengerti betapa in- 
dahnja Ibu Pertiwi. Indah tapi me- 
larat, sebab rakjatnja kelihatannja 
segan-segan......... Maka kebanja- 
kan jg berada di pesawat terbang 
dalam ngomongan  hanja membi- 

SEDATANG KITA DI DJAKAR- 
TA kiranja sama dengan mendarat 
di Sahara. Panas terik. Sekian lama 
tidak hudjan. Malah air-leidingpun 
ikut-ikutan ngambek”,  keluarnja 
sedikit sekali, pula djarang2. Begitu 
lah rahajat Djakarta kini mengeluh 
karena kurang air, panas terik, cs 
mahal. Sajur2 dirumah pun terpaksa 
»njemek.” Tapi sukurnja banjak 
orang suka sekali pada ,,njemek- 
njemek” nc. 

Tentang kurang atau tidak adanja 
hudjan ini, kalau tidak lekas-Iskas 
.dikirim” begitu kata wong Solo, 
mungkin di Djakarta hanja akan me 
nambah djumlah kebakaran 'sadja. 
2 sudah terang hati banjak terba- 

ar. 

kan sadja karena hawanja panas jg. 
akibatnja gemar biebier, tetapi djuga 

itu. Baru kita pulang dari Medan, 
malamnja sudah diminta nonton 
,matjam matjam sanggul atau kon 

tidak dimasakkan, asal alus 
sanggulnja. Apa Tumon? 

lau hendak ,,membakar” : 
ngos2 itu? Kira kira 
sih bisa diobati, tapi »Panasnja -ha- 
ti” karena sanggul jang amat mena- 

pemadam api tak kan sanggup me- 
madamkannja. -Memang pinter wani 
ta2 sekarang ini. Habis ada kong- 
kroes pakaian, kongkroes pakaian ba 
tik, lalu kongkroes sanggul. Bisa dja 
di ini suatu evolusi menudju ,,kong 
kroes aju”. Tapi kalau nanti diadu- 
kan kongkroes aju-ajuan,  djangan 
meniru Amerika tjara pakaiannja. 
sebab disana hampir telandjang bu- 
lat. ,Ja, ta ja katok-katokna......... # 
kata' wong Solo lagi, Begitulah di 
Djakarta sedang berkembangbiak 
.tontonan jang membikin keloro-lo 
ronja (kesakit-sakitnja) pihak Adam,” 
Apa bisa disalahkan kalau lantas aaa 
jang ,mundjang-palang”? Lama-lama 
kita menjetudjui model Arah — Me 
sir kuno jang orang perempuan mes 
ti berpakaian rapat-rapat, sampai ha 

Ini dari pada...... kesakitsakit, Ja 
nja keliatan matanja sadja,   toh. 

ditanam oleh Djakarta, 2 Oktober 1953, 

rambah dengan  pertundjukan 
,Kongkroes KONDE” di Pasar Ma- 
lam Internasional di Kebajoran 

Apakah sanggul kalah dgn api? Ka h 
orang bera 

panas api ma 

rik dan bagus, ini meskipun barisan 
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TERBAKARNJA HATI ini, bu- | 

de”. Padahal wong Solo selalu ber 
sembojan ,,ora susah diliwetke, ang | 
ger alus gelungane”. Katanja, biar 

mefet | 
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    Paman Seat 
: Jacobson v. d. Berg & Co N.V 

  

VIVA 

TERDAPAT DIMANA-MANA 

  

MARGA ORAL 
3 PERHATIAN !!!! 

Rokok-Kretek Tjap SOROT 
dari tembakau dan tjengkeh aseli, 
Sdr.? baik njatakan dengan harga 
murah, biar tjengkeh harganja 
mahal. 
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ARTIAN 
Bisa dilever dari persediaan : 

& 

“ TELESCOOP 

FORK 
Made in Germany. 
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Min 
£ ISTIMEWA 

BUAT BROM- 

FIETS. 

# UKURAN 26”. 

  

... 

Kesempetan 
Akan dateng: 

jang paling baik, untuk mendapat Radio jang teristimewa ! 

  
PHILIPS RADIO Tustel Type BX-638 
7 lampu dgn mata kutjing. 6 gelombang berikut bandspxeiding 
istimewa. Ukuran peti- 65 X 47 X 43 cm 

PHILIPS RADIO Tustel Type BX -535. 
7 lampu dgn tune indicator. 4 gelombang dengan bandspreiding. 
Ukuran peti 47 X 32 X 24 cm. " 

  Alloc 

Untuk didjual lagi dapat potongan. 

Importer : 

N.V. Miranda - Djakarta 
Djawa Barat pada : p' 
Tuan Liem Ho Gwan 
Doerga 31 (Taman Sari) Djakarta 

  

  
jang mempunjai ALAT? PASVORMEN dan KENTENG 
dari LUAR NEGERI, selain dari itu semua pekerdjaan ken- 
teng dikerdjakan oleh TUKANG? jang PANDAI dan BER 
PENGALAMAN. LUAS. 

SILAHKAN MENTJOBA — 

2 Mobil Tuan Pp ESOK 

DATANGLAH DI BENGKEL 

P. MN. C. 

HATSILNJA TENTU MENGHERANKAN. 

PM. C. 
N. V. Pacific Motors Coy Ltd 

Bodjong 67 - 69 - 71 Semarang 

Phones 2131 Atelier 1615. 

  

    
: BUAT So 
LAGI DAPAT | 
POTONGAN IS- | 
TIMEWA. 
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“Pribadi Trading | 

Society Ltd. 
Purwodinatan 50 — : 
Telf. 674 Semarang. : 

AMANAAKANANA TANAMAN 
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BODJONG 68 
(SEBRANG HOTEL 

DU PAVILLON) 
SEMARANG       

  

SENNNKENA 

Djual dan terima 
“Reparatie 

“ HORLOGE # WEKKER “ 

LONTIENG Ot Lapan” 
bei aa Sae harga 

HORLOGERIE ye 

   
Buka: 8-1 — 4-7.30 

KAUMAN 21 SEMARANG 

      

  

Ke Pasar Malem Semarang 
Djangan Jupa! Silahkan mampir 

Stand KANAAN Surabaja 
Sedia Ys Gontjang Lida dan 

Ys Buah. 

Rudjak Petis dll, 
aa ea an 

ia 3 

Didjual 
Speda bermotor 
FOXINET 

Keadaan haik. Dapat dilihat di 
DJ. KARANGTEMPEL 121.   

P.T. Pelajaran Nasional Indonesia 

Keterangan? pada 

  

(PELNI) 
K- A. ,PRAMBANAN” 

ke Tg. Priok, Tg. Pandan, Pontianak. 

K. M. ,IRIAN” 
ke Telokbetong, Padang, Sibolga. 

K. M. ,KALIMANTAN” 

10 Oktober 1953: ke Belawan Deli dan Singapore. 

S Oktober 1953: 

10 Oktober 1953: 

Tanggal2 diatas dapat berobah. 

Menerima muatan-muatan. 

Mengadakan pelajaran2 extra ke pelabuhan-pelabuhan 

lain di Indonesia. 

Agen: 

Fa. Perusahaan 

»PISOK? 
: Purwodinatan Utara III No. 4 
Teif, 372 — 2041 

Tegal :. Djl. Marpangat No. 15 
Telp. 379. 

  

Semarang   
CKKEKEKKANKAEAN 

2 
€ Katja Waterproof 

Menerima segala matjam Pembikinan Katja 

Waterproof (onbreekbaar) Model Bunder dan Pesagi. 

Ditanggung ORIGINEEL serta AER TA? DAPAT MASUK 

Pekerdjaan RADJIN, TJEPAT dan HARGA PASTI 

MELAWAN, 
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atie CP , an untuk Djawa Tengah terbates — Pesanlah sekarang supaja djangan sampe kehabisan ! ! 

Sole Distributor seluruh Indonesia 

C. V. SOTRACO 
Seteran 31 — Semarang. 

Djawa Tengah dapat dipesan pada : 
N. VX. ANDRIESSE 

SEMARANG. 

  

UTJAPAN SELAMAT 
Mendjelang Hari Angkatan Perang tg. 5 Oktobe r, Hari Na- 

sional jang bersedjarah dan penuh dengan djiwa patriotisme, 

Komisariaat Central Comite Pariai Komunis Indonesia Dja- 

wa-Tengah mengutjapkan Selamat dan Saluut kepada Selu- 
ruh Perwira, Bintara dan peradjurit Tentara 
Indonesia diselursh Djawa- Tengah. 

Nasional 

Seterusnja kami berseru untuk bersama-sama dengan Rakjat 

memulihkan keamarian berdasarkan Amanat Panglima Ter- 
tinggi Presiden Sukarno pada tg. 17- Agustus 1953, digaris 
depan maupun digaris belakang. 
Djundjung tinggi djedjak2 dan semangat Djendral Sudir- 

Hid up TNI. 
Semarang, tg. 3-10-1953. Komisariat C.C. P. KI. 

Djawa-Tengah. 

  

NG 

NOTICE 
TO WHOM IT MAY CONCERN: Sa 
This is to advise that Mr. G. P. GOOSSENS 

  

as of Octo- 

ber I, 1953, IS NO LONGER IN THE EMPLOY of THE 
GOODYEAR TIRE & RUBBER Co., LTD., SEMARANG. 
Effective this date we can assume no responsibility for any 
commitments which may "be made. 

  

    

  

Selamat Ulang Ta- 
hun jang ke VIII 

» HARI ANGKATAN 
PERANG” 

dan Semoga tetap bersatu Ten 
dalam mengabdi Negara. 

SEGENAP KELUARGA DAN ANGGAUTA 

Persatuan Pengusa- 

ha Rokok Kud 
DJALAN NGANTENAN KUDUS. 

tara kita 

us .   
  

PENGUMUMAN 
Dengan ini: diberitahukan bahwa mulai TG. 2 
1953, SDR: TIO PING HAUW 
Administrateur dari TIH YU HUI/,,UNION” 
RANG, segala perbuatannja sesudah tanggal tersebut jalah 

1 Kepada jang berkepentingan 
mengenai soal pemakaian Gedung Perkumpulan guna ke- 
perluan Hoo Soe untuk sementara suka berhubungan lang- 

““ diluar tanggung djawab kita. 

sung dengan Pengurus d/a SDR. THE KIEM 
Gang Tengah 73 Telf. 1313 Semarang. 

Semarang, 3 Oktoberi 

PENGURUS TIH YU HUI — 
SEMARANG.. 

sudah berhenti sebagai 

  

OKTOBER 

— SEMA- 

DJOEI 

1033, 

»UNION” 

  

  
Prelogeki: hopatal: 

A.GAO 
Pesat Diikat 1 PBox 66 

Djual dan bikin 
betul 

Arlod ju 

Wekker 

Lontjeng 

dan     

  

Kembangkan Usaha Nasional ! 
  

Kursus Tehnik Radio ,, Panti Pemuda" 

      (Sek, Tehn, Pertama) 

  

KK KK KK KKR KK KE KK KA KKN K KKR KK KAKR KKR na 

  & Masih menerima murid baru untuk angkatan ke IV. 

# Pendaftaran pada Sekertariat PANTI PEMUDA di Djalan Bulu 
no. 37, Semarang. 
BAGIAN REPARASI: i 

# Menerima pekerdjaan pembetulan pesawat2 radio, 
| dar lain-lain. 

| 

    

versterker 

Pekerdjaan tjepat dan memuaskan. 

Ongkos ringan, 

CXENKKKKKKKKAKK KK KANAK KARENA KK KKR KEKE 

Telah terbit: | 

S. Wojowasito. . 

Sedjarah Kebudajaan Indonesia I 

(India Zaman Purbakala) | 

'Sedjarah Kebudajaan Indonesia II 
(Indonesia Sedjak Pengaruh India) 

S, Sastrawinata dan Baha'oeddin. 

pa Batjaanku I A 
(Buku batjaan untuk S.R. kelas 2 tengah tahun pertama, 

terdiri dari 5 djilid kembar, djilid I A s/d V B. Di- 

susun atas dasar prinsip2 metode pengadjaran-bahasa 

Indonesia untuk S.R., jaitu buku2 ,,Bahasaku”, karangan 

B.M. Nur dan W.J.S. Poerwadarminta). 

Nj. Pakasi Soepartinah. 

|— Bagaimana Aku Mengadjar di Sa Ia : $ 

(Bagian Pengadjaran-Bahasa — petundjuk2 praktis bagi bakal 

guru untuk menghindarkan kesukaran dan untuk mentjapai ha- 

sil jang sebaik-baiknja, djilid I ini akan segera diikuti 

oleh djilid II, dst. untuk mata-pengadjaran2 jang lain). 

Z. Weechtar dan S. Djaso. 

—— S.M.P. Reading-Book 1. 1 

(Kitab batjaan bahasa Inggeris sederhana dengan soal-djawab 

untuk terutama murid2 kelas 2 S.M.P., S.G.B., S.K.P. dan 

sekolah2 lainnja jang sederadjat buku ini sangat berguna, 

berhubung dengan pemakaian kata2 jang disandarkan kepada 

ruangan 1000 pertama dari Dr. H .Bongers, 3000 Word English). 

'Drs. Slametmuljana. 

E- Nagarakretagama. t Bahan f aa 

(karangan empu Prapantja, puisi tinggi. Sedjarah Modjopait, 

diperbaharui kedalam bahasa Indonesia. : 

Penting bagi : Perpustakaan - Ahli Sedjarah - Ahli Sastra - dan 
para Sastrawan - Kursus B I djurusan 'sedjarah, 
Djawa, Indonesia - S.M.A./A, S.G-A./S.G.B. dan 
jang sederadjat). 

    

   

SR Harga : 

Rp... 890 

1 3: 

3,50 

5,50 

7,50 

  6,50 

      

egera terbit : 

PANTJARAN BUDAJA .....o.. karangan Z. Moechtar dan Aman St. Sinaro. 

: (Buku ini mengingatkan kita kepada buku batjaan »Cultuur 0 

Maatschappij” jang dahulu dipakai di .,A.M.S. - H.B.S.”, suatu bu- 

ku jang sangat berguna untuk menambah pengetahuan umum pe- 

ladjar2 Sekolah Landjutan. Mengingat akan sangat kurangnja ba- | 

tjaan bagi Sekolah2 Landjutan — S.M.A., S.M.E., SA Ohh ea 

dewasa ini, maka terbitnja ,,Pantjaran Budaja” tentu akan meru- | 

pakan suatu pertolongan jang sangat berguna bagi para guru dan 

peladjar2 kita. Susunan batjaannja jang dibagi dalam 9 bagian : | 
Kebudajaan - Pendidikan - Kesenian - Kesusasteraan - Perekono- 

mian - Keolahragaan - Biografi beberapa orang jang ternama-Ke- 

wanitaan dan Film, disertai dengan daftar kata2 jang memuat ka- 

ta2 sulit dan kata2 asing jang banjak. terpakai dalam bahasa kita 

ini, adalah suatu djaminan, bahwa buku ini tidak akan mengetje- | 

wakan para pemakainja). | 

  
BATIBANKU KB. 20 mna 

ILekas pesan! Persediaan sangat terbatas. 
iToko-toko ,buku mendapat potongan jang memuaskan. 
IPesenan2 hendaknja disertai dengan uang harga buku2 dimuka. 
IOngkos kirim tanggungan kami. 

karangan S. Sastrawinata dan Baha'oeddin. i 

penzrbit ,,SILIWANG! N.V. 
Nak Sawah Besar 32. 

Djakarta. 

- CEERKK KKR KKR KEK KKU KEKE KEKE NE KEKE KEK KEK EK KK EKA 

Nenen ena ana onani Mean aan . 

      | 
| 
| 

  

    

AeraA ini lah 
BI Mergaketnak 

       TN DUR SERATU JANG TERKENAL DI Px1/PN 
        menga   
    

—. 

1 

Dengan ini kami menjatakan kegembiraan 

sepenuhnja atas tertjapainja ulangan tahun 

ke VIII Hari Angkatan Perang 

Semoga kekal iklan persatuan Tentara Republiek 

Indonesia dalam mengabdi Negara   
Perusahaan Rokok Tjap: 

»Djambu bols 
Pemilik: H. M. A. Ma'roef'. 

Ngembalredjo — Telp. No. 41 Kudus 
  

  

5 keuntungan bagi pemakai” semir spatu KIWI 
1. Spatu dengan mudah berkilap 6 Pam 

sebagai katja 
    

ea   2. Kulit spatu terpelihara hingga 

kuat dan awet 

3. Spatu  mendjadi tahan air 

(waterproof) PP 

Hanja KI WI mempunjai sifat” 

istimewa itu. 

Importir: 

KIAN GWAN Co. 
(Indonesia) 

Ltd. N. V,           
    ara TEMA      
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HE Sr: 

  

Berdagang: 

ODJI 
NVULPEN 
& 

    

. MENJAMBUT HARI ULANG TAHUN KE VIII 
HARI ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA, ' 

FOTO TOESTEL 
  

MARGA PANTES 

  

dan 

  

Siapa membuat dunia tertawa? 
Tidak lain dari pada 
(Pelawak djaman atom) Kini dalam 
Ijerita tentang sedrang penjanji - dan 
pembantunja jg. setia membuat dia 
termasjhur. 

Penuh dgn. gelak tawa dan Ilina- 

mr MAMESIP 
LAUGH-HAPPY, LOVE-HAPPY 
NI MUSICAL! v4, 

ARUN LEK      
       

   

     

2 WA NG 
Mula 

PREMIERE BESOK PAGI dj. 10.— 
Malam d.mb. 5—7—9— 43 W) 

REX 

Ini malam pengab: 5.7.9. (17. th.) 

.CALL ME MADAM" 
Musical — Technicolor 

Ini 
Malam 

Premiere 

etr opole Ax 

5 ROCKET MEN 
5. 

  

Serie IL 

(Lammat) !! 
Lebih ramai-j: 

Kebih heibat. 

MATINEE: 

Minggu 
pagi 
djam 
10.-— 

| 
(Sedikit hari- dgn "DJAGALAN” ) 

  
PARU 

Ha 
pad 
Na 

Ini malam 

dh, 

ORION 

S5 Feat Pia" 

(17 th.) 

: 0 App Apu MATINEE: aa TASiOR 
: orerisa : rt 

M inggua pagi CO aa au Uya 

djam 10-— ASTRA JANG MENBAHAGUKANI 

DJAGALAN 5.—7.—9.— (13 th) 
Film ISTIMEWA bahasa Kuo Yu 

SEE YU KIE" NN 
Penuh Keheranan — Keadjaiban — 
Kehebatan dan Kegemparan. 

MATINEE : Minggu pagi djam 10.- 
PENA MMEMMLL 5. an aan Gamat 

  

      

   

    

Bantula 
Po angeananaar memearenta 

   

PEPPERMINT : 

WOODS/ 

KORRENGZAL 
SI-TOLOL! | 

Di Mesen 126 djam 4.30—6 sore 

| Mulai hari SENEN, tg.“5-10-53. 

TOKO Pedamaran 90, Telp. 900 

AGEN” DJOKJA: 

AGEN? SURAKARTA: 

AGEN” MAGELANG: 

'Duarobat jang 
tidak boleh ke. 

tinggalan dan sa: 

ingat mustadjab. 

PPeppermint Woods 
untuk penjakit ba. 

tuk dan sakit perut 

Korrengzal untuk se- 

gala penjakit kulit. 

  
Djangan Putus Pengharapan. 

A. WAHID 
Astroloog 

Njang sudah sepuluh tahun ber- 
praktek di Indonesia. 
Hal bisa menerangkan soal Peng- 
hidupan, Pertjintaan, Perkawinan, 
Kesehatan dsb. 

Consult Rp. 15.— 

Plampitan 39 — Semarang. 
Pagi, djam 9 - 12. Sore djam 5-7 

  

Senantiasa segar bus 

gar karena Puralin 

dalam Lifebuoy de- 

ngan parfum barum 

semerbak! 

       
LBT. 51-3R- 45-8B, 

  

    

Buka Praktek lagi 

Dokter Soekandar 
Specialist Penjakit Kulit. 

Di Dji. Slamet Ryadi 297 
djam 7—8 pagi 
djam 1—2 siang 

  

3 x 

KEUNGGULAN 
# Lebih Sedap 
# Lebih Halus 
# Lebih Mustadjab 

  

on SA Ka 

    

  

   
   

   

1, 

& 

    

balasan. 

F2 
IR 

Ta 

--     PAN aa nan 

AAN Hy 
AIM EL AAN 
SEMARANG 

  

Semarang. 

Petjinan 78, Tugu Kidul 7, 
Ketandan 4,  Lempujangan 
Wangi 80, Kemetiran Kidul 
18a, Kintelan 94, Tugu Ku- 
lon 54. 

Tjojudan 141, Ngapeman 15 
Djl. Slamat Rijadi 394, Pa- 
sar Nusukan 4, Pasar Kli- v 
won 142, Widuran 67, Me- 
sen 177, Gading Kidul 170. 

Djl Tidar 2, Petjinan 96, 13.       

  

    
ae 

. 

Cc 
dalam film Nali 1 7 B ' “Technicoloe -Ualifornja Conguest” 

THEATER Perkelahian hebat — Pertempuran nekat — # 
| Pertarungan anggar seru mendahsjat. 5 

. S0L0 ' Extra film OB 
Ketawa terus menerus dgn THREE STOOGES # 

Mumwwanamn DAAEML—LNLZ—LLELL3L——LTLLLNLTLNY TA YA      

TAMAN NN) 
Tg Oktober dan malam berikutnja 2 
ORNEL WILDE — TERESA WRIGHT 8 

  

  

| Roy, Rogers 27 
Na 2 

rahasia saja,      

  

    

( iapak 

An 

  

    
    
    

          

h in a 

kolesom No. 1 

sial hidup “selalu sehat, Kuat dan Tetap 

gu 

  

   
      

  

     

    
    

    
      
Span MN Se SNN 2 a25 

  

  

Muda ? 
MINUMLAH SELALU na ar | 

Obat Kolesom No- 1 
Tjap Gelas Mas 

Ini anggur telah dibikin dengan akar2 dari Tiongkok KOLESOM No. 
berguna sekali untuk menambah darah. Terbukti kemandjuran dan kekuatannja untuk kaum Lelaki atau Prempuan jg. berbadan 
lemah dan jang terserang penjakit ,,RHEUMATIC” dapat disembuhkan dengan ini ANGGUR KOLESOM tjap ,,GELAS MAS” 
jang ta” asing bagai rakjat seluruhnja di INDONESIA ! 

Untuk: LELAKI
 

Sebelumnja minum Anggur 

“WAN 
“Setelah minum 

lesom tjap ,,GELAS MAS” 
tjap ,,GE- 
aa badan mulai 

LAS MAS” badan lemah, 
kuat, tambah darah, poto- 

'kurang sehat, potongan ba- 

dan kurang tjantik. 

Bisa dapat 
SEBOTOL 

Perusahaan Anggur Kolesom No. 1 tjap 

PERHATIAN !!! 

Harap surat2 disertai prang- 
ko atau wissel Rp 3,— bult 

dan gagah. 

beli di antero Toko2 dan Warung2, 
BESAR Rp. 12,50 

ngan badan tambah baek 

1 jang terpilih dan ditambah - dengan -VITAMIN2 jang 

ITA 
Anggur Ko- 

Ha babat 2. Ag Ha Ps 

HAMIL dan BRANA 

Selalu minum terus Anggur 

Kolesom No. 1 tjap ,,GE- 

LAS MAS” badan mendja- 

di sehat dan kuat. Poto- 

sehat dan 

ngan badan selalu tjantik 

  

dan gembira. 
Pasar Djohar di SELURUH INDONESIA. 

SEBOTOL KETJIL Rp. 7,50 

Toko Obat Eng Tay Ho 
»GELAS MAS” 

Karangtempel No. 200 Telp. No. 1472 
(Kantor Pekodjan No. 101 Telp. No. 1881 
Gang Warung No. 1 

  

PENGOBATAN DARI DJAUH. 
Dengan ini saja mempermak- 

lumkan bahwa penjakit saja jang 
hampir 6 bulan saja derita, dan 
telah rupa2 obat jg saja pakai ta” 
ada hatsilnja, maka setelah men 
dapat pengobatan T. DJOCO 
OCCULTIST di Djl. Grogolan 
No. 21/ SM Solo dari DJAUH 
sekarang telah SEMBUH. 

Adapun penjakit saja, jaitu 
dalam tenggorokan terasa ada se 
suatu jg menghalang-halangi dan 
panas rasanja dan djika menelan 
merasa sakit dan pedih. 

Tidak lain selandjutnja saja 
mengutjap banjak terima kasih. 

Hormat saja 
K. WIKANTASAPUTRA 

Djl. H. Nur 238 
di KUNINGAN. 

  

san Hannibal, teta 

i Wis meh kababar : 

'Almanak Djawa ,SRI ERLANGGA" 1h. 1954 
b. Nganggo: 

, Sajembara Hadijah Rp. 5000, — 
Cc. Isine : 

: I. Purwaka. 8. Perburuhan, 
| H. Penanggalan. f 9. Kepegawaian, 
: HI. Ukuran Ian timbangan 10. Koperasi. 

IV. Petungan warna2. 11. Pengadjaran. 
po VM Peprentahan. 12. Pendidikan Masjara- 

2 : : kat. 
VI. Personalia, VII. Party - Organisasi. 
VII. Djawatan - djawatan IX. Panggaotan. 

1. Kreta api. X. Kagunan Wanita, 
2. Pos, tilgr. tilpon, XI. Kasusastran. 
3, Pegadaian. XII. Waosan. 
4. Kehutanan. XII. Lelutjon. 
5. Kesehatan. ' XIV. Sajembara, 
6. Pertanian. XV. Gambar . pemenang- 
7 Perikanan —- kehewanan pemenang. sajembara 

tahun 1953. 
ISI SING ISTIMEWA. 

1. Petikan kitab Tadjusalatin (firasating djalma). 
Tjarane njuwun pensiun, f : 
Babon tiron. 

4. Tjarane nggoleki wuku. 
angka bumi (djangka) lam kaanan. 

6. Isih akeh maneh sing LUAR BIASA. 
d. Wudjude : 

400 katja, dluwang alus, gambar akeh 
samak ngemu surasa djero. 

Basa Djawa ngoko, aksara Latin. 

Gatuking 

ce. Regane: 

1 ex. tetep mung Rp. 10.— $ 
Tuku : Naba Ha 

20 ex potongan 104, 
3G ex 5 1540. 

Luwih 30 ex si 2070. 

Jen duwit dikirim sadurunge metu 
nuari 1954), mung diregani R. 8,— saben 1 ex. 
Wragad pangirim R. 0,75. 
Para Agent bakal oleh 
pranatan kang enteng. 

f. Sing ngetokake : 
PENERBIT & PENDJUAL BUKU 

»9RI ERLANGGA” 
Pandean Tamanhardjo No. 99 

SEMARANG. 

  

2 11 HATED TO" N 
KNOCK PEPUTY 

HANNIBAL, BUT I 
COULDN'IT LET HIM 

A SEE MY SECKET 
VALLEY! 

SEK 

"— Saja sebetulnja tidak suka memukul Tuan Spratt, hingga ping 
pi saja tidak membolehkan | dia melihat tempat 

  

pepak, gambar 

(sadurunge sasi Dja- 

potongan sing marernake kanti   
BI SPRATT UNCONSCIOUS, 

Kat Didalam 2 ki kd 3 

i No. 1602. 

Semarang 

  

SN AL L ALL HAL ML ALL ML LAN EK 

Rumah tangga Njonja akan lebih ber-SEMARAK oleh TJAHJA 
MESIN DJAHIT 

RADJAWALI" 
jang DIPERNIS HALUS dengan WARNA KOPI SUSU. 

Selain dari itu : 
»MUTUNJA (Kwalitetnja), sangat tinggi, 

»POTONGANNJA, memikat hati kaum Puteri, 
»Dipakainja, RINGAN SEKALI, 

BATA GANGA Panai Boleh diudji ! 
KALAU DILIHAT OLEH KAUM PUTERI, : 

2 : TETAP INGIN MEMPUNJAI!! ! 
Didatangkan: dan didjual oleh 

Tjabang : 
Perk. Dagang 

sDJOHAN DJOYOR” 

Dapat beli etjeran pada : 

“IL Toko ,,HAP SING HIEN” 
'. Bodjong no. 35 - Semarang.  Djl. Seteran 39 — Telf. 2293 
TI. Dji. Saidan no. 3 Semarang SEMARANG. 

| NA NN AA ALA ALA AL 

Kabar Girang ! Kabar Girang ! 

»DARMAWISATA VICTORIA” 
Dengan ini kami mengadjak semua pemilik Sepeda Bermo- 
tor Victoria untuk bikin darmawisata (trip) perkenalan ke 

ngan (Pemandian) pada nanti tanggal 18 Oktober '53, 
berangkat djam 8.00 pagi dari Kebon-Laut No. 7 Semarang. 
Maksud darmawisata tersebut jaitu untuk mendirikan : 

»Victoria Club” 
Makanan dan minuman sederhana disediakan. 
Trip akan diikuti Truck dan monteur untuk service. 
Pembajaran tidak dipungut. 
PE paling lambat sampai tanggal 17 Oktober '53 
pada : 
N.V. ,PERDASS”, 
Telf. No. 1503. 
N.V. ,BRANTA SENA”, Kebon-Laut No. 

| 
TN 

  

    

Purwodinatan Tengah No. 26 A, Smg. 

7, Smg. Tel”. 

Tuan Tan Goan Tjoan, Karangwulan Barat No. 11 A. 
Telf. No. 1924. 

PANITYA PERSIAPAN,       

OAT & Co” 
it Pantjoran Los No. 7—8 (Seberang Luna Park) Djakarta-Kota 

  

Minjak Obat Ban Leng 
Dapat diminum untuk menjem- 
buhkan: batuk baru atau lama: 
sakit tenggorokan, sakit perut dll. 
Bagi bisul2, kudis2, gatal2, digigit 
binatang berbisa, kena api, dapat 
lekas hilang dengan digosokkan- 
nja. Apabila merasa lelah atau 
salah urat, dari sport atau djatuh 
dapatlah Ban Leng digosokkan 
(dipidjet) dan diminum, semua itu 
penjakit lekas sembuh. Karna: 
Ban Leng telah dapat banjak se- 
kali surat pudjian dari Tuan2 jg 
terkenal, jang sudah disembuhkan 
oleh Ban Leng ini, dari matjam2 
penjakit. Kalau Tuan suka batja 
Surat2 pudjian tsb., kami bisa 
kirim sama Tuan. 
Ban Leng dapat dibeli pada se- 
mua toko2 Obat dil. kalau tidak, 

  

j boleh kirim Rp. 8,50. Kami nanti 
|. kirim 1 botol sama Tuan dengan 

tertjatat. 
Dikeluarkan oleh Rumah Obat Tjeh She Tong. 
DJL. BAWEAN No. 22 T ELP. 2207 — SURABAJA.   

    
TRIGGER, WEID BEST GET BACK TO ORETOWN AND REPORT JACK's | ACCIDENTAL DROWNING — 
HEY/ THAT-SOUNDED 
LIKE A GROAN/ 

YACK SPRATT! |": 
HOW'D YOU GET as 

   Ki pi 2 An 2 2 
— Trigger, lebih baik kita 

kembali ke kota Oretown dan 
melaporkan tentang  tenggelamn- 

  

  

— Saja harap, saja telah menger- 
nja Jack. Hee. Suara itu seperti ti! 

orang merintih2, 
— Aduh. Aduh, “ 

    

          

  

  

sana 

MS NANAH LA MH 

DAPAT MEMBELI DARI PERSEDIAAN 3 Ta 

GENERAL ELECTRIC ELECTRO M : 
W/6, 1/3, 15, Ob, 4, 152 dan 5,5 PK 
GENERAL ELECTRIC FORMEX ANKERDRAAD 
G. E. LAMPU PHOTO FLASH No. 5 
DIESEL dan PETROLEUM MO TOR 3 & 6 PK 
COMPRESSOR p. MOTOR LISTR. & BENZINE 
MESIN ALIRAN LISTRIK 600 & 1500 WATT 
DYNAMO MESIN DJAHIT p. PEDAL & LAMPU 

Firma SIDODADI 
DIL. SETERAN 87 — SEMARANG — TEL. 1150 
DI SOLO: TOKO SUBUR DJL. SINGOSAREN 40. 
SEL AL AH AM LL ALL HN £ 

SL TA TA AA TA TA LL TE EL LL LL AL 

Penting untuk Pedagang di luar Kota Semarang untuk menambah 
perkenalan dan Perhubungan !!! 5 

Sigra akan teri 
Bisa dapat pesan mulai sekarang: 

Buku Petundjuk alamat Pedagang dan Peru- 
sahaan kota Semarang 

Isinja: Daftar segala matjam alamat Perusahaan, Firma 
Toko2 dalam kota Semarang, ditambah Peta penundjuk 
djalan kota besar Semarang dan tempat2 Perusahaan. $ 
Isi 130 pagina dan omslag berwarna harga Rp. 12.—— 
Luar kota tambah ongkos kirim 1046. : 
Pembelian banjak dapat potongan bagus. 

Lekaslah bikin pesenan pada: 

Sdr. BAKOENOEN 

KP. PETEMPEN TENGAH 51 

BATERMAN BESAR SEMARANG: 

“aa Tn 0 Te Te TU aa Te AL LL Le TT LM 

Rambut Putih djadi hitam 
100 pCt GARANSI TIDAK LUNTUR 

  

  

RADJA OBAT 

HITAM RAMBUT          
Daftar No: 44379 Daftar No. 44378 

Manufactured by 

G. M. SCEYK SAHIB —Kebon Djati 114 Bandung 
Pesanan bisa dikirim keseluruh Indonesia. 
AAA. 3 gr. Rp. 20,-—, 5 gr. Rp. 30,— 10 gr. Rp: 50,— 
A.A: 5 cc. Rp. 12,50 dan 10 cc. Rp. 20.-—. 

Semua Agen2 Harga sama. 
Mentjari Agen2 Baru diseluruh Indonesia. 

BE BE BEE IKAN Li SANA SA TS PERSEN GET SS GIS TA ISOLASI DELI SIB PRE EA EN SAA 

Lotre Kedu - Siapa Tahu 
Untuk kantong penuh, uangsebesar Rp. 10.000,— atau 

Rp. 15.000,— kurang artinja. Tetapi kantong jang masih 

sisa Rp. 5,— baik djuga memiliki. Gunakanlah sisa uang 

tadi untuk membeli. | | 

       

   

  

Lotre Kedu - Siapa Tahu   
      

Arak Hai Kau Pitn tjap »BOEAJA” 
Minuman jang dapat menambah kekuatan istimewa bagi kaum 
Prija agar supaja tetap bertenaga serta bersemangat muda laksana 
Djanaka. : : Hae P 
Sekali ditjinta tetap selamanja mendjadi kekasih. 
Pusat Pendjual : $ 

2 T S5SKONG DJIN TONG”? 
Pekodjan 105 — Telp. 1885 — Semarang. 
  

  

: 2 CITY CONCERN CINEMAS Ea 
  

tao Ini Malam penghabisan (u 17 th. 
ROSALIND RUSSELL— PAUI, DOUGLAS — 

oh MARIE WILSON 

»Never Wave At A Wac" 
Kotjak ! — Lutju !—Gembira ! 

. Premiere malai Minggu pagi dj. 10— 
dan Minggu malam 5.-7.—9. 

DICK POWELL - RHONDA FLEMMING 

GERY DANGER" Iemific Thrill 
E. Excitement! 

A Man with agun and a Backstreet Beauty... ... 
Heibat! — 3erem !— Gempar! 

GRAND ini Malam d.mb. (u. 17 th) 
En Tes 4 JON HALL- SUSAN CABOT 

»On The Isle Of Samoas 
New South Seas Romance, Thrills, Love and Adventure | 
Exotic Love! .. . . Earthguake! Terrifying and Suspenseful. 

Penuh Sensatiet, . . . Heibat dan Gempar! 
Matinee Minggu pagi dj. 10- Minggu malam 3 pert. 5.—7.—.9— 

INDRA 
sena | ) 

Penuh dengan : »( ) 
TARIAN2 dan 

Ia. 17 th.) 

  

PA EL AE SEE LEPAS AL DA SD) 

OSMAN GUMANTI :. ROKIAH NJANJIAN2 jang ET IA 
Menarik dan Merdu! , GARUDA FILM RELEASE » A SHAW BROS.PRODUCTION £ $ 

Matinee Minggu pagi dj. 10.00. Minggu malam 3 pert. 5.00 - 7.00 -9.00 

ROYAL Ini malam penghabisan (u. 13th.) 
an Film India terbesar dengan Teks Indonesia 

sam Jam Ma dna pos 
Tjerita jang termashur ! — Siapa jang tidak kenal lakon ini ? 

    
  

  

Minggu pagi Matinee dj. 10.30 dan Minggu malam 5,30.7.30-9.30 
Osman Gumanti — Rokiah 
Neng Yatimah—Siti Tg. Perak »SIWA LARAs 

Penuh Tarian2 dan Njanjian? Menarik dan merdu (u. 17 th.) 

Akan data: i 
ne ker Mate 

R O XY KASMA BOOTY-—OMAR ROJIK— 
To — 9 -— JAAFAR SJAH 

»M MN SIA: 
Motinee Minggu pagt dj. 10. — 

Senen malam (17 th.) JAMES CRAIG-— LUCILLE BALL 

Valley of the Gugun Heibat— H 
4 ! Renang 

Rosenatni — Achmad 

Machmud— Siti Tg. Perak 
  

Ini Malam d.m.b. ta. 17 th) 

Besa bala dat 

Typ Pertjerakan Semarang,  


