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Kita Bersama 

DENGAN r sndapat t perhatian 
besar dari akan, P.M. Ali Sas- 
troamidjojo kemaren mx.. "erikan 

  

   
        

keterangan — tentang peristiwa 
Atieh kepadavsidang — Parlemen 
pleno teri jang dihadiri oleh. 

    

   

   
    

128 anggota dan 16 orang men 
i2. a. Keterangan P.M. 

ja 33 halaman, dibagi 

Atjeh menurut runtutan chre 
nologisch, 2. 
istiwa Daud Beureuh, 3. tinda- 
kan2 jang telah didjalankan oleh 

.pemetintah dan 4. tindakan2 jg 
akan diadakan. 

Dalam keterangan itu dinjata 
kan, bahwa pemerintah tidak 
memperbintjangkan siapa jang 
salah sehingga menjebabkan ter 
djadinja peristiwa Atjeh, tetapi 
jang di-utamakan jalah bahwa 
kita bersama harus berusaha se 
kuat tenaga untuk segera mema 
damkan api jang membahajakan 
itu atas dasar keinsjafan  tang- 
gung djawab bersama. 1 

Menurut Pemerintah, harus di 
insjafi bahwa kedjadian sedih di 
Atjeh itu tidak dapat ditindjau 
lepas dari sudut keseluruhan ke 
adaan kita di Indonesia dewasa 
ini jang bersangkut-paut dengan 
semua segi lapangan hidup kita 
bersama dalam masa peralihan 
bangsa dan negara sekarang, baik 
dilapangan sosial, perekonomian 
ataupun pertumbuhan politik dan 
sebagainja. 

Bah I dari pada keterangan peme- 
rintah berisi kedjadian2 penting di-| 
sekitar pemberontakan itu “dari tg. 

.19 Sept. sampai 23 Okt. dengan ke- 
simpulan, bahwa kedudukan peme- 
rintah didaerah2 jang dikatjaukan di | 
Atjeh makin hari makin bertambah 
kuat dan bahwa sesudah sesuatu 
daerah dapat diamankan, maka alat? 
kekuasaan negara dapat memulai 
mengadakan pengedjaran gerombo- 
lan dan pemerintah segera - dapat 
memulai usaha2 dilapang pembangu- jat dengan tiada pengawasan dan te 

goran dari atasan. 

Bah II tentang latar-belakang per- 

istiwa Atjeh meletakkan titik berat 
pada pertentangan? antara PUSA 
dengan golongan? -keluarga para 
uleebalang jang telah hilang kekua- 
saannja dan dirampas harta benda- 
nja diwaktu revolusi serta hasrat jg. 

d men-j 

djadikan Atjeh sebagai propinsi oto- 
noom sebagai 
politis jang terdjadi selama ini di 
Atjeh. 

Bab III tentang tindakan2 jang 
telah diambil oleh Pemerintah me-| 
njebutkan bahwa usaha pertama da- 
ri Pemerintah ialah untuk melokali 
sasi peristiwa Daud Beureueh, meng-|ti oleh Teuku 
ingat kenjataan bhw tidak seluruh rak- 
iat Atjeh terlibat dlm peristiwa terse- 
but. Disebutkan, bahwa jang teiah 
didjalankan oleh tentara sampai se- 
karang ialah: a. mendjamin security 
intern (keamanan kedalam). b. mem 
perkuat .pos2 tentara, c. mengaman- 
kan garis gangkutan diantara 
pos2: d. mendaratkan pasukan? baru 
sebagai tambahan kekuatan tentara 
di Atjeh. : 

Pertanggungan djawab dalam soal 
keamanan tetap pada 3nstansi sipil 
pemerintah daerah sedapat  mung- 
kin disusun kembali dan kekura- 
ngan2 tenaga segera akan ditambah 
dari lain daerah, apabila tenaga da 
ri Atjeh sendiri tidak ada dan tidak 
mentjukupi. Diterangkan djuga ban 
tuan2 atau usaha2 dilapang sosial, | 
perburuhan dan pendidikan. 

Bab IV tentang tindakan2 jang 
akan diambil terutama menitik be- 
ratkan pada  penindjauan kembali 
soal otonomi daerah Atjeh, mena- 

ruh lebih perhatian pada  tugas2 
jang dewasa ini oleh rakjat dirasa- 
kan kebutuhannja jang pelaksanaan- 
nja terletak pada lapangan otonomi 
daerah, misalnja “pengairan, — perta- 
nian, pendidikan, hechewanan, sosial, 
kesehatan dan lain2,  mengadakah 
lebih banjak penjelidikan oleh Pe- 
merintah Pusat atau Propinsi menge 
nai perkembangan “daerah  Atjieh u 
tuk menentukan langkah2 jang per- 
lu, menjerahkan penjelesaian harta 
benda keluarga uleebalang kepada 
badan jang netral dan mentjari dja 
lan untuk mengurangi pergeseran 
antara golongan2 di Atjeh. Pun dise 
butkan akan dilakukan tindakan2 da 
lam hal import dan export jang sedi 
kit banjak akan mengimbangi jang 
lampau di Atjeh sebelum peraturan 
barter ditiadakan, dan djuga disebut 
kan usaha jang akan didjalankan di 
Lapan pembangunan dan pendidi 
an. ” 

Pada penghabisan keterangan- 
nja, Pemerintah mengemukakan 
kesimpulan, bahwa pemerintah 
telah mentjurahkan perhatian se 
penuhnja pada peristiwa  Atjeh 
dan mendjalankan segala usaha 
untuk mengatasinja, supaia se- 
lekas2-nja keadaan mendjadi nor 
maal kembali sehingga memung | 
kinkan pelaksanaan rentjana pem 
bangunan Atjeh jang sudah dite 
tapkan oleh Pemerintah. Peme- 
rintah mengharapkan  supaja 
orang2 jang telah tersesat, kem 
bali kepada djalan jang benar 
setelah diberi penerangan2, maka 
Pemerinftahpun tetap berpendiri- 
an, bahwa orang jang telah insjaf 
dan kembali pada djalan jang 
benar, patut mendapat perlakuan 
sebaik-baiknja. 

Pun oleh pemerintah 
kan utjapan penghargaan kepada 
dat2 kekuasaan negara jang telah 
menunaikan tugasnja sebaik2nja da- 

lam keadaan jang sulit itu. Peme 
rentah menegaskan — pula, bahwa 
peristiwa Daud Beureueh bukanlah 
mendjadi soal “hanja bagi pemerin- 
tah sadja, meskipun penjelesatannja 
mendiadi tanggung djawabnja. Peris 

tiwa Atjeh menurut pemerintah ada 

disampai- 

lah soal nasional, maka oleh karena 

“bab, jaitu: I. kedjadian2 ' 

latar belakang peri 

|dup mewah ditengah 
|miskin, chususnja "di Atjeh Pidie. 

menimbulkan reaksi dikalangan pu- 
|tera2 Atjeh angkatan muda jg meng 

'hendaki ikut tjampur tangan dalam 
pemerintahan jig demokratis 
lingkungan adat. Tjita2 itu disalur- 
kan didalam pers nasional jg terbit 

|di Medan, akan tetapi tidak gada 
pat sambutan dari pemerintah Him- 

pokok ketegangan? | dia Belanda. 

lah 
pimpinan Teuku Mohammad Ha- 
san dari Glumpang Pajong seba- 
'oai konsol, 

Meurasa. Berhubung dengan tia- 
danja organisasi2 politik di Atjeh 
pada waktu itu, maka oleh golo- 
ngan progresif di Atjeh Muham- 
madiah dipergunakan untuk me- 
njalurkan tjita2 politiknja, sehing 
ga Muhammadiah pada waktu itu 
dianggap bersifat politik. Hal itu 
dianggap berbahaja 
rintah Hindia 
diadakan larangan untuk mendi- 

diah dibeberapa daerah, chusus- 

waktu itu sedang bergolak. 

      
3 . S Adala 

Harus Berusaha Mevjumbangkan Tenaga Dan Fikiran — T 
Untuk Selekas-Lekasnja Menjelesaikannja 

Tentang Peristiwa Atjeh Keterangan Pemerentah 

| o Dengan kekalahan kaum uleeba- 
itu diserukan supaja kita bersama, lang dan adanja vacuum pemerinta 
masing2 menurut - kesanggupannja 
dan pada tempatnja, berusaha me- 
njumbangkan tenaga dan fikiran un 
tuk selekas2nja dapat menjelesaikan 
peristiwa Daud Beureneh sedjadiar 
dengan penjelesaian peristiwa seru- da mulanja Teuku Nja' Arif, bekas 
pa itu dilain2 daerah. Ipanglima-sagi dari Atjeh-Besar, di 

Latar belakang peristiwa tundjuk sebagai Residen. 
Daud Beureueh uleebalang | Belum lama dalam  djabatannja 
conira ulama. itu kemudian ia ditangkap dan dita 

Semendjak zaman kesultanan di Wan di Takengon, dimana ia me- 
Atjeh sudah ada 2 golongan besar, ninggal dunia. 

'ig saling berebut kekuasaan, jakni:! Sebagai penggantinja ditetapkan 
kaum uleebalang (teuku) dan kaum Teuku Mohammad Daud Sjah dari 
ulama (tengku). Idi. Pada waktu itu Kutaradja ada- 

Kaum uleebalang mendasarkan ke. lah ibukota propinsi Sumatera Uta 

dudukan dan kekuasaannja pada ke ra dengan Mr. Mohammad Amin se 
Ikuasaan adat. Walaupun formil da, bagai Komisaris Pemerintah Pusat. 
pat ketetapan dari Sultan, tetapi pa 
da - hakekatnja merekalah ig ber- 
kuasa. 
Kedudukannja turun menurun me 

reka. mendjadi ketua dari pengadi- 
lan adat dan kepala agama didalam 
daerahnja. Kebanjakan dari mereka 

masih hidup dalam alam feodal ku 
ino, banjak mempunjai kepentingan 
perniagaan dan perekonomian, hi- 

rakjatnja jg 

mudah merebut kekuasaan pemerin 
tahan. Oleh karena tidak mempu: 
njai tjalon dari golongan sendiri un 
tuk Kepala daerah Atjeh, maka pa 

Reorganisasi dilapang 
sipil dan militer. 

Sedjalan dengan instruksi dari Pe 
merintah Pusat R.I. di Jogja, maka 
berangsur2 diadakan reorganisasi da 
lam pemerintahan baik dilapangan 
Sipil maupun militer. Sebagian be- 
sar djabatan penting diletakkan di 
tangan orang2 PUSA dan pengikut2 
nja di ke-pamongpradjaan mulai da 

.ri Bupati sampai kepada Kepala 

Kampongnja  (keuthji”), kepolisian, 
kedjaksaan dan. lain2 djawatan: ha- 
nja didjawatan2 jg pimpinannja me 
merlukan keahlian 

Kaum ulama pada azasnja meng- | 

hendaki suatu kemasjarakatan atas 
dasar hukum Islam dan tidak setu- 
dju akan berlangsungnja pemerinta- | 
han uleebalang jg berdasarkan ke- Orang2 dari luar daerah. 
kuasaan adat itu. Pun dengan sendi| Untuk Atjeh dibentuk suatu divisi 
rinja tidak setudju para uleebalang dibawah pimpinan Let. Kol. Husin 
mendjadi ketua pengadilan dan ke-j Jusuf, dan anak2 buahnja terdiri da 
pala agama didaerahnja. Kaum ula-|ri bekas anak2 buah lasjkar seperti 
ma besar pengaruhnja kepada rakjat , Pesindo, Barisan Mudjahidin, Bari- 

jg sangat fanatik agama. san Rentjong. 
Pemerintah Hindia Belanda dahu Mula2 Tengku Moh. Daud 

lu mendasarkan — kekuasaannja atas | Beureueh sendiri mendjadi Kepa 
pemerintahan kaum uleebalang jg la Djawatan Agama dan kemudi 
berakar dalam hukum adat dan se-|an mendjadi Gubernur - Militer 
djarah itu. Oleh sebab dipaksa oleh' dengan digantikan oleh Tengku 
keadaan jg senantiasa labil di'Atieh| Abdulwahab Seulimeun. 
itu, maka sikap Belanda “ terhadap Tidaklah sadja didalam peme 
uleebalang sangat lunak. Dari-sebab j rintahan sipil dan militer kaum 
itu terbukalah kesempatan bagi pa- | PUSA memegang peranan, tetapi 
ra uleebalang untuk berbuat se-we- | djuga difapangan perekonomian 
nang2 dengan leluasa terhadap' rak- | dan perniagaan ditanamkan “pe 

ngaruh dan kekuasaannja. Said 
Abubakar mendjadi pengurus per 
kebunan2 milik asing dan negara, 
Husin Almudjahid didjadikan pe 
mimpin umum Pertambangan 
Minjak Sumatera Utara, Nja' 
Meh mentjeburkan diri dalam per 
dagangan. Beberapa perusahaan? 
dagang didirikan. 
«aku Soal harta-benda. 

Keadaan perpindahan harta-benda 

Keadaan ig demikian sudah tentu   
diluar 

Berdirinja Pusa. 
Pada tahun 1931 berkembang- 

-Muhammadijah dibawah rang2 itu ialah barang jg haram, 

ada pula ig mengatakan harta ka- 
run. Djuga menurut anggapan ula- 
ma2 Tengku Hasan Krueng Kale 
dan Tengku Hasbullah  Indrapuri 
perbuatan - perampasan itu adalah 
perbuatan jig haram, dan oleh sebab 
itu timbul perselisihan diantara pa- 
ra ulama jg tergabung dalam PU- 
SA. 

Untuk mengatasi kesulitan itu, 
maka atas andjuran dari Komite Na 

sional Indonesia daeroh dibentuk 
suatu badan jg dinamakan Madjelis 

Penimbang menurut Peraturan Resi 
den Atjeh No. 1 tahun 1946 dgn. 

bertugas mengatur harta-benda feo- 
dal ig telah dirampas itu. 

Semua harta-benda tsb. harus 
dikumpulkan dan diserahkan ke 

Selandjutnja antara kedua ali- | pada Madjelis Penimbang jang 
ran jang tersebut diatas, jaitujakan dipergunakan untuk meng 
kaum uleebalang dan Kaum ula- |ganti kerugian rakjat akibat dari 
ma, ' terdjadilah pertentangan2. | pertempuran Tjumbok, selebihnja 
Lagi pula sebagai siasat politik |akan dikembalikan kepada - kelu- 
vada waktu itu berdirilah organi- jarga ulee-balang masing2. Mengi 
sasi Pusa (Persatuan Ulama Selu- |ngat keadaan pada waktu itu Ma 

jang kemudian digan- 
Tjut Hasan dari 

2 

oleh peme- 
Belanda sehingga 

“ikan tiabang2 ' baru Muhamma- 

aja di Atjeh-Barat dimana rakjat 

han, maka PUSA dapat segera dgn. 

ditempatkan: 

  

'0Oa) 

dalam zaman revolusi sosial menim | kekuasaan kaum PUSA dalam pe- 
bulkan beberapa pengertian jg ber-| Merintahan. eng 
tentangan. Ada jg mengatakan ba- Dengan setjara ,.force  majeur 
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tidak merasa puas terhadap kepu 
tusan2 Madjelis itu, oleh karena | 
dipandangnja berat sebelah. 

Diktatuur partai 
rintahan PUSA. 

Tidak hanja para ulama tua 
jang tidak langsung terlihat da- 
lam revolusi sosial itu  lambat- 

peme- 

laun mendjauhkan diri dari PU- | 
SA, djuga dikalangan  pengikut2 
PUSA sendiri timbul perpetjahan, 
disebabkan terutama pembagian | 
kedudukan dan benda rampasan, | 
hingga timbul gerakan rahasia di 
bawah pimpinan Sajid Ali cs. jg | 
akan mengadakan ,,coup” la 
tahun 1947 terhadap penguasa2 
dari PUSA itu. Karena ada kebo 
tjoran, maka gerakan Sajid Ali 
cs. dapat di-elakkan. Sajid Ali 
dan beberapa ratus pengikut2-nja 
ditangkap dan ditawan di Kota- 
bakti dan Takengon. 

Dengan tumbangnja kekuatan 
Sajid Ali cs., maka kaum PUSA 
berkuasa penuh dan lahirlah dik- | 
tatur partai pemerintahan PUSA 
dan diatas diktatur partai PUSA 
jitulah Atjeh melawan kembalinja 
pendjadjahan Belanda sampai pa 
|da achir tahun 1949 dibawah pim 
pinan Gubernur Militer Tengku | 
Moh. Daud Beureueh. 

Minta propinsi otonomi 

Dalam suasana politik seperti 
diuraikan diatas itu maka pada 
bulan Agustus 1949 Wakil Per- 
dana Menteri Sjafruddin Prawira 
negara datang di Kutaradja. Di 
lapangan export dan import dan 
keuangan diadakanlah beberapa 
peraturan, demikian pula didalam 
pembagian barang2. Tetapi bagi 
pemimpin2 PUSA jang terpen- 
ting diantaranja ialah — tuntutan 
untuk mendirikan daerah propin 
si otonom Atjeh tersendiri. 

Alasan jang dikemukakan oleh: 
pemimpin2 PUSA a.l. ialah: 

a. perkembangan  sedjarah 
Atjeh politis, ekonomis dan kul- 
turil jang menghendaki pemeliha 
raan tersendiri. e 

b.. perbedaan ethnologis 
agama diantara orang Indonesia 

Disamping alasan2 tsb, umum me| 
ngetahui, bahwa maksud jg teruta- 
ma dari tuntutan Propinsi otonom 
itu adalah untuk mengkonsolidasi 

propinsi otonom Atjeh dibentuk oleh 
Wakil Perdana Menteri dan djuga 
daerah “ Tapanuli bersama dengan 
daerah Asahan-Rabuanbatu di djadi 
kan propinsi tersendiri. Ketetapan 
itu bertepatan dengan waktu pemuli 
han kedaulatan. 

Soal jg serba sulit adalah siapa jg 
akan - didjadikan - Gubernur untuk 
propinsi Atjeh. 

Didalam. suatu rapat dikemuka- 
kan Tengku Moh. Daud Beureueh 
(Gubernur Militer) sebagai tjalon, 
tetapi ia menolaknja, dengan ala- 
san, bahwa ia ,.dapat mengukur di- 
ri sendiri”, ia usulkan untuk meng- 
angkat Residen Moh. Daud Siah jg 
bersedia menerimanja. 

Tetapi esok harinja Tengku Moh. 
Daud Beureuh datang kembali men- 
djumpai Wakil Perdana Menteri de- 
ngan menjatakan, bahwa ,.setelah di 
pertimbangkannja masak2 lebih baik 
ia sendiri menerima pengangkatari- 
nja sebagai gubernur”. 
Sebelum Sjafruddin .Prawiranegara 

meninggalkan Kutaradia untuk me- 
nerima pengangkatannja — sebagai 
Menteri Keuangan didalam Kabinet 

'lah pihak hormat-menghormati dan saling mengerti. 

Kishinsky, tak ada petundjuk sedikit 
pun djuga, bahwa Amerika sanggup 
berkompromi mengenai — masalah 

de Dinjatakannja bahwa karena ha- 

sutan2 agen2 Chiang Kai Shek dan 
dari daerah Atjeh dan Tapanuli. Syngman Rhee-lah, maka orang2 ta 

oleh serdadu2 “India tidak mau di 

  

Sebuah ganber jang agak terlambat memuatnja: tetapi toh masih ,.in- 
Teressant” djuga- Waktu berkundjung di Jogja, wakil Presiden Amerika 

Niron bersama 'isteri mampir ,,nongkrong” disebuah warung di Jogia, 

untuk membeli rokok. Pada gambar: Nixon tampaknja sedang sibuk me- 
milih merek rokok jang disukainja. (dpphos) 

  

. 2 
Sovjet Akan Tjegah Teru- 

0... langnja Peperangan 
NI . 3 . " . rn 

Tidak Sadja Di Korea Atau Di Timur 
. Tn : : - 

Djauh Tetapi Dimanapun Djuga: 
Keterangan Vishinsky 

KETUA DELEGASI Sovjet Uni dalam PBB, Andrei Vishins 
ky, malam Rabu mengatakan dalam sebuah resepsi bahwa Sovjet 
Uni bersedia melakukan segala tindakan, untuk mentjegah ter- 
ulangnja peperangan di Korea, atau di Timur Djauh, atau diba- 
gian dunia jang manapun djuga. Pidato tadi diutjapkan dalam per 
djamuan jang diselenggarakan oleh Perhimpunan Koresponden 
PBB untuk menghormati Vishins ky. Vishinsky seterusnja menja- 
takan lagi pendirian Sovjet, bahwa tak ada sesuatu masalah jang 
tidak bisa dipetjahkan dengan djalan berunding, kalau kedua be- 

Vishinsky  seterusnja mengatakan, 

bahwa Soviet Uni menjokong usul2 
RRT dan Korea Utara, supaja In- 
dia, Pakistan, Indonesia dan Birma 
ikut serta dalam konperensi politik 
mengenai soal Korea. Tetapi, kata 

Tjalon pakt militer Ame- 
rika — Spanjol. 

UP seterusnja mengabarkan, bhw 

Vishinsky menjatakan keberatannja 

terhadap apa jg disebutnja perlua- 
san NATO  setjara terus-menerus, 

termasuk pula pangkalan?nja, baik 
didarat, laut maupun pangkalan2 

udara, dari mana dapat dilakukan 
serangan2 terhadap Sovjet Uni. Ia 
terutama '” mentjela keras — ditanda- 
tanganinja pakt militer (dan ekono- 
mi) antara Amerika dan Sepanjol 
achir2 ini: dikatakannja bahwa NA- 
TO ingin “mempergunakan  divisi2 
Sepanjok dan divisi? djahat — dan 
agresif” laindnja untuk melengkap- 

kan rentjana2 agresi terhadap So- 
vjet Uni, dengan berkedok ..pertaha 

nan bersama terhadap sesuatu agre- 
Si jg mungkin akan timbul.” 

(Antara). 

wanan perang Utara jg kini didjaga 

beri pendjelasan2 oleh: Komisi. Ne- 
tral urusan Repatriasi. 

Sovjet tak sanggup perli- 
hatkan ,.bukii2 pendahu- 
luan” dari maksud2nja. 

Atas pertanjaan apakah PM So- 
vjet Malenkov akan setudju apabila 
diadakan konperensi dengan Presi- 
den Amerika “Serikat Eisenhower 
dan PM Inggris Churchill, Vishin- 

sky mendjawab bahwa sikap Malen 
kov sudah diketahui. Kemudian di 
njatakannja bahwa tak ada sesuatu 
masalah . internasional jg tak dapat 
dipetjahkan dengan djalan perundi- 

ngan, berdasarkan - kepentingan -ke- 
dua pihak dan saling menghormati. 
Akan tetapi, kata Vishinsky menu- 
rut: UP, djanganlah negara? Barat 
menghendaki supaja sebagai sjarat 
Sovjet. Uni memperlihatkan ..bukti2 
pendahuluan” - daripada  maksud2- 
nja. 
Pihak jig mengusulkan pertjoba- 

an2 pendahuluan”, kata Vishinsky, 

.Sesungguhnja tidak menghendaki 
adanja penjelesaian, biarpun mereka 
mengatakan sebaliknja.” 

Wilson: 
Pasukan2 Amerika Tak 

Nasionalisasi 

Listrik 
Dengan keputusan Presiden Repu- 

lik Indonesia tg. 3 Okt. 1953 telah 
diputuskan ketetapan untuk: 
Pertama: Menasionalisasi semua 

perusahaan listrik diseluruh Indone- 
sia. 

Kedua: Mengingat keadaan ke- 
uangan negara pada waktu sekarang, 
memulai pelaksanaan nasionatisasi 
termaksud dengan memiliki terlebih 
dahulu perusahaan jang mempuniai 
modal partikulir 10096 dengan tja- 

ra mengambil kemoa" hak (naastind) 
dari perusahaan? rerschut menurut 
ketentuan jang teryautum pada su- 

rat2 idzin konsesi. 
    

Ketiga: Keputusan ini muiai ber- 

laku pada hari ditetapkan dan ber- 

sember 1953. 
Jang dikemukakan daiam keputu- 

: pang, 

laku surut sampai dengan tg. 23 De- 

asal dari Keumangan. 5 
Jang turut mendirikan organi- 

|sasi tersebut antara “lain ialah 
Teuku Hadji Thji' Mohammad 
Djohan Alam  Sjah, Teuku Mo- 
hammad Amin dan Tengku Is- 
mael Jacub. 

Hubungan dng. Diepang. 
Diwaktu pemerintah Hindia Be- 

landa sudah mulai gojang pada ta- 
hun 1940/1942, Pemuda - PUSA 
mengadakan perhubungan — dengan 
Djepang di Malaya. Oleh Said Abu: 
bakar didirikan suatu organisasi 
jang mendjalankan  perbuatan2 sub- 
versif. Djepang mula2 mendarat di 

Atjeh dengan perantaraan Said Abu 
bakar tersebut. Pemuda PUSA mem 
bantu Djepang dengan harapan, bah 
wa sesudah runtuhnja pemerintahan 

"Hindia Belanda kekuasaan para ulee 
balang akan dialihkan kepada me- 
reka. Harapan itu rupanja tak 'ter- 

penuhi, oleh karena Djepang men- 
djalankan pula aduftomba dengan 
menetapkan kaum uleebalang kepa- 
da kedudukannja jang semula (seba-| 
gai guncho), — sedangkan para ula- 
'ma (PUSA) hanja diberi kedudukan 
didalam urusan keagamaan sadja. 

Pemberontakan Atjeh dimasa Die 

pang dibeberapa tempat ber akar ke 
pada keketjewaan tersebut. 

Kekalahan kaum ulee- 
balang. 

Sesudah kapitulasi Djepang, 
pertentangan antara golongan 
ulama dan uleebalang diperta- 
|djam lagi (peristiwa  Tjumbok). 
Dalam pada itu oleh kedua golo 
ngan tsb. dipergunakan alat-alat 
sendjata. Dikedua belah fihak ba 
njak korban harta dan djiwa dan 
achirnja kekalahan ada pada fi- 
hak golongan uleebalang. Banjak 
diantara keluarga uleebalang ig 
dibunuh dan harta bendanja di 
rampas, Hanja oleh karena penga 
ruh dari Komite Nasional Indo 
nesia daerah dan golongan tua 
dikalangan PUSA, maka Jandju- 
tan kekedjaman dapat  ditjegah. 
Keluarga uleebalang jang masih 
hidap banjak ditawan di Lam 

  
(tuh Atjeh) pada tahun 1939 jang djelis Penimbang tidak akan 
diketuai oleh Tengku Moham-| memberikan hasil jang ,diharap2 
mad Daud Beureuch, jang ber-|kan. Semua anggota Madjelis Pe 

RIS, maka atas usul orang2 PUSA 
ia dengan suatu keputusan ..abolisi” 

nimbang terdiri dari orang-orang | memberikan ampun kepada orang?   PUSA. SA : pengikut Sajid Ali cs. jg selama itu 
Ternjata dihari kemudian, bah | ditawan di Kotabakti dan Take- 

wa para. keluarga ulee-balang | agon. (Bersambung). 

  

Islam Akan Djadi Agama 
Negara Bagi Pakistan? 
Moslem League Putuskan Utk Djadikan 
Pakistan Sebuzh ,,Republik Islam” 

HARIAN BERBAHASA Inggeris ,,The Times of Karachi” 
dalam penerbitannja tanggal 24 Oktober mengabarkan bahwa Par- 
tai Muslim League dalam pertemuan pada tanggal 23 Oktober 
telah memutuskan dengan suara bulat untuk merobah Pakistan 
mendjadi ,, Negara Republik Islam Pakistan”, demikian bagian pe- 
nerangan kedutaan Pakistan di Djakarta. Keputusan itu berarti 
bahwa agama Islam akan mendjadi agama negara Pakistan, sedang 
negara akan terikat untuk mewadjibkan pendidikan agama kepada 
murid-murid disekolah-sekolah jang beragama Islam. 

, 21 Putusan KSP 
RAPAT ,,Kerdja Sama Politik” 

(KSP) jang diadakan Senen siang di 
gedung parlemen telah mengambil 
beberapa keputusan, jaitu: 1. Supa- 
ja. dalam mendjalankan politik ke- 
pegawaian, pemerintah menitik be- 
ratkan pada faktor ketjakapan se- 
seorang pegawai, misalnja 0 

Partai tsb. selandjutnja memutus- 
kan untuk mengakui sebagai ,,berla- 
ku sjah” sebuah fatsal jang menja- 
ratkan bahwa sebuah organisasi 
harus dibentuk” jang bertugaskan 

| memperkenalkan adjaran2 Islam ke 
pada rakjat dan untuk ,,Amr-Bil- 
Maroof” dan ,,Nahi-Anil-Munkar”. 

Sebelumnja fatsal ini termasuk di- 
antara ke-19 Petundjuk2 Azas jang 
dilampirkan kepada Laporan Panitia 
Azas2 Utama. 

Bagaimana nanti fatsal ini akan 
diartikan dan dilaksanakannja belum 

| lagi djelas. Akan tetapi, fatsal itu 
mungkin diberi arti jang sangat luas 
dan bila demikian halnja, maka be- 
berapa Petundjuk2 Utama  lainnja, 
dapat dianggap sebagai berlaku gu- 

pengangkatan djabatan2 jang pen- 
ting (the right man in the right pla- 
ce), 2. Supaja K.S.P. sebagai kesatu- 
an mendapat kedudukan jang lajak 
dalam  Panitia2 Pemilihan Umum 
dari pusat sampai kedaerah dan 3. 
Supaja lowongan - Menteri Kesedjah- 

  

teraan Negara selekas mungkin di- 1 Ha tudjuan2 praktis, demikian Ti- 
3 mes of Karachi. 
Menurut keterangan kalangan| Adapun ,,Amr-Bil-Maroof” dan 

K.S.P., atjara2 lainnja belum dibi- | ,.Nahi-Anil-Munkar” itu bersangku- 

tjarakan, jaitu soal kedudukan K.S.P, tan dengar kewadjiban untuk me- 
dalam kabinet, kedudukan Wakil | nentukan mana jang baik dan mana 
Perdana Menteri I dan kebidjaksa-' jang salah. Organisasi jang diusul- 

AkanDitarik DariFropah 
MENTERI Pertahanan Ameri- 

ka Serikat Charles Wilson hari 
Selasa menerangkan dalam kon 
perensi pers, bahwa Amerika Se 
rikat tidak bermaksud untuk me 
narik mundur pasukan2-nja jang 
ada di Eropa dalam waktu jang 
pendek ini. Dinjatakan, bahwa 
pernjataan2-nja sebelumnja me 

ngan salah. Meskipun demikian, 
demikian Wilson, tehnik. sendja- 
ta-sendjata baru dan strategi mili 
ter dihari kemudian akan berubah 
dan berlainan sekali dengan di 
waktu2 jang lampau. Dikatakan, 
bahwa pada achirnja Amerika 
Serikat akan mengerti kebodohan 
perlombaan persendjataan, istime 
wa dalam hal sendjata2 atom dan 
bom-bom hydrogen. 

Diterangkannja, bahwa djum- 
lah tertentu mengenai divisi2 
Amerika dapat - ditentukan untuk 
mendjamin keamanan dunia 'de- 
ngan djalan jang terbaik. Wilson 
mengachiri keterangannja dengan 
menerangkan, bahwa presiden 
Eisenhower, menteri luar negeri 
John Foster Dulles dan ia sendiri 
tidak mempunjai pertentangan 
dalam soal manapun djuga, akan 
tetapi ketiga2nja hanja menjata- 
kan pendapat2nja masing2 de- 
ngan tjara2 jang berlainan pula. 
Dikatakan, bahwa ia biasa meng 
adakan rentjana2 jang berdjang- 
ka pandjang. 
  

jang benar dan mana jang salah, se- 
suai dengan adjaran Islam. 

Meskipun prosedure jang pasti 
mengenai perundangan, seperti jang 
dipersengketakan berdasarkan Our- 

ngenai hal ini telah diartikan de | 

san itu sebagai dasar pertimbangan 
ialah, bahwa perusahaan2 listrik dan 
gas adalah tjabang2 produksi jang 
penting dan jang mengenai hadiat 
hidup orang banjak: maka pemerin- 
tah memandang telah tiba waktunja 
untuk melaksanakan - nasionalisasi 
perusahaan2 tersebut dengan memu-   lai memiliki perusahaan2 listrik jang 
mempunjai modal partikulir 10076. 

PADA ACHIR perdebatan 
parlemen Perantjis pada Selasa petang, 
Edouard Daladier dan beberapa. orang dari golongan sosialis radi- 
kal Jainnja telah mengadjukan suatu resolusi mengenai 
na, Dalam resolusi tersebut, Dala dier dan 
kan, supaja parlemen memperhatikan gentingnja keadaan di Indo 
China dan mengambil langkah2 

I: memperhatikan keputusan2 jg 
diambil oleh Kongres Nasional Viet 

Nam jg dilangsungkan di Saigon ba 
ru2 ini, 

2. mempergunakan setiap kesem- 
patan jg ada untuk mengadakan pe- 
rundingan2 jg dapat membawa per- 
letakan sendjata . bagi ' kepentingan 
perdamaian di Asia Tenggara: 

3. menjampaikan - suatu pesan 
penghargaan — kepada  opsir2 dan 

anak. buahnja ig berdinang dalam 
pasukan2 Perantjis di Indo China. 

Resolusi. A.R,S, 
Sementara itu golongan komu- 

his dan golongan A.R.S.  djuga 
mengadjukan  resolusinja — ma- 
sing2. 

Golongan A.R.S, (bekas anggo 
ta bloknja de Gaulle) menjaran- 
kan, supaja parlemen:   an dan Sunnah itu belum memper- 

oleh persetudjuan, namun partai tsb. 
pada umumnja 

bahwa setiap orang 

oleh dewan perwakilan nasional di- 
terima baik suatu undang2 chusus.   naan pemerintah mengenai keaman- kan tadi akan melakukan usaha2   Meulo dan Takengon. an, (Antara). untuk memberi umum tahu, mana beratannja. (P.LA.). 

  

  

Lometooga Kamudatsig ngamen , 
paka. Batavunasoh Cakung 

yaa Kunston on Wetenscbar naa 

menjukai pedoman, | IBuA | 
dapat minta | Perantjis jang berdjuang ,mem- 

bantuan Mahkamah Tinggi, sesudah | Pertahankan 
|peradaban” di Asia Tenggara: 

Perundangan akan tetap miempu- | rintah 
njai kekuatan, terketjuali bila Mah- (pertahanan dan kemerdekaan re- 
kamah Tinggi mempertahankan ke-|gara2 Indo China dalam rangka 

1. mengirimkan suatu pesan 
penghargaan kepada pasukan2 

kemerdekaan dan 

2. mengusahakan, 
Perantjis 

agar peme- 
mengorganisir 

Uni Perantjis, 

  

KOS E KA Un 

  

  

     

A. Muis Tuntut ,/Garis 
Rhees Bagi Indonesia 

Perairan Territoriaal 60 Mil Harus Di- 
akui: Kalau Tidak Bangsa2 Asing Akan 

Bisa Habiskan 
.Garis-Rhee” 

Isi Laut Kita 
Dan Tuntutan Ganti Kerugian In- 

donesia Sjarat Bagi Perdamaian ladonesia- Djepang 

ANGGOTA PARLEMEN , A. MOEIS hari Senin mengusul- 
kan di Tokio, supaja Djepang mengakui adanja ,,Garis Rhee” utk 
Indonesia seluas 60 mil. Mogis jang berbitjara dalam sebuah kon- 
perensi pers dikonsulat djenderal Indonesia di Tokio menjatakan 
bahwa diakuinja daerah teritorial perairan seluas 60 mil bagi Indo- 
nesia serta pembajaran atas tuntutan2 Indonesia mengenai ganti 
'serugian perang, adalah kedua sjarat jang pertama-tama bagi 
Djakarta untuk menandatangani perdjandjian perdamaian dengan 
Tokio. Dikatakan, bahwa partainja, P.N.L. jang disokong oleh 
partai2 politik lainnja di Indonesia, mempunjai pendirian sedemi- 
kian dan bahwa pendirian ini pula telah dikemukakan kepada pe- 
merintah Djepang ketika dilakuka 
kerugian perang beberapa waktu 

Tuntutan - untuk mendapat peng- 
akuan daerah territorial laut seluas 
60 mil dari pantai itu adalah sesuai 

dengan pengakuan2 dari Australia 
dan Korea Selatan dalam menentu- 
kan pembatasan? terhadap penang- 
kapan ikan Djepang dimuka pantai2 
kedua negara tersebut. Ini adalah 
diluar limit internasional jang  di- 
akui sedjarak 3 mil. 

Pers: konperensi itu diberikan di- 
gedong konsulat djenderal oleh 
orang anggota parlemen. Indonesia, 
dalam perdjalanan pulang mereka 
dari A.S., dimana mereka telah du- 
duk sebagai anggota delegasi Indo- 

nesia dalam PBB dan selain dari itu 
untuk menghadliri konperensi ke-42 
interparlementer di Washington 
Pre, 

' Pemimpin rombonagn mereka ada 
lah Otto Rondonuwu, anggota par- 
tai Progresif. 

Limit teritorial laut seperti di 
sebut oleh Moeis seluas 60 mil 
itu pada hakekatnja sama seperti 
jang dituntut oleh presiden Syng- 
man Rhee dari Korea Selatan. 
Moeis tidak ' menjebut-njebut 
persamaan itu, akan tetapi oleh- 
nja ditegaskan, bahwa limit ini 
adalah perlu untuk ,,melindungi 
daerah penangkapan ikan laut 
serta untuk keamanan negara di 
pandang dari sudut militer”. 

»Kalau kita buka daerah per- 
airan ini, maka orang2 asing 
akan mengangkut segala-galanja 
dari laut dan tidak meninggalkan 
apa-apa bagi kami”, demikian 
Moeis menambahkannja. 

Satu2nja anggota jang memper 
lihatkan djelas tidak sependapat 
dengan Moeis ialah Achmad S. 
Bachmid, anggota Nachdatui Ula- 
ma. Ia berpendapat bahwa perta- 
ma-tama harus terwudjud sebuah 
perdjandjian perdamaian. 

Rondonuwu selandjutnja  me- 
ngemukakan pendirian dari rom- 
bongan. bahwa pendudukan Dje- 
pang telah banjak minta kerugi- 
an, baik materiil maupun setjara 
psychologis terhadap Indonesia. 
Indonesia  berpendirian benar, 
kalau tidak sadja menuntut dja- 
sa-djasa pengangkatan kapal, teta 
pi disampingnja pembajaran be- 
rupa barang? kapital, demikian 
kata Rondonuwu. 

Dalam  konperensi pers “tersebut 
para anggota parlemen selandjutnia 
mengemukakan pasal2 berikut: 1. In- 

donesia telah menjusun sebuah un- 
dang2 “mengenai penanaman modal 
asing, jang segera akan dinjatakan 
berlaku, akan tetapi jang belum da- 
pat memberi faedah kepada  Dje- 

sebelum terlebih dahulu di- 
tanda-tahgani — perdiandjian — perda- 
maian. 2. ..Psychologis” rakjat Indo- 

nesia tidak ingin melihat Djepang di 
persendjatai kembali, perasaan2 de- 

mokratis dari rakjat Djepang,  de- 
mikian U.P. 3. Setjara perseorangan 
rombongan berpendirian bahwa ne- 
gara2 Asia harus diberi kesempatan 
lebih luas untuk turut serta “dalam 
konperensi2 internasional, djuga ter- 
masuk soal konperensi politik mte- 

ngenai Korea, tetapi rombongan ber 
pendapat, bahwa Indonesia hendak- 
nja djangan mendesakkan demikian. 

Mengenai jang terachir ini, lebih 
baik djika diserahkan kepada Indo- 
nesia. (U.P.-A neta). 

Patel Didesak Kanan-Kiri 
Utk Lekas Achiri Perang Indo-China, Laniel 
Sedia Berunding Kalau Ho Chi Minh Minta 

mengenai masalah Indo China di 
bekas perdana menteri 

Indo Chi- 
kawan2nja . menjaran- 

jang berikut: 

Resolusi komunis. 
Resolusi golongan ' komunis, 

jang diadjukan oleh Jacgues Duc 
los dan kawan2nja, menghendaki, 
supaja parlemen  menjadari per- 
lunja lekas dibuka perundingan2 
dengan Republik Demokrasi Viet 
.Nam (Ho Chi Minh) untuk meng 
'achiri peperangan dan untuk me- 
rundingkan  perdjandjian perda- 
maian. Resolusi ini selandjutnja 
minta supaja parlemen menjalah- 
kan dan mentjela politik Peran- 
tjis di Indo China jang sekarang 
ini dan dalam hubungan itu tidak 
memberikan suara  kepertjajaan 
kepada pemerintah. 

Djawaban Laniel, 
Sebagai djawaban, perdana mente 

n perundingan2 mengenai ganti 
jl. di Djakarta. 

. 

Suku Ambon 

Di Nederland 
Harus Di-Insjafkan Bah- 
wa Mereka Baik Kem- 

bali Ke Indonesia: 

Kata Drees 

MENDJAWAB pertanjaan2 ig 
dikemukakan oleh para anggota 
Tweede Kamer dalam  pemanda 
ngan umum mengenai anggaran 
belandja negara, wakil perdana 
menteri Belanda, dr, Willem 
Drees tentang masalah suku Ami 
bon menerangkan, bahwa kabinet 
Belanda jang lebih dahulu dari 
pada kabinet sekarang telah mem 
beri keterangan2 jang djelas ten 
tang persoalan ini. Bukanlah pe 
merintah Belanda dalam hal ini 
tidak berbuat apa-apa, demikian 
Drees jang mengatakan kemudian 
bahwa pertanjaan jang dihadapi 
oleh pemerintah Belanda dewasa 
ini ialah apakah Belanda masih 
dapat berusaha untuk ' memptr- 
oleh”sesuatu hasil jang rieel, su 
paja dapat dibentuk negara2 
bagian di Indonesia. 

Dinjatakan selandjutnja  pen- 
dapatnja, bahwa mereka jang 
memberi bantuan baik moril mau 
pun materieel kepada suku Am- 
bon itu ada baiknja djika-: mereka 
dapat menginsjafkan kepada su- 
ku Ambon ini supaja mereka ber 
sedia pulang kembali ke Indone- 
sia. Untuk pemulangan kembali 
orang2 ini terlebih dahulu harus 
diadakan perundingan dengan fi- 
hak pemerintah Indonesia, demi- 
kian Drees. 

Mendjawab pertanjaan2 ten- 
tang Irian Barat, Drees mengata- 
kan, bahwa pemerintah Belanda 
tidak dapat mengemukakan soal2 
jang baru mengenai masalah ini. 
Ditegaskan, bahwa Irian Barat 
harus diperkembangkan. Dengan 
Indonesia dewasa ini tidak akan 
dapat diperoleh persetudjuan me- 
ngenai masalah ini, sehingga oleh 
karenanja pemerintah Belanda ti 
dak dapat mengemukakan hal2 
jang baru tentang Irian Barat, de 
mikian Drees jang pada achirnja 

| menjatakan tidaklah dapat diha- 
rapkan ' bahwa Indonesia akan 
dapat lebih baik memperkem- 
bangkan Irian Barat daripada Be 
landa. (ANP) 

Italia Akan 
Tetap Siap 

golavia Di Tarik 
Mundar 

PERDANA MENTERI Italia, 
Giuseppe Pella, dalam sidang ka 
binet hari Selasa menerangkan, 
bahwa selama Yugoslavia tetap 
mempertahankan pendiriannja 
menolak penarikan mundur 
sukan2-nja dari kedua perbatasan 
Trieste sebagai jg diusulkan oleh 
Italia, tindakan2 persiapan2 akan 
tetap diadakan oleh Italia didae 
rahnja, 

Komunike resmi jang telah di- 
siarkan setelah diadakannja si- 
dang kabinet hari Selasa mengata 
kan, bahwa Pella pilih diadakan- 
nja tindakan2 diplomatik untuk 
melaksanakan keputusan Ingge- 
ris-Amerika pada tanggal 8  Ok- 
tober jang lalu. Ta menambahkan, 
bahwa usul Italia untuk mengura 
ngi ketegangan mengenai masa- 
lah Trieste dengan menarik mun 
dur semua pasukan2 dikedua be- 
lah perbatasan, telah mendapat 
persetudjuan dari pemerintah2 ne 
gara2 barat. (AFP) 

P. S5. L, MASJUMI DAN KA- 
THOLIK ADJUKAN INTER- 

PELASI. 

Pada hari Senen PSI, Masjumi dan 
Katolik telah. mengadjukan suatu 

usul interpelasi mengenai soai AURI 
dan peraturan pemerintah tentang 
reorganisasi pertahanan -dan ' pimpi- 

nan. Usul. interpelasi ita ditanda- 

tangani oleh Soebadio, Sastrosatomo 
(PSI), mr. Kasman  Singodimedio 
(Masjumi),  Djerman Prawirenegara 
(Masjumi), mr: Hamid  Algadris   

ri “Joseph Laniel menjatakan dalam 
pidatonja, bahwa Perantiis bersedia 
berunding untuk mengachiri pepera 
ngan di Indo China apabila pihak 
Ho Chi Minh minta berunding. Di 

katakannja, bahwa  Perantjis tidak 
maw. dilemparkan keluar Indo Chi- 
na, akan tetapi bila pemimpin2 Viet 
Minh sadar, bahwa mereka tidak 

dapat menang dan minta berdamai, 

maka Perantjis dan negara2 anggota   Uninja di Indo China bersedia mem 

'(PSI) dan mr. A.A. Soehardi (Ka- 
'tolik). 

  

pertimbangkan 
ding itu. 

Selandjutnja Laniel memberi dia- 
minan, bahwa dalam persetudinan2 
antara Perantjis dan Amerika Seri- 
kat tidak ada keterntuan2 jg mengi- 

| kat mengenal pembukaan  perundi- 
Ingan2 perdamaian, (Antara), 

kemungkinan berun- 

Sebelum Pafukan Ju- — 

pa. 

  

Ta 

pas
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: Mempererat IHubungan Dengan Rakjat 

Mt ae Aan Salah suatu pokok atjara pemerintah sekarang ini, me- 
nurut menteri Tobing ialah merapatkan lagi hubungan pemerintah de- 
ngan rakjat. Untuk penglaksanaannja, demikian menteri Tobing, akan 
diusahakan pertama-tama mentjukupi kebutuhan rakjat jang utama da- 

. Bagi pendapat kita, setiap “usaha untuk memperbaiki 
kehidupan dan perekonomian rakjat, adalah suatu hal jang terpudji. 
Tetapi bila usaha tadi adalah dimaksud sebagai ,pantjing”-utama untuk 
merapatkan rakjut kepada pemerintah — jang dikatakan telah renggang 
itu — zonder disampingi lain-lain tindakan /ahir jang bisa mengambil 
hati rakjat, kiranja usaha tadi hanja akan setengah-setengah berhasil 
sadja. Sebab sudah. mendjadi kebiasaan: kebutuhan perut sesudah di- 
puasi, gampang orang terlupa kepada jang memberi kepuasan tadi. Te- 
tapi sesuatu kepuasan hati, biasanja akan lebih lama terasa dan akan 
lebih mengeratkan pihak jang diberi kepuasan dengan pihak jang mem- 
berikan kepuasan itu. 

G Djadinja, kalau hanja perut rakjat sadja jang dipenuhi, 
hasilnja tidak akan demikian memuaskan kalau tidak di-iringi dengan 

  

  

Eksport Gula Kita 
Semendjak Bulan Agustus Dilakukan 
Setjara Besar2-an: 80 Pet. Dari Eksport 

DENGAN KAPAL ,Willem Ruys” kini dalam perdjalanan 
kembali ke Indonesia dari Nederland Mr. Pri Sosroatmodjo, ketua 
dari Persatuan Pedagang2 Gula Indonesia (Indonesische — Suiker- 
handelaren Bond) dan direktur perusahaan ,,Pharmasi Indonesia” 
sesudah tinggal sebulan lebih di Eropa. Dalam keterangannja ke 
pada ,,Antara” di Amsterdam Mr. Pri Sosroatmodjo  menjata- 
kan, bahwa dalam kedudukannja sebagai ketua Persatuan Peda- 
gang2 Gula Indonesia ja di Eropa telah menjelidiki pasar2 gula 
dan mentjari hubungan supaja, Indonesia dapat  meng-eksport 

| gula lebih banjak ke Eropa. - SK 

    

Ps Banten da na SEE bb Ja HA 

MAGELANG 
DAERAH M.M.C. HANGAT 

LAGI. 
Diperoleh keterangan, bahwa pen- 

duduk desa Pantjuran Setjang Ma- 

  

  

1 13 1 "EL DJAGO KAPUK ADU 1 1 an. : OA 1: 1 elang na W 2 : am soa perekonomian Th, 1 953 Dipegan g Oleh PPGI gel Ang NN dead bal aa Mena AE AN 
dengan kepindahannja 

Maj. Soeharso, ketua PSIS ke Ban- 
dung, maka pada hari Kemis, tgl. 
29 Okt., djam 4.30 dilapangan Sta- 

dion Smg. akan dilangsungkan per- 
tandingan sepakbola djago2 kapuk, 
jaitu pertama Kes. Staf Divisi 

bersendjata ' dari M. M. Kompleks. 
Seorang berpakaian setelan kuning, 
berpitji dan memakai bintang serta 
bersendjata pistol dan beberapa orang 

lainnja jang tidak diketahui djumlah- 
nja menunggu diluar, Dengan me- 

nodongkan  pistolnja ” menanjakan| pSIS dan kedua Kes. SSS — Sisa smana polisi desa”, gerombolan ini|pSis, Karena djasa?nja Maj. Soe- 
merampas pakaian penghuni rumah | harso kepada PSIS terutama keluar- 
dan 1 Ljintjin emas. Kerugian selu- ga Ps. SSS, dimana Maj. Soeharso 
ruhnja ditaksir seharga Rp. 1.000. mendjadi angg. kehormatan, maka 

MENINDJAU M.M.C, angg, SSS diandjurkan untuk  me- pemberian kepuasan hati kepada rakjat. Dan kepuasan hati ini haui: pink | Na Let. Kol. Sarbini komandan Resi- jungi andinga La bisa ditjapai kalau diwudjudkan dengan Saba un gal akanan Dinjatakan, bahwa. semendjak men 13, residen Kedu R. Muritno aa Tan PP LAN MEA jang bisa mengambil hati dan menanam simpati rakjat. Terutama tinda- bulan Agustus jang lalu,  jaitu dan bupati Magelang, 3 wartawan kan-tindakan alat-alat pemerintah, dan jang amat terutama tindakan Sesudah — diadakan — konperensi | Jogja dan 1 dari Magelang selama SKAATS: A.H. BAKER DJUA- serta sikap alat-alat kekuasaan pemerintah terhadap rakjat: itulah jane | Sula sedunia di London, Indone j : gi 4 hari berturut-turut. ialah pada " 'SKAATS DUNIA 5 Tio “Memiaa aa A Pill. wondah tingsinia uan Ketan sia telah memulai dengan eksport | Pada matan, Muay hg ia Sanu Pan enak tuan Ah tanggal 26, sampai 29 Oktober ini Ma Na ea 1G 

: kepada pemerintah itu sendiri. Dan berbarengan dengan itu: erat dan | Ula setjara besar2-an.  Semen- Kepala Polisi pepunsi pig Nee na Kena ea 2d akan mengadakan penindjauan ke: 1 ' Hanya "3 Ang : 2 
3 renggangnja hubungan rakjat dengan pemerintah itu! : djak bulan “itu Indonesia telah DIAM DUABELAS LEWAT bung dengan Pe nomNg “ NS epo Tia Talang re “ Pas daerah Merbabu Merapi Compleks. on, 2.93 Yg an 3 -. Ka 

pepes Dena te ba Sudah mendjadi pengetahuan umum, bahwa hingga “| berhasil meng-eksport 90.000 ton LIMA MENIT”. pem an Pe aa 1s Ap ang k ah “Polisi denga Lahan Maksud kundjungannja itu adalah | Seksi ga Pagu Ta rol 
kini, Manik dn menK Maka enanotad alat kokuakan. bemernteh (gula. Sebagai diketahui, didalam Ka udin lowat irma Lusedang berrja ap-tjakap Ta tuan Lac Na ah - Tn nan menjaksikan keadaan rakjat ditem- rekord baru dunia alam ro 

5 film me- Priangan jang lama, tuan Mu an dari Kedija saan anaung dan Tuan pat jang dikatjau oleh gerombolan skaats djarak 7312 mil dalam 

  

jang Sikapnja seolah2 sewenang-wenang sadja "terhadap rakjat umumnja. 
Mulai tjara mendjalankan kendaraan-berat didjalan raja umum, hingga 
Sampai tjara-tjara ,,memasuki suatu rumah jang kosong”, andri kartjis 

menit” adalah sebuah konperensi gula internasional di 

ngenai penghidupan Hitler jang London tu kepada Indonesia te Enoch sebagai tuan rumah. 
  lah diberikan  guota sebesar jdibuat oleh Rapid Film di Djer- 

waktu 1 djam 52 detik. Rekord M. M. Compleks. Kapten Hardjo- 2 2 2 
lama dipegang oleh djuara Italia kusumo dari bagity V Res. 13 me- 

Gidepan loket bioseoop atau kereta-api d.l.I. Soal kehidupan sehari-hari 1250.000 ton untuk setahunnja se Iman dengan Herr von Schenk se ne —.. TAM 2D ama 03 aka nerangkan, bahwa selama penindjau- G. Venanzi. Bt jang berhubungan dgngan yakin sikap sementara anggota2 alat ke- |lama tiga tahun. Karena  guota | bagai Samara. Film tersebut g 255 2 F z Eee 8$ De iaSah Ed 2 Pa an ea Pan PA Pen 4 - Pan Si uasaan pemerintah tadi | anjak jang menjakiti hati rakjat. Kaftan dak e Yan 2 ketiif oleh" pemerini 3 Ban : Bata .. 3 aa 3 4 am makan SC SS eri hiburan engan pertundjukan ada 1g. &. t.. jbi. dilapangan j tida ini dianggap ketjil c p bersifat dokumenter dan banjak Na» Va Ko& ob Dum & hu w Ta 3 -.. dagelan ketoprak “dan  bioscoop.' Wedaridjaksa Pati — dilangsungkan dikata malahan mau ,,memperlihatkan kekuasannja” sadja! 
— — — — — Mungkin gugatan diatas ini, akan- dikesampingkan 
orang dengan djawab: ,,ah, buat apa posingkan soal remeh-temeh sadja!” 
— Bagi kita, djustru soal remeh-temeh, soal ketjil-ketjil jang rapat hu- 
bungannja dengan kehidupan rakjat sehari-hari: itulah jang teramat pen- 
ng! Karena soal tadi akan selalu mendapat perhatian rakjat, dan akan 

  

tah Indonesia, hingga kini peme 
rintah Indonesia belum mengam 
bil keputusan untuk menerima 
baik putusan konperensi gula in- 
ternasional itu. . 

Menurut Mr. Pri Sosroatmodjo 

mendapat petundjuk2 dari sauda- 
ra Eva Brayn jaitu Frau Fege- 
lein bekas isteri seorang opsir 
tinggi SS jg atas perintah Hitler 
ditembak mati. Banjak scenes da- 
lam film ,,Djam  duabelas Jewat   
  

DJOGJA 
PINDAH KE DJAKARTA. 
Mulai tgl. 5 Okt. 1953, Madjlis 

  

TETAP PADA PENDIRIAN 

pertandingan sepakbola antara Kes. 
PS ASOR Smg, dan Kes. P.S.W. js. 
kesudahannja 3—2 untuk kemena- 
ngan ASOR. 

TJATUR : RONDE KE 30 ME- 
RUPAKAN RONDE TER- 

Akan turut serta Slamet Koordina: ! 
tor Djapen Kedu, PDM dan pihak 
kepolisian kabupaten Magelang. 

  

  2 mendjadi pengukur bagi sikap, geestes-instelling, affiniteit dan simsati : : : 2 ta : : : 1 aa | cakah Kara meabekal La Hn ibn an Pia Ba selandjutnja, dalam tahun 1953 |lima menit” terdiri dari kehidu- | Pengadjaran dari Pusat Pimpinan . SEMULA. ACHIR 
: ketjil-ketjil itulah jang menentukan!). Itulah sebabnia m- ka iatra soal- hingga permulaan tahun 1954 Jpan prive dari Hitler dan tulisan? Muhammadijah telah dipindahkan Mengusahakan suatu uni- Masih ada tai2 ji: g soal ketjil itu tadi jang kita mintakan perhatian sepenuh-penuhnja sia, Indonesia kira-kira akan dapat surat kabar jang dahulu dilarang ke Djakarta dengan diketuai oleh | versitet. kian dilanta pariaiZ jang 
Oa ea En anpak P Dan bita dalam soal-tadi, bisa terdapat pengertian jang | Meng-eksport gula lebih kurang |dari peredaran oleh Kementerian sdr. Sardjono. Mengenai soai? jang| Ag malam tgl. 25 Oktober 1953 Dalam daftar sementarz P baik dari pemimpin-pemimpin alat-alat kekuasa: Pengeruan jang 1559:009 ton, Untuk tahun2 jang | Propaganda dibawah kekuasaan | bersangkut-paut dengan urusan pe- N : sa. ISIARA Pe ae Pe KENA , aik dari pe pin-pe pin alat-ala uasaan pemerintah, dan se- 2 » U IN Na ai Pa lo! Windokan? mula sekarina dikuasa-: fengan bertempat di kediaman Ba- ARAN R.R.I. TRITUNGGAL jhan pertandingan tjatur di Zurich, landjutnja mereka bisa memberi keinsjafan kepada para anggautanja jang | akan datang djumlah tsb. akan |Goebels sedang sebagian lagi Ea Pa ade tarcah.t Pak Wali Kota Surakarta telah di- Smyslov adalah paling atas, dan ia- e wungkin masih ada jang kurang insjaf, itulah suatu langkah jang madju |tergantung daripada produksi pa menggambarkan kehidupan ,,Fuh (kan penuh kepada Madjlis tersebut | akan bakaukk Panitya Pendiri |“ Seriakine, 30 Ciktoker (A53: Ap geng Manga mega ag 
6 sekali. Dan jakinlah, bahwa selandjutnja simpati rakjat akan datang de- berik2 gula di Indonesia jang se rer” di Berchtesgaden. Pemuta- Pn USA Pena At an Universiteit di Surakarta. Perte- Djam 06.10 Bolero: 06.45 Carroll tang Betwinoik dengan Ie angka Fe : ngan sendirinja, dan akan lebih eratlah hubungan rakjat dengan peme- | makin lama semakin baik. Dinja |ran film tersebut direntjanakan - an na asean muan itu diadakan untuk mende-|Gibbons: 07.15 Warna-warni pagi: ditjapai dalam ronde ketiga puluh : rintahnja!! takan, bahwa dari 90.000 ton dalam empat puluh bioskop di- Ba “Ingarkan laporan dari suatu utusan |07.45 Samba, 13.15 Fellix Mendels- ini, dan merupakan ronde terachir. : gula jang di-eksport Indonesia kota2 Djerman Barat meskipun : jang terdiri dari S orang ialah sdr.2|sohn, 13.40 Instrumentalia: 14.00 Kemudian menjusul nama2 Keres E semendjak bulan Agustus jg lalu, |kepastian dari sensur di Wiesba- PEKALONGAN Soetono, Durjat dan Warsito jang | Hiburan siang hid. O.K. Rajuan Ti-, menempati tempat kedua, Reshevsky 4 K b Kot BAJI BERLIDAH TJABANG  diantaranja 15.200 ton di-eksport |den belum lagi Giberikan apakah me MENIADIaU SARANG baru? ini telah menemui pimpinan| mur: 17.05 Taman Peladjar: 17.45 ketiga dan Bronstein keampat ma- 

j oi ar Gg: EMPAT DAN BERDJARI ke Inggris dan 30.000 ton kelfilm itu boleh diputarkan atau ti- g - “Gadjah Mada di Jogjakarta. Pada| Penghantar minum teh: 18.15 Yja- sing2 memperoleh 16 angka. Petro- : PENGATJAU. di- |haja Kemala: 18.30 Orkes Residzn- sian menduduki tempat kelima de- 

  

    24 BUAH. 
Hingga kini masih hidup seorang 

baii jang lidahnja bertjabang  em- 
pat, berdiari 24 buah, jaitu . pada 
tiap? tangan dan kakinja terdapat 6 
djari, kelamin lelaki dan kantongnja 
sebesar bola (mainan kanak2). 

Anak tsb. dilahirkan pada tg. 20- 
10 jl. oleh mBok Wari penduduk 
daerah Ketjamatan Sragi Bgrat Daja 
Pekalongan. Anak baji tsb. adalah 
jang ketiganja. (Antara). 

MOHAMMADIJAH MENG- 
ADJUKAN TJALON. 

Dari kalangan jg berdekatan di 

dapat kabar, berhubung dengan ada 
nja penijalonan panitya pemilihan 
umum Kota Besar Semarang jg ba 
ru2 ini dibitjarakan, fihak Moham- 
madijah menganggap perlu untuk 
mengadjukan tjalonnja pada Wali 
Kota Semarang untuk ' maksud tsb. 
Tetapi kalangan tadi menjatakan, 
bahwa Mohammadjjah bukan suatu DJUMLAH PABRIK ROKOK 

  

| India. Dinjatakan, bahwa eksport |dak. (Ant.-Features) 
gula Indonesia ke Eropa teruta 
ma dipengaruhi djuga oleh ada 
nja produksi ..bietsuiker”  dine- 
geri2 Eropa. 5 

Mr. Pri Sosroatmodjo — menjata- 
kan, bahwa Persatuan Pedagang? 
Gula Indonesia didirikan semendjak 
Agustus 1951 dan kini mempunjai 
lebih kurang 50 pedagang? gula In 
donesia jg besar. Perusahaan2 jg ter 
gabung dalam PPGI itu kini semua 

nja tiap bulannja mempunjai omzet 
sebesar 80 djuta rupiah, dan dalam 

  

  

LULUS MENTJAPAI GELA- 
RAN APOTHEKER. 

Letnan Moh. Kamal Korps Ke: 
sehatan Angkatan Laut (pharma- | 
cie) telah lulus udjian apotheker 
pada Universitet Gadjah Mada 

pat gangguan 

Sebagaimana - sering diberita- 
kan, diwilajah: Kabupaten Peka- 
longan Timur senantiasa menda- 

dari gerombolan 
Tajib cs, jang hingga kini sukar 
diambil tindakan. Berhubung de- 
ngan itu pada tanggal 24-10-1953 
Buapti Pekalongan dengan di-iku 
ti oleh beberapa instansi, Polisi 
Negara, Militer dan sipil pergi 
menindjau sarang gerombolan ter 
sebut jang letaknja dihutan2 pan 
tai laut Udjung Negoro. Penin- 

pokoknja dalam pelaporan itu 
gambarkan masih adanja banjak ke- 

sulitan2 mengenai didirikannja Uni- 
versiteit di Surakarta dalam hubu- 

ngannja dengan Gadjah Mada di 
Jogjakarta. Kemudian oleh Panitya 
ditentukan tetap pada prinsi, se- 
mula jalah mengusahakan berdirinja 
suatu Universiteit di Kota Surakar- 

bentuk jang bagaimana Uniser 

'di Surakarta itu nanti, akan discsuai 
kan dengan keadaan Gocenten jang 
ada di Surakarta. 

ta. Adapun matjam apa dan “engan !    

  

tie: 19.30 Irama Langgam dan Kron 
tong hid. O.K. Tjahaja: 20.36 Ta- 
nja Djawab  dengan- Dr. Parjono: 
20.45 Jeanette Mac Donald dan Nel- 
son Eddy: 21.15 Langgam Malayu, da. 
hid. O.H. Penghibur Hati: 22.26 Hi- | Dua party jang masih tertunda ja- 
buran malam hid. Melati Kusuma, Jah antara Euwe dan Bolesiavsky 
23.00 Tutup. dan Szabo melawan Kotov. 

ngan angka 15, sedang Euwe bekas 

| Gjuara tjatur dunia, menempati teni- 
pat ke-15 dengan memperoleh ang- 
ka 114 dengan 1 party jang ditun-   
    —aa— ema Surakarta, 30 Oktober 1953: ! 

Djam 06.03 Lagu2 Arab: 065.15 
Maluku, 07.15 The Calypse Serena 

ders dan The Hawaiian Serensders: 

kes Dupa Kentjana Irama Masa dil: 
07.45 Yermainan piano dan clarinet: 
12.05 Instrumentalia, 13.15 Soal di- 

  

partai, tetapi suatu organisasi, hing - 3 tahun 1953 ini 804 dari eksport! £ : Pan ia: : tidak $ Dalam pertemuannja Bapak Wali 07.45 Instrumental: 13.45  Rajuan cakir. ah t: a' 5 Hibu- ga permintaannja tadi tidak dapat DI KARESIDENAN SMG. Zula Indone “dki Dah belas fakultet kedokteran, kedokteran Bgn Perpu Oilakokan 5 Kota dengar Menteri P.P: & K. Mr. siang oleh OK. Murni: 1705 Kie. Na Pn Pena sala 
dikabulkan atau dikatakan tidak te| Dari fihak resmi didapat ketera- fan? tsb. Direntjanakan oleh PP/ Sigi dan pharmacie. Ini adalah je. ks Na tai Hai gaya Moch. Yamin baru2 ini di Djakar- nengan gadon: 17.45 Klenengan ga- Taman daan. ITAK Beberapa Ini 

| yak, ngan, bahwa djumlah paberik2 r0- GI untuk mendirikan bank tersendi| Pertama-tama mentjapai gelar (ag ban sama 5 ? Mega “Ita, telah disarankan oleh Menter' | don (landjutan): 19.30 Pilihan pen- bayan jang kita kenal: 18.00 Musik HARI PAHLAWAN kok jang ada di karesidenan dalam sj ntuk keperluan pedagang? gula apotheker. kas na | en La & unan PeTi- | intuk meneruskan usaharja mendiii | dengar: 20.30 Sudharnindito dengan pallet: 8 Menwa dengari 
.. 10 NOPEMBER. bulan Agustus 1953 ada 119 buah yrgonesia itu. Perlu diketahui, bhw 2gp NS NN kan Universiteit tersebut, jang se-j temannja: 20.45 Wedaran Maha Ba- iringan Kel. Irama Masa: 19.40 Ka- Panitya Hari Pahlawan 10 No-|jang masing2 terletak di Semarang hingga kini gula jg dihasilkan oleh KOMPETISI PELTI. - - Ne e Pe ijam. Isuai dengan daerah itu. Dalam hal rata: 21.20 Lagu2 Indonesia roleh mecape  Pa sa ba Sp 1.4 

pember telah terbentuk di Kp./93 buah, Kaliwungu 17, Kendal 4, paberik2 gula Indonesia diambil se Kesudahannja kompetisi Pelti Pe PETaNG Jaman ketjuali da-| ini telah disanggupkan, bahwa Pe-R.O.S: 22.15 Sandiwara Radio: ana Pekan One IG130 
: Djangli Semarang: dengan susunan | Weleri 10, Sukoredjo 1, Bodja 3, muanja oleh NIVAS (Nederlands In sbb: TCS I “pat mengetahui situasi daerah hu | merintah Pusat akan memberikan | 23.00 Tutup. nana aran Sob OK NA Wak 

Ambarawa 9, Tuntang 1, Salatiga :pada tgl. 25-10   tan ditepi pantai jang sering di- subsidie.   Adapun matjam Universi- pengurusnja “sbb.: penasehat: Sdr. : Nor Gonesische Vereniging voor de Af- IL 5—0: DBC II — PTS HH Jogjakarta, 30 Oktober 1953: na: 21.15 Obrolan Pak Besut: 21.30 e R.N. Soerjoatmodjo, Sdr. Sastrosoe- 3, Demak 3, Purwodadi 6, Wirosari Suiker) dan perusahaan? pe Th Src v “Pre ID buat sarang gerombolan, djuga teit jang dianggap sesuai deugan ke- Diam 06 30 “nia Nusantara: Da ikan Ga kU 
marto: ketua: Sdr. A. Soebrata, Sdr. 9, Ungaran 1, Bringin 2, Grogol 3, dagang gula Indonesia, maupun Be | Aya bari Min sd tan ken Imengetahui tjara masjara-|adaan Surakarta dan adanja ke-!06.40 Orkes Andre Kostempete de. KUNING Oa Dhnalan Mataram Sumanto: penulis: Sdr. S. Achmad, Wedung 2, Kradenan 1, Penawangan janda serta Tionghoa jg hendak Atijara hari Na Fed “ kat nelajan mendjalankan peker- mungkinan2 tenaga pengadjar ialah Lngane Selada: 07.10 Hidangan 5 Kandiutan). 23.3 ana Ae Setan 
Sdr. S. Moeljana dengan dibantu be (Purwodadi) 1, Kuwu 2, Godong 2 mengeksport gula 'itu, semuanja CEO Maa VE Tdjaannja disepandjang pantai.  faculteit2 Hukum dan Ekonomi, SOP agan or- | jutan): 23. p. 

  

berapa orang lagi. buah. 

  

Mulai tg: 15-10-1953 telah berpindah dari 

stee R. IL II SOLO 
ke 

P. D.M. SRAGEN 
SURATMO 

: Kapt. Infanterie 

  

  

membeli gulanja dari NIVAS tsb. 

     

Dengan ini saja menghaturk an banjak terima kasih atas per- | 
tolongan tuan : 

“Tabib M.S. RAHAT 
SETERAN 109 — SEMARANG. 

jang telah mengobati penjakit saja WASIR (ambeien), dan kini 
sudah sembuh dengan puas diobati dalam tempo 12 hari dan ZON- 

DER OPERATIE. 
Dan saja berbangga hati jang mana tuan Tabib telan garantie 

bahwa penjakit wasir itu tidak akan datang (timbul) kembali. 

: : Hormat saja. 
MC. SOEHADI. 

Desa Prambatan Lor No. 85. 
Ketjamatan Kaliwungu di 

  

BARANG KLUAR 
PINTU 

(0BRAL BESAR) 

  

        
             

    

— DKA Il: PTG — PISII. Ce 

SURAT PUDJIAN 

  

  

ketja kap an 

  

  

  

WEEKPSTAKE IMS 
PE EN NP ANN NA BMT AE 

Djua « “djuara Djateng, Djabar dan Djatim saling beradu 
mengemudi 

  

2 AA 140 MOBIL 
& - Horan 2.9 akan berlomba dalam : 

” Diselenggarakan oleh 

      

22 NOPEMBER 1953 

RALLYE (Betrouwbaarheidsrit) 

JAJASAN 17 AGUSTUS 
: IKATAN MOTOR SEMARANG IMS 

1 Dibawah pengawasan : IKATAN MOTOR INDONESIA IMC 
SWEEPSTAKE diselenggarakan oleh Ikatan Motor Semarang 

dibawah pengawasan Notaris R. M. Suprapto 
PENDAPATAN UNTUK : 

JAJASAN 17 AGUSTUS (Pembangunan 

A 

perkampungan peladjar) 

  

PALANG MERAH INDONESIA (Pembangunan sanatoriu tuk kanak- Ke RUMAH SAKIT TIONG HOA IE WAN. BNN 
JAJASAN GEDUNG2 SEKOLAH KUDUS ( Pembangunan Gedung2 Sekolah ) 

Para pembeli lot diberi 

3 KEMUNGKINAN MENDAPAT HADIAH UTAMA 

« MOBIL HILLMAN MINX satoon 
("EMENANG UMUM 1) 

SEPEDA MOTOR VELOCETTE 359cc 
("EMENANG UMUM 2) 

  
        
        
  

2k 

  

» TIDAK MEMBUANG UANG 
DAN WAKTU ! 

  

M. S. RAHATL 

       
Suatu tjeritera jang memikat dari 
permulaan la Kebab Aan da F " Sg » 2» i ' Ky » perlawanan antara kedjahatan Seteran 109 — Semaran 2. Te l EDA MO OR Z U N D A f Pp : ea Lea Penuh dengan | Tabib jang Tw aan di aj Pt 250 CC ipu muslihat dan pertempuran | donesia dan dapat banjak pudji- Sil k Kk 2 J ilakan (PEMENANG UMUM 3) an. Specialis untuk Wasir (Aam- 

beien) ASTHMA KEPUTIAN, 

IMPOTENTIE dan lain2 Pe- 

njakit. ZONDER OPERATIE. 

Dj. bitjara (Pagi 9—12 
1 (Sore 5—7 

AR EA TE LE AL LM 

jang spannend dan dahsjat ! 
sGAK HOEI1” 

Satu buku tebal tamat bergam- 
bar, tertjetak kertas halus dan 
indah. Harga Rp. 12,50. 
TERDJUAL LUAS DI TOKO: 
BUKU SELURUH INDONESIA | 

Isaplah lagi! TN 
Ini adalah Senator bukan 
Tuan sadja jang menikmatinja ! 
Djuga kawan-kawan disekeliling 
Tuan akan menghargakan 
harum-semerbak jang disebabkan 
oleh tiap tjerutu Senator 

SENATOR 

jo Ser barang jang berharga antara lain : 
TS CYCLEMASTER, 1 BROMEFIETS SOLEX, 1M 3 2 KETJIL, 2 RADIO BESAR, 1 RECORD CHANGER GARRARD RECORD CHANAN NAPAN BSA, 5 SEPEDA, PERABOT - PERABOT KAMAR , 

1 SCOOTER TERROT 

5 RADIO G.F.C. 
1 RECORD CHANGER THORENS, SE. 

LENGKAP, D. L. L. 

Harga Lot Rp. 5— Sehelai 
: PILIHLAH ANTARA NOMOR - NOMOR START 1 S/D 140 

SENTRAL PENDJUAL SWEEPSTAKE : 

  
  

TELAH TERBIP ! 
»lash Gordon Di Tartaruss 

   

    

Sekretariat Panitya Sweepstake I M $, Bodjong 140, Tilpon 1451 (Biro Tehnik M. N. Verberkt), Semarang,   

     Royal Select Succes 36 :, G : 1 1 
ena HON Ka orang kupu2”...... 2 & Rp. 150 A Rp. 120 A Rp, L— (Poswesel Pembelian Lot - lot Sweepstake disertai Rp. 0.50 porto) 
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Laporan Isi kar VI 

nia Belum Mampu 
Dirikan Industri Besar 

— Ruma 

   otan Teratur Thd Barang2 
Bikinan Amerika : 

(Oleh: Sugiono) 

APABILA “DIBANDINGKAN dengan negara-ne 

. Pemboik 

Timur lainnja terutama Tjekosio wakia, Rumania adalah salah sa- 
tu negara jang boleh dikatakan terlalu lambat madjunja. Apabila 
Yjekoslowakia telah dapat berhasil mendirikan pabrik-pabrik besar 
dan industri-industri penting, maka Rumania ini baru dapat me- 
mulai dengan usaha membuat alat-alat untuk keperluan dalam 
negeri jang masih belum dapat mengimbangi kemadjuan Tjeko- 
siowakia. Sata-satunja pabrik jang termasuk besar dan penting 
jalah pabrik pembuat lokomotief dan gerbong-gerbong kereta api. 
lai sadja produksinja baru dapat dipakai untuk keperluan dalam 
negeri sendiri dan tidak dapat di-export kenegara-negara lainnja. 

Gunung Rindjani di Lombok, Gunung | 

(met di Djawa-Yengah dan Gunung 
Anak Krakatau diselat Sunda. De- 

  

Mesin-mesin jang dipakai dida 
lam pabrik2 sendiri pada umum 
nja didatangkan dari' Russia, Tje 
koslowakia dan Djerman Timur. 
Sedikit sekali mesin2 itu jg ber: 
asal dari Rumania sendiri, dan 
kalau ada hanja berupa mesin2 | 
ringan sadja. Hal inipun diakui | 
sendiri oleh pemimpin2 pabrik 
jang mengatakan, bahwa sebagi- 
an besar dari mesin2 jang dipakai 
didalam pabrik2 adalah bikinan 
Russia. : 

Kalau menurut gelagatnja ke | 
mampuan untuk mendirikan in- 
dustri2 besar memang sangat ke- 
tjil bagi Rumania, meskipun usa 
ha ke industrialisasi setjara besar 
besaran sudah nampak ada. Apa 
bila dapat, industrialisasi setjara 
besar-besaran tidak akan dapat 
dilaksanakan setjara tjepat. Ha- 
nja untung bagi Rumania sendiri. 
bahwa meskipun industrialisasi 
setjara besar-besaran tidak dapat 
dilaksanakan, namun Rumania 
tidak akan merasa berketjil hati, 
karena Rumania adalah satu2-nja 
negara di Eropa Timur jg mem 
punjai kekajaan berupa sumber | 
minjak jang hasilnja tjukup utk. 
membeajai negaranja. 

Irupanja Rumania 

telah memakai sepatu, dan djumlah 
tsb makin lama makin meningkat, 
sehingga pabrik sepatu tsb merasa 
perlu untuk mempertinggi produksi- 
nja lagi sehingga dapat mentjukupi 
kebutuhan rakijat. 

£ Jasinjur2 dari Russia 
dan Djerman Timur. 

| Selain dari pada memang sa- 
ngat ketjilnja kemampuan 
membangunkan industrialisasi se 
Itjara besar-besaran, memang rupa 

ini masih sa- 
agat kekurangan akan achli-achli 
teknik. Saja dapat  menjaksikan 
sendiri bahwa banjak achli2 tek- 
nik Russia-jang memimpin peker 
idjaan2 jang penting dalam lapa 
agan pembangunan. Djuga tidak 
Timur jang bekerdja di pabrik? 
|dan perusahaan2 lainnja. i 

Djadi selain dalam lapangan 
kemiliteran jang masih mengguna 
sedikit insinjur2 dari Djerman 
kan instruktur2 Russia, djuga da 
lam lapangan industrialisasi tena 
za achli dari Russia dan Djerman 
Timur masih sangat dibutuhkan 
leh Rumania. Dan kalau melihat 
segala sesuatu setjara mendalam, 
dapatlah saja menarik kesimpu- 
lan bahwa malahan ekonomis 
Rumania masih sangat menggan   Dan sumber minjak di Ruma 

nia inipun sekayang merupakan 

gudang minjak bagi negara2 hlok 

Sovjet Russia, sehingga dengan 

Oleh karena itu pulalah nampak 

ada tanda2 bahwa baik di Ruma 

nia maupun dinegara-negara Ero 

dalam menghadapi saat-saat jang 

demikian minjak Rumania ini me 

rupakan salah satu bahan penting 
basi n ! tsb. 
genting | 1 

raksasa” jaitu Russia-Amerika se 

dang menghadapi ketegangan ig 

makin lama makin meruntjing. 

pa Timur blok Sovjet lainnja, 
karang jini berlaku penghematan 

tentang pemakaian minjak (ben 
“zin). Tihdakan ini sudah 
tentu untuk menghadapi 
kinan-kemungkinan akan 
nja perang dunia ketiga, 
sudah barang tentu 
pakan bahan penting 

rangan. ai 

Sumber minjak di Rumania ini 

merupakan djiwa jang hidup bagi 
Rumani | hanja minjak- Te 
tah 1 ai. 4 Ta Kunain mendj 
sebagai sumber penghasilannja. 

Hasil perindustrian — Jaimnja. me- 

mang tidak “dapat diharapkan untuk | 

mendjadi sumber penghasilan nega- 

ra, sedang hubungan perdagangan 

dengan dunia luar boleh dikatakan 

belum ada sama sekali, selain dgn. 

negara-negara Eropa Timur blok 

Sovjet Russia. Dan memang hasil- 

hasil produksi, baik produksi -perta 

nian maupun produksi perindustrian 

leh dikatakan tidak bisa untuk 

bahan export, melainkan sebagian 

besar hanja untuk konsumsi di da- 

lam negeri. 
Sebagai tiontoh jalah produksi se 

patu, jg katanja pabrik sepatunja itu 

adalah jg terbesar di Eropa. Timur, 

namun produksinja untuk didalam 

negeri sadja belum mentjukupi kebu 

tuhan seluruh rakjat. Djadi dengan 

lain perkataan tidaklah mungkin, 

bahwa produksi jg untuk konsumsi 

dalam negeri sadja masih kurang 

dapat diexport keluar negeri. Menu 

rut keterangan direktur pabrik sepa 

tu itu, kekurangan akan “keperluan 

sepatu itu jalah disebabkan karena 

bertambah banjaknja kaum tani di 

Rumania jg sekarang memakai sepa 

tu. Menurut taksiran 1k.-809o dari 

kaum tani di Rumania sekarang im 

  

BILL BUNSELL tak dapat 
membatja dan menulis ketika me 
masuki tentera Inggeris. Djuga 
setelah ia banjak berkawan ia tak 
ada kesempatan untuk beladjar 
membatja dan menulis. Sebagai 
serdadu ia ' mempunjai kekasih 
dan banjak menerima surat dari 
»si dia”. Djuga ibunja atjap kali 
mengirimkan surat padanja. Bun 
sell merasa malu untuk. menun- 
djukkan semua surat2nja kepada 
teman sedjawatnja, takut kalau 
rahasia pertjintaan diketahui. Sa- 
tu2nja djalan ialah: melarikan di- 
ri. Ja pulang dan mentjari peker- 
djaan lain dalem masjar 
kawin dengan kekasihnja. Baru2 
ini jaitu setelah enam tahun me- | 
ninggalkan lapangan militernja, 
ia ditahan polisi sebagai seora 
deserteur untuk dipendjarakan 9 | 
bulan. Dalam celnja, Brunsell jg. | 
sudah berumur 28 tahun ini ber- 
menung2 dan mentjutjurkan air 
matanja dihadapan tum su 
rat2 istrinja. Ia masih belum dju- 
ga dapat membatja. $ 

: (Antarn- Features), 

Ketika Prof. Th. P. Galestin 
achli sedjarah kesenian Hindu 
dan Djawa pada Perguruan Ting- 
gi Amsterdam beberapa waktu 
jang Jalu datang di Bali, kepada 
seorang achli senilukis Bali jang 
agak landjut usianja, Prof. Ga- 
lestin menundjukkan sebuah lu- 
kisan Picasso. Melihat lukisan Pi 
casso tersebut achli senilukis Bali 
tadi geleng2 kepala dan sambil 
tersenjum berkata: ,,Ah, kasian 

perekonomian dinegara? 

Djuga lemah. Dan untuk negara-negara 
imang kedua ,,keknasaan Demokrasi Rakjat ini pusat pan 

dangannja sudah barang 
hanja diarahkan kepada 
sebagai sumber bantuannja. Dan 

se bagi Russia sendiri sudah barang 
tentu tidak ingin melihat negara2 
| Demokrasi Rakjat jang mendjadi 

barang pengikutnja mentjari pertolongan 
kemung kevada negara lain. Hal ini ter 
petjah- bukti dengan dilarangnja Tjeko- 

jang (slowakia untuk turut dalam rang 
benzin meru ka bantuan ,,Marshall plan”, se 
dalam pepe (dang Tjekoslowakia sendiri pada 

waktu sebenarnja 
dalam ,.Marshall plan” itu. 

ringan bagi Russia ssendirifuntuk 

“negara? jang mendjadi 
bloknja. 

t dan |. 
mania sendiri untuk dapat 

saj 

tungkan dirinja atas bantuan Rus 
sia. 

Pandangan diarahkan 
kepada Russia. 

Hal ini mudah dimengerti, ka 
rena memang pada waktu seka 
rang ini pada umumnja keadaan 

Demo- 
krasi Rakjat memang masih be- 
lum stabiel dan masih sangat 

tentu 
Russia 

ingin . masuk 

Sungguh suatu beban jg tidak 

sumber -bantuan , bagi 
anggota 

- Pemboikotan terhadap 

akan | 

dikurung 

|4 Gunung | 
| Berapi | 

Meletus | 
DALAM WAKTU 1 minggu jbl. 

4 gunung berapi telah meletus, jakni 

     

Siau di Talaud-Sangir, Gunung Sla- 

mikian telegram? jang diterima oleh 
Dinas Gunung Berapi. Selain dari | 
pada itu dinas tersebut menerima 

berita tentang makia giatnja Gunung | 
Merapi di Djawa-Tengah, Gunung | 
Aiseput di Minahasa dan Gunung | 
Iga di Flores. Berhuhung dengan ti | 
banja musim hudjan, diterima berita 
dari pos2 pendjagaan pada lereng2 
Gunung Semeru dan Kelut, bahwa 
pengawasan harus diperkuat untuk 
dapat mengusahakan menghindarkar 
rakjat dari bahaja lahar dingin. 

& 

Trieste 
Perundingan Langsung 
Italia - Yugo Di Paris? 
LANGKAH PERTAMA untuk 

mengadakan pertemuan 'argsung 
jantara Italia dan Yugoslavia me- 
ngenai masalah Trieste mungkin 
akan diambil di Paris djika per- 
dana menteri Italia  Guiseppe 
Pella pada hari Rebo datang di- 
ibukota Perantjis, demikian menu 
rut sumber2 jang biasanja men- 
ngetahui di Paris pada hari Selasa. 
Menteri luar negeri  Yugoslavia 
Koca Popovic pada waktu ini su 
dah berada di Paris dan pada hari 
Selasa telah mengadakan pembi- 
tjaraan2 dengan menteri luar ne- 
geri Perantjis Georges Bidault. 

Walaupun kedatangan Pella di Pa- 
ris itu ialah bertalian dengan kon- 
perensi Organisasi Kerdjasama Fko- 
nomi Eropa jang akan dimulai pada 
hari Kemis, sumber2 di Paris ber- 
pendapat bahwa Pella dapat dipasti- 
kan akan menemui menteri Juar ne- 
geri Perantjis Georges Bidauit un- 
tuk membitjarakan djalan2 guna me- 
ngurangi ketegangan di Trieste, izr- 
masuk pula kemungkinan mengada- 
kan pertemuan langsung tetapi ti- 
dak resmi dengan menteri luar ne: 
geri Yugoslavia Popovic. 

Menurut sumber2 di Paris perte- 
muan2 demikian itu hanja akan ber- 
sifat sementara dan merupakan pen- 
dahuluan dari perundingan? jang ie- 
bih luas dengan ikut-sertanja Ing 
gris, Perantjis dan Amerika Serikat 
dikemudian hari. (Antara). 

Churehill Kebi- 
« 3 . 

langan Bebek.nja... 
PERDANA MENTERI Ingge- 

ris Sir Winston Churchill kehi- 
langan seekor bebeknja berwarna 
hitam dengan pelatuk merah, 

berasal dari Australia. Kepada 
setiap orang jang menemukan- 
nja  Churchill “ minta supaja 

  

. di Chartwell, 

tau kepada Downingstreet 
x - I 

dari djenis jang |!   masuknja barang2 Ame 

Satu hal jang sangat mendjadi , 
perhatian saja jalah berhasilnja 
usaha membendung barang2 bi 
kinan Amerika di Rumania. Di | 
toko-toko baik besar maupun ke ( 
tjil tidak ada satu barangpun jang 
berasal dari Amerika atau dari | 
negara2 Barat lainnja. Oleh kare 
na itu pula maka barang2 lux 
tidak saja dapati di Rumania ini, 
melainkan semuanja adalah biki- 
nan Rumana sendiri atau berasal 
dari negara2 blok Russia lainnja. 

Ketika saja masuk salah satu to- 
ko besar di Bukarest untuk membeli 
pomade (minjak “rambut) jg agak 
baik ternjata tidak berhasil, sebab 
pomade bikinan Amerika atau Ing: 
gris sebagaimana sering saja dapati 
di Indonesia, ditoko ini tidak ada. 
Ig ada jalah hanja minjak “ rambut: 
ig tjair jg mirip seperti minjak jg 

Indonesia. 
Djuga mobil-mobil jg dipakai di 

Rumania adalah bikinan Russia. Sa 

ja hanja “melihat sebuah mobil 
Dodge” satu kali sadja dan itu sa- 
dja menurut keterangan adalah mi- 
lik kedutaan salah satu negara Ba- 
rat di Rumania. 

Djuga film. 
Djuga mengenai film, rupa-rupa- 

nja tidak ada harapan sama sekali 
bagi film Amerika untuk dapat ma 
suk di Rumania atau di negara-ne- 
gara Demokrasi Rakjat lainnja. 
Film jg diputar di gedung2 bioskop 
adalah film Russia atau Djerman 
Timur. Tjeriteranja hanja mengenai 
soal2 usaha pembangunan sadja. , 

Djarang sekali diputar film per- 
tjintaan atau tjeritera-tjeritera lain- 
nja jg lazim kita dapati di Indone- 

biasa dipakai oleh kaum wanita dij' 

Meskipun bulunja sudah tumbuh 

penuh, tetapi umur binatang itu 
masih agak muda dan menurut 
dugaan kiranja ia tidak terlalu 

Gjauh perginja 

DAGANG SOVJET/GUATE- 
7 MALA. 

Attase perdangan  Sovjet Uni 
'pada kedutaan Sovjet di Mexico, 
Mihail Samoilov, hari Minggu 
telah tiba di Guatemala berkena- 
an dengan usaha untuk mendjual 
barang2 buatan Sovjet. Samoilov 
katakan, bahwa Sovjet Uni akan 

nja lebih murah dari pada Ame- 
rika dan Inggris. 

Sedjarah 
Abdjat 

Dalam sebuah pameran di Lon- 
don baru2 ini telah-dipertundjukkan 
sedjarah perkembangan kemadjuan 
abdjat sedjak dari djaman purba 
sampai kepada djaman modern di- 
mana dikenal abdjat Braille dan ab- 
djat phonetik.  Benda2 dimana ab- 
djat itu mula2 dipergunakan dalam 
tjara2 tulisan manusia jalah aseli 
dari djaman Rumawi, dari  tjandi 

Trajan dan sebagainja. Djuga diper- 
lihatkan beberapa benda abdjat un- 
tuk ABC anak2, potret2, dan peta2 
jang memberikan gambaran peng- 
gunaan abdjat didunia sedjak tahun 
2000 sebelum Masehi. Djuga dalam: 
peta tersebut dinjatakan “kalau per- 
kembangan agama: memegang pera- 
han utama dalam perkembangan ab-   sia ini. Dan andaikata ada film per- 

tjintaan, semuanja bertendens kepa- 
da memperbesar produksi pertanian 
atau produksi lainnja. 

Suatu kebranian jg luar biasa, bah 

wa Rumania ini berhasil memben- 

dung segala apa jg berbau Amerika 

untuk masuk di Rumania. Tetapi se 

muanja itu tidak akan mungkin ba 

gi "Rumania, apabila dibelakangnja 

tidak ada Russia. Mustahil bagi Ru 
mengisi 

kekurangan jg ada dengan menolak 

masuknja barang-barang dari luar, 

mengingat akan masih sangat lemah 

nja perekonomian Rumania pada 

dewasa ini, dan masih belum mam- 

punja mengadakan industrialisasi 
setjara besar-besaran. : 

: (Copyright: Sugiono). 

  

RUMANIA KIRIM PERLENG 

'KKAPAN INDUSTRI KE KO- 
REA UTARA DGN TJUMA2. 

' Kantorberita Rumania ”Ager- 

"press? dari Bukares  mengabar- 

kan, bahwa ketika tgl. 23 Okto- 

ber j.l. telah ditandatangani sebu 

ah persetudjuan antara Rumania 

dan Korea Utara, jang menetap- 

ma2 mengirimkan perlengkapan 
industri dan barang2 lainnja ke 
Korca Utara, serta memberi ban- 

tuan tehnis dan  merentjanakan, 
memasang dan mendjalankan pa-   tuan, ja baru sadja beladjar”..... 

“5
 

brik2 di Korea Utara. 

kan bahwa Rumania dengan tju- ' 

djat diantara suku2 bangsa dunia. 
(Ant.-Features).. 

"Akibat “Daud 

Beureuh 
| Beberapa Ketjamatan 

. Atjeh Terantjam 

Ikalinja 

  

  

/4 Abad .Indonesia-Raya 
Lahirnja .,Tri- Sila“ Pemuda Indonesia: Disamping Ikrar 

gunglah B $ Menden 

tiada faedahnja. 

Te. 28 Okt. 1928, djadi'pada.sepe 

Jeugd-congres") jg ke 41. 
Konggres jg pertama diuga lang 

ig kedua, jakni pada tgl. 27 malam 
28 Oktober 1928, 

sung di Djakarta pada tgl. 30 April- 
2 Mei 1926. Didalam Konggresnje 

untuk “pertame 
dinjanjikan lagu  kebangsa- 

an ,Indonesia Raya” #jiptaan men- 

Utk Pertama Kalin 

.. teng Fort Mc Henry. Kegembiraar 
empat abad jg. lampau, dikota' Dja-jg mendjelang sesudah kegembiraan 
karta dilangsungkan ' Konggres Pe- maka dia berhatsil mentjiptakan L: 

muda Indonesia (pada waktu itu le- 
bih tenar dgn. nama ,Indonesische 

Adapur 

gu jg sekarang ini didjadikan “lagi 
"kebangsaan ' Amerika. Jakni Stai 

Spangled Banner. 
“Lain tjontoh lagi, Frederie Cho 
sin pianist termashur dalam abad 

ke XIX. Ia dapat mentjiptakan lagi 
ig dinamakan ,.Revolutie Etude.” La 
gu itu ditjiptakan pada waktu djiwa 
nja jg lara merintih? sedih melihat 
tanah airnja (Polandia) dibawah te 

ANG hari jang patut diperingati. Memperingati hari jang 
argai pahlawan bangsa. Tetapi peringatan demikian tidak 
ang besar sekali artinja bagi pembangunan Negara hilang 

1 ja Lagu Kebangsaan 
(Oleh: Wartawan Kita Sendiri) | 

TANGGAL 28 OKTOBER MEM, 
bersedjarah tidak berbeda dengan mengh 
usah mesti libur, sehingga djam-kerdja j 

Hilangnja waktu jang berarti adalah satu kerugian. H 1 1 
tober pun tidak perlu didjadikan hari libur. Melainkan hari itu di peringati, sebagai 

sedjarah, hari jang merupakan mata-rantai riwajat tanah air. 

1 

Itulah sebabnja, tanggal 28 Ok- 
hari jang ber- 

2 
di didalam konggres tsb. Persa- 
|maan tudjuan itu ialah persatu- 
an bulat untuk seluruh Pemuda 
'Indonesia. Perbedaannja ialah: 
Jang pertama menghendaki diper 
satukannja bermatjam2  organisa 

(si Pemuda jang ada pada waktu 
itu mendjadi satu  perhimpunan 
jang bulat dan meninggalkan sifat 
kedaerahan masing2. 

BUPRAUTAN KOMPONIS BESAR NONESIA JANG mendiptakan 
lagu kebangsaan .imdonesia naja”. mula-mula suprawman 
BELERDIA SEBagai GURU. kemudian sebaga Ojugnalis. Ia me! 
ninggal dalam usia muda sekali, 35 tahun, pada 17 agustus 
1938, setelah meruinggalkan sesuah Uiptaan sesaa jang akan 
Oiadt pusaka untuk bangsanya, 

yaa 

WAGE RUDOLF » 

SUPRATMAN 
1903 — 1938 
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Jang“kedua menghendaki ber- 
dirinja suatu badan baru disam- 

diang Wage Rudolf Supratman. Di 
samping itu konggres telah " meneri- 
ma pedoman perdjoangan jg disebut 
»Tri Sila” atau trilogie, jg kemudi I 

lapak pendjadjahan 
Ia tjinta tanah airnja, sekalipun dia 
sendiri berada diluar tanah air. 

Tsaar Russia 

Njata2 bahwa lagu dan tanah ai 
an merupakan sumpah. sutji bagi pe 
muda2 Indonesia. chususnja. dar. 
bangsa Indonesia pada umumnja. 
Adapun Tri Sila tsb berbunji: 
Kami pemuda2 Indonesia: (1) Ber 

tanah air satu, — tanah air Indone 
sia. (2) Berbangsa satu, — bangse 
Indonesia. (3) Berbahasa satu, 
bahasa Indonesia. 
Mengapa baru pada tahun 1928 

Tri Sila itu lahir? Apakah baru padc 

| merupakan keseluruhan djiwa jg tie 

ida dapat dipisahkan bagi seorang 
.Iseniman jg hidup didalam pendjadj: 

han.. Djiwanja tidak dapat diam me 
ilihat tanah airnja jg ditjengkeram 
oleh lain bangsa. 

Begitu djuga W.R. Supratman. La 
gu tjiptaannja menggeletarkan djiwa 

bangsanja untuk berontak melawan 
pendjadjah. 

seperempat abad itu pemuda2 Indo 
nesia menuntut kemerdekaan negare 
nja? Soal ini akan kita paparkan di 

Gerakan Pemuda. 
Kalau 20 Mei 1908 membang- 

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. 

Supratman Penijipta Lagu 
Indonesia Raya. 

Orangnja sudah wafat. . Nama 

Supratman. Jang mentjiptakan 
lagu kebangsaan Indonesia Raya. 
Ia dilahirkan pada 9 Maret 1903 
di Djatinegara dan wafat pada 

ajak orang mengetahui. Tanpa 
Supratman, kita tidak (belum) 
mempunjai lagu kebanggaan jang 
tiap2 dinjanjikan ep gp miat 
agun semangat berdjoang. 

Kalau orang Belgie mempunjai 
lagu Brabanconne, Perantjis mem 
sunjai Marsellaise, Djerman mem 

bawah, Tetapi terlebih dulu baiklah 
djika kita bitjarakan sedikit tentang 

lengkapnja adalah Wage Rudolf | 

tgl. 17 Agustus 1938 di Surabaja.- 
Riwajat lengkapnja sudah ba- 

'kitkan rasa kebangsaan bagi bang 
sa Indonesia, rupanja menjebab- 

Ikan pemuda2 Indonesia pantang 
tidur 'njenjak. Ia bangun dan 
bangkit menjusun kekuatan un- 

Ituk- mendorong kaum tua jang 
hendak memerdekakan tanah air 
inja. Begitulah, pada tanggal 15 
Maret 1915 para peladjar seko- 
lah dokter (Stovia) di Djakarta 
mengindjak pada taraf menjusun 
organisasi.  Dibentuknjalah per- 
himpunan jang dinamakan ,,Tri 
Kara Darma”. Sifat?nja masih 
'termasuk — provinsialistis. Tudju- 
lannja memperkekal tali persauda 
jraan serta mempertinggi pengeta- 
huan umum. Perkembangan se- 
Tandjutnja, Tri Kara Darma dile- 
bur mendjadi ,,Jong Java”. Sifat2 
|organisasinja meluas. Anggauta2- 
Laja tidak hanja terdiri dari pemu- 

(ping organisasi2 jang sudah ada. 
Badan ini . menerima  anggauta 
Pemuda Indonesia dan mengha- 
puskan adanja criterium daerah 

kan organisasi pemuda2 jang ma- 
sih bersifat kedaerahan. 

Keadaan pada ketika itu  be- 
lum mengidzinkan. Idee jang ba- 
ik itu belum dapat dilaksanakan. 
Pendapat pertama tidak diterima 
oleh rapat. Pendapat kedua baru 
3 bulan kemudian (dalam konpe 
rensi tg. 15 Agustus 1926) dapat 
diputuskan. 

Pada tg. 31 Agustus 1926 pera 
turan umumnja disjahkan dan 
berdirilah suatu Badan Kongres, 
jang sifatnja bukan badan federa- 
si, dengan diberi nama “Jong In- 
donesia”. Jong Indonesia itulah 
organisasi Pemuda jang pertama2 
dapat melipuuti pemuda2 seluruh 
Indonesia. Jang sifatnja tidak la- 
gi kedaerahan. Azas tudjuannja 
ialah menanam dan mewudjud- 
kan persatuan seluruh Indonesia 

dju kearah terwudjudnja Indone- 
sia Raya. 

sia) maka terbentuklah Badan Fu 
si dari pergerakan2 Pemuda de- 
ngan nama P.M.M.I. (Perhimpu- 
nan Masa Muda Indonesia). Tu- 
djuannja mengembangkan  tjita2 

atau pulau, tetapi tidak memati- & 

r 

    
dengan dasar nasionalisme menu # 

Selandjutnja atas seruan P3 TI, 
(Perhimpunan Peladjar2 Indone- 

/ 

  

   

Alam jang indah, siul Burung diubara dan degap-degup sanusaRi bangsa Janganginkan kemerdekaan, 

memanggil-manggil Ojiwa seninja. dalam Rasa inspirasi jang demikian, Berdjam-djam ia kabang- 

kadang Ouduk memergikkan Badai jang BerGelora dalam hatinya itu keatas kertas merupakan not- 

NOT Biola. 

lagu iotiannja jang mula-mura Oipercengarkan Otogpan UMUM, halah LAGU 
kapuni. lagu itu Sapat Sambutan Baik Sapi chalajak Ramai. kemudian Otjipta- 

kannja K.B.!.-MaRS jang Oimamkan dengan semangat oleh pandu-pandu. 

sambutan masjarakat ALAS lagu-lagu Itu menimbulkan keinginannja untuk men- 
Tptakin lagu kebangsaan untuk indonesia, 

memberi tahukan “kepada pe-jtanah air. 
sanggrahannja 
Kent a rit ahli hukum bangsa Amerika, te 

Sabarnja bebek itu satu2nja | bang 
jang istimewa 
ada di Inggeris, terketjuali jang jbintang2). Francis S. Key -mentjipta 

di-kebun2 . binatang. |kan lagu itu dikala dia dalam tawa- 
Bebek muda itu keturunan duajnan Inggris. « 
ekor bebek hitam jang dihadiah-|masan hati dia menjaksikan 
kan oleh pemerintah  Australialboman terhadap benteng Fort 'Mc April-2 Mei 1926 di Djakarta. Di 
Barat dan dibawa ke Chartwell. Henry dekat Baltimore (Sept. 1813). hadliri oleh utusan2 

dapat mendjual hasil2 produksi- |. 

ibungan Mesir. Ke-empat pendjabat 
:untuk perhubungan Mohamed Arif 

'da2 Djawa. Melainkan ada pemu 
sunjai Die wacht am Rhein dan NN dari Bali: Madara 
'nggeris mempunjai God save 
'he King, rakjat Indonesia djuga 
mempbunjai Indonesia Raya. 

Indonesia Raya  ditjiptakan 
oleh Supratman dikala dia ber- 
sama2 bangsanja masih didalam 
kungkungan pendjadjahan. Di- 

Disamping ..Jong Java” lahir 
pula organisasi2 pemuda lainnja. 

| Antara lain Jong-Sumatera, Jong 
Celebes, Jong Ambon, Jong Mi- 
nahasa dan sebagainja.   Kak “endah “barmanglan|,jpjangn diana “meski ba susu dan madu — menghisap ke- (F5 : 

makmuran sepuas2nja 2 : “gg nasib Pemuda 'pergerakan diwaktu itu. Sungguh tragiek na- 
ja. Sebagian besar dari mere- 

'adalah peladjar. Disekolah di- 
djar2 oleh guru2-nja. Dirumah 

apat dampratan orang tua- 
karena mereka didalam per- 

-gerakan dapat membahajakan ke 

Anehkah. soal 
tu? 

Tjoba, kita tengok sebentar diluar 

jang demikian 

- 
     

     

  

Francis Scot Key seorang Beradu nia 

: ah 'dapat mentjiptakan lagu untuk k orang tuanja i 
sanja jg bermatna's Star Si Sa aa Bana Bel ad Pata ed Banner” (pandjiZ -bertaburkan : 5 djam meruntjing politik pemerin- 

.tah Hindia Belanda dikala itu. 
Dengan segala ketje- : Kongres Pemuda Indonesia js. 

pem- pertama dilangsungkan pada 30 

organisasi2 
Dengan hiti jg pedih bagaikan di pemuda seluruh Indonesia. Dise- 
sajat sembilu dia menanti: penjele- tudjui dasar2 mentjapai persatu- 
saian pemboman. Alangkah riangnja an seluruh pemuda Indonesia. 
hati Francis S. Key pada pagi hari- Dua matjam pendapat jang satu 
nja ketika menjaksikan bendera dengan jang lain sebenarnja mem 
Amerika masih berkibar diatas ben punjai persamaan tudjuan terdja- 

  

Rumah Sakit Didjadikan 
Tempat-Pilesir Oleh Farouk 
Dilengkapi Dengan Djururawat2 Tjantik: Mesir 

Adakan Pembersihan Koruptor-Koruptor Dan 
Orang-Orang Jang Rugikan Negara 

EMPAT ORANG pendjabat tinggi pemerintah Mesir, termasuk di- 
rektur djenderal kantor pos, Amin Hafez hari Rebo dipetjat dari djaba- 
tannja atas perintah pemimpin sguadron Gamal Salem, menteri perhu- 

AB onja Yng ih wakil sekretaris negar7 
. “Abdo ta, direktur djenderal dja- 

watan pengangkutan, djenderal Ahmed Shaker, direktur djenderal peker- 
djaan umum, Farid Zarifa. Direktur djawatan radio pemerintah kolonel 
Konel el! Rasman dibebaskan dari t # 2 $ G 

tentukan. Marenja untuk waktu jang tidak di 

Dalam pada itu pengadilan re-| 
volusioner Mesir hari Rebo men- 
djatuhi hukuman  kerdja paksa 
seumur hidup terhadap Zake 
Mohamed Chehata, karena ditu- 
duh melakukan spionase. Ia ditu- 
duh oleh pemerintah bekerdja 

sebagai mata2 untuk suatu ne- 
gara asing dan ditangkap pada 
tanggal 21 Oktober di Port Said, 
setelah diketahui, bahwa ia me- 
njerahkan dokumen2 militer ke- 
pada seorang asing. 

Rekord Tjopet 
Di Bandjar- 

: — masin 
Seorang pedagang dari Hulu 

Sungai dua hari jang lalu telah 
| mendjadi korban tjopet sebanjak 
Rp.80.000.— sewaktu ia berdja- 
lan di Pasar Baru, Bandjarmasin. 
Menurut keterangan polisi, kedja- 
|dian diatas adalah rekort tjopct. 
dalam tahun ini.. Selandjutnja di 
kabarkan, disamping  meradjale- 
lanja tjopet, di Bandjarmasin se- 

| dang mengganas pentjuri biasa. 
(Biarpun dalam kota telah ada 
(BPKHB (Barisan Pelindung Kea- 
|mianan Harta Benda) tetapi ham- 

Rumah sakit didjadikan tem- 
pat plesir. 

1 

Seorang bekas direktur rumah sa- 
kit Iskandaria, jang merubah rumah 
sakit tersebut mendjadi ,,tempat ple- 
sir” bekas radja Farouk dan diper- 
lengkapi dengan djururawat2 wanita 
tjantik jang diambil karena ,,sex 
appeael” mereka, hari Rebo didja- 
tuhi hukuman 15 tahun pendjara dan 

    
Kelaparan 

DARI DJAWATAN Pertanian di 
Atieh Timur. didapat keterangan, 
bahwa kekatjauan jang ditimbulkan 
peristiwa Daud Beureueh cs., bisa 
mengakibatkan beberapa « ketjamatan 
di Atjeh Timur, selain di Langsa 
dan dikewedanan Tamiang,  teran- 
tjam bahaja kelaparan. Hal ini, de- 
mikian keterangan pihak Djawatan 
Pertanian kabupaten tersebut, ialah 
karena perladangan dan persawahan 
rakjat untuk tahun 1953/1954 jang 
semestinja — telah dapat dikerdjakan 
seluas 7076, kini berhubung peristi- 
wa. Daud Beureueh cs. itu baru di- 
kerdjakan hanja 309o, sedang untuk 
mengerdjakan — perladangan baru, 
musim kini sudah tidak memberikan 
kesempatan lagi. 

Hasil .palawidja kini djuga mero- 
sot sekali dibanding dengan bulan2 
sebelumnja meletus peristiwa Daud 
Beureueh cs. Dikatakan bahwa per- 
sediaan beras jang semula ditaksir 
untuk 6 bulan, kini hanja tinggal 
untuk dua bulan sadja. 

  

pir setiap malam ditoko2 besar 
ada Maa Beberapa malam 
jang lalu, pada waktu jang sama 

Aa | telah dibongkar 3 buah toko be- 
sar di Djalan Sudimampir, “jang 
mengakibatkan kerugian puluhan 
ribu rupiah. 

pensitaan harta benda pribadinja oleh 
pengadilan revolusioner, 
Terdakwa tersebut 

Ahmed el Nakib, seorang 
bekas radja Farouk dan direktur 
rumah sakit Al Moassat. Ia dituduh 
mendjalankan korupsi dan memper- 
dagangkan pengaruhnja. (AFP.). 

EVAKUASI KELUARGA2 
INGGRIS DARI TRIESTE 

SELESAI. 
Kereta api jang terachir jang 

memuat keluarga2 Inggeris. jang 
.diungsikan dari Triesta bertolak 
hari Senin dalam rentjana 'pe- 
ngungsian kilat jang telah dimu- 
lai delapan hari jang lalu, Istri gu 
bernur militer Inggeris, djenderal 

ERIC JOHNSTON DI KAIRO: 
ADAKAN PEMBITJARAAN2 

DENGAN NADJIIB. 

me
na
 
m
e
n
w
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Duta istimewa presiden Eisen- 
hower jang dikirim ke Timur 
Tengah, Eric Johnston, pada hari 
Minggu telah tiba di Kairo dan 
telah mengadakan pertemuan de 
ngan presiden Mesir, djenderal major Sis John Winterton terda- 
Mohammad Nadjib. Pertemuan pat diantara keluarga2 jang naik 

'jang dilangsungkan  dimarkas- kereta api terachir itu, jang me- 
besar Dewan Revolusi dihadliri ngangkut sedjumlah 107 wanita 
pula oleh wakil perdana menteri: dan 130 anak2. Pada achir ming- 
kolonel Djamal Abdel Nassir dan   | gu ini diharapkan pengungsian ke 
dutabesar A.S. untuk Kairo, Jef- 
ferson Caffery, 

luarga2 serdadu2 Amerika Seri- 
kat akan selesai, 

persatuan Pemuda Indonesia dan 

muda Indonesia dengan mengada 
kan centraal-lichaam. 

Hantu malam bagi pen- 
djadjah. : 

Dalam  tahun2 
adalah saat2 bersedjarah bagi per 
djoangan rakjat Indonesia. Da- 
lam waktu2 itu adalah bangkitnja 
tenaga2 revolusioner melawan 
pendjadjah. Pemogokan terdjadi 
disana-sini. Dan pada achir tahun 
1926 Partai Komunis Indonesia 
mengadakan pemberontakan. Sua 
sana di Indonesia genting merun- 
tjing. Pemerintah Hindia Belanda 
bertindak - hendak mempertahan- 
kan djadjahannja. Karena keada- 
an jang demikian, terpaksa Jong 
Indonesia dan P.M.M.I. jang ba- 
ru sadja lahir itu menghentikan 
langkahnja setjara terang-terang- 
an. 

Banjak pemimpin ditangkap. 
Diasingkan. Keadaan demikian 
seolah2 organisasi Pemuda2 In- 
donesia turut terbunuh. Tetapi 
benih persatuan pemuda tidaklah 
mati kutu. Pada satu ketika ja 
akan berkembang kembali. 

Njata pada tahun 1927 bulan 
Februari Jong Indonesia timbul 
kembali. Sifatnja tidak seperti se- 
diakala, melainkan sudah meru- 
pakan gerakan semata2. 

Jong Indonesia jang baru ini 
adalah djelmaan2 dari Algemene 
Studie Club di Bandung jang di- 
selenggarakan oleh Ir. Soekarno 
dan kawan2-nja. Namanja kemu- 
dian diubah mendjadi Pemuda In 
donesia. 

Begitulah, atas initiatief Per- 
himpunan Peladjar2 Indonesia di 
langsungkan  Konggres Pemuda 
Indonesia ke II di Djakarta pada 

Its. 26—27 Oktober 1928, dan 
pada tg. 27 malam 28 Oktober 
11928 lahirlah Tri Sila seperti kita 
paparkan dimuka. 

Indonesia Muda Iahir 
di Solo. 

Konggres Pemuda Indonesia ke Il 
disambung pada tgl. 24—28 Desem 
ber 1928. Dalam waktu itu kong- 
gres menjetudjui adanja fusi “antara 
organisasi2 Pemuda "seluruh Indone 
sia. Kesempurnaan berfusi itu tidak 
dapat segera dilaksanakan:  Keule- 
tan2 pemuda kemudian dapat di se- 
lenggarakan lagi konperensi ' Pemu- 
da di Surakarta pada achir tahun 
1930. Konperensi itu melahirkan ,,In 

donesia Muda.” 
Gerakan pemuda inipun tidak le: 

pas dari tindasan pemerintah Hin: 
dia Belanda. Tekanan jg paling he- 
bat adalah dikeluarkannja  school- 
verbod bagi anggauta2 Indonesia 
Muda. Kebimbangan timbul, dan 
achirnja banjak pemuda2 jg enggan 

| mentjeburkan diri didalamnja. 
Organisasi Pemuda 
lainnja. 

Selain itu, kemudian tumbuh 
djuga organisasi2 pemuda  lain- 
nja. Ada jang mendjadi onder- 
bouw partai politik, seperti ,,Sur- 
ya Wirawan”, ,.Barisan Pemuda 
Gerindo” dll. Djuga ada jang ber 
dasar agama, seperti Pemuda 
Muhammadijah, Jong Islamieten 
Bond, Ansor N.U., Persatuan Per 
serikatan Pemuda Kristen,  Per- 
satuan Pemuda Katholiek dsbnja. 

Walaupun demikian keadaan- 
nja dan hebat sekali tekanan2 da- 
ri pendjadjah — baik pada dja- 
man Djepang — semangat persa- 
tuan tetap dimiliki oleh pemuda2 
Indonesia.  Tjita2nja tak kun- 
djung padam. Sehingga pada wak 
tu proklamasi 17 Agustus 1945 
dibatjakan, serentak bersatu-pa- 
dulah segenap pemuda Indonesia 
untuk mempertahankan kemerde 
kaan jang dimiliki. 

Demikianlah, tg. 28 Oktober 
akan tetap mendjadi hari peringa 
tan lahirnja Tri Sila dan peringa- 
tan lagu Indonesia Raya.   

mengeratkan tali pergerakan Pe- | 

1926—1927 Don 

dengan mecenung renungkan keindahan alam. Kekajaan sumr 

dan kenyamanan udara mMO0nesi4, SupRat man Bersiul-siul kegil 

Ditempat LOLRNja, MENTARI SAIURAN BaGi SEni Ojiwanja JANG PE: 
achip-achianya tertjiptalah nuh aeliora San kemintaan itu 

Indonesia raja Diatas kertas. 

paba 27/28 OKTOBER 1928 dalam kongres Indonesia Muda DIOJAkARLA, INDONESIA Raja” mula-mula Dis 

    

    

   
perbengarkan. Dengan SESENLAR Sadja lagu ITU TERsIAR kemana-mana. pemerintah hindia-selanga 

melarang memakan lagu tu. sekarang indonesia Raja adalah LAGU kesangsaan kata 

  

  

PHENG YOU HUI KE 
BANDUNG. 

Pada nanti tanggal 8 s/d 10 No- 
pember 1953 regu Basketbali Laki2 
dan Wanita Pheng You Hui akan 
melawat ke Bandung, untuk me- 
langsungkan pertandingan? disana. 
Sebagai ,,tuan rumah” di Bandung, 
adalah perkumpulan Chien Hua. Ke 
berangkatannja ditetapkan pada ha- 

6 tepat dari Gang Baru 133, dengan 
menumpang BUS NOGO jang ter- 
baru. 

DIBONGKAR SENDIRI. 
Baru2 ini telah dikabarkan ten- 

tang permintaannja fihak pemilik 
Hotel Chiao Tung Smg. untuk da- 
pat membongkar gedungnja sendiri. 
Dalam rapatnja DPD Kota Besar 

dibitjarakan dan permintaannja te- 
lah disetudjui, tetapi dengan  per- 
djandjian, bahwa pembongkaran tsb 
harus selesai dalam tempo. 90 hari 
dan sifatnja peibongkaran harus 
terus-menerus dibawah pengawasan- 
nja Pekerdjaan Umum. Kalau pe- 
kerdjaan tsb dalam tempo jg di te- 
tapkan tidak dapat diselesaikan, pe 
kerdjaan tadi' akan  dilandjutkan 
oleh fihak D.P.U. Fihak pemilik se 
tiap 15 hari harus memberi laporan 
mengenai pembongkaran 
perti dikabarkan, pembongkaran tsb 
akan dilakukan oleh Ir. Oei 

25 TH INDONESIA RAJA. 
Upatjara peringatan seperempat 

abad lagu Kebangsaan ,,Indonesia 
Raya” telah dilakukan ” pada Rebo 
pagi dimulai djam 8. bertempat di 
halaman gedung SMA a/c Bodjong 
Smg.  Upatjara ini diikuti oleh ri- 
buan murid2 sekolah di Smg. Riwa- 
jat singkat dari lagu ,Indonesia Ra 
ya” diuraikan oleh sdr. Karim Moh. 
Durjat, Kepala Insp. S.R. Djateng. 
Kemudian dinjanjikan lagu ,,Indo- 
nesia Raya” sampai 3 kuplet, dan 
achirnja Gubernur Budiono membe- 
rikan kata2 sambutannja. 

PERBUATAN KEDJAM. - 
Seorang wanita bernama .R. dari 

Kudus, ketika naik betjak dari se- 
tasiun Tawang akan menudju ke 
Bulu Smg., telah disasarkan menu- 
dju ke djalan Spoorlaan. Sesampai- 
nja didjalanan ini, R. diantjan? de- 
ngan pisau dan kedua belah tangan- 
nja diikat kebelakang oleh sopir be- 
tjak tadi. Dalam pada itu sopir be- 

tjak merampas  barang2 perhiasan 
|dan uang milik R., dan kemudian 
melarikan diri. Kerugian jang di- 
alami oleh R. sebesar Rp. 700.—. 

Perisiiwa ini terdjadi pada Sebtu 
malam jbl. antara djam 20.00, dan 

ri Minggu tg. 8 Okt. 1953 pagi djam' 

  
2 5 | 

Semarang baru2 ini soal tadi telah ' 

    

FLASH GORDON. | 
Telah kita terima sebuah buku 

Flash Gordon di Tartarus”, jang 
tjeriteranja tjukup mengikat dan 
menarik, serta bergambar. Buku tsb. 
kiriman dari Toko Buku Ho: Kim 
Yoe, Purwodinatan 1/22 Smg., dan 
untuk selandjutnja pembatja kita 
persilahkan membatja iklannja jang 
dimuat pada hari ini. Untuk kiri- 
man itu kita utjapkan terima kasih. 

TERDAMPAR GELOMBANG 
ASMARA. 

Seorang gadis remadja umur 15 
tahun jang rupa?nja sedang diajun- 
kan oleh gelombang asmara, oeium 
lama berselang ' telah meninggalkan 

rumah orang tuanja “dengan mem- 
bawa gelang emas seharga Rp 15. 
000-—. Karena hingga beberara-ha- 
ri gadis itu-tidak pulang,  afhirnja 
orang tuanja melaporkan hal ini ke- 
pada fihak jang berwadjib. Menurut 
keterangan selandjutnja, gelang jg. 

idibawa lari gadis itu telah didjual, 
dan uangnja digunakan untuk mem- 

belikan sebuah sepeda dan pakaian 
untuk kekasihnja. Kekasih  sigadis 
jang berumur 25 tahun, kini sedang 
dalam pengusutan lebih djauk, dan 
barang2 jang dibelikan oleh gadis 
itu disita oleh jang berwadjib.  Se- 
mentara itu gadis tsb. jang berna- 
ma F., hingga berita ini ditulis be- 
lum diketemukan tempat persembu- 
njiannja. Tempat tinggalnja" semula 
jalah disalah satu kampung di kota 
'Smg. 

tsb. Se-! 
TUNTUTAN BURUH NEGERI 
SEMARANG DI SOKONG 

SOBSI. 1 

Delegasi Badan Permusjawaratan 
Buruh Serikat Sekerdja Pemerintah 
Kota Semarang jang kini di Djakar- 
ta bermaksud akan menemui Men- 
teri2 Keuangan, Sosial, Parlemen 
dan semua vaksentral, serikat buruh, 
untuk membitjarakan masalah tun- 
titan Badan Permusjawaratan Pega 
Sai Negeri di Semarang mengenai 
spal2 afvloeiing, P.G.Py baru, peru- 
mhahan pegawai, tundjangan Hari 
Raya dan penghentian angsuran per 
sekot lebaran jang baru lalu. 
"Delegasi tersebut mewakili 49 Se- 

rikat buruh Pemerintah anggota dar 
bukan angzota SOBSI. 
SUBSI menjokong sepenuhnja tun 

tutan Budan Permusjawaratan jang 
lajak itu dan menjatakan kesanggi- 
pan untuk tucrurdingkannja dengan 
vaksentral lain, demikian” diberita- 
kan Biro Penerangan Sentral biro 
SOBSI. 

TJOTJOKAN KARTJIS P.M.S. 
Tjotjokkan kartjis P.M,S. jg. men- 

dapat hadiah no. 1 — 10 pada tgl. 
26 Oktober 1953 sbb.: 
49990, 48694, 46588, 49906, 48670, 
49333, 50264, 49419, 49779, 49490, 
sedangkan tgl. 27 Oktober ialah:   kini sedang dalam pengusutan fihak 48877, 50126, 51884, 52746, 51512, 

jang berwadjib. 52443, 51546, 52362, 50198, 51040,  
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Motor - betrouwbaarheidsrit wo 

Putera Bahagia PUTER/ 
2 

i . 
$ 

F , Pada tanggal 15 Nopember jang akan BAHAGI A 

: “Three w way” 
datang akan berangkat dari Djakarta Ig aa “Ta 

5 | 1 4 F k 1, ” 
j5 4 e 

i- 5 na Iu 1 75 Pengendara motor 
cw van 5 : “Et —. Pertandingan ini diurus oleh I. S. M. 

9. 
(dibawah pimpinan I. M. I) 

Tn : | (Dibawah penilikan notaris Rd. Kadiman) 

Dapat dilever dari per- 5 UNTUK: 

sediaan dengan prioritet . 2 

da Soal beban Jajasan Putera Bahagia 
(Jajasan untuk kesedjahteraan anak2) 

A3 Lebih dari Rp. 150.000.- sebagai hadiah? 
) | 53 PH Hadiah utama (hoofdprijs) : 

PaAK “panpartar "Three.way” Din jang baru adalah sebuah ken- Na Ba "Ton 

Waraan jang praktis, istimewa dibikin untuk mentjukupi kekurangan 9 
dalam hal pengangkutan tjepat dan hemat. Mobil penghantar ini meng- KF Oo R D L KE Pp H Y R 1953 
indarkan segala kesukaran dalam soal memuat dan menunggah. Pintu? 
lakang dan samping jang lebar itu, jang menjebabkan dapat masuk en : 

Idari tiga belah pihak ketempat muatannja sebanjak 8'/, m4, sangat me- Lot2 bisa didapat pada: 

gurangi waktu untuk memuat dan menunggah. Daja muatannja ialah Adm. LUKISAN DUNIA/BINTANG TIMUR — Djakarta 
#1'/,ton. Karena kabinnja sangat istimewa dibikin, maka si supir mempunjai » HARIAN MERDEKA Tg » 

mandangan luas dan sangat memudahkan mengemudikannja. Mobil de n IN AA "3 3 

u dilengkapkan dengan motor-katup diatas empat silinder dari 65 tk Fa 2 at s ai : 
dan. dengan rem? hidrolik Girling jang kuat. Konstruksi jang sangat 5 5 PENERANGAN aa : 

deren ini memastikan hal kepertjajaan dan lama tahan. 5 2 PIKIRAN RAKJAT — Bandung - 
ag : UMUM — Surabaja Bi Wi n : 

Bun GA asa 2 » M6 SUARA MERDEKA |,“ Seume )) Harga Satu LO T : 
Bi Minh amy d t 1 PA KJAT — Djokja - 

Nasa ai gn Pegaa d ag 1 2 Na aan pe Teen Ni: - : 
: : an pada alamat” jang terkenal di. Djakarta. Penarikan lot akan dilakukan pad: srang ari : : 

maksud, seperti Busana Sage men Iga Bike sang ot akan dilakukan pada nomor pemberangkatan dari pemenang | 

Spesial SN ida Bantulah anak-anak dan belilah Lot-Lot, atau ......... 

jang kurang baik 3 

didaerah SARA range inilah ea 
kirimlah poswesel pada Jajasan Putera Bahagia, 

at pengangkut jang tepat i Dj. Kesehatan 10 — Djakarta. : 

G 1 Ketarancan Je utara: Tuliskan dengan djelas nama dan alamat, begitu djuga nomor  pemberang 

| pala imuortir? dan pada dealer 8s Heran motor, jang menurut Sdr. akan menang hadiah pertama dalam klassemen 1 

5 abu bnan  N t 
umum. 

: 

es —-you can ha bala. 3 Bade” TTU ---2-m-mEN Akan. berangkat 75 motor, sehingga Sdr. bisa memilih dari. nomor? pemberang | 

1 : Fz Be BE an : ukatan dari 1 s/d 75. t 

. 
3 

' N, V., JAVA MOTORS IM POR CORP, £ Kalau Sdr. ingin membeli lebih dari satu lot, maka tambahkan djumlah pada poswesel de- i 

: : ngan Rp. 5,— pada tiap” nomor pemberangkatan jang Sdr. pilih. f 

: N. V. SJARIKAT DAGANG BAN DJAR ! Ongkos porto tiap lot Rp. 0,50. Untuk pengiriman lijst penarikan Rp. 1,— extra. ! 

- 1 5 : : 2 

, Kramat 17 — DJAKARTA Telefoon Gbr. 200 -— 500 : D engan idzin Kementerian Sosial : 
1 BOGOR Autohandel de Vries, Panaragan 23. DIJOCJA Prawira Mulja, Molioboro 43 ! & 23 1 

Fr BANDUNG : NY. Bantrade, Dj. Raya Timur 78 SURABAIA N.V. Java Motors Import Corr i : “3 

8 TEGAL 3 N.V. Selecta, Dj. Dalam 1 MADIUN » Firma Liem His Sing : 1 
X SEMARANG ': N.V. John Younge Ltd., Pontjol 1C1 MAKASSAR en MENADO: N.V. Klabat ! NN : a : 

: sang Haag : Hereules Automobiel My. Tjelaket 7 MEDAN Gutwirtk Trading. Coy: : Be aa TEA Ag era ara : 
C irma Kwee Sing Gwan N.V, Perbengkelan “Siagian” 1 5 : | KN PE EN BET RE 

: | SOLO $ Mutokavidat Cibik Li PANANG Ba UN ' TP ertandingan Boksen 1 City Concern Cinemas | 
6 ia Aa aU Ia Ma LN IL LL LL NN AN 0 an aa RL LA LA 0 aa LL La MI Ka Fi j 1: i 1 2 

2 . 1 Paling dahsjat untuk merebut Djuara Dunia - Panai 5 Sem : 

BESOK MALAM PREMIERE 
ROCKY MARCIANO vs. ROLAND LA STARZA An nan & 

METROPOLE 7.15-9.15 (43 tb.) | Djagalah hari pertandingan dan tempatnja | 2 U X INI abah GRAND $ 

TE 1 15 d3 t pa ag - reng — 2 5 

5g : 
tut Ma | B sio segala umur 9.15—7.15-915 | 

xira Matinees -|- Besok pagi-Djumahat pagi-Sapt i 3 
—. GRAND dp 10. — pagi - LUX 1015 pagi aa i 

Film Nai ra Na pada Tua dan Muda . 

2 ILEUM FILM — 

Ii 

? . . 5 

aseba - Madjalah , MINGGU PAGI” terbit tiap-tiap hari Minggu. k iko Kong da Le | 

| HAS. s Suatu madjalah jang enteng tapi berisi. Dihias pula dengan "- IPS UR aa Tenan 

an i banjak gambar. Lain dari jang lain. Beraneka warna isinja. Te 3 : B HAVING WINGS! 

tep CONDOR “ Sangat digemari segala golongan. : pa an ) 

| 1  . Mintalah berlangganan sekarang djuga. AP “ek 1 

5 : : BEE Rp. 9.— sebulan. Lagi »3 1 

Ta BA Se LA 5 12125 den SA Map | 

Tanggal 1 Nopember akan diadakan sajembara dengan ha- L aa as 

diah uang tunai Rp. 2500. , 1 MAN iiea ta your heart forever! — 
Minta mendjadi langganan dapat djuga pada Administrasi ha Da 201 reda sara 
»SUARA MERDEKA”. PENA an Tap: tevaating a land beyond imeginattem, 

Red./Adm. Ata NET 

PA
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aga | » 2 

» F3 “pan 2 Momel 93 EDESOM MARSHALL 5 

Dipegunungan jg. tinggi — Di rim- 

ba jg. gelap gulita — Diperdjalanan 

jg. berbahaja............ o segala rinta- 

ngan harus diliwati untuk mendapat- 

kan harta jang tersembunji: Avon- 

tuur jang maha hebat dan seru, ro- 

mantiek jang meresap. Film ini di- 

buat di daerah Maya — Guitemala 

jang asli. 

|Seauet hari .ORION” | 

  

  

Besok malam Prem. 

Djagalan 7: — 9- (AT th) 
Cho Man Hua — Huang He 

nCHIA FE TI YOU HUo" 
Film Tiongkok paling baru. 

AKAN DATANG..... 

LAURENCE — JENNIFER 

Olivier- Jones 
WILLIAM WYLERS Sakit kentjing darah, nanah? 

5 

Pe atuh Rp 20.- URUNOL PILL. tangg. maps COME ON, DUSTY, THIS STUFF MPAS yoNes 1 | You're LyiN'! Jwuy srouLD 1 N | MEINwaLE TRieeER TKIES TO KESCUE 
i WHATS THE GANE YOU TO RANSOM HIS | | THEy'Re PURE NuE2 TI TELL | | ROY FROM THE KIDNAPPERS BUKNING API Na 

Carrie 
8 LL AL AL TTL LA RA 

Djangan Putus Pengharapan. 

  

  
        

1 SPECIAL PROGRAMMA UNTUK KANAK2 | 
METROPOLE Ini sore premiere dj. 3.—5.— (ses. umur) 

Film Karton didjaman ATOM jang menggemparkan ! 

  

Pemain2 terdiri dari Andiioawek dtths — Tikas — Babi — Ajam—Bebek— 
Burung dan lIsin2nja .... (TECHNICOLOR) 

HIBURKANLAH ANAK-ANAK TUAN-TUAN! 

REX  INIMALAMDMB. ORION 
14.30-——18.05—21:— (17 th. 18:05—21-— 

(PERHATIAN: Mulai besok malam ,,R EX” main djam 18.05 — 21.00) 

  

Djagalan Ini Malam Penghabisan Metropole 

6.45 8145 (17 th.) 1.00—9.00 

Ko ani ,,PERILS of NYOKA” gek, 
PALU ad 

  

  

  TUGU 42 — JOGJA   
  

5 
KEUNGGULAN 
x Lebih Sedap 
» Lebih Halus 
# Lebih Mustadjab 

AAN TN LN alta 

MIN 
DJL. DEMAK 129 TILP. 611 
SEMARANG 

  

TOKO Pedamaran 90, Telp. 900 
Semarang. 

AGEN” DJOKJA: 
Petjinan 78, Tugu Kidul 7, 
Ketandan 4, ''Lempujangan 
Wangi 80, Kintelan 94, 
Tugu Ku lon 54. 

AGEN' SURAKARTA: 
Tjojudan 141, Ngapeman 15 
Dji. Slamat Rijadi 394, Pa- 
sar Nusukan 4, Pasar Kli- 
won 142, Widuran 67, Me- 
sen 177, Gading Kidul 170. 

AGEN” MAGELANG: ' 
Djl Tidar 2, Petjinan 96, 13. 

  

ANGGUR OBAT BERANAK 

tjap 51 adalah satu pendapatan 
terbesar dalam djaman ini. Cha- 
siatnja dapat melampiaskan da- 
rah dan menjembuhkan penjakit” 
jang diderita setelah kaum ibu 
bersalin misalnja seluruh tubuh 
merasa sakit lemah, kurang da- 
rah, terlampau banjak darah jang 
keluar dan sebagainja. ANG- 
GUR OBAT BERANAK tiap Sl 
memberi darah dan tenaga baru 
serta menambahkan. napsu ma- 
kan. Satu botol dari pada anggur 
obat ini lebih besar faedahnja 
dari pada sepuluh bungkus seng- 
hoatheng.- Apabila orang sering 
minum anggur obat ini keseha- 

| tannja tentu terdjamin. 

Agen Semarang : 

Toko Ilway An Tong 
Gang Warung 3 

Pusat Pendjual: Toko Obat SIN BAN SAN. 
Djl. Songojudan 14 - telp. 2028 U - Surabaja. 
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Clayton Moore 

Roy Rogers 47 ' 

    tulung. SAKIT PRAMP. SYPHI- 
LIS?? CERENOL PILL. tang-| 
gung bisa bikin baik luka-luka, 
bengkak di kemaluan, gatal, bi- 
sul Rp 20— ZALF Rp 3-— SI- 
NAMON SCHOONHEID PILL. 

VERDICTZ THOSE NUGGETS 

    

    
     

   
   

  

NIECE 1S NOTHING BUT 
SAND FUSED TOGETHER 
“AND COLORED WITH Li 
YELLOW ACID ! 

2               
   

    

    

GOLP— THEYINE | Yos, You'vE 
Ap BEEN 

«LA FOOLED!      
GOT TO BE! 

        

  

t ny 
BOGT BINNLNA 01 Da Takan Ai Petir Pan 

| @men 1g SI Pasha Pan ma 

   
    

  

KT 2 

1 SPECIAL 
» PRE RELEASE 

et s ENGAGEMENT 

Vr 
  

ve the YOUNG mex wet ul Ulin mark) 

Walter Disney's Masterpiece! Even greater than ,,Snow White” 
Tjiptaan baru dari Walter Disney penuh kegembiraan! 

Turutlah dengan Peter Pan ke Negeri ,,KEINGINAN HATI” dim 
impian itu dikabulkan. Anch! Heibat! Mengagumkan! 1 S1 

—.Di Djakarta film ini dapat sambutan hangat! — 

Untuk pertundjukan pagi dan pert. Sore djam'5- harga tempat BIASA. 
Kenaikan tarip di-idzinkan oleh Kantor Pengendalian Harga da- 
lam surat keputusan ttg. 23/7253 — No. 2242/ KP/8511/13142) 

Saksikanlah dengan anak2 Tuan biar turut gembira! 
  

INDRA 5.-7. 9.— ini malam premiere fu. 13 thl 
FABULOUS FEATS OF DERRING-DO DONE IN 

COLOR BY TECH N 

PA AN 

    

    

min BARBARA RUSH . carta Batenda » Sereen Play by ON O'DEK ang SAMUEL ENAM 

Penuh sensatie ! 

HARGA TEMPAT UNTUK MALAM Rp. 4.— — Rp. 2.50 — Bp dj 

  

Royal 
Ha 9.3 

  

A WAHID bikin kulit muka halus, bersih 
mean LTE 

“Ig dan kentjeng untuk orang muda | 
-— an 

Astroloog | maupun tua. Ini pil tidak melain- berbareng | 1 

Njang sudah sepuluh tahun ber- | kan untuk ketjantikan, tetapi dju- 
Roxy ANKEL 

F CHANDL praktek di Indonesia. 
Hal bisa reenerangkan soal Peng- 
hidapan, Pertjintaan, Perkawinan, | MONGORIA tanggung baik sakit 

ambeien Rp 30-— 3 ds. Rp 87.— 

BEDAK TELOR Rp 5.— 
Kesehatan dsb. 

Cormsalk Lo Rp. 15.— 

ga bikin badan sehat dan selalu 

tetap tinggal muda, 1 stel Rp 60. 

HA-      
     

  

      

    
FEA:   

  

      ih emas ini jang 

  

    Sementara gger 

  

s Itu ada- 

515-715 
9.15 
They wrecked the Mioht of the Spenisrh Main! Gerrpor! 

  

with JOSEPW CALLELA » A UNIVERSAL NTERNANONAL PICTURE 

  maen Naa 3 maan PRE N NE NN NUR TT ASIA 

  

  

  

NARIN tangg. lekas baik untuk | & ai 

Plampitan 39 — Semarang. bramp, Hp ka darah putih —  Lekas Dusty, bagaimanakah — Bidj $ mieadoVa? 

Pagi, diam 9 - 12. Sore djam 5 - 7 | (Piktay) badan lembek, dingin, hasilnja? Apakah bidjih2' itu betul? Tn Lana Lg ia lah emas murni — dan harus untuk menolong Roy keluar dari gu- - .- 3 

Me Al ai eat DO am emas. murni,' apakah tidak? kan kepada engkau seba- emas murni. bug para pentjulik jang sedang ter- Hae na T 

Pa An Tani Ba Hata Pa au Ham — Saja tidak dapat mengetahui- gai NN Lt Tg Na Ke Hg Na nan DEKAN (basa ko 5 TR" Na 53, (Ld th, kentu) 

j 2 | 1 : 471 nja. membebaskan  keponakan- justa? Saja terangkan, bahwa THIEFF : a " 

MMA AA WAS THIO GIOK GIEM nja adalah bukan emas engkau telah diperbodoh. Ai E THIEF OF VENICE 

dengan 

Bantulah P. M.1. | 
TA TA MA AA Ma 

Typ Pertj. »SEMARANG”. 

Agen Semarang Plampitan 22 

| AAARMAMAMNMATNA KAA 

Gang Tengah 22 — Semarang 

Solo Tjojudan 70 A. 

Kudus Bitingan lama 74. 
15 

49   murni. Tetapi pasir jang 
diluluhkan “bersama2 dan 
diberi warna zat asam 
kuning. 

  THEATRE Tan Maria Montez   
 


